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MULTIPLEX & MIDWEST FRA MIDTSJÆLLANDS HOBBY HANDEL

NYT FRA MULTIPLEX

Vingefang 185 cm med skumvinge til 4 kanaler,

EIN STIN kr. 975,- MS-X2-SERVO kr.299,- Plco 4

ffi
\ffi@
kr. 568,-

med tank, hjul, hængsler m.m.
Nu med dansk byggevejledning. n. 1148,-

Flair Cub Trainer / sportsmodel

EUROPA MC 1020 35 Mhz.

incr. 1 stk. MS 11 servo, accu titsender/modtager 2385 I -

PROFT MC 3010

i ncl.

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

'."*,*!!å:'

* '';ll"

/rytr
4199,- besparetse* 430t'

COMMANDER MC 2O1O PLUS

incr 1 stk MS 11 servo, accu tirsender/modrager 27 26 a't

Sa længe lager haves medfolger kanal 5 og 6 til samme pris,

, i"* .'.'dsXå 6
SiI'PEFT Trr-EilJED e^å. naroffi o(G Ttl_E3Et{!E Fr

Pris;er fra lltli<lvrrest
Varenr. Varebetegnelse pris incl. moms
IUID177-CAN l,4idwest Canopy AT 6 Texan 2g7,SO
l\illDl80-C lvlidwest Motorcowl Extra 300 216,25
lVlD177-C Midwest Motorcowl AT 6 182,50

lVidwest lnst. Panel S. Stearman
Midwest lnst. Panel Cap 232
Midwest lnst, Panel Citabria
l\,4idwest lnst. Panel AT 6 Texan
lvidwest lnst. Panel Extra 300
Midwest Katalog
Rorhorn Dynaflite
[.4idwest Cap 232
Midwest Star Duster.40
Midwest Super Stinker
[.4idwest AT-6 Texan
l\,4idwest Super Stearman
lVidwest Citabria
Midwest Extra 300 S
Midwest Essence svæver 2m
l\,4idwest Canopy Corsair, 40
Midwest Sukhoi 40
Midwest Zero .40

l\rlD170 l\,4idwest l\,4ustang 40 0,00
lVlD171 Midwest lvlesserschmitt.40 669,75
MlD175 Midwest Corsair.40 754,50
i/1D174 l\,4idwest Mustang .60 0,00
lvllD180-CAN MidwestCanopyExtra300S 135,25
MlD187-CAN Midwest Canopy Cap 232 135,25
186-CAN Midwest Canopy c-202 179,75
lVlD186-CAN Midwest Canopy G202 101,25
lVlD1097 lnstrumentpanel Cub 40 140,00
l\i]ID1094 Midwest lnst. Panel Stinker 152,00
MlD184-CAN Cannopy S. Stearman 46,25
MlD1098 l,4idwest lnst. Panet Cub 60 152,00
lVlD1103 l\,4idwest lnst. Panet G-202 182,50
lVlD186 Nlidwest c-202 1.950,00
MiD810 Midwest Flyverstand 811,75

Det tages forbehold for prisændringer og trykfejl!

MtD1096
tvtDl 104
tvtD1095
MlD1092
MtD1091
lvlD1996
DYN501 3
MID 187
MtD181

tvtD182
MtD177
MlD184
MtD183
tvtD180
tvtD185
MJDl75CAN
MlD173
MlD172

158,2s
170,25
140,00
121,50
152,00

10,00

9,75
2.117,00

669,75
1.959,00
1.880,00
1.799,00
1.408,00
2.031,00

398,00
120,00
669,75
659,75



ToPruÅ =#E[#*tAltrr
Learjet - Kåret som Årets model
1 996 af en international RC jury
for bedste kvalitet af byggesæt,
byggevelledning samt største
nyskabelse.

EXTHA 3005, 1470 mm

S'C?T COBSAIR '1430 
nrm

a
950,.

1,215,-
'1.815,.

787,-

F-14TOI/CAT1460mm .............'1,345,"

CESSNA

L<ytrsHtr @:
3J*i,i*:fi:r33 

i3s: #
Nexus46 5855,- '-*a:æ
Nexus Legato 6995,-

<4'æ

RESTSALG af Concept SR-T samt Concept SR-X.

Benyt lelligheden til at få en populær samt velflyvende helikopter til en yderst favorabel pris,

SR-X .. .,...,,,kr.2.695,--sparkr.550,-
SR-Tm/0S32formont. .,...,kr. 2.495,--sparkr.600,-
SR-X m1OS32SX el. WBR32 .kr.3.695,- - spar kr.500,-

- en oplagt chance for at komme igang med heltkopteftlyvning.

- kun så længe lager haves.

THLii,D:a3C:r .. ... . , 1.845,-

coRSArF .... 1.845,-

GODT NYT FRA IAVION|CT

LEARJET 1410 mm 1.350,.

LJ CAFIL GOLtrBEFTG MODELS INC.

SCP; ST,CA'|ED LADY 2000 mm . .

G5l'liLE LADY 1990mm .........
FALCON l'4k. lll. 1422 mm ........

SUPER CHIPIVUNK,'1620 mm .. ,.
IHE ULTII\,4ATE 10-300, 1370 mm , ,

THE EXTRA 300, 1720 mm . . . .. . .

EAGLE2 1600 mm

475,-

399,-

799,-

730,-

584,-

1.045,-

949,-

1.970,-

'6=-f==-..;t
_z: -€

FREEDON,I 20, 1400rnm .........
EAGLET 50, 1270 mm .

PIPER CUB, 1940 mm ,

TIGER 2, 1550 mm

SUKHOI SU 26 MX. 1812 mm .....

Færdige træner-

lXooor",'l?1","", r,. rr. 9951'

BUCHERJUNGMANN. I645 mm .. 2.190.-

^acA!rni 
rr:n--

NYHED!
ORAPAINT AUTOLAK -
den ideelle finish til din nye mo-

del. Fås på spray-dåse i alle far-
ver der matcher til ORACOVEB.

VlS|ON, F3J svæver - Glasfiber k'c:
Abachi/styropor vinger, spv. 3,3 rn . 2295.-

SUI/MERWIND, elsvæver med gode ierrn k

egenskaber beregnet til 10-14 celler. glas-

krop/skumvinger, spv 2500 mm

Klartil beklædning. ,.,. 1540.-

Færdigbeklædt. ....... 1930.-

SELECTIoN, elsvæver beregnet t I 7-16 cel-

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

BIVALE, elsvæver beregnet til 10-16 celler.

GFKskumvinge, spv, 2100 mm

Klartllbeklædnlng. .... 1285,-

{"
HER0N, skræntsvæver m. skumv nger.

spv. 1700 mm. 698.-

ROCKI spv. 1500 mm for 6,5-10 ccm m3:.:
En trop kopi ai den velkendte , Jol"ry ':' ^,
en trælærdig udgave i

fineste kvalitei 881..

Pico 4 modtagerfra Multiplex er n, li :3:'
Vægt ca. 12 g. Mål 16 x 16x42 m'i
Pris...... 156,-

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

Wing Manufacturing . Hobbytrå . Greven 'Jamara . Aeronaut .

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

IAVIONICI . Frichsvej 25 , 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
pnsen.

Tlf, 86 94 60 88 . Fax 86 94 62 88 . lnternet adr.: www.avionic.dk



{l.llllbe r lige frq stqrten!
999,-

Nødvendigt tilbehør:
r-2201 \/ei1. kr. ................. ...... 699,-
Elegantsejlbåd, der samles på meget kårt
tid, da skrog, dæk og køl stort set"er fær-
or8.
Dolphin han sejles med et 2-kanals Futa-
ba Attackanlæg med standard servos.
Der skal ikke bruges yderlig tilbehør.
Længde 755 mm
Totalhøjde 1300 mm.

TASER
R11oe Vejr. kr. . . . .. . .. 639 ,-
Nødr.endigt tilbehor:
nsszr rrlri'r' . -.--... .. 1249 r-
Færdigmodel af en lystyacht. Leveres
naestex f.lrdig incl. motor og fartregula-
tor. Kan blive sejlklar samme dag-, du
køber den. DANSK VEJLEDNINGT. La-
ser kan sejles med robbe Control-sæt
R8871, der indeholder radiostyring, la-
der, opladelig batteri mm.
Længde 560 mm.

DOTPHIN
R1093 Vejl. kr.

AIRDANCER
R30e8 vej1. kr. ....... .... ...... 87 5 r-
Nødvendigt tilbehør:
IrBS7eVejl. kr. . . ........... I I 55,-
Til alle, der htrrtigt vil op at fly,ve, iået
modellen kan samies på 2 timer. Færdige
indfarvede dele skal kun klemmes saÅ-
men.Altså ingen lim og maling. DANSK
VEJLEDNING. Airdancer kån fiyves
med robbe Control,sæt R8829, der inde-
holder radiostyring, lader, opladelig bat-
teri mm.
Spændr.idde 1400 mm.
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En gros to!g.o7.import - komp.let dansk lager ,"d t*',kt"""r.,ng

til forhondlere overah i DanmoE Inr;t salg tit privoå.
Postboks 3O0B DK-8900 Ronders

%

Kyosho AURUM,
færdig beklædr. komplet u. moror.
Anbefalet motor: OS-52 FS,
se MFN 4,u97 bagside. .....................kn 22gS;

Balsaplader i bedste kvalitet leveres i hardhed ef_
ter dir ønske. Balsa- og furlister. Aluminir-s.oi.
Messing-stæ_nger og -ror. bade runde og firkanrede.
X-finer fra 0.4 mm ril 6 mm og i flerÅreddei.

SUPER TILBUD!
så længe lager haves.

Magnum XL, 91, 4-takt.. ...............kr. 16g5,-
Læs selv Brian Winch's test af denne -otor i åJ
gngelske tidsskrift R/C Scale Aircraftnr. i/9i.-
Magnum GPA 40
2-takt m. tomgangiust......................kr. 49g,-

Forbehold Jor udeJra kommende prisændringer,
tryklejl og udralye Darer

Velbyggede træfærdige modeller i kvalitetstræ
med alt tilbehør.

Dragon lady 6O
Spv. 1680 mm, mot. .60-1.2,2-takt..kr. 133O,-
Lawinget aerobatic sport model med et klassisk'
udseende fra flgvningens quldalder
Mustang P 5l D
Spv. 1685 mm, mot. .60-.90, 2-takt..kr. 1665,-
Med flaps, forberedt for oprrækkeligt u.dersråi'
fast understel medfølger. - Den ser i-kke bare oodt
ud, men den flwer ooså oodtl
Cessna 182 '
Spv. 191O mm, mot. .60-.9O
2 -taku .9o -t .2, 4-takt ............. .........k:. 229 5,-
Fn, stor scala træner med rolig flyvekarakterisiik,
balsabeklædningen giver deniande kurvede
forrn.
Ultimate IO-3OO S binlan
Spv. 2x1430 mm, mot.'.60-.90
2-takv.90-1.5, 4-takt ......................kr. 2395,-
Udpræget aerobaticmodel i ren trækonstruktion.
Denne models store manguedygtighed vil for-
hø1e din glæde ved aerobatic. AM-

Fra Brian Taylor:
P-47D THUNDERBOLT
9pv._155 cm, mot. fra .60 tegning....kr.
Cowl, canopy og spinner......1...........kr.
Fås også

Qnv.-193 cm, mot. 1.2-1.5 tegning...kr.
Cowl, canopy og spinner.............L...kr.

135,-
29(J,-

215,-
42(),-

Se omtalen i MFN 3,i97 side 31.
Stort udvalg af andre tegninger på lager.

Ramsherred 27 .Postbox 434
4700 Næstved.Fax: SJ Gg24 l0 ÅeNtNGsroen:

Fredag kl.11.00-18.00
Hverdage kl. 11.00 - 17.30
Lørdag kl, 10.00 - 13.00

MODELLER FOR ALLE



SILVER STAR modeller siden 1960

os FS120ilt
Nu ogsa

FS 91II.P

l:- -,= =Sl' :-P er opbygget på samme måde som
=S-3: -:,:-: T3tor med større ydelse og nyt kar
:--:::1 :: :.j':pesystem.

OS 4OLA
OS 46LA

S:al:s.,roiorer med nydesignede cyljndersæt tor
s:.-:: ','lelse og pålidelighed. Leveres i bla eloxe-
--: -.',,ares med OS A3 gløderør.
-: ::.9.t fordelagtige priser.

Nyt fra: t .S.EfltrlflEg

\

-"

-å:."\\
+Å

\74\

-*#**

PANDA leverer nu en serie biler i 1/1 0 skala. De er alle
lorsynet med 2.5 cm3 (2WD) - Pickup Truck dog med 1.6cm3

motor eller 2.1cm3 (4wD) motor med snorestan. Bilerne
måler ca. 40x26 cm. Vægt ca. 1,8 kg. 90% færdigsam-
let, så byggetiden er kort. Bilerne er forsynet med
baghjulstræk- og affjedring samt støddæmpere på alle
hjul. Det er muligt at køre både oftroad og on-road.
Nodvendigt ekstraudstyr: 2 kanal R/C anlæ9, lak.
brændstof og startbatterisæt.
Ring efter GRATIS brochurer over PANDA biler.

Nyt 2 kanals anlæg fra
Sanwa. Smalbånds
(27MHzl sender og
modtager. Mikro mod-
tager med BEC. Servo
reverse og mulighed
for ændring af gas-
neutral. Unikt ergono-
misk design. 2 larvel

E?

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

ser. Rrng eftet gntis ptospekt.

SOLUTION
SOLUTION XL

Højtydende skrænt- termik og elektromodel. High-
lech færdig-vinge med Ører. Hvid glasfiberkrop. Hoj-
de- og sideror, balance- og bremseklapper.

Solution spv. 269 cm.
Solution XL 400 cm.

Se de flotte svævemodeller i Simprop kataloget...

KATALOGER -hos din rarhandter
eller mcC fimærker eller check fra importoren.

Simprop hovedkatalog .... kr.50,00
Simprop nyheder ............. kr. 6.00
OS motorkatalog kr.1 5.00
Thunder tiger katalog 1996......................... kr.60,00
Aviomodelli katalog.............. kr.25,00
Hirobo helikopter brochure kr.15,00

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

Prøv først hos din sædvanlige forhandler.
Kan han ikke levere, er du velkommen til at kontakte as.
Vil du besøge os. så ring i forvejen.

PANDA 1/1 O BRÆNDSTOFBILER

kr. 298,00

Raven 40 Profil. Fun Fiyver - fcr sK-.acpe ma-3\,rel
- Fun flyvere behover ikke være gn,.n!t:3 - scm du kan
se. Spv. 133cm til 6.5-8 cm: motorer. ....... kr 749.0,0

GINCA. Begyndermodel med næsten færdig vinge og
trækrop. Spv. 131cm. For 4 - 5 cm3 motor. Meget
tilbehør er i sættet .............. kr 595.00

G caa - næsien iærdig model. Spv. 140cm til 6 - 7 cm3
riroic:. Perfeki som kunstflyvningsmodel. Kan samles
pa ia timer kr 1025,00

FIELDBUDDY. Smart byggesæt til llightbox. Der er
plads til brændstof, sender, starter, 12v akku. pov;er
panel og meget andet. Field Buddy er let at samie da
alle dele er udskåret. ... kr. 216.00
PowerPanel.
Starter.........

kr. 220.00
kr. 298.00

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

Ring efter tilbudslisle!

Ring efter brochurer over GLOBAL lærdigmodeller

AXMO MODELLER
Ølsvej 35, 9500 Hobro - Tlf . I I 52 02 55
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Hl-BOY TRAINER. Spv. 157 cm ................ 539,-
TURBO TRAINER. Sov 152 cr ................ s44.-
LO-BOYTBATNER Spv. 112 cm.. ............. 526;-
Bl-FLYBl-PLANE.Spv.91 cm.................... 475,-
T180TRAlNER. Spu 180 cm .................... 726i
FUN-FLYSpv. 137cm................................ 533,.
STAMPE 1/4 SCALE. Spv.209 cm ............ 1'134;
ELECTBA.FLY rcl. nolo.. Spv.220 cm .... 572,-
ELECTRA.FLY SVÆVE. Spv.220 c^r........ 295,-

scoRPto ..ss
:!ff:::

j ai . ,.,.i:3;qi::i

FIESTA 45. Spv. 156 cm . ....... ..........
TELEI',4ASTER 2000 Spv 196 (m . .

TAURUS PLUS ll Sov 218.m
HIRUNDO PLUS. Spv. t8C cn ..... . ..

GOLDBERG

....... 720,-

........1160,.

. .. 1499,-

SUPER CHIoVUNK60. Spv. 160 cm........ 1460,-
ULTIMATE 60. Spv 137 cn.... ................... 1925,-
EXTRA 300 60. Spv. 172 cm...................... 1680,-
PIPEH CUB 60. Spv. 192 cm .................... 1045,-
FREEDOM 20 TRAINER. Spv. 140 cm...... 730,-

GRAUPNER

e :: ra""*''| --
J

DV 20 KATANA SCALE. Spv 240 cm ........ 3550,-
SECCO EL-SVÆVE ARF. Sov.148 cm .... 1009,.
LOOP EL.Spv.80 cm................................ 636;-
SPABK EL-PYLON. Spv.90 cm ................ 8O2r

FOX SVÆVE. Spv 217 cm .......................
K-RAT EL-SVÆVE. Spv. 180 cm................
PIONEER SVÆVE. Spv 185 c^r ..............
AIRDANCEF EL. Spv. 140 crn

CAMBBIAN
*ffia:.,';,, - :":

r :-li'- ., l'!

IVUSTANG FUN SCALE. Sov. 105 cm
SPITFIRE FUN SCALE. Sov 105 cm
l\,4E 1Og FUN SCALE. Spvi 105 cm.......

1747,-
1423,-

499,-
688,-

500,-
s00,-
500,-

HURRICANE FUN SCALE. Spv. 105 cm ..
CESSNA SKYTINE SCALE. Spv 150 cr..
AKROSTAR SCALE. Spv. 138 cm..............
SPITFIFE MK lX SCALE. Spv. 138 cm......
MUSTANG SCALE. Spv 138 cm ..............
FLYER TRAINER. Spv 150 cm..................
FIAWKER HUNTEF SCALE. Spv. 103 cm

GREAT PLANES

500,.
650,-
650,-
900,-
900,-
700,-
980.-

10-QJ.-
9-48.-

871.-
e55.-

ctt--
ml_

..........539,-
.......... 809,-

SUPER SPORSTER 40. Spu 148 cm ...... 987,.
SUPER SPOFSTER 60. Spv. 155 cn ...... 1195,-
SUPER SPOBISEB 90/120. Spv. 183 cn 1435,-
SPIRIT SVÆVE. Spv. 200 cm.................... 478,-
SPECTRA EL-SVÆVE. Spu 200 cm ........ 839,-
PATRIOT 40. Spv. 120 cm.......................... 1075,.
F-14 TOMCAT 60. Spv. 146 cm.................. 1345,.
F-15 EAGLE 40. Spv. 1 19 cm .................... 1080,-
ELECTRICUB. Spv. 150 cm ...................... 787,-

WESTON

TIGER SHAFK DELTA. Spv.94 cm
COUGAR. Spv. 123 cm..................

WESTFIELD

DH 100 VAIVPIBE JET. Spv. 115 cn..........
P-80 SHOOTING STAR. Spv 115 cm........
l\,41G-15 JET FIGHTER. Spv. 103 cm ........
F-16 FALC0N. Spv. 108 cm ......................
HAWK (RED ARROW). Spv. 108 cm ........

550,-
550,-
550,-
550,-
550,-
550,-

DAVE SMITH kunstllyvningsmodeller
PANTHER FUN F1y .................................. 6.18,-
SAPHIR 25. Spv.123 cm .......................... 598,"
SAPHIR 40. Spv. 148 cm .................... . ... 865,.
SAPHIR 60. Spv. 150 cm .......................... 998i
EXCELSIOR 150. Spv. 150 cm,...............,. 1167,-
EXCELSIOR 163. Spv. 163 cm.................. 1298,-
EXCELSIOR 177. Spv. 177 cm....... ......... 1647,-
EXCELSIOR 188. Balsa vinge .................. 1162,-

DIVERSE
BLUE PHOENIX 2 m. svæve .................... 325..
EXTREIV] FLYER. Spv.121 cm . ...... .. ...... 622,-

Vi sælger også modeller fra: Pica, lV dwesl, US
Aircore, Thunder Tiger, Multiplex, Kavan, Jamara,
Lanier, Edmonds, Topaz, Simprop, West W ng og
Kyosho.

TILBAI' FNA HOBBY WONLD

.,s

HIROBO SHUTTLE Z u/motor .................. 3297..
H I ROBO G H P 346 u/m0t0r........................ 3920,
ERGO 30 uim0t0r.... .................................. 2707,-
ERG0 60 u/m0t0r................................,..... 5998,-
ROBBE HUGHES 300 C.................,,......... 1498,-
ROBBE t\40SKrTO - BASIC ...................... 2348,.

NHP................................
DAVE BR^\^/Nr

.1098,-
r698,-

SI GS40 RC FIING m. dæmper . . . . 700,-
SI GS45 RC ABC m. dæmpe. .. . . .. . . . . 79S,-
ST G51 RING RC m. dæmper ............ ..... 800.-
ST 561K RING RC m. dæmper ....... .. ..... 917,-
WEBBA 4OF SPORT .... 841r
WEBBA SPEED 12OF AERO LS PUIIP -. 3263,-
SC 40 AERO RC ABC r. oærper.. . .... . 598,-
SC 61 AERO RC ABC - dærpe...... . 748,-
SC 80 FS R l\GED ENG T. dæmper........ 1698,-
0S d0 LA R C. 6.47 CC[.4 m. dæmpe....... 698,-
0S 40 FX q C. 6.47 CCM m. dæmper...... 1198,-
OS 46 FX F C, 7.45 CCIM m. dæmper...... 1271,-
OS FS-52. 8.56 CCM m. dænpet..............2128,-
sAlTo FA-6s.............................................. 2193r
Vi sælger også YS, 3W og COX motorer

PHO MICRO. 2.5 kg .................................. 237,-
SUPERTEC 53002 2BB MtNt.................... 163,-
SUPERTECSO3STANDARD,.,.,..,.,,.,,,,,,,, 98,-
SUPERTEC S03288................................ .128,-

SUPEBTEC S04. 10 kg ............................ 185,-
SUPERTEC 1361. I kd.............................. .176;

SUPERTEC 9102 2BB. 3 kg vinge............ 133i
SUPERTEC 9102F BB SpEED ................ 126,"
SUPERTEC 136G OPTRÆKSSEFVO,,,.,, 236,.
SUPERTEC 5605 2BB. 13 hg ....... .. ....... 253,-
SUPERTEC MTCRO ........... 188.-
SUPERTEC t/tCRO BB .... . ..................... 218.-
SUPERTEC SO5 2BB............................... 133.-
SUPEFTEC 506 2BB. 6 6 kg bi ................ 133r
Hr-TEC HS-80 t'/tCR0 SERVO.................. 265,-
Ht-TEC HS-101 MlNt SERVO.................... 2't5,-
FUTABA SERVO S 148 STANDARD ..,. .,, 135,-
FUTABASERVOS3OOl KUGLELEJER,, 186,-
FUTABA SERVO S 3OO3 STANDARD ,..... 'I.IO.-

BALSAPLADE 1 mm, 10x100 cm.........
BALSAPLADE r,S mh, rOxlOO cm ..........
BALSApLADE 2 rm, 10x100 cm. ............
BALSAoLADE 2,5 m-, 10x100 cm ..........
BALSAoLADE 3 mm. r0x'00 c'1....... .

EALSADLAD: i rm t0{,00c"n.............
3A-:r:Jl: 5 r-. 10x100 c"1 ............
:l-S j:Jl: 6 -- 10x100 cm.........
::-:l:LÅD= 6 -- 10\100 cm.........
: jiSr:lDE'0 n- 10x100 cm.......
:liSf iLÅDE 12 rm, 10x100 cm............
:TiSAiLADE l5 rm. 10x100 cm............
3l-SAoLADE 20 rr. 10x100 c-r............
3AI-SA:LÅDE 30 rm, 10x100 cm....... ..

7.
8,-
o_

10,-
11,-
11,-
12,-
14,-
18,.
21,-
27,-
31,-
40,-
59,-

KRYDSF NER 0.8x300x600 mm..........
KRYDSFINER O.ex300x120O mm..............
KBYDSc NER L5x300x600 Tm................
KRYDSF NER 1 5r300x1200 T-........ .. ..

KFYDSF.NER 2 0x300r600 n"n................
KRYDSFINER 2,0.300x1200 rn-......... ....
KRYDSFINER 3,0x300|600 ma................
KRYDSFINER 3,0x300x1200 mm..............
KRYDSFINER 4,0x300x600 mm.......... . .

KRYDSFINER d,0x300x1 200 mm........
KRYDSFINER 6,5x300x600 mm.......... .....
KRYDSFiNER 6,5x300x1200 mm..............
KRYDSFINER 2,0x300x600 rnm let ..........
KRYDSFINER 2,0x300x1200 mm let ........
KRYDSFINEB 3,0x300x600 mm let ..........
KRYDSFINER 3,0x300x1 200 mm let ........
KRYDSFINER 6,0x300x600 mm let ..........
KRYDSFINER 6.0x300x1200 rm let .... ...

LISTER

30,-
60,-
30,.
60,.
30,-
60,.
30,-
60,-
50,-

100,-
40,.
80,-
28,-
54,-
28,-
54,-
40,-
80,.

V. leverer alt i balsa- og fyr lister. rundstokie.
pianotråd. messingrør etc.

H oBB\/ reRLD ";#,!:i"ii,:

v/ Birgit og ErikToft . Langelan-dsvejg . 4220 Korsør .Ttf.58 35 12 30: Mandag - fredag: kt. t0 - 18. Lørdag: kt. t0 - t2
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Det kom som et chock for alle, der på
en eller anden måde har med flywning
at gøre her i landet. da man i slutnin-
gen af august kunne lcese i dagspres-
sen, at museumscenteret flobilium -
og dermed også Danmarks Fl-r-r-entu-
seum - matte lukl<e pr. 1. september.

Intet er sa godt. at det ikke er galt
for noget. Den varme sommer fik pub-
likum til at svigte museerne. En milli-
oninvestering i en rekonstruktion af
Mobilium i 1996 var forgæves. En ny
museumschef med gode ideer og mas-
ser af gå på-mod, som udmøntede sig i
spcendende nye initiativer, kunne ikke
opveje tabet af de nødvendige en-
tr6indtægter.

Æle med interesse for dansk flyv-
ning, fly og flyvehistorie spørger nu:
Hvad vil der ske med de uerstattelige
klenodier, som Danmarks Flyvemuse-
um tager/tog vare på?

Det hedder sig i dagspressen, at de
tre museer (foruden Flyvemuseet er
det Falck-museet og Bilmuseet) vil bli-
ve sØgt videreført hver for sig andre
steder i landet. Spørgsmålet er: hvor,
og hvordan kan det lade sig gøre?

Også for dansk modelflyvning er der
tale om et tab, som det bliver vanske-
ligt at erstatte. Flywemuseet var mere
end noget andet blev et betydnings-
fuldt ansigt udadtil også for modelflyw-
ningen - både når det drejede sig om
udstillingen af modelfly og udstyr., og
når man tcenker på den fremragende
modelfl;weplads, der var anlagt i
umiddelbar tilknytning til museet.

