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MULTIPLEX & MIDWEST FRA MIDTSJÆLLANDS HOBBY HANDEL

NYT FRA MULTIPLEX

VlngeJang 1 85 cm med skumvinge til 4 kanaler,ffi
EIN STIN kr. 975,- MS-X2-SERVO kr.299.- Prco 4 kr. 568,-

med tank, hjul, hængsler m.m.
Nu med dansk byggevejledning.

Flair Cub Trainer / sportsmodel

n, 1148,-

PROFI MC 3010

i ncl.

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

4199,-
Gdff
Så længe lager haves medfølger kanal 5 og 6 til samme pris,

besparetse* 430r'

SIJPEF: TTT-E3IJED P^Å. N,IIDT\,I'EST FLY Offi
Pris;er fra if'idwest

Varenr. Vareb€tegnels€ D,es na. no,ns
MlD177-CAN lr,l :r,es: C:-::, :- i-2,-.- n7j*
MID180-C |\,{:c*es:1,':::-:ttr:':-:l:,: 216.25
M|D177-C Midwes: !,13::'::r :-: 182.50

lf:1,=s: -:: >"-: S Sieax'nan

l.r lr,es: ..s:. tå.el Citabria
ll :r,es: !:si Panel AT 6 Texan
L'! Ci,esi Inst. Panel Extra 300
[{r0west Katalog
Rorhorn Dynaflite
i,4idwest Cap 232
[.4idwest Star Duster .40
Midwest Super Stinker
lVidwest 4T-6 Texan
Midwest Super Stearman
Midwest Citabria
Midwest Extra 300 S
Midwest Essence svæver 2m
Midwest Canopy Corsair, 40
Midwest Sukhoi 40
Midwest Zero ,40

t!'llD170 Midwåst Mustang 40 0,00
MlD171 i,4idwest l\,,lesserschmitt.40 669,75
tillD175 l\,4idwest Corsair.40 754,50
MlD174 l\ilidwest Mustang .60 0,00
MlD180-CAN l\4idwestCanopyExtra300S 135,25
MlD187-CAN MidwestCanopyCap232 135,25
186-CAN Mjdwest Canopy G-202 173,75
MlD186-CAN MidwestCanopyG202 101,25
i/|Dl097 lnstrumentpanel Cub 40 140,00
[/1D1094 Midwest lnst. Panel Stinker 152,00
lVlD184-CAN Cannopy S. Stearman 46,25
l\,'11D1098 Midwest lnst. Panel Cub 60 152,00
lVlD1103 Midwest lnst. Panel G-202 182,50
lVlD186 Midwest G-202 1.950,00
lVlD810 iilidwest Flyver stand 811,75

Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl!

1 58,25
170,25

140,00
121,50
152,00

10,00

9,75
2.117,00

659,75
1.959,00
1.880,00
1.799,00
1.408,00
2.031,00

398,00
120,00
669,75
659,75
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LEABJET 1410 mm

S::J ST,CATED LADY 2OOO MM

3:'iILE |-ADY 1990 mm,.,.,..
FA:C0)i l,l(. ll.1422nn ......

'L-'\€Grømtt
Lear,jet - Karet som Arets model
199€ ai en international RC jury
for bedste kvalitet af byggesæi,
byggevejledning samt største
nyskabelse.

a
!i uJ ld \r

THUNDEFBOIT

ACROWOI 1480mm ,. 1,285,-

NYHED!
ORAPAINT AUTOLAK -
den ideelle finish til din nye model.
Fås på spray-dåse i alle farver der
matcher til ORACOVER.

n95.-

Pico 4 modtager lra Multiplex er nu pa lager,

Vægt ca, 12 g. Mål 16 x 16x42 mm.

Pris...... 456,.

Nyttige julegaveideer
Tyngdepunkts udmaler ...... ..... 297,-

Hængselknivsæt{CarlGoldberg)... 60,.

SmartcutterFolieskæreT ......... 66,75

Balsahøvl . 57,-

ModtagerAccukontroll0LEEDs ... 233,-

Sandwik hobbyfil 38,-

Sandwik slibek ods 58,-

Aluhåndslibersh280mm......... 47,-

Aluhåndsliberstr.560mm......... 65,75

Aluhåndsliber profil 120,-

Bobartincidencemeter........... 341,-

Omdrejningstæ ler 358,-

l\linicraft dekulorsav 1395.-

Nye forskellige Micro servoer
nu på lager fra .....................1 98,.

Vi ønsker vore kunder en
glædelig jul samt et godt nytår

475,-

399,-

799,-

P PEB CUB J-.? 1555 mm
PPEcCLlSJ-3 1945mm
i trA Cu3 i-3 2286 mm

ELEC'|RI CUB 1500 mm .

950,.

1.215..

1.815.-

787.-

SMILEY

G
Smiley - Hurtig op at llyve
Kan samles på få timer, rngen bek =:- 

-:
op af kassen.

Nødvendig tilbehør: Radioanlæg, B.4V Pin3T?3. -:1.it- i::- sar: ade'.
Ti|budspris............,...... ...,..kr.798,.

\=iæ
-::-,^r,r ,1- :::,- -- ... ..
:Å3-ia0. 1270 rn .

PIPER CUB. 1940 mm .

TIGER 2. 1550 mm

SUKHoI SU 26[/X. 1812mm .....

Færdige træner-

lXooort'å?1",r", r,, r,,.. 995y'

73f,-
584,.

1.045,-

949,.

1.970,.

-

: CAFIL GOLtrBEFIG MOOELS INC.

IT,IUSTANG 1:5 NYHED ........... 3.150,-

BUCHER JUNGMANN, 1645 mm . . 2.190,.

SELECTI0N, elsvæver beregnet t | 7-16 cel-

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

Ltsb: \A

GODT NYT FRA IAVIONICI

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

Wing Manufacturing . Hobbytrå . Greven .Jamara .Aeronaut .

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

IAVIONICI . Frichsvej 25 , B464Gatten .

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



-(Foblx; KOMPLETSÆT - JULETIBUO!
DOLPHIN
kompletsæt inkl. alt nødvendigt tilbehør
f.eks. radio m.m.

NU 1699,'
EFTER JUL 2094,-
Elegant sejlbåd, der samles på meget kolt
tid, da skrog, dæk og køl stort set er fær-
dig.
Længde 755 mm
Totalhøjde 1300 mm.