I re

Også modelflyvningen hør et betydningsfuldt oknit på Donmorks Flyvemuseum.

Der er håb endnu!

r

Dqnmqrks Flwe-
museum lukket

Ved redaktionens slutning kom der
nye oplysninger om et initiativ fra
Danmarks Flyvehistoriske Selskab i
Billund. Med frivillig, ulønnet hjælp
vil man søge at holde Flyvemuseet
åbent i weekenderne fra kl. 10.00 til
16.00 - forelpbig frem til ny'tår.

På længere sigt kan dette initiativ
måske medvirke til en fortsat aktivitet
omkring Flyvemuseet i Billund.

Sikkerhed på vore
flyveplodsrir

Det bør give stof til eftertanke, når
man nu i løbet afet par år i dagspres-
sen har kunnet lcese om tre ulykker
med dødelig udgang på hhv. en engelsk
og to tyske modelflyvepladser.

Er vi gode nok til at sikre, at der ik-
ke bliver fløjet uforsvarligt? Her må
svaret nok være et delvis ja. Men det
er ikke nok. Der bør i enhver modelfly-B.Aa.-N.



veklub vcet'e personer. der anst.arligt
tager sig af sikkerheden - ogsa i det
daglige.

Vort probiem bliver helt klart at få
nye pladser. hris der sker en ulykke,
og at pladser'. der i fotlejen har proble-
mer. hurtigt r-i1 blire lukket.

Yi har en fcellesopgave i at sørge for,
at der blir-er flojet forsvarligt, og vi må
sorge for. at der sammen med nybe-
glndere altid er en erfaren instruktør.

Hans Jqrgen Kristensen
Hadersleu RC

Hqmburger Modellbou
lqge

For tredje gang er der igen i år en stor
modelbl'ggeudstilling i Hamborg i da-
gene fra fredag den 21. november til og
med sondag den 23. november

I seks messehaller finder du alt,
hr-ad en modelbygger - ung eller gam-
mel - kan onske sig.

I anledning af Hamborg Brandvce-
sens 125 ars jubilceum er der en hel
hal kun med modelbiler fi'a hele perio-
den.

i hal 2 er der bl.a. er siot-r bassin J'a
24x1.1 m med masser af skibsmodeiier
og unden-andsbade. Desuden er der
modeljelnbanel med opb-vggede land-
skaber mv

I hal 3 kan man se militcerkøretøjer,
flyrnodeller, høj- og lawingede, og pas-
sagermaskiner m.m., og endelig i hal 6
er der bi.a. fiernsty'rede helikoptere.

Der er over 100 udstillere og 130
modelbyggeforeninger med deres
mange tilbud.

Arrangør er Hamburg Messe og
Congress GmbH, Jungiusstrasse 13,
Hamburg tlf. (040)3569-0

Fro en of sidsfe drs store udenlondske udstillinger,
"Hobbylond Berlin '96" hiembrogte RC+edoktør
Poul Møller bl.a dtsse billeder.
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Aviators Modelflyvere indbyder hermed til

Stumpe / Loppemarked
Find dine gamle modelflyve-sager Jrem fra lofter,
skunke, kældre m.v. og lad os få gang i handelen.
Måske finder du noget, du kan bruge, og måske kan
andre bruge noget af dit aflagte udstyr.

Alle er velkomne, også ikke.modelflyvere
(en ikke-modelflyver er jo en potentiel modelflyver)

Tid:
Sted:

Lørdag d. l5.november 1997 kl. 10.00-16.00
Aviator's klubhus, Hesteskoen, Aalborg

Tilmelding: Er ikke nødvendig, men af praktiske grunde vil vi gerne have el
praj fra personer, der tænker på at deltage.

Der kan købes ø1, vand og kaffe til rimelige priser.

For yderligere information og/eller kørevejledning
kontakt venligst.

Carl Johan Fanøe tlf. 98 31 70 95
Jesper B. Rasmussen tlf. 98 31 9'l 98
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- og jeg huskede pludselig det gamle
billede, som min far havde vist mig.

Min far var maskiningeniør og
nærede stor kærlighed til flyvning - en

,#iffi*"*'

lllustrolionen pd æsken med Revells plostbyggesæt

interesse, som han delte med mig. Han
plejede om sgndagen at cykle ud til
Skovlunde Flyveplads med mig foran
på "mustangen". Han kendte en del af
piloterne herude og hjalp af og til med
mekaniske problemer. Det betød så af
og til en flwetur i en Auster eller Pi-

Lt{ol E. Chickering fro 37lh Fighter Group, 9th Air Force på flyvepladsen 468 Juvincourt i Fronkrig med sin
F-3BL-\ Gung Ho.

''GUNG HO"
En lidt usædvanlig beretning om Lockheeds berømte logerfty p-38 Lightning.

Af Peter Alstrup

En ung og kæk pilot, som står ved si-
den af sit fly og - med et lidt skævt
sideblik - kigger op på "kunstværket"
alSnurre Snup kaninen og en cigarry-
gende drage malet på næsen af en P-38
Lightning med "GUNG HO" skrevet i
en sær, orientalsk skrift henover.

Det var mit første billede af og in-
troduktion til Lockheeds berømte to-
motorede jagerfly P-38 Lightning! Jeg
var vel blot 6-7 år gammel, og fotogra-
fiet, som min far havde med sig hjem
fra sit arbejde, blev studeret grrrndigt,
med stor interesse og en vis undren!

Hvad mon piloten tænkte på? Og
hvorfor malede man mon sådan nogle
spØjse frgurer på en fllvemaskine?

Det var nogle af de spørgsmåI, jeg
stillede dengang.

Nu - 45 år senere - stod jeg med det
samme fly i hænderne. D.v.s. jeg stod
med et Revell plastic byggesæt i hånd-
en i en hobbyforretning i Ipswich, Eng-
land.

Billedet på æsken forestillede n6j-
agtig det samme fly med Snurre Snup
og dragen og med navnet "GUNG HO"

10



per. - Jeg rille r'ære pilot. besluttede
jeg pa en af disse fln-etule.

Jeg blei- iklie pilotl flen min inter-
esse for flnlin_s og fl1- har stort set
holdt sis usr'æklet gennem arene.
Desuden artsdg jeg min fars store in-
teresse for Lockheed's P-38 Lightning.

P-38 M.O.t.
I 1992 startede ieg P-38 M.O.I. (P-38
]Iodel Organization International).

Det var et ambitiøst projekt, der sig-
tede mod at skaffe mig så meget infor-
mation som muiigt om P-38 flyet - i
fuld ston'else og som modeller - fra en-
tusiaster o\.er hele verden, men vel
nok mest fra P-38'rens hjemland USA.
Derfor en lille, beskeden annonce i Mo-
del drplane News.

5 ar er gået, og projektet må vel si-
ges at ha\re r'æret - at være - en succes.
]Ied medlemmer over hele verden -
mange af dem er i mellemtiden blevet
gode pennevenner - så langt væk som
Japan og New Zealand er betegnelsen
international meget passende.

Et n1-hedsbrev udsendes tre gange
arligt og beretter i tekst og billeder om,
hvad der loregar pa aile P-38 fronter.

Det koster S 15 at blir-e medlem og
herefter S 1t,) arliot.

Jeg er i onigt selr- nedlem af den
amerikanske -P-:l S \ational -\sociati-
on''. Helfra har-jeg modt me.gen r-eirrl-
je og modtaget utrolig megen nv rideit
- og har desuden faet tilladelse til ar
tryklie artikler fra deres nr-hedsbrer-i
vort eget.

Lf-Col Chickering
Fra et medlem i England - som jeg kor-
responderer med, fikjeg en dag et brev
indeholdende en fotokopi af et billede
af "GUNG HO"!

Gordon Whitehead - som vort med-
lem hedder, og som selv har konstrue-
ret P-38 modeller og er særdeles velin-
formeret på området - havde fundet
billedet i en publikation fra Ethell og
Christy: "P-38 Lightning at War" og
sendte mig fluks en kopi.

Nojagtig det samme foto som den-
gang for 45 år siden! Det foto, min far
havde vist migl Lt-Col Chickering hed
piloten. og flyet tilhørte 367th Fighter
Group. stod der over billedet.

En bog med titlen: "The Dynamite
Gang - the 367th Fighter Group in
Worid \\ ar 11" erhvervede jeg gennem
en annonce i P-38 National Asso-
ciation's n1'hedsbrev og forespurgte
ved samme lejlighed. om man havde
kendskab til Lt-Col Chickering. Jeg
modtog et meget r-enligt brev fra en
herre. som præsenterede sig som Jack
Curtis. kasserer. sekretær og histori-
ker for 367th FG's veteran forening.
Han kunne opll-se mig. at "Chick". som
han kaldes. ellel General Edriin S.
Chickering - mere formelt betegnet -
lever i bedste I'elgaende i Ar.kansas.
USA. Han - Jack Curtis - havde dnget

til Gen. Chickering, da han fik min fo-
respgrgsel, og fortalt ham, at der i
Danmark eksisterede en person, som
var i besiddelse af et gammelt foto af
ham og hans P-38 "GUNG HO".

Jeg har siden både skrevet til og talt
med Gen. Chickering og hans kone - to
neget s\lnpatiske og venlige menne-
S:ier.

En for<iaring pa. i-ri'orledes l.rans P-
JS'er kom iii at hecicle -GL \G HO". 1-rk
jeg i et brer'. som \Irs. Chickering
skrer- til mig:

''Navnet "GUliG HO" stammer fra
en afmine venner, som var redaktør af
"The Detroit Free Press", Helen Bo-
wer. Da hun erfarede, at Chick var i
Europa, skrev hun et betaenksomt
brev på smukt, kinesisk papir dekore-
ret med sommerfugle og ønskede ham
"GUNG HO" - en sikker hjemkomst.
Jeg sendte en af sommerfuglene til
Chick, og han døbte sit fly efter Helens
gode ønske - udtrykt på kinesisk:
"GUNG HO"!

Bugs Bunny (Snurre Snup) etc. var
ikke en del heraf - blot en "tilfo.jelse"
udført af en eller anden "kunstner",
som lod sig rive med af penslen."

Mrs. Chickering skrev desuden et
par små anekdoter om sin mands fly-
vekarriere, der begyndte, da han var 4
år!

"Et yndlingsbillede viser en Edwin
(Chick) i 4-års alderen, k]ædt i sit bed-
ste sBndagstøj, løbende hen over en
mark mod et postfly, som var nødlan-
det og væltet om på ryggen, i sin føde-
by Oil City, Pennsylvania."

"Hans første flyvetur, i en alder af
10 år, var en lufttur på en iset bakke
på en slæde, som han havde forsynet
med vinger."

"I 1943 meldte Chick sig til "The
Ferry Command" i Memphis, Tennes-
see, for- at fl1we P-38're til Nordafrika,
hvor der val et akut behov for disse fly.

Hans første telefonsamtale til mig - i
Texas - varede i hele 3 minutter og dre-
jede sig kun om den uidunderlige P-381
Ingen tid til at drøfte, hvad jeg skulle
gøre med huset, møblerne og bilen etc.
i forbindelse med hans nye job!" (di-
rekte oversaL fra Mrs. Chickerings
brev)

Modelbygning
JIin forste skalamodel af P-38'ren
skulle har-e r-æret et Royal byggesæt.
Det bler- det iklie. seh'om jeg allerede
har-de kobt byggesættet og faktisk var
gaet i gang med at bygg".

P.g.a. en lille annonce i Model Ær-
plane News i oktober 1991, hvor et fir-
ma "Columbia Model Works" tilbød
tegninger og tilbehgrsdele til sin stor-
skala P-38 model, endte det med, at
jeg:
1) Bestilte tegninger og dele til P-
3S'ren.
2) Indledte en længerevarende korre-
spondance med firmaet indehaver -
Joe Fangohr, som vi ogsa besøgte i
sommeren 1992 (se tidligere artikel i
MFN),

Jeg "syltede" altså Royal byggesæt-
tet og byggede i stedet for C.M.Ws sto-
re P-38.

Der herskede ingen tvivl - det skul-
le være en kopi af "GUNG HO"

Jeg vil ikke gøre så meget ud af om-
talen af selve bygningen og konstmk-
tionen - blot fremhæve nogle af de me-
re interessante detaljer.

Der er tale om et helt traditionelt
opbygget fly - af balsa og ply med rib-
bevinge og spantbygget krop og bom-
me beklædt med henholdsvis balsapla-
der og balsastrips.

Modellen er ret stor - skala 1:6,7 el-
ler 105" Q67 cm). Vægten - afhængig
af motorstØrrelse - skulle ligge mellem
27 og 29 lbs - eller omregnet 72,3-13,2
kg. Modellen var oprindeligt bygget op

æ

h
Peter Alstrup med den færdtge nodel fologroferet i luhhovnen i Roski/de
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vinge før

omkring to stk. Super Tigre 2500 - men
jeg regnede lidt på det og valgte i ste-
det to Super Tigre .90 motorer. \'ægt-
besparelsen var ca. 1.5 kg og 1-delsen
blot 0,8 hk mindre.

Glasfiberdeie - corvls. hjuliemme og
oliekølere - spinnere i aluminium samt
Dave Platt pneumatisk optrækkeligt

Opbygning of sideroref i en let ribbekonstrukttc.,.

understel med Robarr -ben" indkobte
jeg separat.

Jeg holdt ret nojagigt regnskab
med. hr-or megen tid jeg bmgte til byg-
ning af modellen: 250 timer, til den var
træfærdig - og yderligere 250 timer til

smådetaljer (fejltagelser) og beklæd-
ning med glasvæv og epoxy, 20 og 40
gTams væv.

Når man selv skærer sine dele ud,
er man også selv medvirkende til, hvor
god en kvalitet byggesættet skal blive.
Her gælder det: Jo bedre dit værktøj er
- jo bedre bliver kvaliteten på delene.
Jeg var meget omhyggelig med ud-
skæringen, og alt passede fint sam-
men. De tomme cyano flasker hobede
sig hurtigt op. Det gialdt jo om at spa-
re vægt.

Det mest komplicerede ved bygnin-
gen var de fungerende hjullemme, som
først lukkedes og herefter biev trukket
helt tæt til. D6r kom tålmodigheden på
PrØve. Hovedhjulenes to lemme viste
sig at være de besr'ærligste; men med
en deljustering og afprovning fungere-
de de til sidst perfekt. Tiden, der blev
brugt. r'ar godt investeret.

Jeg mente. at tiden for første prøve-
fl5ling naelmede sig hastigt, Ædrig
har jeg taget mere fejl. Hvis jeg foreta-
gel et ioseligt skon over antallet afti-
mer. jeg har brugt pa skaladetaljerne,
iil 2000+ nok stemme ret godt.

Der skete nemlig det, at jeg pludse-
lig ikke kunne sige stop. Den ene fase
førte så at sige den næste med sig - helt
umærkeligt.

Det startede med, at cockpittet

\G
bekl æd n i nge n m ed bolsaplo der

*.:w

Bom og
og ships.

Cockpiftel skulle være komplet med kontokler, håndtag og instrumenfer,
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skulle være komplet med instrumen-
ter. kontakter, håndtag og en fornuftig
pilot.

Det sidste var det letteste. Fra Eng-
land kobte jeg hos et firma, der hedder
AH-Design, en meget autentisk pilot i
skala 1:6, der ikke havde det sædvan-
lige. fiogede udtryk i ansigtet. Resten
af cockpittet blei'b1'gget op med de for-
skellige konsoller limet i. efterhanden
som de var forslnet med de rette hand-
tag, instrumenter os kontakter-. -\1t
blev lavet af balsa. lighrpll-. messing-
16r og tlad samt af træperler til hand-
tag - og malet med Humbrol lak. Selve
instrumentbrættet blev forsyrret med
instrumenter fra firmaet J'tec. Jeg
måtte gå lidt på akkord med visse af
instmmenterne, eftersom ikke alle var
i overensstemmelse med de originale,
så her har jeg snydt en smule. Ellers er
alt i cockpittet så tæt på originalen,
som det var muligt at komme - ud fra
de fotos jeg havde. Små advarselsskil-
te og checklister blev lavet på kopima-
skine og sat ned til korrekt målestok.

Landingslys i venstre vingeforkant
biev der også installeret. En af de små,
utroligt lysstærke lommelygter blev
skåret midt over og limet på plads. En
mikro-switch tænder for lyset, når lan-
dingsstellet går ned.

Overfladen blev grundet og vandsle-
bet to gange. Det, der så ud som en per-
fekt over-f1ade, viste sig at indeholde en
del vær'. som ikke var fyldt op, og en
hel del huller. For at spare vægt havde
jeg r'æret utrolig sparsommelig med
epoxyen. hrilket så gav bagslag på
denne made.

Den originale -GUNG HO" var ikke
malet i den sædvanlige Olive Drab be-
maling. Sidst pa ldgen sparede man
nemlig malingen - der r-ar tale om en
betragtelig vægtbesparelse - og levere-
de flyene i blank aiuminiumsfinish.
Denne frnish er utrolig svær at opnå
med de traditionelle aluminiums-lak-
ker.

Jeg havde læst om en metode, der
bestod i, at man først påførte modellen

et lag hurtigtØrrende lak med sprøjte-
pistol. Herefter polerede man alumini-
umsstøv ned i overfladen med en klud.
Resultatet skulle blive en frnish, der
ikke blot lignede - men som var alumi-
nium.

Denne metode skulle afprøvesl
"Skinny Dip" var navnet på produktet,
som kunne købes hos et firma i USA,
der hedder "Innovative Model Pro-
ducts''. Prisen er ret høj: $ 20 pr. dunk
maiing incl. en li1le dase alu-støv og en
pudseklud.

Jeg re-rnede ud. at der skulle br-uges
5 sma dunlie til min model. I danske
kroner: 575.-. r det r-ar dengang. kursen
var lav).

Inden jeg malede modellen. skulle
der laves panellinier. På P-S8'ren er al-
le paneler "stødt sammen". Disse kun-
ne derfor klares ved at lave linier.

Jeg havde forestillet mig, at disse
kunne ridses ned i epoxyoverfladen
med en ridsepen eller et andet spidst
instrument.

Ponellinier ridses ned i overfloden.

Først blev alle liner trukket op med
en blød blyant. Herefter ridsede og fi-
lede jeg alle linier ned i overfladen. Til
cowls og andre7007o glasfrberdele var
nålefilen nummer 6t. Til den glasbe-
klædte, epoxybehandlede overflade
(det meste) var nålen og sylen det bed-
ste værktøj. Diverse bøjelige linealer
og skabeloner blev brugt til at teg-
ne/ddse linier over komplekse kurver.
Skr-uer bler- lavet med et messingrØr
slebet skarpt bade ind- og udvendigt.
]Ien de pianslebne nitter - ca. 100.000
blev udeladti

En smuk søndag i august sidste ar
blev modellen malet. Erik Wenzel An-
dersen, klubkammerat og ekspert pa
sPrØjtepistol, lakerede modeilens for-
skellige dele, mens undertegnede var
poleredreng. Det tog en hel sBndag - og
resultatet var ikke så ringe endda.
Helt som blankpoleret aluminium sa
overfladen ikke ud, men visse steder
var det meget tæt på. De forskellige
paneler blev poleret i forskellige gra-
der, hvilket gav modellen et naturligt.
vejrbidt og brugt udseende.

Fabrikanten lovede, at "Skinny
Dip" produktet gav en særdeles hold-
bar og brændstofsikker overflade. Det
var vi nu flere, der var skeptiske med
henslm til, og under tilkørsel af moto-
rerne i det sene efterår, viste det sig
desværre, at vi havde ret - lakken var
ikke særlig holdbar, og jeg pakkede
modellen helt ind i afdækningsplast
under den fortsatte tilkørsel af moto-
rerne.

P-38'ren er fors;met med to turbola-
dere. Jeg har i tidens løb set mange
håbløse forsøg på at kopiere disse ned i
modelstørrelse. Derfor ville jeg lave et
sæt, der virkelig lignede. Fotografier
var til stor hjælp her. Det samme var
en manual, som i snittegninger viste
turboladerens forskellige dele. Over
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vingen - i bommene - stikker en del af
"udstødningsrØret" op af hensyn til
køling. Det ender i en turbine og bag
denne en afgangsport. Hullet i beklæd-
ningen havde jeg lavet: men jeg mang-
lede et vellignende udstgdningsrqr.
Dette blev lavet af blåt skum. Efter at
det var skaret i facon og slebet til. blev
det beklaedt med blune papirsstrimler.
som var dyppet i hrid lim - i alt 1 lag.
Da det var hærdet ud. blev det slebet
jævnt med sandpapir og f,ik et lag
epoxy tilsat lidt mikroballoner. Dette
gav overfladen et lidt kornet, aniøbet
udseende, som kunne minde om over-
fladen på en udstødning. Skummet
blev fiernet, og rØret blev limet på
plads i skakten med epoxylim, idet det
kunne klemmes sammen og listes ned
over et par af spanterne. Malet med
Humbrol maling var det muligt at fin-

de det rette rustagtige udseende - efter
en del blandingsforsØg .

Luftindtagene til karburatorerne
på siden af bommene ligner nærmest
en buttet cigar med et hul foran. Disse
blev lavet pa samme made som ud-
stodningsrorene - i skun os bl'unt ind-
pakninespapir. Efter :.t cie var sieber
f,int til. blei-skumn.rei sntei:et ui med
acetone. \-ægten r-ar blot 2 sram pr.
: Lh.

Det sidste. jeg manglede, var at ma-
le Snurre Snup og dragen - det for An-
den Verdenskrig klassiske "kunst-
værk"- på næsen af P-38'ren samt
Fighter Group og Squadron Insignier
på bomme og sideror. Det sidste blev
det første. I selvklæbende, klart bog-
bind blev skabeloner, der først var ko-
pieret op i den rette størrelse og limet
på, skåret ud og sat på modellen, der

blev afdækket med aviser. Sort vinyl-
spray - til lexan bilkarrosserier - leve-
rer en brændstoffast og matsort finish,
der tørrer op på 5 minutter. Meget
nemt at bruge.

"Kunstværket" blev malet i hånden
med fine pensler og Humbrol maling.
Omrids efter skabeloner af Snurre
Snup og dragen blev først tegnet op
med blyant. Herefter blev de fyldt ud
med pensel - ret tidskrævende, men
fornøjeligt!

Den færdige model blev vejet og af-
balanceret. Vægten stoppede lige un-
der 12 kg - med 200 gram bly i næsen.
Motorerne yder 4,4 hk tilsammen ved
ca. 11.000 o/min. med 12,5 x S" trebla-
dede Bolly propeller.

Der er benyttet i alt 6 sewoer, V4
skala serwoer til hgjderor og sideror og
en servo til hvert krængeror. En servo
trækker begge motordrossler og en
servo til luftventilen, der s[.r'er hjul-
optrækket. Desuden er der backup
batterier - i tilfælde af strømsvigt eller
anden stromforsl-ningsfejl. Motorerne
er forsrnet med elektronisk glo-driver,
der kobles ind r-ed lidt under U2 gas.

Tii sidst er der blot at sige: Modellen
skulle udstilles den 17. august i Ros-
kiide Lufthar-n i forbindelse med Flyv-
ningens Dag. hr.or der bl.a. ville være
en stand. der berettede lidt om de 5 P-
38 fly, som fortsat ligger begravet i den
grønlandske indlandsis i 80 meters
dybde! - fly som Fiyvehistorisk Sam-
ling vil forsøge at bjærge ved en ekspe-
dition i 1998.

Derfor ingen flyvning f6r efter den-
ne dato!
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Hclwker Futy
Fro Wlly Lorsen i Nqkskov hor vi modtoget følgende bererning fytdr
med monge byggerips om det smukke biplon Htwker Fury.

Blandt mange berømte fly indtager
Hawker Fury en særstilling. Det var
Englands stolthed i trediverne. Med
dets ualmindelig fine form regnes det
for at være et af de smukkeste biplaner
overhovedet.

Da jeg tidligere har bygget og fløjet
mange linestyrede skalamodeller, stod
den i mange år som en af de modeller,
jeg kunne tænke mig at bygge. Des-
r'ærre manglede jeg en god tegning.
Men en sådan fandt jeg en dag i et ka-
talog fta Pitch Skala. Her købte jeg og-
så motoren - en Laser 70 - der med sin
facon var perfekt til formålet, idet den
ikke rager udenfor undersiden afcow-
iet.

Nogle modifikotioner
Selv om Dennis Bryants tegning er
fremragende. var der alligevel forskel-
lige ting. jeg ændrede. Blandt andet
fastgorelsen afden øverste vinge. Her
har han et felt af kroppen bygget sam-
men med den overste ringe. Denle en-
hed skrues så med bolte fast fra un-
dersiden af kroppen. inden undervin-
gen monteres. Jeg foretrak at gøre det-
te felt til en fa-st del af kroppen og la-
vede en vingesadel af 2 stk. 8r2 mm
messing, der følger konturen af I'in-
gens underside. På denne kan ringen
skrues fast med træskruer hvilket er
både en enklere og meget stærkere
metode.

Fastgørelsen af vingestræberne

kunne jeg heller ikke rigtig lide. Disse
g'ik ind i en lille slids på over- og un-
dersiden af vingerne, og de var kun
fastholdt af bardunerne. Jeg foretrak
at indsætte alurør, der flugter med
over- og underside af vingerne, og i
stræberne har jeg med araldit indlimet

stykker af cykelegre. Disse går gen-
nem alurprene og fastholdes med ni-
pler på den modsatte side - en stærk og
næsten uslmlig løsning.

Man kan vist nok købe et glasfiber-
cowl til modellen, men da jeg godt kan
lide at lave tingene selv, fremstillede
jeg det af sammenlimede balsastykker,
hvor udstødningsrørene, der er skrat-
stillede bagud, medvirker til køling af
motoren.

Motorbjælkerne har jeg forleenget
til forreste runde spant, og for at få en
perfekt overgang mellem spinner og
spant har jeg drejet det ud sammen
med det 4 mm tykke alubagdæksel af
spinneren.

Spinneren, der er ret speciel, lavede
jeg ved at forme to kræmmerhuse i
tynd aluplade over en trækegle, som
jeg havde flemstillet på min gamle
trædrejebænk. Kræmmerhusene lime-
de jeg sammen med araldit. Da limen
var tor og hærdet, kunne jeg fastspæn-
de skallen til treekeglen med en træ-
skrue i spidsen og slibe og polere spin-
neren til dens endelige form. Senere
malede jeg den alufarvet sammen med
resten afflyet.

Vingerne
Til bygning af vingerne fremstillede
jeg to beddinger af 22 rnm spånplade,
der er et billigt og velegnet materiale
til dette formåI. Da både v-form og
bredde på vingerne er forskellig, var
jeg nødt til at lave to. Fra tegningen
overfBres afstanden på ribberne til
beddingerne ved hjælp af en træliste.
På den måde bliver vingehalvdelene
fuldstændig ens. Disse beddinger sik-
rer også, at vingerne er godt beskytte-
de under bygningen, og at de bliver
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fuldstændig rette uden nogen form for
skævheder. De forhindrer også, at vin-
gerne slår sig, når de beklædes og do-
pes, da vingerne - så snart dopen er tør
- kan fastholdes på dem med gummi-
bånd.

Ribberne er fremstiilet r-ed sand-
uichmetoden nred to nojaetie en> pl.o-
frler af 4 mm bogetræshner. For at sik-
re, at de star fuldstændig lodret. nar
vingen limes sammen. bruger jeg et
stykke firkantet aluror pa hver side af
ribben, til limen har sat sig. Capstrip-
sene - og dem er der mange af - laver
jeg ved at fugte dem og sætte dem på
en simpel form, som jeg har fremstillet
af masonit. Når de har ligget på radia-
toren natten over, er de klar til at fast-
limes på ribberne.

Vingerne i sig selv er ganske almin-
delige ribbevinger, hvorjeg dog erstat-
tede hovedbjælkerne af balsatræ med
fyrretræ for at få en større styrke. Af
skønhedshensyn flyttede jeg den lille

*i*llt'

boks, hvori vingesewoen er placeret,
ind i midterstykket af vingen og lavede
et lille rør af tynd karton til servoled-
ningen. Roret gal ned langs en ai r-in-
gestrræbelne.

Kroppen
Kroppen er en enKej kas,.ekcrnsrr-okti-
on. hvorpa der er 1'astiintet spanter.
Disse spanter er det klogt at efterkon-
trollere meget n6je med lister, der fast-
holdes afknappenåle, for at se, om Ii-
nierne i modellen er i orden, inden
man begynder beklædningen. På for-
kroppen består denne af 3 mm balsali-
ster, der limes sammen kant mod kant.
Til denne opgave plejerjeg at brug Da-
na celuloselim, der har den fordel, at
den kan slibes helt glat uden at efter-
lade spor, når modellen senere skal
overfladebehandles og lakeres.

Bagkroppen er opbygget af 2xI0
mm balsalister, der - monteret på
højkant - skal ligne en stålrørskon-

struktion. Disse lister understøttede
jeg meci balsatrekanter, hvor det var
rluii qt. da jeg elfaringsmæssigt ved, at
iisielne let blir-er trukket skæve, når
bekl;eciningen strammes op med dope.

Beklædning
\lngelne. bagkroppen og rorene er be-
klædt med et stof. som jeg har købt af
en af ntin sons tidligere soldaterkam-
merater. det' er ir.r'ig fritflywer med
svævemodeller. Han hal igen købt det
afen gstrigsk ingenior, der har opfun-
det og fremstiller det til dette formål.
Stoffet er meget let og stærkt, men det
kan kun bruges til plane emner, da det
ikke kan formes som japanpapir. Der-
for er forkroppen beklædt med iapan-
papir, der er limet fast med vævlim, ef-
ter at hele modellen er dopet flere gan-
ge.

Finish
Hele modellen er malet med svntetisk



emaljeiak i alufan-e. Derefter har den
fået mat lak undtagen pa den forleste
del af kroppen. der har faet klar lak,
idet det originaie fl1's foneste del var
blank aluminium.

Nationalitetsmærkerne er malet
på, efter atjeg med en passer har truk-
ket kanteme op med maling. Dette ar-
bejde skal gores meget forsigtigt, da
man ellers let kan gennembryde be-
klædningen. NIen hvis man runder
passerens ridsefier med smergellær-
red og bmger en lille plade af alumini-
um med en lille fordybning som cen-
tmm, kan det lade sig gøre.

Streger og nitter på forkroppen er
fremstillet med en ridsefier, hvor jeg
bruger sort lak i stedet for tusch. Til
dette arbejde fremstiller jeg små linea-
ler af karton, der kan formes efter
kroppens linier.

Som forbillede valgte jeg prototy-
pen, fordi tallene på denne svarer til
mit fødselsår - nemlig 1926.

lidt slutbemærkninger
At gennemgå, hvordan jeg har lavet al-
le de andre detaljer på modellen, vil
fore for r-idt i denne arlikel, men jeg
står gerrie til radighed ved en anden
lejlighed (taJi - red. r.

Nogle ril maske sporge. om model-
len overhor-edet kan fl5-e. Det kan jeg
endnu ik]<e sr-are pa. da den iklie har
været i luften endnu. Det er der flere
grunde til. For det forste er jeg ikhe
selv nogen særlig god pilot. Desuden
har vi i vores klub gennem flere år

manglet en fl5'eplads. For-qt i år er det
i1'kliedes at få en plads. n.ren den er ik-
ke anlag endnu. sa ingen afvores bed-
ste piloter har haft l-i-st iii at ben\ite
den til testfl]ming. Jeg har dog en af-

tale med Keld Hansen fra Falken. Han
vil gerne testflyve Harvker'en, men det
ma vente. til det bliver lidt køligere. I
skrir-ende stund el' der 30 grader i
sk1'geen.

Hvorfor flyver du på hovedet?

Jeg kom til ol vende senderen omvendt

fZe-n
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Historien om en nyhed iDqnmqrk
- eller iest qf Moki 1,8
Af Lqrs Kildholt
Sydkysrens Modelf lyvekl u b

Da KFK sidste ar havde opvisnings-
show på deres fl1'r'eplads ved Soderup,
udstillede Lars Kolup fra TAKE-OFF
en masse forskellige byggesæt og an-
det godt. Jeg "faldt" over en Extra
3005 fra llidwest, og flere gange i
løbet af dagen kom jeg tilbage og stu-
derede kassens indhold.

Lars Korup stod bag den interimi-
stiske disk og smågrinede - det var sik-
kert også helt åbenlyst, at mine øjne
blev mere og mere våde. Min kone,
som jeg har omtalt før h6r i bladet, er
ellers fantastisk forstående, og ofte får
jeg endda modelfly-relaterede gaver til
jul eller fødselsdage. At komme hjem
med et "impulsk6b" til kr. 2.200 var
dog mere. end jeg turde. -.a eftel at ha-
ve foretaget kasse-eftersln 7-S gange i
løbet af dagen meddeite je-e Lars. ar
"sadan en'' rillejeg have. nten bare ik-
ke lige nu.

I løbet af dagen havde jeg lejlighed
til at sludre lidt med Keld Hansen fra
Falken. Som det sikkert er de fleste be-
kendt, er Keld virkelig en kapacitet og
en fantastisk dygtig pilot, såjeg spurg-
te ham til råds, hvilken motor man
skulle vælge til den lidt over 2 meter
store og ca. 7 kg tunge Extra 300s.
Kjeld var meget bestemt i tonen, da
han sagde: "116b en Super Tigre 3250 -
alt andet; glem det !!"

Da Comet i foråret havde deres årli-
ge R/C pilotmøde på Amager, havde
hverken Witzel eller Take-off en MW
Extra 300s med. Det gjorde nu ikke så
meget, for der var ikke mindre end 3 af
slagsen udstillet - to af dem var endda
helt ens og udstyret med ST 3250!.
Den sidste havde en 2-cylindret 50 ccm
OS FT 300 i næsen - virkelig kræs,
men nok lidt dyr til min pengepung.

Synet afhele tre afdette pragtfulde
fly var dog for meget!! Umiddelbart ef-
ter pilotmødet hjembragte jeg den sto-
re kasse, og jeg gik i gang med byg-
gearbejdet. I kassen lå sammen med
en del andre reklamer for relevant til-
behør en reklame for en motor på 30
ccm kaldet Moki. "Moki" tænkte jeg
"hmmm". Reklamen blei'lagt til side,
men jeg blev ustandseligt mindet om
den, for den var indtegnet pa tegnin-
gerne, og den var gentagne gange
nævnt i byggemanualen. Der stod dog
også, at målene for Moki'ens radial-
fundament var identiske med ST
3000/3250, så umiddelbart ville ind-
bygning afST 3250 slet ikke volde no-
gen problemer.

18

"Moki"-nyhed i Donmork.
På siden of motoren kon svogt ones, øt hver motor er præget med fremstillingsår og serienummer.

(Alle fotos: Lors Kildholt)

Hiælp fro Interneftef
Nu hænder det af og til, at jeg "surfer"
på Internettet, og jeg abonnerer fast
på nyhedsgruppen rec.models.rc.air.
Nærliggende var det derfor at spørge
"gutterne" på nettet til råds. Jeg send-
te derfor fglgende spørgsmål in ple-
num: (frit oversat fra Engelsk)

"Kære alle.
Jeg er i gang med at bygge en Mid-

west Extra 300s og overvejer, hvilken
motor jeg skal anskaffe til den. Mid-
west anbefaler Moki 1.8, men den sæl-
ges ikke her i Danmark. Hvis jeg hav-
de råd, ville jeg købe en OS FF 320 (4
cyl. boxer), men jeg har ikke engang
råd til FT 300. Jeg har en lidt ældre
Quadra 50 cc bezinmotor, men Super
Tigre 3250 er også en mulighed. Det er
vigtigt for mig at få reiativl gode verti-
kale præstationer, lav vægt og lavt
st6jniveau. Hvad har I af erfaringer
med dette flylmotor.. Input velkomne..
Mvh. Lars Kildholt, Danmark"

Inden der var gået 24 time\ havde
jeg fået 26 (!!!) svar. Her er et udsnit af
bemærkningerne (igen frit fra en-
gelsk):

"Supertigre 3250 er en god motor,
men Moki 1.8 har næsten en hel hest

mere, og så er den oven i købet lette-
re..t'

"Hvis du vil lodret - så køb en Moki;
den er stærkere end alt andet, jeg har
set."

"Jeg har 2 MW Extra 300, den ene
med Zenoah 245 benzinmotor og den
anden med Moki 1.8. Zenoah er den
stærkeste, og den flywer lodret op, til
jeg stopper den. Moki'en giver næsten
de samme præstationer, og da flyet
med Moki'en er næsten 2lbs (ca. 900 g)
lettere, er det min favorit. Landinger
er meget langsommere, og den lave
vægt gqr i det heie taget, at Extra'en er
en fantastisk maskine. Jeg ville købe
Nloki til hver en tid.."

"Glem din Quadra - den er alt for
tung. Gem den til en dag, du har lyst til
at flyve 1/3 scala Piper Cub. FF 320 er
også alt for tung. FT 300 vil få din Ex-
tra 300 til at gå lodret op, hvis du byg-
ger let. Men hvis du bygger let allige-
vel, vil en Moki 1.8 få din Extra til at
"hover" ved _ gas !!! - og så kan du få 3
Moki'er til prisen for 6n FT 300"
(måske dårlig oversættelse, der stod:
"It will make your Extra hover at half
throttle").

"11pb en Moki. Den er fantastisk i
dette flv"



Topslykket er fræsel og ikke støbt, som det ohest ses. Bemærk også, ot 2/3 of
køleribberne er dreiet ned - smukt orbeide.

Dette er blot et udsnit. Af 26 svar
var der 21 der, trods min bemærkning
om manglende salg i Danmark, anbe-
falede ]Ioki 1.8. 5 anbefalede Zenoah
G 45. nen fle_st pga. de lave driftsom-
kostninger. En anbefalede ST 3250
(Ja. ja - jeg i'ed godt. at det giver 27
svar. men et af de o\-enstaende anbefa-
ler bade floki oe Zenoah .

Det måtte blive Moki
Jeg var nu or-erberist om. ar lloki 1.S
var den rigtige motor til lfl\ Extra
300s, sa jeg begndte at undersoge.
hvor den kunne fås. Ved at søge pa In-
ternettet fandt jeg et par stykker i
USA, der solgte motoren; men med ri-
skoen for told og moms syntes jeg, at
den ville blive for dyr. Til sidst fandt
jeg den hos en forhandler i England til
en rimelig pris, og efter lidt bøvl med
bankoverførsel og andet ankom moto-
ren sammen med et radial-fundament
og en "Pitts dæmper" af ukendt her-
komst.

Inden pakken blev åbnet, var jeg
næsten ved at tro, atjeg havde fået den
forkerte motor, for kassen var ikke me-
get stgrre end dem, man typisk ser en
10ccm motor i; men et nærmere efter-
syn afslørede blot, at kassen var fyldt
godt ud.

Uden på kassen afsløredes for første
gang, at Moki fremstilles i Ungarn.
Jeg blev lidt skeptisk, men da kassen
blev åbnet, blev jeg faktisk imponeret.
Motoren er fantastisk smukt forarbej-
det. Som det kan ses afbillederne, er
der tale om en finish, der horer til
blandt det bedste afdet bedste. Der er
virkelig kælet for detaljerne, og moto-
ren "oser" afkvalitet.

Den medfølgende brugsanvisning
anbefaler, at man bruger brændstof
bestående af 207a M-olie og 80% me-
thanol. Den advarer mod at kgre på
ren syntetisk olie og anbefaler, at man

Medbringeren er fræset, og fro'nten of forhuset er dreiet ned - oltsommen for øiets
skyld.

Cylindervæggen er børe 1,5 mm tyk.

Smøring of pleilstongsleiet sker gennem det oflonge
hul i bunden of plellstongen, som det ses på billedet
til høire.

som minimum har 57o M-olie i brænd-
stoffet. Efter tilkørsel kan olieindhol-
det gradvist reduceres til 76 Vt,, men
hele tiden med minimum 57o M-olie.

Motoren har en hårdforcromet cy-
linder. Der er to store udstødningspor-
te samt 2 x 2 porte for og bag i cylinde-
ren, men ingen port i siden (oriente-
ring i forhold til motorens retning).
Stemplet er af aluminium og er forsy-
net med en stempelring. Plejlstangen
er af aluminium med bronze-lejer i
begge ender. Krumtappen støttes af to
åbne kuglelejer i forhuset. Karburato-
ren har en almindelig nåleskrue og en
tomgangsjustering i form af en dreje-
skive, der kan drejes 2x45 grader. Der

er ingen pakninger i motoren bortset
fra en toppakning af aluminum.
Brugsanvisningen siger: "Snæ\-re
fremstillingstolerancer eliminerer be-
hovet for pakninger".

Jeg vil ikke kede nogen med lanee
tekniske udredninger om lukketider
etc., og muligvis har jeg allerede afs-
Iøret, at jeg ikke har forstand nok pa
den slags til at udtale mig, sa "for re-
sten af pengene" må I altså nojes med
min vurdering af motoren.

Tilkøring
Da der anbefales en tilkoringsperiode
på 1 time eller mere, grk jeg straks i
gang. Jeg anskaffede den anbefalede
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18x8 propel og tog afsted på flyveplad-
sen iført en prøvestand og en dunk god
gammeldags 20180 brændstof.

Brugsanvisningen fortæIler. at en
Moki helst starter meget "i'ad" (og her
kunne komme en masse sjoi-e sam-
menligninger med vores piger. men det
afstår jeg fra), så motoren blev choket
grundigt med frngeren for hullet. I mo-
tortests står der altid "Den startede
første gang", men det gjorde Moki'en
altså ikke!! Forst 5. elier 6. gang, jeg
flippede propellen. satte den i gang!

Da brugsanvisningen anbefaler, at
de første 20 minutter køres så fedt som
overhovedet muligt, var denne første
kørsel ret enkel - fuld gas og ud med
nålen. I løbet af de næste kørsler blev
motoren gradvist magret, med korte
perioder magret helt ud. Ælerede an-
den gang motoren skulle startes, star-
tede den fprste gang med et "flip" den
"forkerte" vej.

Jeg var glad. Moki'en havde første
dag kBrt i alt 40 minutter. Den havde
drukket 5 liter "suppe" (bvadr.. jeg
havde helt glemt stanken af M-olie) og
opførte sig eksemplarisk - især var jeg
imponeret over, at den tydeligr.is har,-
de en tomgang, der la langt uncler
2.000 o/min. og selr. efter flere minut-
ters tomgangskorsel tog den gassen
uden tøven.

Sidsfe udvei: brugsonvisningen!
En uge senere drog jeg igen til flyve-
pladsen. Tanken på teststanden var
blevet skiftet ud med en, der var lidt
stgrr e, og brændstoffet bestod nu af Eo/o
M-olie, 157o Aerosynth 2 og 80c/o me-
thanol. Mokien blev startet, men som
jeg gav gas, gik den ud - "Nå da" tænk-

tejeg. skruede nålen lidt ud og starte-
de igen. Jeg gav nu gas lidt mere for-
sigtigt, men ca. ved halv gas gik den ud
igen. Den gamle tank havde været
monteret med en klods under, for at
motoren kunne suge. Den nye tank,
der trods alt var st6re, var imidlertid
ikke understøttet. "Aha", tænkte jeg,
"den har svært ved at suge" - og sa
skruede jeg nålen mere ud - men lige
meget hjalp det. Da nålen til sidst var
skruet helt derud, hvor den ikke hol-
der fast mere, konkluderede jeg, at mo-
toren tydeligvis var ret intolerant med
hensyn til tankplacering. Lidt knotten
drog jeg hjem og monterede en Perry
pumpe, jeg havde liggende i skuffen.

Stor var min undren, da pumpen ik-
ke rigtig hjalp!! "Øhhhhheee", tænkte
jeg. Jeg kløede mig i nakken og tænk-
te: "Øhhhheee" igen. Da jeg havde
gjort det et par gange mere, togjeg let-
tere frustreret hjem.

Da jeg havde grublet et par dage,
gjorde jeg noget, jeg ellers sjældent gør.
Jeg LÆSTE BRUGSANVISNINGENI !

I den stod der, at man altid skal an-
vende brændstofslange med minimum
3 mn indt'endie diameter. os at ntan
sanrtidig skai sorge ibr-. ai alie tankfit-
tinss ossa kunne opir'lde dette krar-.

Jeg fandt sk1'delæren frem og malte
hullet i den slange. jeg hai-de anr-endt
pa den seneste tank. Her indtraf en
aha-oplevelse af de stgrre, for skidtet
var ikke mere end 2 mm indvendig.
Ved samme lejlighed kom jeg i tanker
om, at slangen på den gamle tank var
væsentligt kraftigere. .1-a, man skal jo
lære hver dag!!

Den efterfølgenden weekend blev
slangerne skiftet ud, og tankfittings

blev udboret med et 3 mm bor, og vup-
ti - Mokien kørte perfekt.

Nu el der boret hul i motorens bag-
plade. så jeg tror nok, at Perry-pum-
pen kommer med ud at flyve. Sådan en
giver jo et mere kontant brændstoftryk
og minimerer risikoen for, at motoren
magres ud under flyvningerne..

Min Moki har nu kørt ca. 1,5 time og
er klar til at komme ud at flywe. Med
20 c/o olie og uden nitro trækker den en
Dynathrust 18x8 propel rundt 8.500
gange i minuttet. Tomgangen er helt
stabil på 1.700 o/min. Jeg har haft den
til at køre i tomgang i ca. 10 minutter
efterfulgt afhurtig gasgivning. Selv ef-
ter så lang tid i tomgang tager den gas-
sen uden diskussion. En Menz 20x8
træpropel trækkes med 7.400 o/min,
men pga. den lave propelvægt er tom-
gangen "helt oppe på" 1.800 o/min.

Mon kqn dårligt forlonge mere
Officielt (iflg. brugsanvisningen) er
Moki 1.8's ydelse hele 4.0 HK ved
9.300 o/min. NIed en vægt på bare 1075
g hal denne motor derfor det bedste
r-ægtlvdelsesforhold. jeg har set (hvis
del ses bor-t fra f.eks. DF-motorer, der
opererer ved omkring 2,5 gange så
mange omdrejninger).

Bmgsanr.isningen nævner, at man
kan fon-ente. at motoren er kørt til og
1'der sit bedste efter 5 timers kørsel el-
ler mere. Jeg er spændt på, hvordan
Moki'en overhovedet kan blive bedre,
for som allerede beskrevet, kan man
dårligt forlange mere.

Den nævnte "Pitts" dæmper var ik-
ke tilstrækkelig effektiv, så i skrivende
stund venter jeg på at få en Bisson
dæmper leveret. Iflg. Nyhedsgruppen
skulle denne dæmper reducere Moki-
ens "sang" til lidt tip- og indsugnings-
støj. Vel at mærke rapporteres om
8.500-8.700 o/min. med 18x8 propel, så
det bliver spændende...

En dag da jeg sludrede med Lars
Korup fra Take-off, kom jeg til at af-
slgre, hvorfor jeg endnu ikke havde
købt en ST 3250 hos ham. Lars notere-
de flittigt ned og frk efterfølgende kon-
takt med Moki i Ungarn. Når dette
læses, burde der være Moki 1.8
(30ccm) og Moki I.2 (20ccrn/3.0 HK) på
hylderne hos Take-off. Lidt senere
kommer der en hel serie af motorer i 8-
10 ccm stprrelserne. Bedst af alt er, at
de danske priser er så lave, at det over-
hovedet ikke kan betale sig at impor-
tere selv (tro mig) - og så leveres Moki
som den eneste motor i Danmark med
dansk brugsanvisning...

Til dig, der overvejer eller bygger en
model, der kræver lidt motorkraft:
Prøv en Moki! Bliver du bare haht så
glad for din, som jeg er for min, er pen-
gene givet godt ud....

Senere håberjeg at kunne vende til-
bage med en omtale af de lidt mindre
Moki motorer.

Moki l.B med rodialfundøment på den næsten færdige Extro 3OO\ krop.
Der er mosser of plods til, ot motoren kon være hellskiult under cowlei,t.
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Min Model
Fro Leti Øs::r :c Somsø hor vi
modicoe; ie1ne lille nolits om hons
n uvæ r e n d e fovo rilmodel.

Niesten hver gang man bygger en ny
rlodel. bliver det nemt til ens favorit-
r.nodei, eller "Min model".

Saledes er det også gaet med min
n1e Nlustang.

B.yggesættet er fra Galaxy og var"
billigt; men det viste sig senere, at der
val en grund til, at det var billigt.

Byggetegningen var kun i halv
strirrelse og, synes jeg, noget mangel-
fuld med mange ting.

l'Iustangen er forsynet med en laser
200\l som yder 8.200 omdr./min. med
en 1SX8 plopel. og som meget nemt
lian ir'lehke ruodellen rundt i luften. trt
kosnrc':isl< rrrinils o' clet dog. at top-
stvirrr.: ir: l.:er- lrf ciirr-npet'cn er syn-
1ig i be::: : a:r,r': lr:n cit-: i:r. ltigioi.l et
plus lbl x.r. :r-.-r-.

ftq:r*.!l!d*æ*.

trække-r:. ,-r',i-:r':-, '' - :'
hal en sD.=i-ici-.'rl-i..:,-. _I_
ca. 6 kE'.

df
f
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TRAINER 4OO

Kom hurtigt i luften
med en ARF
Af lors Holte

Monge menert of mon først er rigfio
modelflyver, når mon selv byggår -
sine eg'ne modeller helt fro bi,ia",
of. Men hvis du vil hurtiot ud ot flv-
ve, hor en "færdigbygg""t" ,odei
eller en såkoldt ARF Almost Reodv
to Fly) obsolul sine fordele. Krov'
pen er lige, vingen er uden skåvhe
dpr,gg modellen er færdig be
klædt.

For bare få år siden kunne det være en
dyr lgsning - og kvaliteten var oven i
købet ikke altid lige god. Men nu kan
man få endda meget gode modeller (for
de kan jo knapt kaldes byggesæt) fra
leverandører som robbe, Graupner og
Kyosho. Derfor vælges denne type mo-
deller i stigende omfang af nye model-
flyvere, som gerne vil ud at flyve her og
nu. Det er stort set bare at montere
motoren og smide radiogrejet i ... eller
er det?

Selvom modellen er så godt som
færdigbygget, ser en lidt mere erfaren
modelpilot eller instruktør, som skal
flyve med modellen fgrste gang, ofte
nogle ting, som kan forbedres her og
der. Jeg har forsggt at sammenfatte
nogle afdisse ting i en artikel, som for-
håbentlig kan være til hjælp for nye pi-
loter, som står med sådan et projekt for
første gang. Det er ikke ment som en
byggebeskrivelse, for den b6r f6lge
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med modellen, men som en tilføjelse
dertil, som - hvis den følges - kan for-
længe modellens levetid betragteligt.

Vinge:
Normalt leveres vingen i to halvdele,
da den ellers ville fylde for meget. Den
må samles nøjagtigt efter anvisninger-
ne, således at den får den rette V-form,
og begge vingehalvdele har samme
indstillingsvinkel. Oftest benyttes et
V-formet fin6rstykke på dette sted. Det
er vigtigt, at du er omhyggelig, når det-
te stykke limes i, så det har godt fat i
begge vingehalvdele. Epoxylim er som
regel det bedste her, da den ikke krym-
per under hærdningen og derfor sørger
for en god forbindelse. Hvis finerstyk-
ket skal skubbes ind i en udskæring i
vingen, bør det ikke gå så stramt, at al
lim skrabes af. Hvis det gør det, kan
det være en fordel at slibe den ene side
affinerstykket forsigtigt ned, så der er
plads til, at der også kommer lim ind i
samlingen. Når frnerstykket er limet
på plads, skal det have godt fat i ho-
vedbjælken i hver vingehalvdel.

Mange skumvinger har ikke hoved-
bjælke. I så fald limes vingehalvdelene
sammen med epoxy og forstærkes med
en bandage af glasfibervæv. Bandagen
bør være lidt bredere end flykroppen.
Det gør vingen meget stærk og beskyt-
ter den mod stød og slag i vingesade-
len. Inden bandagen limes på, må
eventuel frlmbeklædning f6rst fiernes i
hele bandagens bredde, for det giver
ingen styrke at lime uden på beklæd-
ningen.

Vingesamlingen slibes glat (uden at

Så færdig er en typisk ARF-model. Som det fremgår
her, hvor delene er lagt ud på græsplænen, er
slørstedelen of orbeidet gjort for dig.
(Fotos: Lors Holte)

svække rtngen uden for glasfiberban-
dagen), og samlingen beskyttes med
en strimmel beklaedningsmateriale
hele vejen rundt. Hvis der ikke fplger
ekstra beklædningsmateriale med mo-
dellen, kan en klubkammerat nok
hjælpe dig med at sætte en strimmel
Oracover eller lignende på. Det er i det
hele taget vigtigt, at alt bart træ be-
skyttes mod olie og brændstof.

Hvis vingen har krængeror, er der
normalt ikke beklædning på endefla-
derne på rorene på disse modeller. Be-
skyt det bare træ med film, brændstof-
fast maling/lak eller med nogle dråber
cyanolim af den hurtige t1pe. Kontrol-
16r samtidig, at rorene kan bevæges
frit med fuldt udslag uden at støde på
nogen steder.

Hvis rorene er færdighængslede,
må du kontrollere, at de også sidder
godt fast, ved at hive forsigtigt i rore-
ne. Et krængeror, der vibrerer Iøs un-
der flyming, kan blive fatalt for mo-
dellen. Hvis rorene har flade plasti-
chængsler, kan de sikres ekstra ved at
stikke en knappenål gennem bagkant-
listen og hængslet fra undersiden, kni-
be nålen af helt inde ved vingen og
bagefter banke nålen helt ind. Med lidt
snilde vil det ikke kunne ses på oversi-
den af vingen. Gør det samme på roret.
Det er nu så godt som umuligt at flå ro-
ret af.

Hvis vingen monteres med plastic-
bolte, er det en god id6 at lave en lille
plade/underlagsskive af tynd alumini-
um eller frn6r til at fordele belastnin-
gen fra vingeboltene. Dermed mases
de ikke ned i vingen, når de spændes



til. Det oger- ogsa sandsl-nligheden for,
at boltene knækJier ved et stwt i ste-
det for at rive bagkanten af vingen i
stykker.