AIRDANCER
kompletsæt inkl. alt r-rodvendigt tilbe-
hør f.eks. radio, akkr-r, lader m.m.

NU 1999,'
EFTER JUL .. . .. . .

Ti1 alle, der hurtigt vi1 op at flyve, idet
modellen kan samles på 2 timer. Faerdige
indfarvede dele skal kun klemmes sam-
men. Altså ingen lim og maling.
DANSK VEJLEDNINC.
Spændvidde 1400 mm.

2328,-

{

I

LASER
kompletsæt inkl. alt nødvendigt tilbehør
f.eks radio, akku, lader m.m.

NU 1899,-

EFrER JUL 221 4,'

-

Itlloqeffit
En gros sb q imprt - komplet dønsk loger med l<viklevering

til forhondlere overoh i Danmo*. Intel solg lil privøte.

Pcs:cc<s 3æ8 DK-8900 Ronders

Har du valgt vinterprojekt?
Du får mange hyggelige byggetimer ved ar vælge

skalategninger og rilbehor fra:
Dennis Bryant, C.A.B

Mike Smart og Brian Taylor
Lagerlister over ovenstaende og andre tilsendes
mod frankeret svarkuvert (A4)

For eks. fra Brian Taylor:
P-47D THUNDERBOLT
Spv. 155 cm, mot. fra.60 tegning....kr. 135,-
Cowl, canopy og spinner..................kr. 29O,-
Fås også

Spv. 193 cm, mot. 1.2-1.5 tegning...kr. 215,-
Cowl, canopy og spinner...-..............kr. 42O,-

Se omtalen i MFN 3./97 side 31.

Ramsherred 27 . Postbox 434
4700 Næstved.Fax: 53 63 24 f0

Balsaplader i bedste kvalitet leveres i hårdhed ef-
ter dit ønske. Balsa- og furlister. Aluminiumsrør.
Messingstænger og -rør, både runde og firkantede.
X-finer fra 0,4 mm til 6 mm og i flere bredder.

SUPER TILBUD!
så længe lager haves.

Magnum XL, 91, 4-takt.. ...............kr. 1685,-
Læs selv Brian Winch's test af denne motor i det
engelske tidsskrift VC Scale Aircraft nr. 3,/97.
Magnum GPA 40
2-takt m. tomqangjust......................kr. 49a,-

MODELLER FOR ALLE
Velbyggede træfærdige modeller i kvalitetstræ
med alt tilbehør.

Dragon lady 6O
Spv. 1680 mm, mot. .60-1.2,2-takt..kr. 1330,-
Lawinget aerobatic sport model med et klassisk
udseende fra flyvningens guldalder
Mustang P 51 D
Spv. 1685 mm, mot. .60-.90, 2-takt..kr. 1665,-
Med flaps, forberedt for optrækkeligt understel,
fast understel medfølger- - Den ser ikke bare godt
ud, men den flyver også godtl
Cessna 182
Spv. 1910 mm, mot. .60-.90
2-taktl.9O-1.2, 4-takt ............. .........tu. 2295,-
En stor scala træner med rolig flyvekarakteristik,
balsabeklædningen giver den sande kurvede
fom.
Ultimate 1O-3OO S biplan
Spv. 2x1430 mm, mot. .60-.90
2 -takv.90 -1. 5, 4-takt ...................... kf. 23 95,-
Udpræget aerobaticmodel i ren trækonstruktion.
Denne models store manøvredygtighed vil for-
høje din glæde ved aerobatic.

ABNINGSTIDER:
Fredag kl. 11.00 -'18.00

Hverdage kl. 11.00 - 17.30

Lørdag kl. 10.00 - 13.00



SILVER STAR modeller siden 1960
Nyt fra: Ii.S.EtElflEg
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-:r 'cl eb:< æ:: -; a., i52cn i$ motorer fra 6-

a=- ..:-<z'= s iC a1:æ9. vægt ca. 26009.
_:: a::_, j3: 3_r:i,3.
'==-=:a- ' - '.=". :: -'=: c! S:ynO,Sdele.

Mini digital omdrejningstæller

iti€;de kryslal-
display for nol-
agtig og let Iæs-
ning, selv i sol-
skin. Omdrej-
ningsom råde
100 - 29.000
o/min.

Super Multi Power Panel

SILVER STAR MODELS

Verdens Jørende fabrik fcr.iiar: -:::-:'- : -.':- :::
nyeste design og top(va.:::. D:' ''=a: -','=-: :--a'-
ligninger. men KUn O.S.:::-:' :'-:':'.-- -,'-: -:
kvalitet.
Flere og flere væ.:::::-:'l S -: :-:-

OS 4OLA
OS 46LA

Sportsr:roic:er rned nydes'g're:s :.
storre vd.I<= cg calrdelrghed. L:.:-::
ring. LeYa13s ::ed OS A3 glcde:.-
- til meget fordelagilge priser.

Strygejern : :ro: -_.: :==;- --=.-,, i=-:€-::-1':J--
lering meo auiona: si <r:rs acsls:e<icr. LED {on-
trollampe. Strygesalen er Jormet sa beklædningen
bliver perfekt. Leveres til meget Jordelagtig pris.

?

HIROBO SHUTTLE
Danmarks mesi ccai- =-a 

'z !a='.=' S--:: :f et
at klargøre. flyve o-o le: ;:-::: -=.:-:: :_,:::-
sæt og færdigsamlet.. rer :l -::- -:::- '.'::3-er
kan leveres med træksiai S-,:: Z:-:::-::-r-l-
gaven, ZX er med ekslra kJaas.a- -::::r:3 :l
metalkobling. ZXX er Deluxe;:;3.:- -.: -z'=.
finesser. Reservedele kan leveres '"" ==:' '. '-a-
lige priser. Ring efter gratis prospen.

FP.PROBE BRÆNDSTOFBILER

FP-PROBE, en helt ny serie biler, der introduceres i

Danmårk.
FP har i mange år været kendt for kvalitetsprodukter.
Bilerne leveres i flere udgaver, OFF-ROAD,
ON-ROAD (DTM) i flere scala. 1:10 bilerne leveres
med 2.5cm3 molor med snorestart eller det sidste
nye med indbygget elslarter.
Ring efter GRATIS brochurer over PROBE (1:10.
1:8, 1:6) og PANDA (1:10) biler.

KATALOG ER - has din rcrha.i..

kr.50.00
kr. 6.00
kr.1 5.00
kr.60.00
kr.25.00
kr.1 5.00

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

tv'An

-r"f :"i!
'4

å 

-" qb.

kr 375,00

Swet Stik 40. Næsten færdig stick model. spv.132
cm. for motor 6,5-7,5cm3 .leveres skuldervinget og

American Flyer. '.=.':- '=': : --=-:-:::
illotte usa iarver. 33. ':--:- '-' a: :- -:':- SKYRAlDER.Skalamodel af USA's stempelmotor-

<-gsily.Skyraider er let at bygge. Spændvidde 156
:- For 10 cm3 2-takt eller 12-15 cm3 4{akt motor.
. =gl ca. 4 kg.

Sport Flyer 40.
Byggesæt til smart lawinget kunsll

Iawinget før
nu kun........

kr.1400,00
.. kr. 750,00

Kan samles pa iå itn'sr
nu kun. ................

kr.990.00
kr 7.19.00 kr. 1g9+,0e FIELDBUDDY. Smart byggesæt til {lightbox. Der er

. t<r. ooo.oo plads til brændstof, sender, starter. 12v akku. power
panel og meget andet. Field Buddy er let at samle da

Raven 40 Prolil. Fun Flyver - for skrappe manøvrer -

Fun flyvere behøver ikke være grimme - som du kan
se. Spv. 133cm til 6.5-8 cm3 molorer. ..... kr 74930
nu................,..... .......,..... kr 500,00 nu.

alle dele er udskåret. . 216,00
kr. 198,00
kr. 275,00

Ring efter brochurer over GLOBAL færdigmodeller

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

r*'*
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PRECEDENT T-1 80 Spv 1 80 cm

PRECEDENT ELECTRA-FLY Spv. 220 cm m. elmotorsæt

ELECTRA-FLY svævemodel .,,.............

BLUE PHOENIX svævemodel Spv 200 cm....................325,-

NHP til alle sendere med lærer/elev stik

STARTKASSE .kun 198,-

12V elstarter op trl 15 ccm 250,-

KAVAN el-pumpe 12 V...
EL-PUt\,4PE 12 V............

PROPELAFBALANCER, . . 48,-

Modtag ACCUTESTER fra. .143,-

PFO MICRO.2.5 k9........ .. .........

SUPERTEC SO3 ST4ND4RD,...,,,,,,.,,,,
SUPERTEC 9102F BB SPEED . ...,.

SUPERTEC S03 288...... . . ... .

SUPERTEC 9102 288.3 kg v'nge.

S -rEr-!C S:r i5:/
-a/

-^
.\

ST 361K RING RC m. dæmper......

237,.
98,-

ttD.-
128..
IJJ..
I JJ,.
'r33.-

163,-
176,-
185,-
188,-
218,-
235,-
253,-
265,-
215,-
135,-
186,-
110,"

S-:::;:C 136G OPTRÆKSSEBVO
S;PEfrTEC 5605 2BB. 13 kg . . .

HT.TEC HS-80 MTCRO SERVO ..

HI-TEC HS-101 tvllNl SEFVO
FUTABA SERVO S 1 48 STANDARD
FUTABA SERVO S 3OO1 KUGLELEJER
FUTABA SERVO S 3OO3 STANDARD

572.-
295,-

OS 40 FX B/C,6,47 ccm m. dæmper .......................,.... 1198,-

OS 46 FX R/C,7,45 ccm m. dæmper ............................ 1271,'
OS FS -52, 8,56 ccm, m. dæmper.................................. 2128,-

OS 91 FSll m. pumpe og dæmper........,,,......................, 3025,-

STGS40 RC RING m. dæmper...................................... 700,-

ST GS45 FC ABC m. dæmper
ST G51 RING RC m. dæmper

795,-
800,-
917,-
841.-WEBRA 40 F SPOFT..,,,,...

SC 40 AERO RC ABC m. dærnper ................................
SC 61 AERO RC ABC m. dærnper ..

SC 80 FS RINGED ENG n. dæ-ce'

Vi sælger også YS,3W og COX motorer

598,-
748,-

1598,-

lra 250,-

H OBBY reRLD' :{*,::i,i;:

vl Birgit og Erik Toft' Langetandsvej I . 4220 Korsør .Tlf. 58 35 12 30: Mandag - fredag: kl. 10 - 18. Lørdag: kl. 10 ' 12

Katatoger: ROBBE 97 - GRAIJPNER - MIJLTIPLEX - SIMPROP - Fåvores prisliste'97 næste gang du ringer.

Elektron sk omdrejnlngstæ11er............,.,.........................,.,..324,'

PRECEDENT FUN-FLY. Spv. I 37 cm

PRECEDENT Bl-FLY Spv. 91 cm .................................. 475,-

OS 40 LA R/C,6,47 ccm m. dæmper.............................. 698,-

OS 46 LA R/C,7.45 ccm m. dæmper...,.......................... 766,-

EAVEII'EEN FNA HOBBY WONLD



Modelflyve Nyt 6/97
I korthed
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side 8

ZERO . side 10
. -:. -.:. :1":s-n præsenlercr sin
i:.':::::r.r: i"l

]Iin model
I :., - - :-r>.T i ::}rinins- Classic 40

side 12

1st \I'orld Air Games. FSC
Frccierik H. BL:cii i'rl-:.=i,:r
.-i, :.- :'-: : :-r--..:. i.: : . : -
i.-- .- .- __.

Light-up
r'=rnrih Chrisiensen giver tegninger og

':r..rsninser til blgning af et fly til in-
ic-ndors RC-fln'ning.

side 18

side 19

Polfl1r'ning side 21
P.,rl \Ioiler fortæller om denne specielle
:l'rrn lor fl1'vning og om dens mulighe-
der.

Speed 400 Pylon . side 23
Jorgen Nielsen giver anvisninger pa
b1'gning og flyvning.

]Ioki i "stiv kuling" side 26
lloki er en ny motor i Danmark. Nu har
L-.^rs Kiidholt prøvet den grundigt af.

"Gung Ho" i luften for forste gang . .
I MFN nr. 5 fortalte Peter Alstrup om
bygning afen P-38 Lightning. \u har
han også haft modellen i luften.

Nymotortype...., side29
Poul Møller har set nærmere på en helt
ny motorkonstruktion fra RCV Engine
Ltd.