Pa mange begyndermodeller lægges
vingen blot ned i en vingesadel på
kroppen og holdes fast med elastikker.
llodelien flywer bedst, hvis vingen pla-
ceres på nøjagtig samme måde fra
gang til gang. For at sikre dette kan du
lime små afrundede klodser på under-
siden afvingen, som fikserer vingen i
forhold til kroppen. Dermed kan vin-
gen ikke forskyde sig under normal
brug, men den vil alligevel blive slået
af ved styrt, sådan som det er menin-
gen ved brug afelastikker. En alterna-
tiv løsning er at lave små mærker på
kroppen og vingen til at rette vingen
ind efter, men de forhindrer dog ikke
vingen i at forskyde sig.

Når vi nu er ved elastikker, så er 4
ikke nok! Der skal minimum 6 oghelst
8 til for at være sikker på, at forkanten
afhovedplanet ikke løftes under skar-
pe drej eller i bunden afet loop.

Det kan være en god id6 at lime tyn-
de gummilister (isoleringsbånd til døre
og vinduer) på vingesadelen for at be-
sk1'tte r-ingen yderligere.

Hrts ringen fastgores med elastik-
ker. bor træpindene. som holder ela-
stikkerne. besk\ties med eporl- ellet'
brændstoffast lak. der er en speciel
laktype r"fuelprooler . son-l Cu iar- hus
hobbyhandleren. og som talei merallol
og s5.ntetiske olier. Et godi ahernatjr-
er langsomthærdende eposl- fortgidet
med ren sprir. Det gir-er en meget
staerk og holdbar overflade.

Krop:
Hvis du selv skal lime haleplan og ha-
lefinne på plads, er det meget vigtigt,
at haleplanet monteres vandret, og at
halefinnen kommer til at stå vinkelret
i forhold til haleplanet og helt lige i for-
hold til kroppens længderetning.

Sæt modellen på et plant bord, og
s6rg for, at den står helt lige (helsi
uden understel). Sæt hovedplanet på
kroppen, og kontroll6r, at hovedplanit
ligger vandret (dvs. at vingeudskærin-
gen ikke er skæv), og at afstanden fra
hver vingetip til halen er den samme.

Hvis der er skævheder, må disse rettes
nu.

Kontroll6r nu, at haleplanet kan
monteres vandret ligesom hovedpla-
net, og at haleplanets vingetipper er li-
ge langt fra kroppens centerlinje og
hal samme afstand til fx centrum af
motorspantet. dvs. at det står vinkel-
ret pa kropDens centerlinje. Afmærk
bvor neEe: be.rræcinrnE:ntatenale der
skai iernes pa haiepianet. fbr ai du
kan linte delene sammen træ mod trae.
Delene skal tilpasses. sa de passer
godt sammen. Her kan du ogsa med
fordel benytte epoxy - gerne langsomt-
hærdende, så der er tid til at rette tin-
gene ordentlig ind. Lad de enkelte dele
være understøttet, mens limen hær-
der.

Kontroll6r også, at hængslerne på
side- og højderor er monteret ordent-
ligt. De bgr ligeledes sikres med korte
nåle som beskrevet for krængerorene.

Også på kroppen må alle områder
med bart træ brændstofbeskyttes. Det
kan for eksempel være enderne af hpj-
deroret, under- eller oversiden af si-
deroret, samlinger, åbninger for stød-
stænger, udskæringer for understel og

iignende. Sørg derfor også for, at
tankrummet og motorspantet/motor-
rummet får en god omgang brændstof-
fast lak eller epoxy. Hvis træværket
udsættes for olie og brændstof, vil det
langsomt blive blødt og grimt. T!æ-
værk, som har været udsat for olie og
brændstof, er meget svært at reparere,
da limen ikke binder.

Motor:
Jlotoren nonteles som anr-ist. Hvis
der star noget om hojretræk og ned-
adtræk i b1'ggeanr-isningerne. bor det-
te absolut folges. De fleste modeller
har nogle graders hgjretræk, og hojt in-
gede trænere har normalt ogsa ned-
adtræk. Det kan se 'skær't' ud. men
modellen vil være meget bedre at flywe
med, når disse ting er korrekt udført.

Når vi nu er inde på motoren, vil jeg
også lige nævne motorstørrelsen. Man-
ge gange lokkes folk til at købe en jidt
større motor end nødvendigt, "for man
kan jo bare drosle ned". Det er efter
min erfaring bedst at købe en motor i
den størrelse, som modellen er kon-
strueret til. Hvis der på trænermodel-
ler monteres for stor motor, har det of-
te en direkte negativ indflydelse pa fll--
veegenskaberne, fordi en stgrre motor
vejer mere, og fordi vingens indstil-
lingsvinkel ikke passer til den krafrige
motor. Resultatet er større besr,ærlig-
heder med at trimme modellen ordent-
ligt og for lnøj landingshastighed.

Hvis modellen har en tendens til at
stige ret voldsomt, når der gives gas,
kan det skyldes en kombination af for
kraftig motor og et hovedplan med for
stor indstillingsvinkel. Løsningen er
mere nedadtræk på motoren eller at
hæve bagkanten af vingen r-ed at
lægge noget under.

En anden løsning er seli,{ølgelig at
bruge en mindre motor. Hvis modellen

Hellere,6n,elo,stik for meget end 6n for lidt. Enderne på dyvlerne skol brændstofbeskyftes. De snå trekont
symboler hiælper med til ot centrere vingen korrekt.

U::d,,,Tn,lnur. of hale,plon,/finne er det uigtigl ot tøge sig god tid og måle nøiogtigt. Ved øt klodse kroppen
og noepronet ap og benyne lineor og vinkel kon mon sikre sig, ot inret bliver skævt.
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Motor- og tankrum bør brændstofbeskyftes grundigt; så holder modellen længe Stødstænger bør forløbe så lige som muligt. Hvis der er behov for ot bukke ston-
gen, bør knækkene være sd smd som muligl. Her er del vist på en funfly-model;
men princippet er det somme på olle modeller.

hedder fx "Snotwood 20", er det, fordi
den passer til en motor på .20 eller .25
cubic inches (eller 3,5 til 4 ccm). Der er
i så fald ingen grund til at montere en
.40 motor (6,5 ccm), selv om hobby-
handleren har et godt tilbud på en
sådan motor lige den dag.

Motoren bor tilkores. så du er sikliel
på, at den ikke stopper efter fa minut-
ter i luften. Det skaber bare problemer
for dig selv eiler for instruktoren. som
må lande modellen for dig. Der folger
anvisninger om tilkorsel med de fleste
motorer. F6lg dem, til du kan få moto-
ren til at gå jævnt i tomgang og på højt
omdrejningstal uden at stoppe. Gør dig
bekendt med motoren, og lær dig,
hvordan du starter den. Afsikkerheds-
årsager skal motoren kunne stoppes
fra senderen, dvs. motorspjældet skal
kunne lukke helt, når gastrimmet
føres helt tilbage.

Hvis karburatoren har en lille skrue
til indstilling af gasspjældets tom-
gangsstilling, skal denne skrue skrues
så langt ud, at gasspjældet kan lukkes
helt. Hvis ikke vil seryoen stå og brum-
me og trække strøm.

Propellen skal være ubeskadiget og
afbalanceret. Hvis motoren ryster
kraftigt, er der noget galt. Find fejlen,
før du prØver at flywe med modellen.
For gvrig skal du have stor respekt for
propellen - den kan 'bide'ret hårdt!
Det kan være en fordel at male tipper-
ne hvide, så du ser hvor stor dens om-
kreds er, når den drejer rundt. Husk at
afbalancere propellen, efter at du
eventuelt har malet den.

Tonk:
Tankens placering kan du som regel
ikke ændre ret meget på. Det er dog
vigtigt, at tanken ikke ligger for højt i
forhold til motorens karburator. Dens
centerlinje skal helst ligge en smule la-
vere end nåleskruen. Den bør være be-
skyttet mod vibrationer af kraftig
skumgummi eller lignende, og hvis
den er rund, må du s6rge for at frksere
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den, så den ikke kan rotere.

Rodio:
Igen - følg anvisningerne i byggesæt-
tet. Nogle modeller er forsynet med et
setwobræt, således at servoernes pla-
celing ligger fast. Hiis der benrltes
plastickabler i plasticror'. ma vderrore-
ne fikseres i hr-er ende og helst ogsa pa
midten" sa de iklie kan forskl'de sig.
Plastickablerne bor iægges sa lige som
muligt. Det kan være svært at få lim til
at hæfte på plasticr6rene, men hvis du
forsyner dem med tekstiltape eller ma-
lertape, kan de nemt limes fast med en
klat epoxy. Den ikke-understøttede del
af kabeVstødstang ved henholdsvis ror
og servo bør ikke være for lang. Er den
det, kan du risikere, at den bare buk-
ker sig ved belastning i stedet for at be-
væge roret. Sker det fx i bunden af et
loop, er det ude med modellen.

Hvis der bruges stØdstænger aftræ
med metalstænger i hver ende, er man
ofte tvunget til at lave nogle små knæk
på stængerne, hvor de passerer ud
gennem hul eller slidser i kropssiden.
Disse knæk skal være så små som mu-
ligt. Helst ikke noget med to 90-gra-
ders vinkler.

Det er også vigtigt, at forbindelsen
mellem metalstængerne og stødstan-
gen udf6res korrekt. Metalstangen
skal have en knæk for enden, som gri-
ber fat i et hul i stgdstangen, og den
skal derudover surres fast med en
kraftig tråd, som sikres med hvid lim
eller cyano.

Mange af denne type modeller har
stytbart næsehjul. 5619 for, at udsla-
get på næsehjulet er ret lille. Hvis det
er svært at få modellen til at sty'r'e li-
geud, kan man ofte med fordel fierne
styr"ingen af næsehjulet og bare låse
det fast i 6n position. Det kan i mange
tilfælde gøre det nemmere for en be-
glmder at lære at starte. Sty'r'bart
næsehjul før.er let til overkorrektioner.

Når servoerne monteres, og stød-
stænger/kabler kobles til, skal du tæn-

de for radioen og sætte trimknapperne
for hver kanal i midten. Dernæst skal
vinkelen mellem en stgdstang/kabel og
servohornet på alle selryoer med und-
tagelse af motorserwoen være g0 gra-
der. Det samme gælder forbindelsen
stodstang4iabel og rorhorn, men det er
som regel bestemt af modellens ud-
formning. Hris du seh'skal montere
rorhom. er det dog vigtigt, at rorhor-
net står således, at hullerne er vinkel-
ret ud for roret hængsellinje. Et ror-
horn må aldrig sidde langt inde på et
ror. Hvis der syndes med dette, vil ror-
udslagene ikke blive korrekte til hver
side.

Såvel batteri som modtager må be-
skyttes modvibrationer og stød. De må
under ingen omstændigheder få lov til
at ligge løst inde i modellen, men hol-
des fast med kraftige elastikker eller
fikseres med en lille fin6rplade. Det
bedste er, at batteriet ligger foran mod-
tageren. Hvis uheldet er ude, og mo-
dellen rammer jorden hårdt, er batte-
riet den tungeste "løsdel" inde i fly-
kroppen. Hvis det løsner sig under et
styrt og farer ned gennem radiorum-
met, vil det knuse meget på sin vej. På
den anden side beny'ttes batteriet tit til
den afsluttende a{balancering af mo-
dellen. Hvis det er nødvendigt at pla-
cere batteriet ret langt tilbage i model-
len for at få t;.ngdepunktet til at ligge
rigtigt, må det også fastgøres ekstra
godt, så det ikke kan løsne sig - heller
ikke ved et styrt.

Aibalancering af modellen er for
Øvngt et vigtigt punkt, som mange ny-
begyndere springer let hen over. Læs
på tegningen eller i anvisningerne,
hvor tlmgdepunktet skal ligge. Om det
kommer til at ligge lidt længere frem-
me på din model, gør som regel ikke så
meget, men det må under ingen om-
stændigheder komme til at ligge for
langt tilbage. Er det det, kan selv en
erfaren instruktør ikke redde en mo-
del, der viser sig at være alt for hale-
tung, når den først er kommet i luften.
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For øwigt skal modellen også afba-
lanceres sideværts. Løft modellen i
spinner og haletip med vingen monte-
ret. Hvis den hele tiden tipper til den
ene side, er den ene r,ingehalvdel tun-
gere end den anden. Læg nogle sma
metalgenstande som lodder pa modsat
vingetip. til du har fundet korrekt ba-
lance. Fastgor sa disse lodder pel.rna-
nent til denne r-ingetip. Det kan for ek-
sempel være søm eller skruer, som
skydes ind i vingetippen, eller et styk-
ke pianotråd eller små blyplader, som
limes fast på tippen. Det bør ikke dre-je sig om ret meget - måske 10-15
gram.

Modtagerens antenne skal være
strakt helt ud - for eksempel ved at
føre den ud gennem et lille hul i krops-
siden og op til toppen af halefinnen.
Her kan den holdes fast afet stvkke ta-
pe eller en lille elastik. Er den længe-
re, kan enden få lov til at flagre frit.
Den må ikke være belastet, og den må
kunne løsne sig ved et st1zt.

I anvisningerne bør det stå, hvor
store rorrrdslagene skal være. Hvis du
har en radio med sakaldt "dual-rate",
bør du absolut benytte denne funktion

tJtrrllE
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Foretog ofstondskonlrol inden prøveflyvningen.
Husk kanolklemme!

En god hiælp er en timer, der kon tælle nedad, og
som med tydelige tol giver dig kontrol med flyveti-
den.

fra starten. Indstil rorene med de ud-
slag. som er opl1.st i anrisningerne
uden "dua1-rates", og reducer dem til
fx707o med "dual-rates" på. Sa kan du
hurtigt "tæmme" din model ved at be-
tjene en switch, hvis de oprindelige ud-
slag viser sig at være lidt for store.

Inden modellen får sin første tur i
luften, bør du også gennemføre en
såkaldt afstandskontrol med motoren i
gang. Få en anden til at holde model-
len, start motoren og bevæg dig mindst
50 m væk med senderen med anten-
nen nede. Bevæg de enkelte ror, og
kontrol16r, at rorene bevæger sig som

ønsket og ikke på nogen anden måde.
Rorene må ikke stå og'flippe'fra side
til side, fx når du giver gas. Så er der
noget, der forsfirrrer radioen - det kan
være to metaldele, der berører hinan-
den som følge af motorens vibrationer.
En sadan fejl ma findes og fiernes, f6r
du fl1r-er med modellen.

En anden fejl. som r-i desveerre ofte
kommer ud for, er brug af almindelige
(alkaiiske) eller løse nikkelcadmium
batterier i en batteriholder. Det virker
sikkert udmærket i en modelbad, men
det er ikke godt nok i et modelfly med
brændstofmotor. Vibrationer og korro-
sion kan alt for let få fatale konse-
kvenser for modellen. Det eneste, vi
accepterer i min klub, er batteripakker
med nikkelcadmium-celler, der er lod-
det sammen.

Har du sgrget for de ting, jeg her har
beskrevet, inden du dukker op pa fly-
vepladsen med din model, er chancer-
ne for, at du kommer til at flyve med
din model samme dag - og få den hel
med hjem igen - en god del større.

I \

El por øndre eksempler på ARF-modeller. T.v. en Top
oz svæver med el-motor og t.h. en Piper Cub, der

l?S "krr" er en RTC-model, dvs. Reody To Cover-
klar lil ot beklæde.
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Airdqncer
- dqnser med vinden
Sddon skriver robbe om deres nyeste bud på en beqvndermodel.
Om den nogef utroditionelle model skriver'rc-redokålr Poul Møller.

Jeg havde godt set annoncerne i Mo-
delfllwe Nf.t og omtalen i robbes ny-
hedskatalog om firmaets 2-kanals Air-
dancer. Med skepsis havde jeg læst om
skummodellen, der efter sigende skul-
le være for alle, der hurtigt vil op at fly-
ve - og være til at samle på 2 timer ti-
mer uden brug af andet værktøj end en
skruetrækker og en hobbykniv. Og da
lidt nærlæsning af omtalen ydermere
beskrev, at modellen styres på motor
og sideror var, min skepsis overfor Air-
dancer'en ret stor.

Et rødt klistermærke på kassen
med byggesættet hos min lokale hob-
byhandler fangede dog mit Øje - og
gjorde mig straks mere interesseret i
modellen. Der stod nemlig: ''Dansk
byggeveiledning'.

Se, det er jo en tinE. soni jee flere
gange har efterlvst. og Stig Jensen fra
Flyrvood var da heller ikhe 1ænge om
at lur-e min interesse og tilbod at skaf-
fe et testbyggesæt til en fornuftig pris.

Byggesættet
Kort tid efter 1å kassen på byggebordet
i mit hobby'rum, og nysgerrigt kunne
jeg studere indholdet. Mange skumde-
le, tre trædyvler, et par plasticbeslag,
et par dekorationsark, motor med swi-
tch og propel, understel med letvægts-
hjul samt lidt tilbør - det var det hele.

Det stod hurtigt klart, at modellen
hurtigt lod sig samle, men jeg syntes
da, at mine klubkammerater skulle
have lov til at studere herlighederne,

inden jeg samlede modellen. Og var de
ikke ovebevist om, at jeg var tosset in-
den da, blev de det nu! Men jeg lod mig
ikke slå ud, og en sgndag eftermiddag
grk jeg i gang med byggesættet. 1'l.ti-
me senere kunne jeg stolt vise min ko-
ne den færdige model!!!

Bygning qf Airdoncer'en
Der er ikke meget at sige om byggeri-
et. Den udmærkde byggevejledning
med meget instruktive tegninger og
den danske tekst forklarer på bedste
vis, hvordan Ærdancer'en samles.

Der er i byggesættet ingen dele, der
skal forarbejdes. Alt passel"sammen -
og holdcs samrnen af tape. Dct enesic.
der n.rinder iiclt on.r tt':di:irr:lett bi-:-
gearbe.;Ce el iskr':in-r* ;: ut l',:,1'lt.rttt -

siderorei. Det nesie aibi-rreiiden _erk
faktisk med at kiippe dekorationsar-
kene ud og dekorere modeilen.

Den færdige modei præsenterer sig
meget lig en Piper Cup - og sådanne
klassiske linier er vi jo mange, der er
glade for. Det eneste problem, jeg hav-
de under samlingen, var motoren, som
jeg syntes sad lidt løst i holderen. En
Iille bevikling med malertape omkring
motoren lgste dog hurtigt dette pro-
blem.

Ef por fikse detolier
Ud over den gennemfgrte lethed i byg-
gefasen er der et par detaljer ved mo-
dellen, somjeg har lyst til at pege på.

Propellen ligner tilsyneladende en

Fotos: Corsten Bonz

almindelige propel, men et nærmere
eftersyn viser, at den er vippeophængt.
Forklaring ses tydeligst på fotoet. Med
dette ophæng er risikoen for at bøje
motorakslen i en hård landing ikke ret
stor. Denne landingsbeskyttelse af mo-
dellen gØr sig også gaeldende i ophæn-
get af landingsstellet. Med et plastic-
beslag, en dyvel, et fikst bøjet under-
stel og et par elastikker har robbe la-
vet et understel, der i praksis har vist
sig at tage affor selv ret hårde landin-
ger. Resten afslaget klarer det stødab-
sorberende skum pa fornemste vis.

Nødvendigt tilbehør
Det eneste. man skal anskaffe sig ud
oi'er b1'99esættet. del af robbe's dan-
:ke importor er prissat til kr. 875, er en
tok.lnelis radio med modtager og en
sen'o santt et 7 cellet opladeligt batte-
li n.red oplader.

Dette udstg er der sikkert mange,
der ailerede har liggende fra en fiern-
styret bil eller bad. Seli'folgelig kan et
almindeligt fiernstytingsanlæg med 4
funktioner også benyttes, og skal man
ud og anskaffe sig sig anlæg, vil jeg da
anbefale, at man køber et sådant, da
man kan have glæde af det til andre
modeller.

Den første dqns
De første flyveture med Airdancer'en
fandt sted under meget omskiftelige
vejrforhold. Den første start skete i 3-4
sekundmeter vind og med en lille smu-
le regnvejr. Ikkejust de bedste forhold
at flywe under, men nu skulle det være.

Modellen blev kastet mod vinden og
kravlede støt fremad og opad. Vejled-
ningen beskriver, at man skal flyve i
store S-sving foran sig selv, så det gjor-
de jeg. Ærdancer'en var ikke svær at
kontrollere, men den kom hurtigt læn-
gere og længer væk og højere og hØjere
op. Jeg var så småt ved at indstille mig
på en vandretur for at hente modellen,
da jeg besluttede, at højden var stor
nok til, at jeg ville prøve at flywe i med-
vind og få modellen hjem til flyveplad-
sen. Til min overraskelse dansede mo-
dellen frnt i medvinden, og hurtig var
den uden tab af højde kommet tilbage
til fllwepladsen.

Nu pr@vede jeg at afbryde motoren
og teste modellens glideegenskaber.
Disse var fine med en lille smule ten-
dens til ballonflyvning - en række små
stall. Lidt sving til siderne kunne dog
tæmme farten og forhindre stall'ene,

Mange skumdele, tre.trædyvler, et por pløsticbeslog, et por dekorøtionsork, motor med switch og propel, un-
derstel med le*ægtshiul somt lidt tilbehør - det er, hvod somlesæftet består of .

26



og glideflyvningen kunne nu udføres i
nydeligste stil. Da regnen tog til, lod
jeg modellen danse, til den stod få me-
ter fra mine fødder. Med et stort smil
til fotograf Carsten Bantz kunne jeg
konstatere, at Ærdancer'en ikke kun
kunne flyve, men også lande pænt på
det ønskede sted.

Da batteriet var ladet op til næste
tur, var regnen oph6rt, og det var
næsten vindstille - længe leve det dan-
ske forår! Batteriet blev skubbet lidt
frem for at flytte tyndepunktet samme
vej. Dette kurerede Ærdancer'en for
dens værste lyst til ballon{11.r'ning. og i
den stille lu{t var det ren fornojelse at
lege med modellen. ]Ied motoren i
gang kunne jeg med 'slalomllylrring'
med små siderorsudslag holde Airdan-
cer'en i samme højde. Lod jeg modellen
flywe ligeud, kravlede den frnt til vejr,
mens skarpe drej fik den til at stikke
næsen mod jorden. Modellens geome-
tri rettede den dog hurtigt op - faktisk
var det lige f6r den kunne udføre et
loop. Manglende vind og tiltro til vin-

gens styrke afbrød dog hurtigt forsgg i
den retning - der står heller ingen ste-
der i vejledningen, at Ærdancer'en er
kunstfl yvningsdygtig! !

En tidtagning på en af de f6lgende
flyveture viste, at Airdancer'en med et
7 cellet 1700 Sanyo SP batteri let fløj
10 minutter. Hvis man sparer på ror-
udslagene og svæveflyver meget, kan
flyvetiden helt sikkert forlænges, men
så er det heller ikke så sjovt at flyve
med modellen.

Nu er Airdancer'en jo egentlig slet
ikke tiltænkt begyndere og ikke en le-
gesyg pilot med flere ars erfaring som
undertegnede. sa jeg rekruterede et
par skoieelever - hrilket slet ikke var
sværl - til at l.ære testpiloter.

Trods det lidt gammeldags udseen-
de var begge drenge meget imponerede
af modellens udseende og havde stor
lyst til at flyve den. E{ter en kort in-
struktion fik først Firas og siden Mi-
chael senderen i hånden, og de fik hur-
tigt fornemmelse af at styre modellen.
Et par styrefejl kunne ikke undgås,

men Airdancer'en klarede belastnin-
gerne. Det varede ikke længe. for der
lød udsagn som: -Det er pisseskægt!"
og "Erjeg ikke skide god?- -jeg bekla-
ger sproget, men det r-ar drengenes
umiddelbare reaktion.

Det blæste noget, sa landingerne
blev lidt hårde, men det affedrede un-
derstel, den foldbare propel og den
stødabsorberende model klarede også
disse knubs.

Konklusion
Med Airdancer går robbe nye veje, og
jeg synes de fortjener at de få succes
med det. Med en billig, hurtig bygget
og let styret model med en dansk byg-
ge- og flyvevejledning er der håb om, at
nogle af de unge mennesker, vi i klub-
berne gerne vil have som medlemmer,
kommer i gang med vores dejlige hob-
by. Men det er vigtigt - selv med en Ær-
dancer - at førstegangspiloten har en
erfaren rc-pilot ved sin side. Her må vi
sætte vores lid til hobbyhandleren og
håbe, at han fortæller eventuelle købe-
re, hvor de kan få den ngdvendige
hjælp, og hvilke krav der stilles til mo-
delflyvning i al almindelighed.

Hvor længe siderorsflyvning er
spændende for en begynder, kan det
være svaert at spå om; men det er helt
sikkert, at ejeren ikke r.il få besvær
med at låne sine model ud til flyve-
pladsernes gamle rotter. nar han selv
er klar til at ga ridere med noget mere
alanceret. Pa fl1-r-edage i min egen
klub er Ærdancer'en en meget popu-
lær model, der får smilet frem på
læberne hos både gæster, der bliver sat
til at styre den, og garvede piloter, der
med flittig brug af sideror og motor-
switch får den til at danse både twist
og foxtrot.

PNM

Firos og Michael fik hurtigt fornemmelse of ol styre
modellen.

RC+edoktør Poul Møller klor fil den første dons.

Med Airdoncer er robbe gået nye veie, og de fortiener at få succes med det.
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Skqlqtræf på
Siællqnd 

I

Foto: Poul Møller

Fotoreporfoge fro

Først i juni blev der afholdt et skala-
træf på Sjælland. Det var Tommy
Jensen fra MLKEN, der sammen med
styringsgruppen havde indkaldt ska-
lapiloter til træf, uden at de dog skulle
konkurrere med hinanden. Dagen
skulle i stedet bruges til at hygge sig
med ligesindede, snakke med de frem-

Kims pilol i Pub skoldo visf posse på ikke ot få holsbetændelse

*#w#

lommys SE 5'er i en tæt forbiflyvning.

Sfaevnefs initiotivtoger Tommy Jensen med hans mo
deller.

{f)

mødte dommere, gensidigt beundre
hinandens modeller, fl;,we m.m.

En lille snes piloter mødte frem med
modeller lige fra semiskalamodeller til
modeller, der kunne stille op i den "sto-
re" skalaklasse.

Modeller mødes, og - - -

Et kig ned i cockpiftef på Niels Leitritz's Colibri MB2. Bog det store cowl sidder
en OS FI 160 molor.
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Bog cowlel på Howker Fury'en gemmer sig en Loser

firefokfsmofor.

Ole Chrislionsen hovde foget den lille 163'er, son
ses her til høire, med til træf.

Mon sloppede of, mon hyggede sig, og solen skin-
nede, do skolofolket mødfes på Siællond.

Og nedersf t'rl hø1re går vi lidt tæt på Tommy lensens
Me 109.



Den første sfod
Inden den første start skyllede jeg mo-
toren grundigt igennem med brænd-
stoffor at fierne evtuelle rester fra for-
arbejdningen - ikke, at der så ud til at
være nogen, men hellere være på den
sikre side. Jeg forsynede motoren med
et standard glØderør og en 10x6 propel.
Efter at have choket motoren ved at
dreje propellen rundt et par gange med
fingeren for karburatorens indsugning
satte jeg glødestrøm til og startede

den. Så let gik det faktisk - 3. slag på
propellen fik motoren i gang. Den gik
ret fedt både i tomgang og ved fuld gas,
men det er kun godt med en ny motor.

Tilkørsel
Jeg tilk6rte motoren ved at lade den
køre ved forskellige omdrejningstal i
korte intervaller. Da den havde kørt 3
tanke igennem, begyndte jeg at lade
den gå længere perioder ved fuldgas.
Motoren fik lov atkØe et par minutter
med nålen indstillet til fed k6rsel, af-
brudt af 10 - 20 sekunders kørsel med
nålen stillet til maks. omdrejninger -
stadig væk dog uden at motoren frk lov
at køre magert. I løbet af de næste par
tankfulde lod jeg den køre længere og
længere tid med nålen skruet ind til
maks. omdrejninger.

Hvis man ikke piner motoren med
mager kørsel og for stor en propel, kan
en sådan tilkørsel også foregå i en fly-
vende model. Jeg synes dog, atjeg har
mere sty'r på tilkgrslen på jorden - men
foregår det som hjemme hos mig i ind-
kørslen, kræver det, at man har nogle
tolerante og tålmodige naboer.

Doglig drift
\u monterede jeg motoren med en
10x7 plopel i en gammel velflywende
Dlnaflite }Iustang, og efter at have ju-
steret tomgangsskruen en anelse, så
motoren let tog omdrejninger efter
tomgangskgrsel, fik SC'en sin tuftdåb.
I Mustangen haenger cylinderen ned-
ad, men det har på ingen måder påvir-
ket motoren i negativ retning. Den har
på intet tidspunkt voldt vanskelighe-
der hverken ved kolde eller varme
starter eller i luften, så på driftsiden
får den nye SC serie II fine karakter.

r

Test qf ny SC 40
Den kinesiske fabrikonl of de pris-
billige SC moforer har sendt en s+
rie nye oq forbedrede motorer på
mor(edei.

Hobby World hor skoffet en fest-
motor hos den engelske europoim-
portør og givet den tilPoul Møller,
der hor prøvekØrt den.

Ved en overfladisk betragtning ligner
den nye serie II motor fra SC de fleste
motorer i den populære 40-størelse.
De støbte dele er nydelige, og der kan
heller ikke peges fingre ad nogen afde
forarbejde dele. SC 40 Aero R/C ABC
Serie II motoren leveres med en tilsy-
neladende almindelig ekspansions-
lydpotte og en engelsksproget brugs-
vejledning.

SC's serie II motorer adskiller sig
ifølge de medleverede papirer fra de
tidligere motorer ved at være forbedret
på fplgende punkter:
'r Motorhuset er forbedret med større
skyllekanaler, hvilket giver større
ydelse.
'r' Plejlstangen er nu med broncelejer i
begge ender og med en tolerance, der
matcher de bedste motorer i tilsva-
rende størrelse.
'k Karburator og nåleskrue er udført
med minimale tolerancer, som gør det
nemt for brugeren at justere og op-
retholde hhv. tomgang og fuld gas.

I første omgang omfatter serie II moto-
rer i de populære stønelser 6,5 og 10
ccm totakter og 15 ccm firtakter. Den
testede motor er 6,5 ccm.

30



Hvis man s\rres. snecialpotten med
sin pris på kr'. 260 er for d1r'. kan man
nØjes med at montere efterdænperen.
der kun koster kr'. 12(J. o.t slandard-
potten. Dette giver ogsa en n delig
sænkelse af støjen.

Disse betragtninger ovef si.)_i giel-
der selvfølgelig ikke kun den te:rede
SC motor. Æle motorer kan stojdæn.r-
pes på den beskrevne måde - og dei'er
flere andre tricks, men det er en heir
anden historie.

Konklusion
Hvis prisen kan holdes på samme ni-
veau som på de tidligere SC motorer -

hvilket Hobby World satser på - far
man for et beløb i nærheden af kr. 700
en pænt forarbejdet motor, der er nem
og pålidelig at have med at gøre i det
daglige. Og hvis de mindre tolerancer,
der tillades ved fremstillingen, og den
kraftigere plejlstang bevirker, at moto-
ren forbliver let at indstille og holder
til det hårde arbejde i en model, så må
SC siges at have glort et godt stykke
arbejde med deres serie II motor.

PNM

SC 4A er her vist' med speciollydpotte og efterdæn.
ce'. Pc Ce :r,rige billeder er dei stondordlydpotten.
---.^, :\,,

Ydelse
På jorden svinger motoren en gla 10x6
Graupner propel 12.200 omdr. Det er
lidt mere, end vejledningen lover, så
den side er også i orden. Det sker dog
ikke uden ret meget støj, så jeg satte
mig for at få dæmpet stpjen lidt fra mo-
toren.

Støidæmpning
En adskillelse aflydpotten afsl6rer, at
der sidder en hullet plade ved lydpot-
tens samling. Kammeret foran denne
plade er dog fol lille til, at den har no-
gen særlig stor virkning. Et 6-7 cm
langt mellemstykke sat ind mellem
lydpottens to dele ville helt sikkert
bringe lydtrvkket horbart ned. Det
kunne jeg imidler-tid ikke nå at få
fremstillet inden deadline. men en
henvendelse 1il Hobbr \\'orld lorte til,
atjeg kunne låne en specialpotte og en
efterdæmper. Hvordan specialpotten
ser ud indeni, ved jeg ikke - der-r kan ik-
ke skilles ad - men den hal en gavnlig
effekt på støjen, der sænkes r-ed brug
af potten, uden at motoren falder i om-
drejningstal. Hvis der sa ydermere
sættes en stgrre propel - fx en 1017.
10x8 eller 11x6 - på motoren. falder
st6jniveauet betragteligt. Hvis man vil
være rigtig populær hos flyvepladsens
naboer, kan man desuden montere en
efterdæmper og en stpjsvag propel som
fx en APC 10x8.
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Limfyper
Af Lqrs Holte

En erfaren- modelbygger benytter sig
af flere forskellige limtyper under bygl
gearbejdet a{hængigt af, hvilke egån_
skaber der lægges vægt på. De forJkel_
lige limty_per har specielle fordele og
ulemper. Nedenfor har jeg forsøgt ai
opstille en liste over de mest bery-tte_
de. Det- er ingen doktorafhandlini, da
den udelukkende er ment som en
praktisk vejledning.

- For så godt som alle limtyper gæl_
der det, at man ikke skal U.,rg.å fo.;l"_
get lim. Det bliver limningÅ nemlig
ikke ret meget stærkere ai- kun tunl
gere.

Bolsolim
Celluloselim. Var udbredt tidligere og
anbefales vistnok fortsat afnogle hobl
byhandlere, men bør helst eistattes
med nogle af de efterfølgende typer.

Fordele:
Tørrer ret hurtigt. Let at slibe ned.

Ulemper:
Krymper meget under hærdning. Bli-
ver ret hård og skaber derfor en for_
bindelse, som ikke er særlig mod-
standsdygtig overfor slag og vibratio_
1"-.. Stærktlugtende opløsningsmid_
del.

Cyono
Sekundlim - den moderne modellim.
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Findes traditionelt i tre udgaver:
t}'nd (hurtighærdende), mellem åg tyk(lidt mere langsomthærdende)."Der
findes desuden specialtyper til fx ABS-
dele og skruesikring.

_Den hurtighærdende limer bogsta_
veligt talt øjeblikketigt. Kan bÅges
næsten overalt, dog ikke til fastgøre1se
af motorspant eller andre dele.-der er
udsat for stærke vibrationer.

En dyrlim, der kommer i små fla_
sker, som man alligevel sjældent får
tømt helt, fordi spidsen hele tiden til_
stoppes.

Fordele:

{Ieget stærk. Hurtig at arbejde med.
God til reparationer af rer,rreiog brud,
hvor delene passer perfekt.

Ulemper:

F"- d1lt lim. Ingen fortrydelsesmulig_
hed - hæfter med det samme. Den tvi-
de har ingen "udfyldende" egenskaLer
- limer-ikke godt, hvis delenJikke pas_
ser godt sammen. Opløse. skum - må
ikte bruges på skumvinger. Udvikler
gttigg dampe. (Der frndeJ dog en mere
uskadelig udgave med betegnelsen
"Odorless" (luetfri)).

Epoxy
Tokomponentlim. Findes i hurtig-
hærdende (5-80 minutter) eller lanå_
somthærden de (72-24 timer) udgave-r.
Den langsomthærdende er den-stær-
keste og er derfor god til fx motor-
spant; den hurtighærdende er god til
reparationer.

- _El9x-;l er også god til montering af
balsabeklædning på skumvinger, da
den ikke e_r afhængig af fordaåpning
for at hærde.

PålcSuao foå5'

\
'\*æF

fotos: PNM

Fordele:
Krymper ikke under hærdning og ska_
ber derfor stærke samlinger afd"le.
som-ikke passer perfekt. En meget
stærk limtype til motorspanter, vinle_
samling-er og vingefæster. Den hurtige
type er fremragende til reparationer.

Ulemper:
Noget g.iftigt stads. Bør ikke komme på
huden (handsker anbefales). Relativt
d;.r'i anvendelse. En tung limtype, da
der 

^ikke er noget opløsningsmiddel,
der fordamper.

Konrokilim
Bruges fx til at montere fin6rdoblere
på kropssider af balsa og til at beklæ_
de skumvinger. Til skum (stltopor) bør
man holde sig til en vandbaseret type.
Påføres begge limflader, som så fåi iov
til at ligge i 10-1b minutter. Derefjber
føres delene sammen og hæftes nu til
hinanden permanent. Det er ikke mu-
ligt at justere bagefter. Kan typisk er-
stattes af epoxy eller evt. hvid lim.

Fordele:
Relatir,t hurtig at bruge. Hurtig til be-
klædning af skumvinger, da dån ikke
_er afhængig af fordampning for at
hærde. (Størsteparten af fordåmpnin-
gen er sket fqr limningen.)

Ulemper:
Begrænset anvendelsesområde. Ingen
fortrydelsesmulighed - hvis del6ne
kommer skævt på, bliver de liggende
skæv't flra nu af. Nogle typer indehol-
der gi ftige opløsnin gsmidl er.
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Produktinformqfion

PU-lim
"Skumlim". der skummer op under
hærdning. Benlttes fx til at montere
balsabeklædning på skumvinger og pa
steder, hvor limen skal skabe en stærk
forbindelse, selvom delene ikke passer
perfekt.

Fordele:
Skaber en stærk samling også af
dårligt tilpassede dele. Egner sig godt
til reparationer af skumvinger. Er sej
og tåler derfor vibrationer meget godt.

Ulemper:
Hærder langsomt. En tung limtype,
hvis man ikke passer på. Svøer at fer-
ne, hvis man får den på hænderne.
Handsker anbefales.

PVA-lim
"Hvid trælim'. "slojdlim". En næsten
perfekt limtype tii limning af træ mod
træ. Kan bmges næsten overalt. Til
modelbrug kan den med fordel fortyr-
des med vand. Det skaber- en meget
stærk og holdbar samling uden br-ug af
ret meget lim, og PVA kan derfor reg-
nes som en let limtype.

Fordele:
Vandbaseret og derfor ganske ufarlig.
Rehagelig at arbejde med. Let at fierne
fra hænder og tøj. Kan pensles på og
suges godt ind i træværket. Skaber
stærke, seje samlinger. God holdbar-

hed mod ribrationer. Helt brændstof-
fast. Den billigste limtrpe.

Ulentper:
Tørrer langsomt. Ufortyndet kan den
skabe klumper og samlinger, som er
svære at slibe ned. Tåler normalt ikke
vand - egner sig derfor ikke til vandfly.

Aliphofic resin
Er en variant af den hvide lim, der er

ldle-glow-qutomqtic

Denne lidt kryptiske betegnelse dæk-
ker over en automatisk glødestrøms-
kontakt fra Graupner.

Ved at forbinde den 24 gram lette
kontakt med et y-kabel til senderens
gas-servoudgang og et 1,2 V batteri
kan man få kontakten til at forsyne et
eller to gløderør med strøm. Tidspunk-
tet hvor dette sker kanjusteres.

Fordelene ved at have glødestrøm
på motoren ved lave omdrejningstal er
flere. Dels går motoren bedre i tom-
gang, den risikerer ikke så let at gå i

nemmere at slibe ned. Måske den bed-
ste allround modellim. men en hel del
dyrere end almindelig hvid lim. Nogle
modelbyggere sværger dog trofast til
denne limtype.

Langsom epoxy, hvid sløjdiim (PVA) og
PUlim kan fås i ethvert byggemarked,
mens aliphatic resin, balsalim, cyano
og hurtig epoxy nok nemmest erhver-
ves gennem din foretrukne hobby-
handler.

stå, og dels behøver man ikke at fumle
med eksterne glpdergrsklemmer, når
motoren skal startes.

Idle-glow-automatic er set hos Ar.io-
nic til kr. 294.
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Hos Avionic hal ri set det r-iste power
panel fra Hobbico.

Bag den normalt udseende forplade

Produkfinformqfion

De omtalte produhter har ikhe gennem-
gået nogen test, så eut. rosende omtale
er baseret på forhandleres eller katalo-
gers egne udsagn.

Prisen er for enkelte produlzters ued-
kommende baseret på tyske udsalgs-
priser og kan uariere fra danske priser

Quick Field Chorger

Med Hobbico's Quick Field Charger,
som forhandles afAvionic, behøver du
ikke at huske at lade sender- og mod-
tagerakku for at tage på flyvepladsen.

Power ponel med
trnesser

gemmer sig et par {-rnesser. Panelet ju-
sterer selv strømmen til gloderoret,
når sty'rken 6n gang er indstillet - også
selv om batteriet er ved at blive fladt.
Dette gØ starter med kold eller
brændstofoverfyldt motor lettere. Des-
uden er panelet forsynet med en diode,
der lyser gr6nt, så længe der er strøm
nok på batteriet, og rødt, når det er ved
at vaere tappet for strøm.

Prisen for det tænkende power pa-
nel er kr. 317.

Fufure lron ll

Med sit nye foliejern tager Jamrara
skridtet ind i det 21. århundrede lidt
før alle os andre.

Fremtidens foliestrygejern har føl-
gende fordele: Temperaturen kan ind-
stilles med 3 graders nøjagtighed. Lys-
dioder viser, omjernet er for koldt/den
Ønskede temperatur/for varmt. Den
futuristisk designede sål muliggør de
mest komplicerede beklædningsopga-
ver. Og endelig ligger håndtaget godt i
hånden.

Prisen for Future Iron II er ca. kr.
260.

Laderen lader nemlig disse akkuer op
pa ca. 45 minutter fi:a et L2 V batteri.
Ladeprocessen overvåges af en Delta
Peak automatik, der stopper opladnin-
gen, når de tilsluttede akkuer er fuldt
opladet. Senderakku på 9,6V og mod-
tagerakku på 4,816,0 V kan sammen
med et eksternt voltmeter tilsluttes la-
deren, der kan købes hos Avionic for kr.
496.

Flysimulqlor

Den i Modelflyve Nyt tidligere testede
flysimulator fra T[u Flite kan nu købes
hos de danske Topaz forhandlere.

Flysimulatoren byder på modeller
af alle typer og et væld af indstillings-
muligheder for disse - uden dog at stil-
le store krav til den benyttede pc. En
386'er med minimum DOS 2.0 eller
Windows 3,1/95 er nok til programmet.
Simulatoren leveres med en håndsen-
der til omkring kr. 2.000 og med inter-
face til Hitec, Graupner, Futaba eller
Multiplex for ca. kr. 1.600. Med inter-
facet benytter du din egen sender.
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BD-SJ Elektromodel

BD-5J er måske bedst kendt fi.a en af
de mange James Bond film. men fakta
er, at den nu ogsa kan fas som model og
endda beregnet til elektro. Byggesæt-
tet er fremstillet i .1-ekkiet og leveres
med en glasfiberkrop/sideror samt 2
færdigbyggede vingehalvdele og hale-
plan af balsatræ. Desuden medf6lger
et klart formstøbt canopy og diverse
smådele inkl. hjul og understel.

Modellen har en spændvidde på 181
cm og en flyweklar vægt på ca. 680 g.
Modellen kan flyve med en Speed 400
motor, men også en Speed 480 Race el-
ler en MPX 450 turbo vil glimrende
kunne anvendes.

Byggesættet forhandles i Danmark
af Electric Flight Equipment i Frede-
rikshavn og koster kr. 995,-.

Til forhondlere, produ-
cenler og imporiører

Her kunne også have været omtalt ny-
heder eller spændende produkter fra
dit firma.

Send en kort omtale og et foto til
RC-redaktør Poui Møller. Vær op-
mærksom på deadline - se forrest i bla-
det.

A] også skibsmodeller rummer siare ucjiordrrnaer, b.cgr: pc_ i:. =-,.:. .
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Ø tttyn s Modelfl)r""kl u b
Efter ot ,hove set oplæggef i det forrige nummer of Modelflyve Nyf synes 1eg nok, ot vi hor en sød lille historie om
vores klub, hvor viskul/e so grueligt meget igennem, før del blev godt.

Det hele startede med. at undertegte-
de var irriteret over. at der ikJie var no-
gen flywekiub her pa Østfin. Der måt-
te da være andre ligesindede, så man
ikke altid floj alene med handstart fra
en mark.

Et styklie i den lokale ugeavis med
nogle fotos af et par af mine modeller
som blikfang fik flere interesserede til
at henvende sig. Vi aftalte at mødes, og
i begl.ndelsen af juni '93 var Østfyns
Modelflyveklub en realitet.

Vores første store arbejdsopgaver
måtte være promovering og at frnde et
sted at anlægge en flyweplads. Det med
PR klarede vi ved at tage kontakt til de
lokale journalister og holde os gode
venner med dem, hvilket senere skulle
vise sig at være en god id6. Foruden
flere artikler i de lokale aviser var vi
også til stede ved flere "lange lordage"
på Østfi'n. I lobet af den forste sæson
nåede r-i op pa lige i underkanten af tr--
ve medlenlmer. -

Uden fl1-i'eplads er det dog iklie sa
sjor't at være modelflf i'er. I starten
lante vi en gr'æsmark. Her kunne kun
håndstartes, men marken gjorde, at vi
regelmæssigt kunne mødes. Det var
ikke helt så enkelt at finde en interes-
seret landmand, men heldigvis lykke-
des det, og vi frk anlagt en ca. 60x30 m
plads tilsået med den billigste udlægs-
græsblanding - den var billig, men be-
stemt ikke egnet til fllweplads.

Men plads frk vi - og i gang med at
flyve kom vi efter en indvielse, hvor vi
også havde inviteret borgmesteren til
at komme og klippe snoren og direk-
tøren for den lokale bank (hvor vi har
vores penge). Det var en god id6, da de
havde nogle gode gavekort med. Des-
værre \ial r-ejret elendigt med hård
blæst, sa det blev kun til meget lidt
flywning.

Da voles kommune (Ørbæk) har et
regelsæt for klubber og foreninger,
nærlæste ri dette og påviste overfor
kommunen. at de ifolge reglerne skul-
le stille spilleplads r for os flyveplads)
til rådighed. ]:oset af det første, vi
gjorde, var nemlig ai blir-e registreret
som klub hjemmehcrrende i Ørbæk
Kommune. Dette r-ar oppe i folkeoplys-
ningsudvalget, som besluttede. at de
vil betale 75% af vores banele.ie samt
slå græsset en gang ont usen - en ord-
ning, der fortsat fungerer til atles til-
fredshed.

T!æer vokser som bekendt ikle ind
i himlen, ej heller her pa Østf,n. Det
viste sig hurtigt, at der pa en gard lidt
væk boede en krakilsk dame. som be-
stemt ikke brød sig om modelfllrning.
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Vore nye plads ved et "åbent hus".

Hun fik hurtigt pisket en -qtemning op
og lavede en protestsknvelse til kont-
nunen. ulrdersk-r'er-et af de fleste om-
k-ringboende - om iklie for andet. sa for
naboskabets skyld. Faktisk kom flere
ofte for at kigge på, da de s;mtes, det så
spændende ud. Nogle af klagepunkter-
ne, som i øvrigt var meget diffuse, var,
at det var farligt at færdes i området,
da risikoen for at få et fly i hovedet var
stor, og at der blev fløjet på alle tider af
døgnet, (vi fører logbog, så dette kunne
klart tilbagevises).

Konklusionen blev, at teknisk ud-
valg ville komme en aften og med de-
res egne ører og øjne opleve, hvad det
var, der foregik. Vi havde en tre, fire
modeller i luften ad gangen og flBj, som
vi plejede. Udvalgsmedlemmerne var
målløse - når de $k og talte sammen,
kunne de faktisk ikke høre flyene. Vi
har også altid gjort meget ud af dæmp-
ning, hvilket er et "must", hvis vi som
sportlhobby vil overleve. Resultatet
bleg at beboernes klage klart blev af-
vist. Æligevel opfordrede kommunen
os til at finde et andet sted, da alle var
klar over, at det ville blive en lang gang
besværligheder. Desuden lovede de os
hjælp til indkøb af græsfr6.

Det lykkedes os ret hurtigt at finde
et perfekt sted, rimeligt øde og med fly-
veområde ud over markerne til en me-
get stor gård. Desuden ligger vi meget
højt med en vidunderlig udsigt ud over
Storebælt og den nye bro. Med med-
lemmernes hjælp fik vi planeret og til-
sået (denne gang med den fineste turf-
gr'æsblanding, som kommunen bevil-
gede 5.000 kr. til indkøb afl et 40x80 m
stor-t areal, så vi nu har en vidunderlig
jærn bane med det fineste græs og en
af Danmarks bedste udsigter. Naboer-
ne har ri det bedste forhold til; vi taler
jæi-nligt med den-r. og ingen har indtil

nu - og folhabentlig i al fremtid - haft
nogen indsigelser eller på nogen må-
der foit siq generet. Faktisk har vi - ef-
ter aftale med naboerne - ophaevet
middagspause-begrænsningen, så der
må flyves alle dage på nær fredag og
lqdag aften efter 18.

Vi føler selv, at vi kun har 6t lille
problem: Vi er for få medlemmer. Efter
at have været oppe på21,, er vi nu ne-
de på 12, hvorafder er flere nybegyn-
dere, som ikke selv kan flywe. Derfor
flyver kun en lille håndfuld afvores eg-
ne medlemmer nogenlunde regelmæs-
sigt. Dog låner Svendborg Modelflyve-
klub vores bane tirsdag aften og lgrdag
eftermiddag, indtil de finder og selv får
anlagt en ny plads, da de som bekendt
ikke må flyve med motorfly på Ege-
skov mere.

Vi føler selv, at banen og klubben
kan "bære" 20-30 medlemmer, men
hvordan vi får giort de sidste interes-
serede, ved vi ikke. Får vi nogle flere
medlemmer, vil vores gkonomi også
være så god, at vi kan sætte vores kon-
tingent på 300,- kr. godt ned, da vi med
den kommunale hjælp og opbakning
ikke har de helt vilde udgifter.

Til sidst et lille spørgsmål:
Der er hvert år efterhånden flere

sommerlejre i Danmark. Men de er for
Øvede og rimeligt gode piloter. For en
del år siden var der i Verst hos Falcon
en begynderuge, hvorjeg selv lærte at
flywe. Dette var en rigtig god id6, da
man ved en rimeligt kort og tidsbe-
grænset indsats kunne lære at flyve.
Var det ikke en id6 et eller andet sted
at genindfBre en sådan lejr? Måske var
det noget for os. Er der interesse?

Peter Andersen
Sneuerkilde 2, 5871 Frørup



RC-
REFERATER

Siællonds mesferskobet
i F3C Helikopfer

I sidste nummer bragte vi referat og
resultater fra arets sjællandske me-
sterskab i F3C.

Desværre var billederne fra arran-
gementet iklie naet frem, så vi kunne
nå at få dem med. Men den lille serie
her givel et indtryk af et både sports-
ligt godt og et hyggeligt stævne.

KMF's formond, Mork, i samtale med Søren Søhede
og Tove ved boren.

Dyb koncentrøtion.
(Alle fotos: Benlhe Nie/sen/

Nr I i/opulær, Clous Abildgoord, klor i stortbok-
sen.

Nr. I , 2 og 3 i olle klosser med deres helikopfere oq
bog dem hiælpere, stævneledelse m.fl.
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Jyske mesterskqb i F3b
1997

Den 14. juni var dagen, hvor Esbjerg
Modelflyveklub (beliggende pa Varde
flyweplads) skulle stå for afholdelse af
JM 1997.

Fra kl. 9.00 var der budt pa mor-
genkaffe og rundstykker. men de fleste
kom først hen ad 9.30 pga. forskellige
årsager. Kl. 10.00 skuile vi have be-
gyndt, men det sa meget trist ud, idet
det begyndte at regne en halv time før,
men så var der jo god tid til en kop kaf-
fe mere og en brief,rng.

Ved ca. 11.30 kom der en opklaring,
og så skulle der flyves, og det blev der.
Der var i alt mødt 9 piloter og 8 hjæl-
pere op, og det må vi sige er godt - i
hvert fald på hjælpernes side. Vi fik
fløjet i alt 4 runder med en enkelt af-
brydelse til middag, hvor der blev ser-
veret grillpølser med kold kartoffel-
salat.

Alt i alt blev det til en vellykket dag
med bedre vejr, end der var lovet, og
uden de helt store skader for nogen af
piloterne.

Lordag morgen oprandt, og vandet
r-æltede ned, og der stod en strid vind
ind fra øst. Mon ikke det bliver bedre
op ad dagen? Jo, vinden tog af, og reg-
nen blev til en syndflod, så det blev
mest til snak og indendørs hygge.
Tbods vejret ankom der en del flere pi-
loter bl.a. fra Odense Mfk., Sandmo-
sen, Sæby og Br6nderslev.

Hen under aften blev grillen tændt,
under den til lejligheden indkøbte pa-
villon, og 60 mennesker deltog i fest-
middagen i teltet. Under middagen
var der taler og sange og flotte gaver til
jubilaren. Tak for det, kære venner - de
vil pryde vort klubhus i årene, der
kommer. Erik Nymark fra Toftlund,
som var medstifter af klubben, blev
udnævnt til æresmedlem. Ud på afte-
nen stoppede regnen, og flere piloter
forsøgte sig med en genstridig tidsel,
som stod i indflyvningen.

Søndag morgen gik det op for flere,

at lørdagen havde r'æret våd i mere
end 6n forstand. Vejret var nu blevet
fint stæwrevejr med jær'n r.ind og
halvskyet himmel, så der blev fløjet.

Om eftermiddagen havde vi en pub-
likumsopvisning, som blev åbnet af
Dronninglunds borgmester Poul Møl-
ler. Æle piloter frk lejlighed til at vise
deres fly i luften undtagen 6n (und-
skyld Egon). Der blev også fløjet de
publikumsvenlige rævejagter og fla-
mingoræs. Der var opvisning i linesty-
ret combat fra Aviator og Leif O. Mor-
tensen viste kunstflywning. Opvisnin-
gen sluttede kl. 16, og herefter var der
uddeling af præmier fra Avionic og fra
Sparekassen Nordjylland.

Det varmede at se så mange piloter
og deres familier køre så langt for så
lidt fl5nming.

TAKI
Mikael Pedersen

D r onning lund M o delfly u ehlub

lforten Christensen

Resuhot qf Donsk 2m
Post Konkurrence 1997

mange har foretrukket at flywe denne
dag.