Ilobbytræf hos KFK side 32
Fotoreportage v/ Poul Møller

Produktinformation side 34

Cl-referater side 36
Spreepokal '97 - Høst vest.

RC-referater side 37
Falcon Cup - Luftshorv - Sommerlejr
F3C - E]-træf- JltDlI F3C - KFKs
loirbvllvr'.r:r'-:: - El-stievne i Fredcriks-

l\l :rl - =i".; - lli,lbu Tr.=f 97 - .

-:- - -:-'. : -: J::- : (ldi-nse - Hiro-
: .--: : i;.:::.ri - DII: rll - DII i FiB
.-.. :i.:ri - \FL. n' i..:i-..:i::r--:r.1.

Læserbrev side 47

Orientering fra unionerne
RC-unionen
CL-unionen
FF-unionen
DMV

Indeks 1997 .. side 54
Det bragte Modelflyve Nyt i 1997.

Indsamlingen til De Baltiske Lande side 56

Opslagstavlen..... side56

side 28

side 48
side 50
side 53
side 53
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Forsidebilledet:
J6gTan Hansen fra Færøerne præsenterer sin ZE
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Deodlines
Næste nummer af l{odelflyve Ny't udkommer
den 10. februar 1998.
Stof. der ønskes medtaget i dette nummer, skal
være grenredaktørerne (artikler og referater) el-

ler unionernes sekretariater
(organisationsstof) i hænde se-
nest den 19. december, og til nr.
2/98 skal det være fremme se-
nest den 20. februar.



Aces R/C Combqt

Martin Elmberg fra Sverige, der før
har berettet om combatflyvning med
rc-modeller (se M{N nr.4/7994 og nr. 1

og 2/1995;. har sendt et brev til Model-
fl1-re \1t. hr-ol han foltæller om den
forste europ;eiske :ullering i rc-air-
combat. I al: 5L p:-,:-r' ::.:';: k;r
Niels H. S. Jerse:: i. D:.:t:::::'.: r.t'
deltaget i lultsl:;+::s '. <r' = -: i -,.
hr-ol den sr-enske p--o: T::,:::..
Augustsson bler- erklærei ior r.ncier: ei-
ter den sidste kamp r-ed Brehmen.

RC-combat er en af de n1'este disci-
pliner inden for rc-flyr.ning. Her jagter
skalamodeller i skala 7:I2 af WWII
warbirds hinandens streamere i de for-
skellige kampe. 3-7 piloter fl1wer imod
hinanden i hver kamp med deres mo-
deller, der er udstyret med .15 eller .20
motorer afhængig af modellens
stør-relse. Streamerne er 12 m lange,
og der gives point for fllwetid og klip i
de andres streamere. Der mistes point,
hvis andre klipper i ens streamer, eller
man flywer ud af kampområdet.

Hvis du er interesseret i den slags

Herover skol to fightere lige til ot slufte sig tilkompen
ved Norrk6ping, og t.h. er del vinderen of Aircom'

bot Cup Europe, Thomos Augustsson, der koster sin

FWl90D-9 op mod himlen i Finlond.

løjer, kan du finde reglerne og gratis
byggetegninger af fightere på internet-
adressen:
www. studentl.Iu. se/-cid90meg/aces-
int.htm. Du kan også kontakte Martin
trlmberg pa adressen Kamnarsv 11-
\111. 3-226 46 Lund. Sveriee. pa tlf
--1,,r:e i5i 191 elier lr. e-n.raii:
:r-,-.-::r- l:.:.se. Tor du udfordre lu;iers
::::: :-- =:- .if:llD na i-rinlen. T- ek , '::a
Ji:r-::-s i.-':rr-:i i.:'.'. .. .'...i..i:.

\lan-n E,::.r.:: s-*--i'tr o=sa. at ciet
kunne r'ære sjor-t med en Eurocup af-
deling i Danmark og spørger, om nogen
har lyst til at lægge flyveplads til et
sådant arrangement.

Modelflyve Nyt vil godt være med til
at gøre lidt PR for combatflywning. RC-
redaktør Poul Møller har tegninger og
en svensk byggeanvisning til en Me
109 og en Spitfrre - begge til .15 moto-
rer. Kunne du taenke dig at være test-
bygger - og skrive en artikel om bygge-
ri og fl;wning med en af modellerne -

kan du skrive til han. Blandt cle irre-
ve.del ef pi:.)ststenln-et sell..: al: iqe

fra udgivelsesdagen, trækkes der lod
om to materialeseet - et til hver af de to
modeller. Vinderne får sa tilsendt ma-
terialesættet - og lor-er hurtigst mulig
at sende en artikel med fotos om pro-
je<terne til 1lode1fl5'e N)'t.

hl
"Hemli' plade/CD fra Danmarks Radio/Sony

Music med overstående titel - så da der
skulle holdes pressemøde i en lille byg-
ning i Fælledparken i København d. 10

oktober, måtte Josti-Hobby udlåne en
modelhelikopter til fremvisningen, da
en rigtig helikopter ikke måtte lande i
parken.

Dette var også ret heldigt for de
mange kunstnere, da det var regnvejr.

Blandt de fremmødte kunstnere,
som også medvirker på CD'en, var bl.a.
Nanna, Alberte, Elisabeth, Maria
Bramsen, Anne Dorthe Michelsen,
Mek Pek, Michael Falch, Nikolaj Steen
og Lars H.U.G.

DR TV1 bragte om aftenen en del
billeder og samtaler fra pressemødet,
så vores modeiler kan bruges til andet
end fl1wning.

På billedet, som er taget af JØgen
Ø7lgdtd, prøver Mek Pek med Elisa-
beth ved sin side at styre modelheli-
kopteren fra Josti-Hobby, og det serjo
meget svært ud.

helikopter"

Der er

8

udkommet en ny børne-



"To dræbt qf modelfly"

Denne overskrift er taget fi'a et af r-ore
dagblade, og vi citerer fi'a arjsen:

"En 45-årig mand og hans rriiear:ge
datter i Schopfheim i T1 si,ard er b-e-
vet dræbt efter at være bir--,-e: :a:::: ai
et modelfl;-. som \-ar ude ai i'-:::. D.:
står dog ikJie umiddelbar: [:.-. r:]
ejeren af nrodelflr'.t h:r- -.-.-r:i: s:;-
kerhedsforsi,'r-iii.r:-. : : :i::- i=.;- :'= i
sin farlige frii ids:r:.r= =.=

Dette er jo en n.:e: iari.: reiiame ror
vores hobbr-. og derlor kan -jeg ikke la-
de pennen ligge.

Den rigige forklaring pa ulyklien er
iflg'. FIIT som foiger:

Kolli sion M otorsu æuer I Modelmotorfly
Ved en tiiladt modelflyvning i Schopf-
heim stødte et modelslæbefly ind i en
motorsvæver. Slæbeflyet havde umid-

r't
{t

Modelflyve Nlts
læsere og annoncØrer onskes

delbart forinden sluppet en svæver. I årene 1949-85 r,ar Fl)'vestation Van-
ved sammenstødet blev den ene vinge del modelfl;.r'ernes Mekka. Her afhold-
på motorsr'ær-eren slaet af. men om tes sommerlejre, konkurrencer, nordi-
både faderen og datteren ble' dræbt ske mesterskaber og mange Jyllands-
ved stytet r-ides ikke. slag med international deltagelse.

Ha'arikommissionen arbejde. end- Termikken p. \randei 'ar bervgLet,
nu meci ,.arel. ": :is,aesgir-ende er. stærk. snae\-et. crl :-l.buient. og rnodel-
Om motOrS\'æ\-el-<t- t-..:t .' - i: s.: :l-::- .=l':: k j:.:< 

= Sl-i::-.=i--rl-. r--lt.dr:
stehøjde pa 600 il=.;: --.-- :r r--.-l
henvist til ojeni:d:--t=r:--r-' -:, - -- I - --
slmes dog ter.-rr:]e-:- =---==:: :: _: r- :.^ : : . i : , r-i
ør'r-igt erlarne r-r-: :",-^= :--.-: : :: :.:,
forskrerne :::,-. i:'.=--- j - : -- --
hanberidst ;ii.-,--- -.- 

..,;:--..-
stæ\'net trods ::::1,:--:--- I =- 

jaa-u

ved briefingen.
FNIT ril lbi;; ,; :. ::::--_

varikomiss:,.r.ir- :r : =a--: =undersogelser.

I{r'ad gør man, når man ikke har no-
:en bil. når der er 17 km til flyveplad-
sen. og når ens forældre ikke vil være
chauffor.

\Ian bruger sin knallert og sætter
en aristaske fra Jyllandsposten bagpå.
]Iodellen står på højkant i den ene si-
de. mens ens udstyr', som er pakket
ned i en kuffert, og brændstoffet er pla-
ceret i den anden side. Selve flyet og
ringen holdes på plads af en elastik
(den samme slags, som man bruger,

betale sig at sende en anspgning om
beny'ttelse af det store flywefelt. men
KDA frk nej med det samme. Sa send-
te jeg selv et brev til Vandel om tider-
nes skiften osv. og fik..... et posititt
svar! Jeg aftalte derfor et møde med
Vandel for at få klarlagt enkeltheder
og betingelser.

På mødet viste det sig, at vi kunne
fa lov til at fl1we som i gamle dage. r'i
kunne fa sat telte op osv., men vi skul-
le betalel Jeg skitselede en t1'pisk frit-
;l r.-11-1 1.< l; r-i11kurle n c e me d 2 0 ciel t a ge -

r:' - : :-l::!r l-.- en sorcia.. Pdsen r-ar
. .::-=:-i -:.:'- ). ' 'r-,-- o:ie iuSinde r

.= :-=: :-:-. =--r:ill Jeg har siden
:.,-"-.':-- ': :. sat prisen ned. men det
--.'-ii:i=s :rie. desr-ærre. Derfor ma vi
,c nok se i ojnene. at r.i ikke kan bruge
\-andel. for vi frnder nogle glade spon-
sorer ....

Den høje dagspris skyldes tilsynela-
dende, at "fremmede" brugere (f eks.
også Flywerhjemmeværnet!) skal være
med til at f,rnansiere flyvestationens
høje miljøafgifter og udgifter til ekstra
administration og bevogtning.

Jeg synes, at denne nye situation er
ærgerlig. Flyvestation Vandel er sta-
dig egnet til alle former for modelflyv-
ning.

Hvad gør vi nu?
J 6rgen Korsg a a rd, fritfly u e r

Tronsportproblemer -
ikke her

når man sætter sin c5'ksl fast på bilens
cykeistatir'). Den gar rundt om flyet og
sidder fast i ens bukselomme. På den
måde behover man ikke at have en
hand pa flyet og vingen for at holde
fast pa den, når man kører.

Folk kigger meget langt efter en,
når man kommer kørende. Men det er
ikke alle , der nøjes med at kigge; en
del stiller også spprgsmål om model-
flyvning.

Så hvis man vil ud at fl1we, så kan
man altså også komme det, selv om
man ikke har en varevogn eller en stor
personbil.

Kenneth Olsen

erl glædelig jul
et godt nytår

Flwestotion Vondel -
bfugerberolingt !



Dajeg var 6 år, byggedejeg et stort an-
tal plastbyggesæt af alle slags flyve-
maskiner, især fra perioden omkring 2.

verdenskrig.
Den model, der fascinerede mig al-

lermest, var den legendariske og frygt-
indgydende japanske j age r "ZERO" fr a
2. verdenskrig. Den har meget skønne
linier og er nærmest aerodynamiske
perfekt.

Da jeg ca. 8 år senere fik interesse
for modelfllwning og begyndte at flyre
med radiostl'rede modelfly, var tanken
stadig hos ZERO'en.

Lidt historie
ZERO'en er kendt for dens fabelagtige
manøwedygtighed (men kun ved lave
hastigheder) og lange rækkevidde. Det
var på grund af dens meget lave vægt
og forholdsvis lille motor på 925 hk.

ZERO'ens egenvægt var 1.680 kg og
rækkevidden med droptank 3.110 km.

Den amerikanske Grumman F4F
'I^/ILDCAT". der var dens modstander
i begl-ndelsen af krigen. havde en mo-
tol pa 1.200 hk. r-e-iede hele 2.000 kg.
(egenvægtr. og ier:: rælhei-ldde r-ar'

kun I.448 km.
I stedet for at har-e e1 :-':: :: :-"=:

stalhor-edbjælke i i'-::+:. :=r i-i:l
skulle boltes samrn€:- =ei s'.'=:. .;
tunge stalplader i kroppen. ud-'r<.lecie
japanerne - som de forste i r-erden - en
ny slags aluminiunslegering tESD, Ex-
tra Super Duralminium), der var bety-
deligt stærkere end det "almindelige"
aluminium.