Vi vil gerne ønske Ole Blomseth fra
Hjørring tillykke med sejren. Ole op-
nåede ikke mindre end 4031 points,
hvilket er flot, når man tager de blæs-
ende forhold i betragtning.

Med venlig hilsen og på gensyn til
postkonkurrencen i 1998.

Resuhoterne:
1. Jan Hansen,

Sønderborg Modelflyveklub
2. Niels-E. Rasmussen, BMC
3. Jesper Jensen,

Spnderborg Modelfl yveklub
4. Søren Krog

Sønderborg Modelfl yveklub
5. Morten Christensen,

Esbjerg Modeifl;weklub
6. John Rasmussen, BMC
7. Henrik Andersen, NFK
8. Brian Dylmann, NFK
9. Rene Madsen, NKK

Det glæder os meget at se, at vi i år fik
en fin deltagelse fra nær og fiern til vo-

9?19 o res årlige dånske 2m postk"onkurrence.
544't p' Vejret på f6rstedag".r ,ru.t i Køben-

5823 n. havns-området temmelig blæsende, og
det var så som så med termikken, hvil-

S72o p. ket resultaterne generelt også bærer
præg af. 2. reservedagen var klart bed-

5665 p. re at flywe på, så det er forståeligt, at
5656 p.
5377 p.
5290 p. Resuhoferne:
4832 p. pt. pilot ,tlodpt

Dronninqlund Model-
flweklubs 25 års
iubilæumsstævne

20. -22.juni 1997

I dagene op ti1 s-eekenden var der
travlt i Stagsted enge med forberedel-
ser til at modtage de af landets model-
fl1were og familier. der havde lyst til at
fejre de 25 år med os. Fon-entningerne
var i top, da både tilmeldingerne og
vejrudsigten så lovende ud. Og ri blev
ikke skuffede. Det væltede ind med
folk, og vejret blev "strålende . Allere-
de fredag sidst på dagen ankom de tal-
stærkt fra Sønderborg. Brande. Arhus.
Spjald samt fam. Hevang \Voodstock.
Solen skinnede, så der blev fløjet og
hygget til ud på de små timer.
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1. Ole Blomseth
2. Stig Christensen
3. Ole Thorup

Hjemmekonstruktion
Spirit - Great Planes

4- Henrik Nedergård Blue phoenix-Modelprd.
5. B6rge Thorup
6. Per Knudsen Spirit - Great planes
7. John Olsen Spirit - Great planes
8. Søren Bolet Blue Phoenix-Modelprd.
9. Henning Sørensen
10. Per Nymark
11. B6rge Hansen Hjemmekonstruktion
12. Erik Nienstedi Hjemmekonstruktion
13. Poul Møller Spirit - Great pianes
14. Vagn Sørensen
15. Morten Munkesø Blue Phoenix-Modelprd.
16. Kim V. Andersen Spirit - Great planes
17. Martin Møller Spirit - Great planes
18. Finn Dahl Hansen High Sierra - ?
19. Hugo Poulsen Spirit - Great planes
20. Uffe Markussen Riser - SIG
2I. Carsten Holm
22. Jens P. Jensen Spirit - Great planes
23. Gunnar Thomsen Sofrsticated Lady-Goldb.
24. Lars Nielsen
25. l'IortenThomsen SofisticatedLady-Goldb.
26. Per Straarup Spirit - Great planes
27. Flemming Jensen Blue Phoenix - Modelprd.
28. Jeppe Jahnsen Riser - SIG
29. Henry Slot Blue Phoenix-Modelprd.
30. Claus Caspersen Blue Phoenix-Modelprd.

SMSK
Morten Munhesø

Klub Points
Hjgrring MFK 4031 p
Holbæk MFK 3973 p.
Gudenå MFK 3938 p.
Hjørring MFK 3901 p.
GudenåMFK 3849p.
- 3689 p.
SMSIVBoTup 3584 p.
Hjørring MFK 3480 p.
Jysk Luftcirkus 3281 p.
Gudenå MFK 3247 p.
Borup MFK 3217 p.
Borup 3183 p.
Falken 3170 p.
GudenåMFK 3162p.
SMSK 3090 p.
SMSK 3078 p.
Falken 2963 p.
SMSK 2703 p.
- 2679 p.
- 2677 p.
GudenåMFK 2664p.
Borup MFK 2539 p.
Hjgrring MFK 2526 p.
GudenåMFK 2298p.
Hjørring MFK 2221 p.
SMSK 1897 p.
Hjgrring MFK 1360 p.
Jysk Luftcirkus I2l2p.
Jysk Luftcirkus 1133 p.
Ringkob. I{FK 685 p.



Sommertræf på
Egeskov

4.- 13. juli 1997.

Vort tredje sommertræf blev så nær en
succes, som det kunne blive. Der meld-
te sig godt nok et par forhindringer,
kort før lejren skulle starte. Det viste
sig, at vi skulle være på Egeskov sam-
men med ca. 1.500 spejdere, og dette
havde man fra Egeskovs forvaltning
glemt. Vi kunne bl.a. ikke benybte den
samme lerjplads som sædvanligt, men
fik anvist en ny plads; denne r.iste sig
også at vaere acceptabel, efter at vi
havde renset den for diverse heste-
pærer. Eneste ulempe var afstanden
til vor sanitetsvogn.

Vi faldt dog hurtigt til på denne nye
plads; men dermed var vi ikke færdige
med de gener, der var ved at skulle
være sammen med "spejdere", for alle-
rede mandag kom der nye direktiver
ang. vor flywetid: Vi måtte nu kun fly-
ve fra kl. 9.00 til 19.00 med motorfly, og
flere 1'trede sig om, at såfremt de hav-
de vidst dette, var de ikke kommet på
lejren. Vi havde ligeledes forberedt
natflyvning, men dette blev ikke til-
ladt.

Vi havde til lejren i år fået sponso-
reret en god sanitetsvogn med 2 toilet-
ter og 2 brusere fra Hans Jorgensen &
Søn A/S i Odense. og dette var en god
forbedring i forhold til tidligere ar. De
første par dage r-al ri dog jærnligt ge-
neret på glund af manglende strøm,
hvilket skyldtes. at det grej, spejderne
brugte til deres camp, var for dårligt.

Lejren var godt besØgt i år, hvilket
nok i nogen grad skyldes, at der ikke
var nogen lejr i Skagen. I alt ca. 50 pi-
loter var i ugens løb på bes6g i lejren,
og med pårgrende var vi vel omkring
100 personer i ugens løb, og set ud fra
dette forløb lejren godt.

Vi var i hele ugen heldige med vej-
ret, således at man stort set kunne
være ude fra tidlig morgen til sen af-
ten. Dette resulterede i, at vi tirsdag og
torsdag aften havde arrangeret fælles
grill og efterfølgende tejrbåt. Dette
med lejrbåI, hvor vi kunne sidde om-
kring bålet og fortælle historier samt
få vores kaffe med en lilte en til, gjorde
nok, at vi fik en god uge ud afdet, og
mange var enige om, at sådan vil vi
ogsa gøre næste år.

Lejren var praktisk indrettet med
gode muligheder for at komme af med
affald, og dette gjorde da også afrig-
ningen nem, da vi sluttede søndag den
13. juli.

På grund af de restriktioner, vi blev
pålagt af slottet i forbindelse med, at vi
var flere på en gang, besluttede Svend
Christensen og undertegnede os tii at
sikre, at det samme ikke vil gentage
sig i 1998. Vi har på nuværende tids-
punkt sikret os, at vi igen i 1998 kan

Lærlingens model eftersøges of Keld lensen m.fl.

holde sommertræf på Egeskog samt at
flyvetiden bliver fra 10.00 til 22.00,
dog undtagen om onsdagen, hvor slot-
tet traditionen tro har et andet pro-
gram, der gør, at vi skal slutte kl.
17.00. Ligeledes har vi aftalt, at der
kan laves nogle aftener med natfl1w-
ning. nar r-i blot i fon'ejen aftaler.dette
med fon'altningen.

\ i r-al igen i ar- forskanet for u11-k-
ker. Et enkelt fl1' bler- r-æk i kornet og
var ikke fundet I'ed afrejsen; et andet
mistede planet i luften, hvorefter krop-
pen fandt det eneste lille vandhul i
nærheden ("ikke Tommy!"). Der blev li-
geledes flBjet en del fritfllnming, hvil-
ket der var rig mulighed for på grund
af vejret.

På grund af den gode tilslutning
havde vi i år en god økonomi og har

(Folos: H.J. Krisfensen)

indsat overskudet på en konto i ban-
ken til næste år. Vi får således ikke
brug for tilskud fra hobb;rrdvalget. Vi
havde i år valgt at opkræve kr. 75,00
pr. voksen som lejrgebyr', og dette ser
ud til at være passende. Vi solgte igen
i år ugekort til slotsområdet, og dette
biev beny.ttet i stor udstrækning.

\/i havde i ar en utrolig bredde i til-
siutningen. Der var piloter fra hele
landet. inki. Bornholm samt to fra
Gronland. der dog ikke havde modeiler
med i ar.

Jeg vil slutte med at takke aile del-
tagerne ved sommertræffet for det go-
de humør samt Svend Christensen for
hans gode hjælp, ogjeg ønsker på gen-
syn i 1998.

H.J.Kristensen.

Stemningsbillede fro grill- og båloftenen på EgeskovJejren.

,,r1,r '

i{åk
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Grenå Cup

Den 21. og22. jttnivar et par af de da-
ge, hvor der var alt mulig grund tiI at
synge den gamle smukke sommelsang
med linjerne. "du danske sommer jeg
elsker dig, skont du sa ofte har sveget
mig". Regn og rusk forhindrede dog
ikke de fremmodte kunstfllr'ere i at
dyste og mellem bygerne at finde ud af,
hvem der havde de bedste tommelfing-
re.

Grenå Cup var et hovsa-arrange-
ment forstået på den måde, at det blev
arrangeret med ret kort varsel, da det
kneb mere end voldsomt at finde en
sjællandsk klub tit at afvikle sjæl-
lands-mesterskaberne. Grenå trådte
derfor til; men ligefrem at afvikle et
sjællandsk arrangement..... så derfor
kom "Grenå Qop" op at stå.

Deltagerne var glade for weeken-
den, og det forlød ligefrem, at Grenå
Cup gerne måtte gå hen og blive en
tradition. Det kunne det måske godt -
specielt hr.is de to familier, der lagde
hovedparten af arbejdet med at orga-
nisere stævnet og bespise deltagerne,
vil stille op igen. Men - og dette skrives
med andre klubber i tankerne - faktisk
er det slet ikl<e kun slid og slæb at lave

Resultoter:

Klasse B:
1. Dan Severinsen.

Dragsholm IIFK.
2. Bjarne Madsen.

Dragsholm MFK.
3. Morten Laugesen, \FK
4. Frode Jensen, Grena IIFK.

den slags stævner, og dedor skulle an-
dre måske også overveje det. Det er
først og fremmest inspirerende at se
folk, der kan deres klam. og det kan
enhvel klub have godt alfra tid ti1 an-
den.

Sa om Grena Cup biir-er en traditi-
on. kan ri jo altid tage op til oven'ejel-
se i bestlrelsen. IIen skulle det smut-
te et år, kan en sjællandsk klub jo altid
overtage anangementet....

Grenå Modelflyuehlub

DM i F3A kunsrflyvning
i Hqderslev

17.-18. august 1997.

Haderslev Modelflyveklub var i oven-
nævnte weekend værter og arrangør
for DM i kunstflyvning. Vi var indstil-

lo 
f1t!xnisningen lørdog ohen.

weq

let på, at der ville komme mange del-
tagere bl.a. på grund afvor gode bane
med tilhørende faciliteter for campe-
ring; men efterhånden som tilmel-
dingsdatoen nærmede sig, kunne vi
godt se, at deltagerantallet ville blive
ret begrænset.

Mandag den 11. aug. var der til-
meldt i alt 16 piloter, heraf I C-pilot og
2 X-piloter. Vi besluttede herefter at af-
lyse C og at gennemfgre X med bedøm-
melse.

Tirsdag den 12. aug. meldte der sig
så 2 ekstra A-piloter fra Tlskland.

Denne remse omkring deltageran-
tal skal ses som en opfordring til alle,
der evt. kunne tænke sig at deltage i
F3A konkurrencer, til at møde op. De
klubber, der arrangerer disse stævner,
gør et stoft arbejde for at gennemføre
dem, og det kan være svært at få klub-
ber til dette arbejde, når ingen vil del-
tage.

I Haderslev var der heldigvis ingen
problemer med at afvikle DM, idet vi
havde en god opbakning fra vore med-
lemmer.

^\rangementet forløb utroligt flot,
hr-ilket ikke mindst skyldtes, at Vol-
borg og Co. havde sørget for godt vejr.
Piloterne var tændte, og det var impo-
nerende at se den gode standard på
modeller i alle klasser.

Yorc2 gæster fra Tlskland gav vore
toppiloter i A kamp til stregen, hvilket
kan ses på resultatet.

Lqdag aften havde klubben arran-
geret sig med en slagtermester til at
stå for maden, hvilket var en stor suc-
ces, og sammen med nogle flasker rød-
vin/øl frk vi en god aften ud af det.

Inden vi går over til resultaterne, vil
vi takke alle, som medvirkede til, at
DM i Haderslev blev en god oplevelse.

H.J. Kristensen

(Foto: H.J. Kristensen)

2966 p

2921 p
27E8 p
2617 p

Klasse A:
1. Finn Lerager, NFK, 3000 p
2.Peer Hinrichsen, Sønderborg. 29SJ p
3. OIe Kristensen, Hadersler', 2914 p
4. Erik Toft, Falken, 2829 p
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Resultoter:
KLasse A
1 Ælan Sprensen, Nuserne 299E point
2 Bernd Beschomer,

LSC Niederweser
3 Mannfred Greve,

FAG Kaltenkirchen
4 Finn Lerager, NFK
5 Ole Kristensen. Hadersle.r
6 Erik Toft. Falken
7 Peer Hinrich-cen.

Sønderborg RC
8 Leif Widenboli. F;lken
9 Torkil Hattel. \FIi
l0 Anders Rasnu::en.

Hadersler- RC

2955 point

25S1 point
2575 point

RC2r91:l point
2S02 point

2727 point
2680 point
2495 point

2062 point

Klasse B
1 Dan Ser.erinsen, Dragsholm
2 f Iorten Lar.rgesen. -\FK
3 Frode Jensen. Grena
4 Arne ]Iadsen. Spjald
5 El.nst Chri:ten-<en. GIt:na

Klasse X
Erik N.vmark. Sonderborg RC
Hans J. I{r'istensen.
Hadersiel RC

Et udsnit øf de deltogende helikoptere

Helikopterfræf hos
Odensb Modelflyve
Klub

I den sidste weekend i juli holdt
JOSTI-HOBBY sit andet af tre heli-
koptertræf i 1997, denne gang hos
OMF (Odense Modelfl1we KIub). Veir-
guderne havde bestemt sig for et me-
get specielt r-ejr - det r-al den ri'eekend.
hvor der \-ar o\-elsvomrrelser i lioben-
harri. Derfor holdt en del pilotel fra
Sjæliand sig tilbage med ar rejse til
Fyn, da vejrudsigten bestemt iklie var
den bedste - men trods dette fik r,i me-
get fint vejr om lgrdagen, medens søn-
dagen bragte den ene regnbyge efter
den anden, hvor det højst var muligt at
starte en pilot imellem to byger - så det
blev kun til 6n runde i VARIO-MIXEN.

OMF havde sBrget for gode omgivel-
ser med trimmede baner, så humøret
var højt til trods for vejret begge dage.

Af de tilmel dLe 27 helikopterpiloter
nåede kun 13 piloter frem.

De, der rejste over om fredagen,
flygtede faktisk fra det dårlige vejr på
Sjælland.

Da stævnet begyndte, kom Kaj Kudsk,

(Fofo: Jørgen ØIgård)

som var dommer om lgrdagen sammen
med Heinz og Bjarne i klasserne FAI,
SPORT og POPULÆR.

Der blev fløjet 3 runder i alle disci-
pliner, og der blev vist flot flyning selv
om Arne lavede en speciel flyvning,
hvor helikopteren pludselig kom mod
ham selv fra luften. Arne frk den godt
nok i luften igen og fortsatte fl1wnin-
gen; men helikopteren kom jo nærme-
re og nærmere jorden med en rotor, der
korte meget langtsomt - men Arne lan-
dede heldigvis pa en mark med korn
r-ed siden af banen. sa der intet skete
med hans model.

Om sondagen skulle ri sa fl1we
VARIO-IID{, men lige efter mor:gen-
maden begyndte det at regne. sa ba-
nen kunne først sættes op senere - da
der var en pause i regnen, blev banen
sat op, og fgrste pilot, Kiaus Aarsholm,
kom på banen; men inden han var fær--
dig med flywningen, begyndte reg:rien
igen, så næste pilot måtte vente - og
sådan fortsatte det, så en del piloter fik
varmet op ca. 3 gange, og var mere el-
ler mindre våde, før de kom på banen.

Efter et par timer var vi så nået gen-
nem 5 piloter, så der var enighed om,
at hvis vejret fortsatte sådan, sa slut-
tede vi kl. 14.00 - forhåbentlig med
mindst 6n runde fuldført. Det lvkkedes

3000 point
2910 point
2S12 point
25-11 ooint
2501 point

3000 point

2401 point

LI

Helikopterpilot Jock Lessel får overrakt sit diplom for deltogelse i Vorio Cup of Jørgen Øllgård fro Josti HobbS,

-l.ir-r1æ
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med denne ene runde - og de fleste pi-
loter pakkede sammen; men så blev
vejret selvfplgelig fint resten afdagen.

P.g.a. slut på fabriksferien matte
nogle piloter vente til mandagen med
hjemturen over Storebælt. da der ikke
var nogen ledige piadsel pa feergerne -
men Lars kunne kOle til Skagen til re-
sten af familien, som lige r-ar taget på
ferie.

Der blev til stærnet for de fynske
heli-piloter konkuneret om pokalerne
i JOSTI-HOBBY's F1-nsmesterskab.

En tak til alie fi'emmødte piloter og
hjælpere ved stævnet.

PS: Det næste, der også var det sidste
helistævne i år, blev holdt hos NFK d.
27128 september.

Heli-pilot 3808

J
OST| -HOBBYs Fynsme ster 1997
blev: '
FAI:
1. Lars Jensen med Schliiter Futura SE
2. Stephan Wiese med Schliiter Futura.

SPORT:
1. Arne Jensen med \I{RIO Skv For.

POPULÆR:
1. Nlartin Jorgensen nted Glaulner Snuti-
le.
2. Henning Porsbl' med Schliiter Futura
T!ainer.

Resultoterne fro
konkurrencerne under slævnet:
FAI:
1. Lars Jensen med Schliiter Futura SE.
2. Søren Jprgensen med Schliiter Futura

SE II.
3. Stephan Wiese med Schliiter Futura.

SPORT:
1. Alex Kjeldsen Vario Sky Fox i Jetranger

krop.
2. Ole Skou Hansen med Vario Kobold.
3. Arne Jensen med Vario Sky Fox.

POPULÆR:
1. Klaus Aarsholn med Vario Sky Fox.
2. Jack Lessel ned \hrio Kobold.
3. Finn Sonne Schmidt rned Vario X-TYeme.
4. Martin Jorgensen ned Graupner Shutt-

ie.
5. Henning Porsb.v med Schltter Futura

TYainer.

VARIO-CUP:
1. Lars Jensen meci Schluter Futura SE.
2. Jack Lessel med \ ano Iiobold.
3. Ole Skou Hansen meci Graupner Shutt-

Ie.
4. Klaus Aarsholm med \ ario Sk-r- Fos.
5. Alex Kjeldsen med Hirobo i krop.
6. Finn Sonne Schmidt med \ arioRIO X-

Tleme.
7. Arne Jensen med Vario Sk1' For.
8. Martin JBrgensen med Graupner Shutt-

le.
9. Henning Porsby med Schlr-iter Futura

TYainer.
10. Jørgen Øllgård med Graupner Uni-Star

60.
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RC-unionen er den danske landsorgani-
sation fbr modelfllwning med radiostyrede
modellen Arskontingent er kr. 310,-.

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

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

Bestyrelse:
Klaus Egeberg,
Dragsholm MFK., formand.
Tlf. + Fax: 59 32 77 40.
Arild Larsen, Mf. Århus, næstfomand,
Jørgen Holsøe. KfK.
Jør'gen Kaae Hansen, Mf. Arhus.
Erik Nymark, Sønderborg Mfk.
Steen Høj Rasmussen, SMSK.
Jens Larsen, Østjysk M{k.

Eliteudvalget:
Steen Hoi Rasmu-sselt
Tjornehusene 20. 2600 Gjottnio
Tlf . - Far: -1jj -1; l; -1.1

Stp'ingssg'r'uppen
A:r':

- :tt , :.t :_:::
r....-:-:\r:--. .-:-:
2d.l'r T....t.up
ti{. -12 52 {5 52

St:æt'etttodeller:
Jan Hansen
Arnkilgade 50, st.tv., 6400 Spnderborg
tlf. 74 42 94 94

Skalantodeller:
LeifPoulsen
Ncptunvej 38, 8723 Løsning,
tlf.75 65 t7 7I

Helilnpterntodeller:
Benthe Nielsen
Amlundvej 4, 7321 Gadbjerg
tlf. 75 88 54 54

Sportsflyveudvalget:
Torben Møller
Hjulets Kvarter 262. 5220 Odense SØ
tlf. 66 15 58 69

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

Frekvenskonsulent:
Jan Hacke
Lotusvej 13, T[ne,4000 Roskilde
tlf. 42 13 89 85

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

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

Dødsfqld
Med stor sorg modtog Kalundborg Mo-
delflyveklub meddelsen om, at JØgen
Larsen var afgået ved døden efter læn-
gere tids sygdom d. 3.06.97.

Jgrgen kom med i klubben i 1984 og
begyndte straks at udfolde sig inden
for radiostyrede svævefly, hvor han
lærte at flywe med en Ttrrkey 2 M
svæver. Det var noget sværere at lære
for Jgrgen end for de fleste andre, idet
han i sine unge dage var ude for en
ulykke, som ødelagde noget afhans ba-
lancesans. Men han holdt ved og fik
det lært til sidst.

Om vinteren var Jørgen meget ak-
tiv indendørs, idet han et par gange
vandt klubbens mesterskab for inden-
dørs P- 15 modeller. Her var han rig-
tigt i sit es.

For ca. et år siden blev J6rgen al-
vorligt syg, og hans tilstedeværelse på
modelfllwepladsen blev a{brudt. Men
han forblev klubben en -qtor støtte, og
vi vil alle sa\.ne ham.

-{ret r'ære hans minde
Iuri undbo rg \Io delfl ywekiub
Jlalk Larl'Fmd.

Løst oq fqsf frq
sekrefåriofef

I skrivende stund er vi 2939 medlemmer,
heraf er 187 i restance. Blandt restanterne
er der flere, som er medlem afen klub - så
derfor anmoder vi igen klubberne om at
undersøge, om jeres medlemmer har betalt.
Som vi har skrevet før, kan kon-
taktmand,/formand rekvirere en medlems-
liste i sekretariatet.

Det forekommer ejendommeligt, at man
henvender sig anon5.rnt til sekretariatet for
at fortælle noget ufordelagtigt om et med-
lem. Er der foregået noget kriminelt, må
man anvende de rette kanaler, og det må
være politiet.

Dette kan og vil RC-unionen ikke delta-
ge i, og slet ikke på en anonym henvendel-
se.

Stridigheder i en klub må klubben selv
finde ud af, det er et internt anliggende.

AKTIVITETSKATENDER
1997

l2lI0 Indendørs El-træf, Aviator, Jeppe
Garde,98 166206

l6lll Indendørs El-træf, Aviator, Jeppe
Garde,98 166206

2l-23lIl Hamburger Modellbau Tage
Hamburg Messe, Jungiusstrasse
13, D-20355 Hamburg

281f2 Indendørs El-træf, Aviator, Jeppe
Garde, 98 16 6206



Cerfifikoter

A-cerfifikoter
1350 Bent Hansen, Hasler'\Ifli.
1351 Thorbjørn Hansen, Fl5'elisken
1352 Ib Jensen, Bastrupfln-erne
1353 Bent Hansen, Grenaa Jlili.
1354Flemming Christensen.R.:dioflr-r'e-

klubben
1355 Lars H. Kristensen. Drc,nninglund

M{k.
1356 Aksel Sdrensen. Sx;nierborg IIIk.
1357 Johan Ricard. Basir-;oiln'erne
1358 Birger Nielscn. Ost-i_r dsk flfk.
1359 Jørgen Hr':iss. Sicrkobenhavns Mfk.
1360 N{ichael \iel:e.n. Holstebro RC
1361 Si'end C;r:iensen. RC-Ørnene
1362 Jan Erik Pcciersen, RC-Ørnene
1363 Bent Hjuier-Sorensen, Jydsk Luftcir-

kus
136-1 Knud Jakobsen, Østjydsk Mfk.
1.165 -{ian Yolpert Bindeballe Østjydsk

tIfk.
1366 Henrik Gabs Pedersen, Skive Mfk.
1367 ]Ioften Hvid, MIk. Musvågen
1368 Frank Nielsen, Mfk. Musvågen

RSD-diplomer

A-diplom
110 Rahmatollah Baharlooie, Esbjerg Mfk.
111 Renb ]'Iad-sen. Esbjerg }Ifli.

Orienlering fro
Helikopter-s

tyringsgruppen

Londsholdet

til Europa-mesterskabet i Østrig 1998
efter sidste udtagelseskonkurrence:
1. Søren Østergaard,

Filskov Modelfllweklub
2. Michael Nyegaard,

Filskov Modelflyveklub
3. Kaj H. Nielsen,

Filskov Modelflyveklub
Reser-ve: Lars Jensen,

Odense Modelflyveklub

Referqt frq JM/DM

kommer i næste nummer.

Benthe Nielsen

Et spændende samarbejde mellem
NFK, Nordsjællands trjernstyrings-
klub, og AOF Birkerød Aftenskole er
indgået på forspgsbasis.

Det drejer sig om to foredrag om flys
strukturelle opbygning og aerodyna-
miske udformning.

Flyveøglens biodynomik
For 80 millioner år siden, i Kridttiden,
levede flyvegglen Pteranodon med en
spændvidde på s)'v meter.

Ja, her starter foredraget om en ef-
fektiv glideflyver, der har bidraget til
en viden om, hvordan moderne flys
strukturelle opbygning og aerodyna-
miske udformning skal være.

Et spændende foredlag. hr-or hob-
byfl;.werne kan erhr-en'e r-iden on1 mo-
delfl ybygning og fl .irni ni.

Foredragsholderen Fritz iuag har en
stor flyveteknisk uddannelse cir-ilin-
genigr og cand. pol;'t.) med ekspeltise
indenfor flywedligeholdelse. fors,--rg.

konstruktion, spændingsanail'se os
aerodynamik med mere end 30 ars er-
faring, og han har arbejdet med og haft
ansvar for både militære og civile flr-.

Man kan roligt sige, at Fritz Iirag
vedAlt Om Flyvning.

NFK + AOF
Ved det indgåede samarbejde gavner'
vi hinanden på det PR-mæssige områ-
de, idet NFK i sit klubblad beskriver
foredragene, og AOF Birkerød Aften-
skole udsender ca. 10.000 programmer
i Birkerød Kommune, hvor samarbej-
det også er beskrevet.