De placerede to hovedbjeelker af
ESD- aluminium i vingen og integrere-
de vingen i flykroppen. Dette var ret
kompliceret, så det tog forholdsvis
lang tid at producere en ZERO.

Min drømmemodel:

ZERO
Af J6gvon Hqnsen

Japanerne syntes også, at de svære
stålplader til besklttelse afpiloten var
unoivendi=e rlg kun betod r'ægtfor-
r:e--t . D::'e -. irol:r lor i1-ei i-;:'. .:: ZE-
?f _,'=:- : "l'*-e 

-,'ære nanoi:e d-r-::: : :- - .-

:-- r: S-l-.-i= ::: : i=: =::':::::: :'= i' :;:
_ :----:.--- - -,i -::-.:- --:i
-:- 

-_-å--i-:-. 
::-' -: - -- - - - -- - ; --a- -=--E -s--=-= :<:-'-trå-:= Pa

ZERO'ens vægr.

I et katalog så jeg tilfældigvis, at der
fandtes en bog med titlen "Samurai".
Det er en selvbiografi af en ZERO-ja-
gerpilot fra 2. verdenskrig, Saburo
Sakai. Det er en utroligt spændende
bog, hvor han skriver om alle "operati-
onerne", han har været På somjager-
pilot.

- Tænk, at blive ramt af en maskin-
geværkugle fra en amerikansk Doug-
las SBD lA-24 styrlbomber lige gen-

nem frontruden, at blive hårdt såret i
hovedet og være bevidstløs i flere se-

kunder, at blive blind på begge øjne i
flere minutter og permanent blind på
det ene øje. at være lam i den ene side
og alligevel lande på basen, der lå over
1.000 km borte over åbent hav, knapt 5
timer senere. Utroligtl

- Eller, senere i }<r'igen, som ZERO-
jagerpilot med kun 6t oje (p.g.a. oven-
nævnte skade) at blive omringet af 15

amerikanske Grumman F6F HELL-
CATs, (der var ZERO'en langt overle-
gen), hvor en efter en sprøjtede bly ef-
ter ZERO'en med tiisammen 90 ma-
skingeværer. Og eneste måde at undgå
at blive skudt ned var at rulle og loope,

rulle og loope, indtil de 15 HELLCATs
var nødt til at vende tilbage til hang-
arskibene 45 minutter senere p.g.a.

brændstofmangel , og derefter lande
på basen med ikke 6t eneste hul i
ZERO'en. Fantastiskl

SeIv blev Saburo Sakai anden ver-
denskrigs jagerpilot-"es" nt'. ? i Japan
::teci 96 :eit'e. \r. 1 r'at'ca::S "eler"'Hi-

:,-.-, =::: \i::::z:'.'.'a. i;r ilonisk nok var
::ss :..: - .:: i.nbernaskine. som blev
:-t::i: :,. 1 cel 26. c,krober'44. hvorved
narr dode. Det biev sagl. at han havde
over 100 sejre. for han dode. men ingen
kender det præcise antal. Saburo Sa-

kai, derimod, er, så vidt jeg ved, i live
endnu.

Min første ZERO
1 1983 købte jeg et ZERO-byggesæt af
fabrikatet Pilot. Det var en lille model
beregnet til en 5 ccm2T motor.

På det tidspunkt var vores start- og

i-;i:I!r: liif: :r; .
ii;'ji#|irjl'+,r:.:.'

ia:::r:'i.-.:r: _
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landingsfaciliteter ikke særligt gode i
vores nye modelflyweklub, Torshar-rrar
RC-felag. Start- og landingsbanen \-ar
ca. 10x30 m, og græsset r-ar endnu ikke
begyndt at gro. Sa pa grr.ind aicien kcr-
te banelaengde vals'te .ic. li r'-':irr:
en lidt større motor pa ZERtlt'=:-. =:- r..:
ccm OS FSR.

Da model:e: -.-;r :=:t:;:-. Ji=:.
fandt jeg uci ai. al cie:.-.'.: '--- : : :-' :-
tung. .Iee blei- :.'d: ::- :: :-- ,-.t.:r= :r.
blyklump pa =5 ' : - -=--=::-r- I.l=:- i-:
blev dens inia-. -.':: ' : -'

\-eci nær:=:- =::=:-------. 
---:=: i=:

cio er TlPt-i--.
næs€. D*: .: i:r--.;: -. .=-:= ;i t_. ti: :-:-
len let os a: irsiallere a-i rad.::=-' jj
langt fre:nme i modellen som mu,i;.

J,:iniriuren r-ar iklie særlig i:nl ,-
nerencie. Jeg sarte fuld gas på moio-
ren. men banen rar for kort og ujæ\Tr.
sa modellen kørte ud af banen og væl-
tede fremover. Motorcowlet fik en del
skade, og antennen knækkede, ellers
var den ok. Jeg valgte at prøve igen.

Denne gang holdt jeg fast i halen.
imens jeg satte fuld gas på motoren. Så
slap jeg halen og gav straks højderor.
Tæt r-ed banens ende begyndte den at
lette. ]Ien den havde desværre kurs
mod en srcl sten. som lå ved siden af
banen. sa.leg r-aigie ar afbryde starten
ved at slukke for moiorer. Den crashe-
de 10 m udenfor banel. Del var den
forste cs srisie gan3,. den r-ar - l:lier-r.

Dro::::.:'- . -',- .-::'-:--.

Min næste ZERO
9 år senere. i :- '. 

=:: -,=:
Birgr Sim"ri:r. r:r:l
RC-forhani e:- : .^- -: :,=

Æt passede perfekt under cowlet.
Motorcowlet, der som nævnt var af

aluminium, blev modificeret så det lig-
nede cou,let på en A6M5 ZERO, med
carburatorluftindtaget på forreste
or-re halvdel aicoii'let. oe de k-.-r':iiterr-
.:-r!:. -\-'l'l--.:-lr-. : : -r . ..:'.^: :

så dårlig, at det ikke kunne bruges.
Det blev kasseret, og et ny.i blev iavet
afbalsa.