Det skal gerne resultere i et stort
fremmøde og derved et økonomisk
grundlag for at få virkelig professio-
nelle flyforedragsholdere. NFI(s med-
lemmer kan frit give forslag til fore-
dragsaftener.

Foredragene a{holdes:
tirsdag den 4lI7 kl. 19.30 og
tirsdag den 3121998 kt. 19.30
på Birkerød Bibliotek / Rådhuset

Pris pr. foredrag: 50 kr-. (30 kr. for
pen sioni st el r

Tilmelding pa tlf: 42 26 2164

Denne ide kan maske bnrges af andre
klubber. og jeg hjælper gerne. llit
navn er Preben V. Jensen, NFK. tlf. 42
2639 32

lndendørs eltræf i
Aolborg

Det er blevet efterår og efterhånden koldt
at flyve udendgrs; men derfor skai du ikke
lægge din fllvning på hylden, for du kan io
også flwe indendørs!

Derfor byder Modelflyveklubben Ar-iator
alle interesserede til indendørs eltræf i
KFUM Hailen, Under Lien 77, Aalborg
Vest (vejbeskrivelse kan gives på tlf. t.

Vi garanterer 20 grader, vindstille r-eir
og fri entre. Vi fly'ver med næsten alt - bade
fritflywende, RC og linestyret, eller hvad du
nu har lyst til.

Har du ikke en indendørs model. s:r kon-r
og se, hvordan du evt. kan lar,e en eller
købe en færdig model.

Vi har haltider på
sæt X i kalenderen!
Søndag d..72110-97 kl.
Søndag d. 16/11-97 kl.
Søndag d.29ll2-97 kl.
Lørdag d. 31/01-98 kl.
Søndag d. 15/03-98 kl.

Er du interesseret, kan du fa 1'derligere op-
lysninger hos Jeppe Garde pa tlf. 9816
6206.

1000,00 p

963,43 p

913,94 p

907,71 p

1)

/),

følgende datoer. sa

14.00 til 18.00
14.00 til 13.00
14.00 til 1E.00
17.00 ti1 21.00
11.00 til 15.00

Indbydelser

NFK oq AOF i
somqr6eide

Lige om lidt, min søn - det bliver din tur lige on lidt!
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Linestlrings-Lnionen {CL-unionen) er
den dan:ke land\orsanisation tbr model-
flf i'ning rred line:t\rcde modelfly.

Unionen er til5lurrer Kongelig Dansk Aero-
klub (KDA) og F6d6ration Aeronautique In-
ternationale (FAI).

Arskontingentet er for 1996, 270,- kr. for
direkte rnedlemmer.

Medlemsskab kan også opnås gennem ind-
mcldelsc i en af de klubber. der cr tilsluttct
unionen.

Nærrnere oplysninger herom lås tia

Linestl rings Unionens sekretariat:
Henrik Bentzen
Hcdeeard:rej 29. l. rt.
2300 Kobenhar n S

rlf. 31 5_s -+0 7 t

Unionsformand:
Niels Lvhne Han:en
Gormsrej 1J
7080 Borkop
tlf. 7-5 86 62 19

Linestyringsredakt6r :

Carsten S. J6rgcnsen
Tornhøjparken 1 3

9220 AalborgØ
rlf.98 15 i4 18

Csj@NVdk

Ungdomsklubkontakt:
Fritz Stctl'enscn
Elmevej 25
4140 Bolup
ttf. 57 52 68 37

Regeludvalg:
Jesper Brith Rasmussen
Airnar ej 3
9180 Storr ordc
rlf.98 3t 9t 9s

Sommerlejrudr alg:
Henrik Bcnzen
N{clstedr ej 6
2770 Kastmp
rlf.31 5ll-+ tt)

DNI-udvalg:
Ole Bjeraeer
Kildegårdsvej 5
Slagslundc
3660 Stenlose
tlf. 42 I 8 38 87

PR-udvalg:
Age Wiberg
SPndergårdsvej 30
7400 Herning
tlf.91 2091 31

OLD TI MER

Linesfyrings EM i Sponien
Da der desværue ikke var dansk deltagelse i dette års ElI, har jeg hentet disse
resultater på internettet, og navnene på de tre først placeredå bringes her. I
næste nummer kommer der så et kort referat fra stævnet. Man kan do[ håbe på,
at der bliver dansk deltagelse ved næste års vM, der afholdes i Kiev i Llkraine.

F2A resultqt
Navn

1 PARRAMON Luis
2 ISLES Gordon
3 BORZECKI Krystian

F2A resultot - Junior
Navn

1 BILLON Eddy
2 LYSKOVMaxim
3 BUBENIKTomas

F2A Holdresultot
Land

1 Storbritannien
2 Polen
3 Rusland

1.
ESP 295,08
GBR 279,28
POL 277,56

1.
FRA 283,91
RUS O,OO

svK 266,07

Sum Hold
857,23 3 piloter
853,84 3 piioter
847,95 3 piloter

3. Bedst
0,00 299,01

288,46 299,46
287,76 297,76

3. Bedst
284,81 284,87
281,03 291,03

0,00 266,07

2.
298,01
258,06
278,42

2.
284,13
247,59
255,86



F2B resultqt
Navn

1 COMPOSTELLA Luciano
2 DE JONG Henk
3 JATCENKO Yuri

F2B resultot- Junior
Navn

1 BERINGER Reml'
2 ARROYOAIgeI
3 URBANSKI Pasel

t2B Hold
Land Total

1 Franlo'ig 16700.5
2 Rusland 16199,5
3 Ul<r'aine 16194,5

Slovakiet 76794,5

F2C resultot
PiloVmekaniker
1 TITOVMadimir RUS

/YUGOVVictor
2 GILBERT Christophe FRA

/ GILBERT Regis
3 PENNISI Roberto ITA

/ ROSSI Andrea

Indledende
2935.5 2906
2892,5 2874,5
2881,5 2827,5

Indledende
685,5 2577,5
1600, 2309,5
2197,5 2259,5

Finaler
2708,5 2788
2775,5 2799,5
2775 2793

Finaler
2686 2658,5
2277 2355
2251 2364,5

3:24,3

DISQ

Ialt
28+7.5 5635.5
2821 5620.5
2798,5 5591.5

Ialt
257L,5 5344.5
2378 4733
2235,5 4615,5

Bedst Finale
3:24,0 3:20,9 6:44,5

3:27,9 3:27,9 7:10,8

3:17,9 3:17,9 DISQ

I
7W

ITA E/C
\ED
LKR

PRA
ESP
POL

2935,5
2892,5
2881,5

2685,5
2309,5
2259,5

Indledende
3:17,0 3:31,6

3:39,8 3:34,9

3:25,7 DISQ

Bedst
3:20,5

3:26,8

3:23,6

3:17,0

3:26,8

3:23,6

Semi
3:20,9

t2C Hold
Land Sum

1 Italien 28
2 Storbritannien 33
3 Schweiz 45

F2D resultqt

Navn
1 BELIAEVAndTei
2 GUSEVAlexandre
3 BELIAEV Serguei

F2D resultqt - Junior

Navn
GUSEVAlexandre
SIMAL Roberto
PRIKKER Michael

Runde
72

USWW
EÆSP W W
GERLW

Hold
J

.f

d

RUS
RUS Jun
RUS

Runde
72wwwwww 7L

345678910wwwwLwwwwwwwwlLwwwwlwL

3456789
wwwwwl,LT
LL2
L1

1

2
D

F2D Hold
Land

1 Rusland
2 Tjekkiet
3 Holland

CS Jprgensen

Donsk Modelfl yve Veiercnkiub
T slul-e' Dc-:('.':t= =. .:':': _^l

v/ Erik Knudsen
Amagervej 66 . 6900 Skjern

Tlf. 97 35 t7 67

BREV

Tidsskriftet Modelflyve Nyt
Nørrevænget 3
DK-5762 V. Skerninge

Point
23
I
8

I



Tegn obonnement på
Modelflyve Nyf og fo blodet til
tiden i resten of t 997 og hele t 998

Snyd ikke dig selv for glæd-en ved ot fa modelflyve Nyr med posten
hveronden måned fro nu of. - Tegn obonnementl
Abonnementsprisen for resten oflggl og hele 1998 (iolt Z blode) er
220,00 kr.
Bestil ved ot udf.ylde og indsende nedenstående kupon.
Som obonnent får du tilsendt blodet med posten umiddelbort etter
udgivelsen - du slipper for ot gå forgæves i blodkiosken, når blodet
er udsolgt.

Pos po dine blode
Vi hor fået fremstillet nogle solide somlebind, der hver kon rumme.12 

numre of rtlodelflyve Nyt - oltså to årgonge.
Blodet holdes fost i somlebindet med mLtol-klemmer - der skol

ikke limes, >hulles< eller klippes for ot få blodene til or sidde fosr,
og de kon let toges ud igen, hvis mon skulle få lyst til det.

Somlebindene er lovet i meget kroftigt plostbetrukket korton.
På forsiden 99 pq ryggen er der trykt >>Modelflyve Nyt<<.
De leveres i fem flotte forver - husk ot krydse oi på bestillingssedlen
herunder, hvilke(n) forve(r) du ønsker. Prisen erkr.75,- pr. tik.

Ekspedifionsgebyr
Vi hor desværre måttet indføre et ekspeditionsgebyr po olle ordrer
under kr. l0O,-. Ekspeditionsgebyret er kr. l0,l og gor til dækning of
portoud.gifterne ved' udsendeise of bestiIte blod" ofropper.
Ved ordrer over kr. 100,- opkræver vi intet ekspeditiontgebyr.

Hvis du ikke vil klippe i bladet, så skriv din bestilling i et brev eller på et postkort!

79r
$rtfft unings-Unionen

Danmarks eneste FAI anerkendte
fritfl .lrnin gsorganisation.
Medlem af KDA.

Kontingenter for 1996:
Senior 450 kr.

250 kr.
150 kr. )

incl.
forsikr.Junior

Intro-medlem
Abo. FF-NYI/ 250 kr.
MF-NYT
FAI Licens

210 kr'.

200 kr.

Fritflyunings-Nyt I Modelfl 1'ue-N1't er unio-
nens oflicielle medlemsblade.
Meddelelser, forslag til Landsmødet etc.
betragtes som værende udsendt til med-
lemmerne, når de har været offentliggjort i
medlemsbladene.
Modelflyue-Nyt udkommer i månederne fe-
bruar, april,juni, august, oktober og decem-
ber. Fritflyunings-Nyf udkommer efter be-
hov 4-6 gange årligt.

Ijnionens adresser
Formand Jens Borchsenius

Kristensen
Skalborgvej 4, Rørth
8300 Odder
tlf. 86 56 07 54

e-mail: 100776. 1403@compuserve.com

Kasserer Allan Ternholm Jensen
Bredgade 80, 2. th.
6900 Skjern
tlf. 97 35 40 04

Næstformand Hugo Ernst
Ægirsvej 38
i0tt0 Fredericia
rlL 75 92 92 93

Oxr,r,rnr- Iitr.rcn Kongstad
mediem Degnebakken 22

\lgersred
4100 Ringsted
t\1.53 62 -o7 03

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

Redaktør Simon Jonassen
Roustvej 214
6818 Arre
Lrc.7519 29 04

e-mail: sij@esbkomm.dk

Distriksleder FrankDahlin
VEST Gjerager 7

6880 Tarm
Lrc.97 37 24 42

Distriksleder HenningNyhegn
ØST Industrivænget 28

3400 Hillerød
tlf. 42 26 35 25

Udtagelses-
komite

Materialer

Peter Buchwald (fornand)
Jens B. Kristensen
Tom Oxager
Karsten Kongstad
Erik Knudsen
Ulrik S. Hansen

Jgrgen Korsgaard
Ahornweg 5, Ellund
D-24983 Handewitt
Tlskland
tlf. 0049 4608 6899

I
Hermed bestiller jeg:
il Abonnement for resten of '97 og hele '98

(i olt 7 blode),
priskr.22Q,-

ll 

- 

stk. somlebind dkr.75,-
i forverne:

I Årgong 96,kr. 150,-
l Argong 95,kr. 125,-
n Argong 94,kr. 125,-
ll Argong 93,kr. 125,-
n Argong 92,kr. 100,-

Li Beløbet vedlogi i check

Følgende enkeltnumre (sæt kryds) d kr. 34,50:
Nr. I Nr. 2 Nr. 3 Nr. y' Nr.5 Nr. 6

1986: r Ll I t-l n I
1987:tlnlnLlL
1988: X n n Ll t-l ft
]989:InlrLJn'1990: n n :l I I rl
l99l: ll tl n n ! I
1992: ll Il n Li n I
1993:IfnnL]L-
1994:trflnnnf
1995: t-l n Lj E ! -
1996:Linntl[:
1997:!nn!L'
Ved køb for under kr l0O,- tillægges et ekspediiionsgebyr
på kn I 0,- til dækning of portoudgifter Uden for Donmqrk
tillægges oltid et beløb til dækning of forsendelsen.

Novn

Adresse:

Postnr./by:



Opslogstovlen
Annoncer til Opslagstavlen skal sendes til:
Modelflyve Nyt
Kastanievej 4, 5884 Gudme
Annoncer til Opslagstavlen i næste nummer skal
være redaktionen i hænde senest den 20. ohtober.

Sælges: Quadra 52 ccm kørt max 2 timer, 22"x8" propeI,Z
nye servoer m. 12 kg trækkraft, tank m. tilbehør (til ben-
zin), tegrring til Piper J3 i skala 1:3 + skala landingshjul til
samme, kr. 2.000. Jan Knust - 86 82 90 82

Sælges: robbe Mosquito 5-2916 helikopter m. motoq men
u. servoer, kr. 2.000. Blixt - 14 44 25 62

Sælges: FC 28 V3 m. udstyr', kr. 6.200. Vario Sk)'fox m. ser-
voer, gyro, modtager, Rossi motor og glasfiberbtade, kr.
8.300. Vario Sky Fox Evolution m. Rossi motor, helt ny, kr.
7.200. Vario X-T!eme, helt ny, kr. 7.000. Ovenstående m. OS
61, kr. 7.700. Startkasse m. powerpanel, pumpe, starter og
akku, kr. 600. Futura Royal krop, kr. 1.400. Zenit glasfrber-
krop, kr. 1.400.

Henrih Rasmussen - 38 79 94 11

Sælges: Højvinget Kadett MK2 begl.nder(krængerors)mo-
del inkl. 4 stk. MS-11 ser-voer, kr. 800.

Jahob Shrydstrup - 7t 45 87 13 (eft.15)

Sælges: Brugt Acro-Wot for 10 ccm motor, spv 148 crn, kr.
1.200. F. Sachmann - 86 99 14 12

Sælges: Næsten færdigbl'gget Big Lift med lidt opbeva-
ringsskade, kr. E00. Orla Faarup -\?.Iserr - gS B3 J3 62

Sælges: Kobold \ario hele ombl'gget li- Sslfox. . sen'r-:r.
319201 + 2300i. grro 153BB. gia-.blade. Rossi 60 no:cr. il', -
veklar. ll'. 5.000.
Købes: svæveflr /F3B ElliP.se 

L:":å $ 21 06 17 ieft. 17,

Sælges: Ny fllveklar X-Cetl grafit helikopter komplet med
alt udsty'r, 0561 motor + Hatori-potte, Piezo 2000 gyto, 4
stk. 9202 servoer + super high speed haleservo, PCM mod-
tager, kr. 12.000. Sælges evt. med FC28 V.3 sender, komplet
med pult og vindskærm samt startkasse med hvad dertit
hører.

Lars Knudsen 75 82 51 07

Sælges: Helikoptere: Heim Star Ranger m. mekanik, Enya
60 X m. resorør, kr. 3.000. Schhiter Scout 60 m. Webra 10
ccm, Robbe Promars Rex m. helimodul, gyro og servoer, kr.
4.000. Exel 60 m. Webra 10 ccm, kr. 3.500. Helikopterne
kan ert. sælges uden motorer og radio. Helimodul til pro-
mars Rex, kr. 350. Vmix, kr. 125. Schliiter Agusta 10ga mk
KK krop. kr. 1.000. Hætte til Champion, kr. 200.

Niels Leitritz - 53 46 83 08 121 20 14 46

Sælgesl Ej pabeg. byggesæt til P-51D Mustang, spv. 140
cm, motor'-10-60. m. skumvinge og skumkrop, kr. 600. Su-
per Decathlon. spr.. 170 cm, kr. 300. C-180 Hercules m. 4
speed 400 motorer. fartregulator, batteri og 2 servoer, kr.
1.600. Futabe FP-E-\P S karlals pcm radioanlæg m. 2 mod-
tagere og 2 accuer. kuffert. manual og 5 krvstaller medf. kr.

'^' 4 eller 
16

Ødesøilon ,orcrcelle(

NC- 
aKKur'nu'" 

^^ u or,
^u lade'lru"'

1.400. BIue Phoeni,x 2m sr'ær'er. kr. 150. 46 40 24 00

Sælges: OS 61 SF m. pumpe. kort 6 liter brændstof + ek-
stra heli-topstykke, kr'. 1.100. Brian Poulsen - 22 21 SS Z0

Sælges: 2 Carl Goldberg Freedom 20. 1 Cosmo 25, Robbe F
14 og FC 16 computerbetjening m. 2 35 IIhz modtagekanal
74 m. batteri samt 8 servoer. 1 \\'ebra .32 kort 2 timer. 1
Magnum Pro 25. Startkasse m. gløderorshætte, elstarter,
powerpanel, ekstra propeller samt andet tilbeh.

Klaus Villad^sen - 97 J2 01 84

Købes: Tegninger til Jun-model {! Robbes Do-it, yo,yo. Ri-

Yo
N

Y

rtraFnEr
Udforlig beskrivelse f indes
i GRAUPNER hovedkatalog FS
samt nyhedskatalog N'97.

GRAUPNER GmbH & Co. KG
Postfach 1242

D-73220 KirchheimÆeck

chochet m.fl. Jan Hansen - 61 81 31 87
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TOP.AKTUELLE NYHEDER
Grauoner
LOOP mini-kunstflyver til sp. 400 /gear Scv. 80C rr"n 595,-
SPARK speed 400 folon racer Scv. 900 mn 850,-
SECCO mini holliner, GFK krop gpv. r 475 mm 1 .085,.
COSM|CW|NDenracertii 12ce' e' Spv. 1200nrnr 1.79S,.
CESSNA L-19 Bird Dog iærdig el-rodeisc y. i 684 mm 1 .595,.

Lrttle-Star el.svæver tl Soeed 400 .r,ed gear,

GFK krop med V.ha'e, ca sa vinger Spv. 1 650 mm 1 .350,.
Thermik-Star el.svæve. til Spexl 500 med gear,

GFK krop med T.haie, balsa vrnger Spv. 2180 mm 1.750,.
To meget flotte og ietle mode ler der begge er beklædt med
oracover. Alttilbehørti rorfladerne er med.

STORT UDVALG l Simprop el-modeller fia 760,-

CNC byggesæt til speed 400/HLG fta 420,-

WonderlXS(speed400Elektrofun) Spv. 670mm 395,.
RETURN 2000 godmodig el-svæver Spv.2000 mm 475,-
Topaz FUNTASTIC færdig el-svæver Spv. 1500 mm 825,.
BD-5 J (James Bond mini jet til sp.480) Spv. 1310 mm g95,-

CATALINA PBY 6A (til 2 speed 400) Spv 1380 mm 1.385,-

LIGHTNING P-38 (til 2 speed 400) Spv. 1 220 mm 1 .285,-
MOSOUITO DH-98 (til 2 speed 400) Spv. 1240 mm 1.285,-
B-25 IVIITCHELL (til 2 sp. 400 m/gear) Spv. 1360 mm 1.450,-

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

t fz ctz ie itg Lt t q ui f nz z t zt
V/ Jan Abel. Sdr Jyllanos Atte -i2
9900 Fredenkshavn ttf. 98 43 4872

Træffes bedst Mandag/Torsdag f ra 17 _oo-21.00

RING EFTER GRATIS PRISLISTE

BT'(GGETIfD
%B 4,'I?tiEis,;
Æ ^*,. 

- *oo",,lu1,o'= roo.,

F.GRL\rPL{\}s 
O.,,1",,"

tffi FElt==-

A.P.J. SKALA MODELFLY
',:':,:-li: : j:.::: _-

-' :r ri 9? Cl:l C ) li: ::;2
Aberl l,{andag-1 rsdagtorsoag-lredag 1 2.30-l 8 00

Onsdag og ordag eiter altale
Ferielukket 7.-26. iuli begge dage lncl.

- et stort sortiment af velegnede

produkter til dil byggeprojekt

fra branchens kendte labrikker,

- et udvalg af tegninger til spændende

fly lra WW 1 og 2 til nutidens for både

begyndere og edarne modelbyggere,

- fordelagtige priser på byggesæt til

svæve-, skala- og elektro{ly. Ring og hør.

- nye priser på R0-anlæg efter de

@ææffi 
BR,ANrAyr0R

Det er oltid en god idå

of studere

Modelflpre Nytt

0nnoncer/

lør du hondlerl

KÆMPEUDSALG.
RABAT oprrL25% pÅ alln, LAGERVARER.

PITCH lullrr r helc 10Q8. ur ler .\Jl JrbcjLrc ti,r I'\ i rncllcnro.t(r.
I)cr skrldrrtbr rrdd.. op i ljgJrer. t dsaiget rtlrter lordag d. 18
oklobcr Ll. I0 og rlutler d. l3 decemben Der er og,.r rrbrr pr rlle
nrri!r r;.rcr. \lh\ ltn nrr r.rren er pr hger S.r roii\l,e t,r iænsi.
Drn rnlone rrort I nJr(ntc\ skJi Ir,rrir\li. pn.er.

B s{4LA}YGGESÆI (- lSEo)
T-28.:pr. JOl cnr 2.t.r2.- kr
T-2X. rpr. I 65 cnr I 691.- kr
Jungmeister, spv. 153 cnr 1645. kr
Aeroncr Sedrn. spr. 2 I 5 em 2112, Lr
Wue,r YVf-1. *pi. l8l ern ll.ll,- k
wrcrr yMF .i. .f r. 15 i cm 10g6,- kr
Mrr.tang. .pr. -)i6 ern 1d88. kr
FW 190-D9. spr'. 165 crn 1603. kr

gRocrqR sK,\r.AByccEsÆr (- l0Eo)
Sopsith Crrlcl.,pr. IJr irn I5q0,- lr
Folkcr Dr.l..l'r. ll0cnr lsq0.- lr
Nieuprrrt l7..pr. li7 crrr 1590.- hJ

UIe5,R=EEvIS sx+ltByc sÆr (- lU7o)
Sops ith C.rrrr, l. .pr I I i t rrr .1195.- kr
Hrrrkr'r Hrrnie..rrr .pr lrti err 20q0, kr

Leqionrire. spr. l.1l cm
Fokker DVII. rpr. I 55 crn
Magnalilla, spr'. 152 cnr
Baronette. spr,. I 2:1 c[r
Etrich Trube, 'pr. Jl)3 crl
Elcetric Liqhtnirrr. spr.99 enr
Hawker Huntcr. spv.97 cnl

AEROTEC H $(Å14rICCls E'I GISVoI
ALLE I SK4l"A l/8 (ilndtagcn B-17 oK lÅnru\ter.)
Spitfire Mk IX. spr. 1,1.i ern \7t).- lr
Conuir F-lU-l..pr. ll2 ern x7q.- kr
P5lD\4u.rurg..pr. l.12crrr r7().-lr
FW 190, spv. I43 crn 879.- kr
Hurricane, spv. 145 crr 879.- kr
Hellcat, spv. 130 cm 1J79.- kr
Bearcat, spv. 127 cm U79.- kr
Me 109, spv. 143 cm 879.- kr
Sealirry, spv. I 32 cm 879.- kr
Zcro, spv. 153 cm 879., kr
Thunderh,rlt (rrl'rrhrcl). .pr. I 17 enr S79. lr
JuRT Stukr. \p\. 15 t (nr X7q,- Lr
\rlirnL BT-1.1. \n\. l5i crn x79,- Lr
Sukhoi SU2t)..pr. 153 cnr i256._ fu
EÅIru .l()t). sp\. I 7.t cm I 199._ kr
B-25 Mitchcll. spr,. 181 cm 1299.- kr
Mosquito, spv. l8l cn 1299.- kr
P-38 Lightning, spv. I llll cm l 299.- kr
Me I 10, spv. llll crn 1299.- kr
B-17 Flyvendc læstning, spv. 26:1 crr
Avro Lancaslcr, spv. 260 cm

wtNG SHORT KtT (- l1qa\
FJ t o tr,tLr.trnq.'tpr l)lo cnr
FW-190. spv. l3u cnl
Zero, spv l3ll cm
C.202 Folgore. spv. I 3lJ cm
F4U Corsair. spv. 1.13 crr
P 38 Lighming, spv. I 78 crn
A-26 Invader, spr'. I 73 cm

4OYAL BYGGESÆr (- 207o)
Purlenrrir P b8..pv. IO0crn. I rn,rt.
P-5 lD Mustrng. rjrv. li9 cnr
P 5lD Mustang. spv. I l7 cm
P-5 I D Mustang. spv. 141 cm
P-5 lD Mustang, spr,. 164 crr
Kruasaki Hien. spv. 173 crn
Zero. :pr'. E8 cnt
Zcro. :pr'. I l7 cnr
Zcro. rpr. 1 59 cm
Cor.rir. 'pr. I 1-1 cnr
C(rr.Jir. \p\. ilS crn
Coi.Jir. .p\. 157 crn
F\\-19r)..pr. l:,1 cnr

Bearcat, spv. 158 cnr
B-l7F Flyvende fæstning, spv. 197 cm
Pitts S-2, spv. I 32 cm
Staggerwing. spv. 1.12 cnr
DC-3, spv. 2l I cnr

DIVItRSE BYGGESÆr (- 207o)
Jrxelln. rlr. lJ3 crn Xqo, kr
New/Old (biplan) spv. I72 cm l I99.- kr
DH Bcaver, spv. l-55 cnt 999.- kr
Fairchild PT-19. spv. 133 cnr 890.- kr
DH Mosquito, spv. 160 cm l-599,- kr
folker D VIII.:pr. 145 cm 7lt),- Lr
.IE'I' H \\(;AR HOBIiY {SPHCIAL PRIS)
A--l Skr.ira[k. spv. I 19 cm (til DF) 1999,- kr
F--1 Phanron II. spv. 159 cn) (ril DF) 2j99.-kr

788, kr
921 .- kr
676.- kr
820.- kr
850.- kr
999.- kr
999.- kr

2356.- kr
2356.- kr

I 539.- kr
65,1.- kr

I 040,- kr
I 436,- kr
I 979.- kr
1979,- kr
654,- k

I 040.- kr
1832, kr
r 089,- kr
1416,- kr
| 889.- kr
I 881 .- kr

ilRIllirl.I0l atsv.tt (- 5 7o)
LASER 8U. l-i.1 crnrrn. rl.rmner
LASER Ir){). Ib.l e rrqr nr. ,l;rilrper
LASER ll0S, 20 crnl nr. dænrper
LASER I50S.25 enrr rn. drrnper
OS 26FS Surprss rn. drmper '
OS,10FS Surpass m. dænper
OS,{SFS Surpass m. dæmper
OS 70FS Surpass n. dæmper
OS 9lFS Surpass m. dæmper

l5Vo)

19.1I,- kr
2673.- kr
1852,- kr
lll32.- kr
2465.- kr

2299.'kr
2599.- kr
3 I 99,- kr'
33,19.- kr
1280.- kJ
1675.- kr
1930,- kr
2165,- kJ
2620.- kr

r.137,- kr
762,- kr
762, k
807.- kr
1358.- kr'
922.- kr

t0Eo)
2217.- kr
2299.- kr
r I 5,1,- kr
825, kr
ti90, kr
825,- kr
683.- kr

296. kr
296.- kr
2(16.- kr
196.- kr
3-18.- kr
6i0.- kr
556.- kr

PITCH lukker der'ærre d. l3 dccember 1997. men konmer iscn i
I 999. Jec trkker al le minc kunder for samarbejclct i de or,er I ii år.
hr or jeg-har hjulpct skalapiloter m.iJ.