Maskinger'ærer. sigte. instrument-
bræt og radio-'navigationsudsty bler-
lirelei=. -,r-,'r: :f baisa. R:iel blev
:.,-'-:'-: - --:- j:-: ' : rl';r-:l;:Ig:. sa den
----, - ,r':---=: li.-.::=::-:::,-i-S Og in-

::=--,-.:--:,. i -:r- ogsa installe-
-:-

i:- -'apalsx piror. der grangiveligt
--d ai hudkræft. bler- monteret i cock-
pit:ei. ,lar-et af lexan gummi).

\ andklistermærkerne passede hel-
ler iklie til denne ZERO-type og måtte
derfor også kasseres. Nye blev lavet af
t1md, selvklæbende plastfrlm.

Hele modellen blev grundet med
Graupner Porefylder og almindelig
grundmaling og siden malet med mat
Simprop lak (i trykdåse). Pladelinier-
ne blev tegnet med blyant og tusch, og
til sidst blev modellen malet med mat
klarlak

Flyvning
Nu, næsten 5 år efter at jeg modtog
byggesættet, var alt klart til jomfrutu-
ren.

Min sommerferie var begyndt, og
jeg havde de sidste par dage før flyy-
ningen chekket, at alt virkede, som det
skulle. Tlrrgdepunkt, batterier, servo-
retning/-udslag og understel. Æt var
oK.

Nu ventede jeg kun på vejret. Me-
teorologerne lovede godt vejr de næste
par dage.

Næste dag, den 16. juni '97,var vej-
ret perfekt: solskin med lidt skyer, og
vinden var rolig ca. 3 m/s. Jeg og et par

motor. o- : -:-:- :' - :
taget en par=s.:= ::-:.: : ' ::rr--= t- :
et aluminiu::-.s ::. :: :-
Det skulle i.--.'-:---- : = --- -: l. -

ZERO'e:- i=:-:-= :-,- :-r :r ::.'r-r
modelisk:-:--:,::,
og beregnei::, =:- :: : r::::::.>: ::
10-15 ccm ro:+-::.:

pe var den. der biei- i.'=-=: :l=.
pan under 2. r-erders-i:--=-

__: - :-a - :'-:-. -::: -: --=: -:-.-: -:-.:::=-':_
-; --. -:.- - -- l-.: L:'. 1--- l,I--:lql.
:: 1:l- -;-:;:1 :::-::--::--::: :<- - IneO
-----l::-a:-:a 

-- =: :=:: je:i-æffe r-af lidt
:.: ----= - t-'::=:iL

--- -.:-:.: : : : :-:::e:--'niev lar-et af sam-:,---. i--.=. --.:.--- ---. '.=pinneren" (tobla-
t.: '.-al ai ajuminium. Vingen var af
:r:iiiionel opbl'gning og beklædt med-c.-sa. Elektrisk "Giezendanner" ho-
-.'=dunderstel blev købt fra "Pitch", og
..:cirende Robart understel blev også
:r,nteret. Jeg valgte at lave flaps på
-.::rgen tsplit flaps) og diverse under-
=:e-s-lager, 4 stk. på hver side. Men det
=--srr-iske understel var desværre ikke
:.-=rrit nok til at lukke alle lågerne,
:-'r understellet skulle trækkes op,
::=ci det resultat, at de inderste hjul-
i::er ma fiernes, når man skal flyve
nsd modellen.

Halehjulsunderstellet er hjemmela-
i-ei og i skala. Det blev lavet af hårdt
træ og metal, er styrbart og kan træk-
kes op med en ekstra gear-servo .

€ockpit, mærker og finish
Cockpit-inteÅør af plast var inklude-
ret i byggesættet. Dets tilpasning var

11



flywekammerater stod på vores model-
fllweplads med ZERO'en klar til jom-
fruturen. Den ene skulle tage min jom-
frutur på video, så hvis uheldet var
ude, havde jeg i det mindste noget På
filmen. Vores start- og landingsbane er
nu blevet større og bedre. Den er rund
(det er mere praktisk her på Færøerne,
hvor vinden tit skifter retning), ca. 50
m i diameter og med dejligt kort græs.

Det var længe siden, jeg havde haft
så mange sommerfugle i maven.

Først taxiede jeg lidt rundt Pa ba-
nen med ZERO'en. Den foltes meget
frn at køre med. Jeg vaigte at starte
med 10 grader flaps.

Så skal det være nu. tænkte jeg og
stod bag modellen, gav fuld gas, korri-
gerede lidt med sideroret til venstre,
mens farten Øgedes, og havde hele ti-
den lidt højderor på. Efter ca. 30 m be-
gyndte den at lette og siden at stige til
vejrs. Stigningen var en smule stejl,
syntes jeg, imens jegfumlede med kon-
takten til det optrækkelige understel
og flaps-kontakten og måtte trimme 4
klik ned med hojdeloret.

Da floj den son pa "skinr.rer".

Jeg lai'ede el p:r .n' ,ls n; '-::::i:--t'
og fandt ud af. ar dcr Vf I ll:SS:l i: :'-, -
torkrafl. Sa proiei- -.i jl s--.--...:-=j
den - satte motoren I :o::'iga::3: -: a:-.'
højderor. indtil den .la.ieie. De:: s----
Iede - som fon-entet - rei nur:i:-i r:

Tekniske dqto
Mitsubishi A6M5 model 52,

Vægt:
Motor:
Hovedunderstel:
Haleunderstel:
Lydpotte:
Propel:
Kanaler:
Radio:

grund afdens tunge vægt, som skala-
fly ofte har.

Da jeg havde fløjet ca. 15 min., var
det tid til at lande igen. Jeg valgte ik-
ke at bruge flaps, justerede motoren til
hurtig tomgang, trykkede på "gear-
kontakten", og understellet gik ned.
Da det var nede. kom der en sjov flgj-
tende lyd. og ZERO'en krævede lidt op-
højderor. Indflyvningen var fin, ogZE-
RO'en begyndte at tabe højde.

Den så meget realistisk ud i luften,
syntes jeg. Lidt for banens begyndelse
satte jeg motoren i ton-rgang og gar- lidt
lere ho.iderol'. mens fat-ten tog ai'. Der-l
..rr_-...- 

__ ._-, i.. ,_...dhiulcne. n!::i::_ i,

gen. Men nej, alt var OK. Det viste sig
kun at være fiederen i venstre under-
stel, der blev trykket i bund. Jeg var
overlykkelig. Min fprste jomfrutur
med min drømmemodel var gået over
al forventning.