GALAXY SKALABYGGES ET (- IO%)
Mu:trrrg P-51D. \p\. l',1 r|r ih7l.- lr
(-hiprnunkDHC|.spr. lSle,'r ltur'.-\r
T1phoort..pr. I 15 cnr {,qi.- kl

GOLDBI.]RG SKAI,ABYGGI.]S.I1' (- I5 7r )
E\lr I lU{). .pr. I 7.1 crn :. :u.- \r
Ultiilrrti l0 .10{1..p\. l.l7 (ilr ,:i'r.- \r
u.ln (- 107o )
Hrrr rrd. spv. I 68 r:tn
Fokkr'r Dr1. sov. I 85 enr
SE5r. rpr. I 29 ern
Pipcr Cub. spr. I ll5 crn
Puppeteer, spr. I 52 crl

\99.- \i
l:\9.- \r
\6{)., kr
f-l().- kr
S9l - Lr

\'/I{enik R. Somnler
Rær'ehojen 5. DK 88(X) Viborg

TcJelbn og telcfex: 86 67 6,1 6.1 brdst eller kl. I 711)

Abcnt tbr bcsog Oils.hg kl. 1800 l(Xl0 cller
cficr altrie indlil I i decenrbcr I 997.

Gitr) I5-1 l9 8l
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Kyosho-To p-Shops
i D c^n,vl^e,^k,!

Hobby shoppen
Sørensen
7100 veilejtJ. 75 83 04 94

Hobby House
SOOO AdFItus
irJ. A6 12 00 62

odense Hobby
SOOO Odense
1IJ. 66 12 21 04

Q-.
FdFTe og Hobby Hiørnet

Adlborg Hobby Serryice
9OOO Adlborg
nIJ. 9A 11 ftt t5o^/
- LeiJ O. Mottengen

9270 t(drup
1IJ. 9A !fl 94 22

2a40 Holce
TIJ. 02 42 0t tit
Holte Modelltobby

lta
Rodøvre Hobby o
2610 Rodøvre
nIJ. 36 70 19 04

rryrwoo&
4700 Næstved
1IJ. 5t 6!3 24 10

o

,nr*T:

O g d.n k,o n^v^e.vL ga,ra,nterel .^dnl fl.,ne.!
KYOSHO Deutschland Nikolaus-Otto-Str.4 D-24568 Kaltenkirchen

lnfoHotline: MH191-85713 (Mandag-torsdag: 14.00-17.90) . e-mail: l0lS7g.7lZ@compuserve.com
htt p : //t o ky owe b. o r. j p/ky o s h o



Super Sterman - 1 65 cm. Motor 2{akt
.60-.75,4{akt.80-.91 ...kr. 2035.-

Af-6 - 212 cm, Motor 2.takt .80-1.20,
4takt1.20-1.60 .......kr. 2350.-

CAP232- 212cm. Motor2takt 1.5-

2.2. 4-takt,1.80-3.00 . . kr, 2400.-

SUPER STINKER 153 cm. lVotor 2
takt-1.08-1.8 4 takt 1 .5-3,0kr. 2460,-

G-202 184 cm. lVotor 2 takt 1 .08-1 .05
4takt1,20-18,2 ...,...kr. 2225,-

EXTRA 300s 204 cm. Motor 2 takt
1.5-2.24Lak| 1.80-3.0. kr. 2299,-

CITABRIA - 206 cm. l\4otor 2 takt .60-

.7541ak1.65-.91 ......kr. 1699.-

*.

Pilatus84 ...........kr.
Foka4 ..............kr.
ExperienceF3J .......kr.
ASW228............kr.
Tramper ......,......kr.
Gr0b340 .,..........kr.
Cheny 220 ...........kr.
Trainer400 ......,...,kr.
4SH26,...........,.kr.
Solar UHU/celler. . . .. . .kr.
Sukhou ..............kr.

1285,-

1435,-

3250,-
2175,-

1 638,-

2160,-

1725,-

1125,-

2199,-
't425,-

1 138,-

5x:ra 233 . kr.

Cac2'. .. . .. ... .kr.

Tucar0 ..............kr.
84Harvk..........,..kr.
Phantom F-4..........kr.

1025.-

995.-

1390,-
1475,-

1695,-

t>l-t
-^,*
J @.-

&: ,

*'qS*x--

1 196,-

2390,-

1399,-

1390,-

1 195,-

1095,-

1575,-

1 195,-

F-16 ......,.........kr.
Ultimate Biplane .......kr.
Esprit ........,......kr.
Tabasco ..,..........kr.
Ecstasy..,...........kr.
Trainer4O ............kr.
Catalina PBY6A.......kr.
Soprano .....,.......kr.

ESSENCE 2 meter svæver Kåret til
åretsSvæver .....,...kr. 430.-

Vi lorhandler desuden varerfra: Kyosho, Great Planes. slG, Proctor, Balsa USA, Hobbico.,.solarfilm, williams, Lanier, Dynallite, Goldberg, Dubro, cox, Apc,House of Balsa, Thunder Tiger, jamara, Krick. Aviomodelli, Tony ilark, Rossi, Weston, ilrnwesl, iica aer år.fiå, nrgus, fMf, O5-rrrro-åier, vS-Motorer.
Der tages forbehold for udefra kommende prisstigninger, valutakurser samt trykfejl.

ooo TILBUDFRA ooo

Fokker D Vll 155 cm .. ..kr.
Puppeteer 153cm .....kr.
SESA 130cm ...,,....kr.
Magnattila l53cm .....kr.
Hannibal 232cm ......kr.
FlairCUB 185cm .....,kr.
Baronette 125cm .,....kr.
FokkerTRl-Plane DRl . .kr.
SuperLightning .......kr.
Hooligan 137cm ......kr.

Stort udvalg i Flair tilbehør.

Ring efter katalog!!

925,-
799,-

765,-

599,-

1075,-

880,-

795,-

1525,-

799,-

785,-

PrismTxppm ........kr. 1899,-
Prism7xpcm .....,..kr. 2165,-
Flash-S, 4 servo, accuer .kr. 2265,-
Focus4,...........,.kr. 999,-

FM 414 med 1 servo . . ,kr. 1569,-
MC-14med1 servo ....kr. 2240,-
MC-15med1 servo ....kr. 2545,-
MC-16/20 med 1 servo . .kr. 3465,-
MC-24 bestnr. 4829 . . . .kr. 7890.-

RCM&E ..,..........kr. 39,-
Radiomodeller ........kr. 39,-
SilentFlight.......,...kr. 50,-
Radio Control Scale Air .kr. 50,.
ModelBoats.......,..kr. 39,-
FMT ...,,...........kr. 45,-
Scale ......,........kr. 55,-
Modellwerft...........kr. 48,-

Tidlgere argange på TILBUD - BINGIIl

IVOKI 180 Pilts Style . . .kr. 499,-
ST 3000 Pitts Style . . . . .kr. 499,-
plus mange flere - RING!!!

STOBT UDVALG I BYGGEIVATERIALER,

SOTARFILI\,I, SOLARTEX, SOLARLAC M,IV

v/ Lars Korup . Ulspilsager 1 . 2791 Dragai,
Teleton 32 53 88 05 . Telefax 32 53 88 28

Hverdage mellem 1 8.30-20.00. samt weekenden 12.00-1 7.00.

. ABENT FOF BESØG EFTEB AFTALE _

E-mail: 1 13062.2200@compuserve.com

Homepage: www.takeoft.dk

Disse lantastiske motorer lindes nu på

det danske marked:

Ml20RCring .........kr. 1895,-
MIBORCring .......,.kr. 2095,-

Se omtalen andentsteds i dette nummer.
EN BRAGENDE SUCCES!

{-. ,

OS Max FS 120 S lll , . .kr. 3635,-
OSlVaxFS52S .......kr. 2130,-
OSMaxFST0S .......kr. 2165,-
OSMaxFS9IS ..,....kr. 2495,-

AIle med dæmper.

OSlVax4OLA ........kr. 699,-
OSMax46LA .......,kr. 720,-
0SMax32FX ........kr. 1147,-

OSMax46FX ........kr. 1278,-
OSMax6l FX ........kr. 1749,-
OSMaxl40RX ......,kr. 3575,-
med krummer

561K ring/m, dæmper . .kr. 925,-
S75K ring/m, dæmper . ,kr. 1045,-
S90K ring/m. dæmper , .kr. 1155,-
52000-25ring......,..kr. 1440,-
G3250......,,...,...kr. 1725,-
GS 40 ring/m, dæmper . .kr. 735,-
GS 45 ABC m. dæmper .kr. 815,-

:b-
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I

JOSTI I HOBBY
DANMARK's STØRSIE SPEC IELFORRETNTNG FOR MODELFLY og MODELHELIKO7TERE...
Direkte import fra:
GRAUPNER
UARIO
ROBBE

kr 80,-
kr. 10,-
kr. 100,.
kr 135,.

..... kt. 40,-

. .. kt. 122,-

..... kr. 410,-

..... kr 145,-

BBOO

8700
8200
7008

1001

1 004

1006

1010

['1E r-A.i0t 5 ::.- J_"k .

28001 AEFOSyiiO2c3 i l:i.
2800.5 AEBOSV:]O2c : 5,ief.

NTFCIl::'.

4463
44e6

4450
4448
q9)

4447

4452
4455

53002 lVOSKlTo XXL. nvhed... .... ..

s2915 FUTURA PRO werCNtx .... .

s2901 FUTURATRAINE8.................
S2SO2 FUTURA BOYAL K80P,,,,,,,...
52991 FUTURA SE TRAINER. NY,. ,

\la,Fllcl-l
E*Si--=Y-:EffJ
HELE VARIO PROGRAMMET

QUICK-SÆT FÆRDIGBEKLÆDT med staferinger til hurtig samling:

6210 GRAUPNERKADETT25m/motor4,1ccm
Vingelangl20cm ............ kr 1679,.

6217 GBAUPNEB TBAINER 400 ior 6,5 ccm motor
V ngefang 162 cm .. ................... kr. 987,-

6208 GRAUPNER TFAINER 60 for 10 ccm motor
VingeianglS0cm .... ... kr 1303,-

621 3 GRAUPNER GYPSY 'c, 6 5 ccn mcrol
\,/ -::':-: laC cr ............ kr. 1159,-

Gri!P),ER rU 52 i / ic.3 e .notorer
V:g:'a:9 150 cm

GBAUPNER NlINI VIPEF
kr. 908,-

V ngeiang 77 cm ........................... kr. 354,-
GRAUPNEB PARTENAVIA P68 C VICTOR
V fgefang 133 cm for 2 el-motorer........................ kr. 849..

KOBOLDfasl-'ædg re Koptertræ-er...... ..

X-TRE\,1Etrære'.nynekanik............ ... .

SKY W0-F, t'æner fo'20 ccr. ^y.......................
FLASh speed FAI h.op......

kr. 3588,-
kr. 8200,-
kr. 8100,.
kr. 2160,.

X-CELL 60 ned ba I kob r!
X-CELL 6C G?s G.a:' :e l(- j i:'j
XL-PqO 6C G-:."^ -A'
X.CFI :^ (-.:. . ': - . -..

Jo E?GO:l -. :.:i-: 't 12 -:.:
lF FRnn:1 . tt-+^'t:'. r --.-,

-B Sur:: O -, : =-: s-p;'r;;:- <

UN -E(So:F:','=KAII{..... ...
UN].EKSPERT [4EKANIK 2OOO - NY PBOF,,,,,,.
UNI STAR 60 lræfer sæt
UTTRA-STAR 2000, NY prof træner . . ......
JET RANGEB krop 1 I Ut'tt.UrriÅru ( . ...... . .

]\.4EGA STAR FAI krop-ny

kr, 4800,.
kr. 6900.-
kr. 8500.-
kr. 5å00.-

kr. 2700.-
kr. 3250..
kr, 10900,.
kr. 3350,-
kr. 4990,-
kt.1027,-
k( 2200,-
kr 1461,-
kt.1711,-

kr. 2400,.
kr. 8100,.

kr. 630,.
kr. 630,-

.. kr. 29,-

.. kr 49,-1682

1680

1659

1355

1628
R4001

1636

84002

6426

1822
1890-92
1821

4
CS ','IX J:
0s '.'Åx 

ja
j - :: '1 --- - .,^-.^,

LAc a7 6t ccr n 6'odercr. .

RoSSI gløderør 4.5,6............
0S gløderør lype I for 2.takt..
0S gløderør for 4lakl ............
0S gløderørsnøgle kryds . .....
Gløderørskabel GRAUPNER.
GRAUPNER starler 60 ..........
B0BBE slarter 60
GRAUPNEB stor super starter
F0BBE super sta(er 120.......

.... . . .............. kr. 50,.
................. ..... kr. 266..

m n. 10 plader:

1.0 mm, 10 x 100 cm ..

1,5mm, 10x100cm..

4.0 mrn, 10 x 100 crn
5,0 mm, 10 x 100 cm

10,0 mm, 10 x 100 cm
20,0 mm, 10 x 100 cm

Pakke med 315 stk. ba saplader blandel .

CYANOlm 3tykketser

kr. 65,-
kr. 38,-

kr. 199,.
kt. 220,-

kr.

'''''''' '''''''''' '''''''' kr'
'''''''''''''',,.'.'.'','.'' kr.
............................ kr.

'',''',,''''. kr

2,0 mm, 10 x 100 cm
I(r.

kr.
9,.

10,-
11,-
12,.
14,-
18,-
34,-

kr. 330,.
.. kr. 389,.

..................... kr, 560,.

401
403
410
34t6
34110

4682.59

VABI0 halerotorblade GFK røde .......
VABI0 halerolorblade sorte glasf ber
P astik halerotorb ade HEll\,4 ............ .

VABI0 GFK (glasf be0
VABIO JAWO g asfiber SJormel....
VARI0 3-D acrobat o

B0BBE POWEB paneltlt 12 Voti.... .......
Lader universal med 5 udgange.............

0S IVAX 6l SFN i e top. 7! karb!rator. .

OS [/AX 61 nX a SX fttV fVet. me,e trafr
0S IVAX FS 91 d takst rl:o' r 5 cc-. .

ROSSI 861 rErl |OTOF'ere ,ica.e.
aOSSl R67 HEL TVOTOB 5 po'reiI $re
NOVA BOSSI C60 10 cca FE_t rnot0;.....
\OVA qOSS C60 kab-.at0'sty'et na ..........
qoSS 10 ccr uostoonilger. . ...... . .. ..

VAql0 Jdstoo^ ^ger...

FUTABA servo 53003 ............. .

FUTABA servo HELI 53001

.. kr. 2235,-

. kr. 29,-

........... kr. 115,-
......... kr. 175,-

kr. 475,-
kr. 799,.

kr. 1350,-
kr.1110,"

kr.
kr.

kr.

kr.
kr.

kr.

664,.
882,.
808,- R7261

85,-
331,.

67,-

..... kr.

.. kr.

kr.

l'a tu.

... kr
.kr

.... kr.

lta tu.
ira kr.

1500,.
2170,.
2396,-
1 100,.
1995,.
2140,-
685,-
399,.
490,.

F1259
F11i7

F1252
F1103
Fl104
F1201
F12A2

F1204
3285
5140
3286
3287
F4038
F4040
F7040
F8013
4829
F0906
F0925

F0950
F0921

F0955

FJ-ABA se v0 IELI S9202 ...... ......................
FUTABA servo HELI S9203, iit P1E20...............
FUTABAmn servoS135
FUTABA servo 55t 01 .

FUTABA servo S9101 .................... kr. S85,.

llllAqA gyro G15a . ....... . ... kr. zegi
IUIAPA gyrocl53BB lnær............................. kr. 13S0i
FUTABA PIEZo cYRO FP-c501 ......................... kt. 2470,-
GBAUPNEB PIEZO GYB0 2000......................... kr. 2275,.
GRAUPNER PIEZO GYR0 3000 ny..................... kr. 3290,-
GRAUPNER omd'ej1 ^gs'egutalo' ............ .. . . .. kr. 1303,-
GRAUPNEB ELEKTRo,HELt kontrot .................. kr. .190gr

FUTABA SENDER Fl4 m/modt. og 1 servo ........ kr. 1199i
FUTABASENDER FCl6m/modl.og 1 servo,..... kr. 1825,.
FUTABA SENDEB FC18V3 PLUS m0dr.+3ser.. kr. 38.16.
FUTABA SENDER FC28 V3 I aiu kJffert ............. kr 6990;
GRAUPNER SENDER l,4C 24 med modlager, ny kr. 7300r
trUTABAl\,40DTAGEBR-115PP|V...... .............. kr. S91i
FUTABA IVODTAGER R.118 PP[/ ...................... kr 7.19.
FUTABA IVODTAGER 8,138 PPM .................. .... kt. 787,-
FUTABA I\,IODTAGEB 8.129 PCII/ .....,,,,,
FUTABA I\,lODTAGER R-138 PCI\,4

JOSTI - HOBBY
Postbox 42 - Blommevang 2 - 3550 Slangerup
Tlf. 47 38 1 5 59 - Fax 47 35 s9 51
Aben: mandag - fredag: kl. 10-17 eller efter aftale, lørdag lukket.

N

Balsatræ i bedsle ANDIN0 kval tel - prisen er baseret på køb af
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UDSALG AF LANIER BYGGESÆT

P.51SPORT
lvotor6,5-10ccmSpv..1600mm..... ..., ..595,-

Motor 6,5-1 0 ccm Spv . 1 600 mm

CENTAURUS
Motor10ccmSpv.1680mm .... ....1295,-

ST|NGEHl0...,.. ,..,,325,.
ST|NGER40 ...,495,"
ST|NGER60...... , ..785..
ST|NGER 120 . .... 1150..

DART
Motor 6,5-10 ccm Spv, 1600 mm ,595,-

oPTIMA PRo .. .1095,-
oPT|MAELECTRo...... .........1075,-
Spv 2450mm

.tw-I'- \.

ARIANE 5
Motor 4-6,5 ccm Spv. 2920mm

-a/

1575,-

ffiffi

ECLIPS-Næsten færdig model
lvotor '1 ,5-2,5 ccm Spv. 100 mm . 495,-

AVIOMODELLIKATALOG 30,.

SIAI MARCHETTI
Motor 10 ccm Spv 1720 mm . . , , . . . , 1260,.

RAINBOW
Motor 4-6 ccm Spv. 140 mm 630,-

Alle priser er incl.25"k moms. Der tages forbehold for lrykfejl, udsolgte varer, valutakurser, afgilter og andre forhold der kan indvirke på prisdannelsen.

ÅaNtNcSTlDER: MANDAG - FREDAG KL. 13.oo - 18.oo .LØRDAG EFTER AFTALE

COMET

O. Illortensen Hobb

Dette er de første 3 modeller i Billing Boat's nye serie

LE MARTEGAOU.
Flodfragtbåd.
Længde4'l cm,

HENRIETTE MARIE.
Lodsbåd.
Længde 44 cm,

LE BAYAHD,
Fiskerbåd.
Længde 52,5 cm.

Alle modeller er særdeles letbyggede, og velegnede til be.
gyndere. Disse modeller vil ligeledes være velegnede tll
skolebrug, da byggetiden kan holdes indenfor en skole.
periode. Alle modeller er laserskåret, og indeholder kom-
plet se.ll og fitlings.
ENHEDSPRTS ,..,,.......365,-

WEBRA MOTORER
60RCBlackheadAero ....,..,.,...,...Stk. 695,-
Speed61FAeroChampion .............Stk. 1395,.
SpeedS0FGTAero...................Stk. 1045,-
Speed50FGTHe|i...........,,.......Stk. 1140,-
Speed32AeroComp. FunFly...........Stk, 1140,-
Speed32FHeliJR.. ..,...,..Stk. 795,-
Speed32FGTAero,..,...,,..........Stk, 665,-
Speed32FHeli,..., .........Stk, 695,-
Speed28FGTAero,..,,.....Stk. 635,-
Racing6lFAeroLSComp. .......,...,,Stk. 1995,-
Racing6lFAeroLSComp-Pumpe .......Stk, 2295,-
Speed40FGTAero.........,...,,..,,Stk. 895,-
Speed40SportAero .......Stk. 695,-
SpeedT0FAeroCompetition...,,..,...,Stk. 1995,-
RacingB0AeroLSCompetition .......Stk. 2275,-
Racing80LSComp-Pumpe ...,,..,,...Stk. 2555,.
Speed120FAero,.. .......Stk. 1745,-
Racing 120F LS Aero . . . . . . . . . . . . . . . . . .Stk. 2540,-
Racing120FLS-PumpeAero .......,,..Stk. 2785,-
Racing145FAero ...........Stk, 2695,-
Racing 145F-Pumpe .. . . ... . . ... , .Stk. 2960,-



dit modelflyveudstyr:
Nedenfor bringes en liste over hobblorhondlere, der hor et særligt udvolg of modelflyveudstyr.

Her kqn du l<øbe

Øvrige Siællond:
Onkel Buchs Legetøi ............. 47 38 39 59
Jernbonegode 38, 3600 Frederikssund

EC4.................. ........ 42 48 37 38
Nørrevænget 

,l06, 
3500 Værløse

Såfremt du ikke finder din forhondler på listen, eller hvis du i ørrigt finder feil i denne; så skriv iil

Modelflyve Nyt, Nørrevænget 3, 5762V. Slierninge, eller ring på fif.62241255 idogtimerne.

Hobby og Fritid 49 21 45 42
Rosenkildevei 2, 3000 Helsingør

R/C Modelcenter ApS ... . . . . . ... 42 28 66 00
Thorsholms Alle 6, Tulstrup, 3400 Hillerød
RoskildeModelhobby ....... . ... ....... 4237 0622
Clermontsgode 

,l0, 
4000 Roskilde

Witzel Hobby ........... 57 67 30 92
Søgode 26, 41 00 Ringsted

Kolundborg Mode|hobby......................53 50 30 07
Højskolevei 3, 4400 Kolundborg
Flywood Model-hobby......................... 53 7 3 66 22
Romsherred 27 , 4700 Næstued

Hobby World ............ 58 35 12 30
Longelondsvei 9, 4220 Korsør

Jupiter Hobby ........... 53 41 21 22
.Jupitervei 9, 4500 Nykøbing Siællond

J/L Hobby 53 46 37 20
Byvei2T,4532 Gislinge

Fyn:
^l " 

ll
Odense Hobby ... ........ 65'22' ::
Sondergci: 26. 5CCO Cce::':
F:re- c: r:::., - c--:' a22' 3'. 3'
( o:-::: ::s z i7C0 S,e.:cc:g
N)ccrc,'ioie:obby ............ ..,.......... 65 3i 60 56
Cnrisicnsiurosvei a7, 5800 Nyborg

Jyllond:
Auto- og Surf .................. 75 28 04 55
Bork Hovn, 6893 Hemmet

Jysk Hobbycenter ....................... ......... 7 5 91 45 40
Fælledvej 26, 7 000 Fredericio

Hobby Shoppen .......75 83 0494
Sønderbrogode 1 0, 71 00 Veile

MtD HOBBY....... ........86 1236 15

Tietgens Plods l, 8O0O Arhus C

SIDEN 1948

- med samme familie bag disken!
trælister - balsa - Jin6r - rØr - ted - silicone
- lim - værkløj - bygge- og skalategninger
til fly og skibe m.m. Vi har det fornøjeligt i

ll0l)liL rt ll0llllY
Frederiksborggade 23, 1 360 Kbh. K.
Tlf. 33 14 30 10
Ma., ti., 10., Irc. 12-17 , lø. 1 0-1 3, onsdag lukket

Storkøbenhovn:
l. C. Communicotions ......................... 36 l7 03 33
Folehoven I 2, 2500 Volby
Mini Hobby 36 41 50 46
Tårnvei 303, 261 0 Rødovre

Flying Scole Models ............................ 36 70 01 71

Medelbyvei 54, 261 0 Rødovre

Modelshoppen ..........31 283449
Brønshøfvei 9, 2700 Brønshøi

Toke-Off 32 53 88 05
Ulspilsoger 1, 2791 Drogør
Lyngby Hobby Nyt ............. .. ............4587 02lO
Torvet 9, 2800 Lyngby

Donsk Hobby, JS Teknik 45BB89 87
jernbonevej 34, 2800 Lyngby
Holre Mode|hobby.......................
Øverødvei i l, 2840 Holte

A.PJ. Skolo Modelfly
Nordvænger 1 2, 3520 Forum

SPECIA[E: BALSA, TEGNINGER

Josti Hobby .......... 47 38 15 69
Blommevong 2, 3550 Slongerup

Helikopter spec. Rotordiscen ..........75 88 54 54
Amlundvei 4, Linde Skov 7321 Godbierg
Føx75 88 54 54;
w. rotordisc.dk/E-moil rotordisc@infogrind$ed,dk

Avionic ............. ........ 86 94 60 88
Frichsvei 25, 8464 Golten

Diurs Hobby 86326603
Nørregode 4, B50O Grenå
Legelond 75 61 60 11

Hospitolsgode I 5, 8700 Horsens

Pitch skolo Hobby .............. 86 67 64 64
Rævehøien 5, BB00 Viborg
MID HOBBY 86 43 39 23

Vestergode 38, 8900 Ronders

Aolborg HobbyService ......................98 l2 l3 l5
Nørregode 1 B, 9000 Aolborg
Aolborg hobby Shop .................. 98 13 62 63
Vesterbro 1 

,l5, 
9000 Aolborg

Leif O. Morlensens Hobby ......

Nørremorksvei 61, 927a Klarup
Skondinovisk Mcdeifiy'ecenrer 98 46 21 44
P Munksvej 58, 9300 Sæoy

S,luerS':.Mcdels ...................... . . 98 52A255
C suei 35 95C0 Hobro
W::<eincnn Legeioi l/S
5*3-gcCe 3, 9800 Hiøning
Ereciric Flighi Equipment......... 98 43 48 72
Sdr. Jyllonds A116 12,9900 Frederikshovn

Model El-Teknik.. ..98 429022
Moriendolsvei 1 05, 9900 Frederikshovn

Bornholm:
Dorthes Hobbystue....................... ........56 95 9 A 49
Midgårdsvei 2, 37 00 Rønne

..9831 9422

.. .. 98 52 05 65

.... 42 42 01 i3

r/ CC a^ i1

Til forhondlere of modelflyveudstyr:

På denne side kon du få en >fogtelefonbogsonnonce<<:

Ring po lelefon 62 24 l2 55

for yderligere oplysninger

55
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