Den dag tløj ieg tre tute, og alle lyk-
kedes fint.

Konklusion
ZERO'en er meget harmonisk og vel-
fllwende som skalamodel. Og så ta'r
den sig også meget godt ud i luften.

flan skal berc ltuske at have lidt
r'.'-: = l-,11 l.:. .:i :l:l piejer. nar man

-':::=: 5-. j ltrRO'en. Ellers risikerer
::--:1. :i Cen sraller. og det ville ikke
\-ære sa heidigt med sadan en fin ska-
lamodel.

ZERO (Skala 1:6,8)
159 cm

5kg
15 ccm 2T (Super Tiger)

Giezendanner (elektrisk)
Hjemmelavet
Hjemmelavet
14 x 7 (tobladet Graupner)
7
Graupner/ JR 388 S

Min model
ME I09
Som/esæf fro Modeltech

En lidt anderledes model skulle med
til Hanstholm i påsken. Hvad gør man
så?

Jeg talte med Valter Hansen fra
Djurs Hobby. Eller rettere:jeg fortalte,
hvad jeg ønskede, og sa talte Valter -

meget længe og indtrængende. Resul-
tatet blev, atjeg et par dage efter mod-
tog en pakke med posten.

En gennemgang af pakken gar- jule-
lys i øjnene. Alt var meget frnt brvgget.
I kassen var en fin balsakrop. hr-or
bagkroppens runding i styropor var
med balsabeklædning; desuden vinge.
haleplan, sidefinne og balsaribber. Me-
get flrnt.

Bygning af modellen er der ikke ta-
Ie om; man skal kun lime vingen sam-
men og sætte haleplan og finne På
plads. Med den lim, der er følger med
byggesættet, kan man lime den ene
dag og beklæde den næste. Jeg brugte
5 min. epoxy. Limning og beklædning
med folie i 3 farver samt installation af
radiogrej tog en eftermiddag.

At se en ME 109 svæve lydløst
blandt svævefly ved Hanstholm i
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påsken var bare dejligt. Modeltechs
ME 109 flwer meget godt med de an-
befalede rorudslag og det anviste tyng-
depunkt.

I løbet af foraret skal den Prøves i
højstart, da den har startkrog. Mulig-
vis - hvis den holder sa længe - skal
den prøves med elmotor.

Valter Hansen har både ME 109 og
Mustang som svævefly. De er også vel-
egnede som elfly', og jeg kan kun anbe-
fale, at man prdver dem. Det er ikke
den sidste model fra Modeltech, jeg
har bygget.

6783 Tage

P-38 J Lightning
Svend Hjermitsler-fra Skagen har hos

Electric Flight Equipment købt et byg-
gesæt af ovennær'nte model fra Samek
i Tjekkiet.

Byggesættet består af et færdig-
støbt centralstykke, som er de tre
kroppe og den centrale del af vingen.
Enieden er støbt i hvid glasfrber med
et glasfiberrør indlagt som hovedbjæl-
ke. Det yderste afvingen, der har pro-
frlet NACA 2412, et færdigbYgget i



balsa med udfræsninger til krængeror
samt rØr og styretap til samling af lin-
gen med centralstykket. Haleplan og
sideror er færdiglavet i balsa. Diverse
skalating som oliekølere. kompresso-
rer, cockpitbund og cockpit er stobt i
plastic. Byggesættet koster kr. 1.285.

Bygning - eller mere korrekt - sam-
lingen af den 120 cm store modellen
gav ingen problemer afnogen art. da
delene var af hoj kr-aiitet og passede
nøjagtigt sarnmen.

Modellen er lar-et rii de populære
Speed 400 motorer og i-s celler. og
Svend fortæller. ar han har proret to
konstellationer. Den forste udgave tar
med to Speed 400 6\r. en Jeti 30 regu-
lator med BEC og to 4.7x-1.7 Cam pro-
peller. Det gav en start\-ægt pa 1.265 g
med 7 Sanl'o 1i00 celler. Srromibrbm-
get lå på lidt over 22 A påjorden.

Første flyvning forløb uden nogen
form for problemer. Bortset fra en lille
smule trim på højderoret fløj Light-
ning'en lige ud af hånden. Den er utro-
lig stabil og virker meget harmonisk
på rorene. Der blev lavet rulninger,
loop og rygfl)a.ning uden problemer.

Det eneste, man kunne 6nske sig,
var måske lidt mere kra{t i de store
loop, men det kunne jo komme an på

----:-l

en prøve, da jeg havde anskaffet mig to
n1'e Permax 450 fra Multiplex. De blev
så sat i Lightning'en og tilkørt. Da jeg
skulle male stromforbruget, viste in-
strumentet lidt or-er 30 A med to 6x5
propeller fia -\eronaut og stadig med 7
celler så min regrriator \rar lidt i un-
derkanten. Jed 30 blev udskiftet med
Jeti 50, og sammen rned de nye moto-
rer frk det stam-ægren ril at stige med
i alt 110 g.

Flymingen blev nu mere kraftfirid.
Store loop kan lar-es uden problemer.
Tlods den lidt højere \-ægt lander
Lightningien stadig som et almindeligt
svævefly uden nogen former for ten-
denser til at "smide" en ringe.

Svend Hjermitslev har og:å haft
modellen med til skrænterne i Hanst-
holm, og han fortæIler, at uden propel-
ler og med en modtagerakku i stedet
for powerpacken kan flyvningen be-
skrives meget korb med ordet - fanta-
stisk.

Som en sidste advarsel fortælles, at
den nye Speed 480 Turbo fra Graupner
ikke kan anbefales. El-piloterne i Ska-
gen har prgvet den, men den kan slet
ikke tåle samme belastning som lille-
broderen Speed 400, hvilket 5 af-
brændte motorer vidner om.Martin Hiermitslev med P-38.

Min fiørste model:

Clqssic 4O Cub

Min første mCe- =k-:-=.-=:=
ve med. og den ss-:-: -.-=r:
samt let at b]-ggt3-

!lrl"iåI

H'.--,=:, r,:Cei k'.inne opfi'lde disse
!3. -

r--':I -i- -cll-: - -t - S:-.11-.-:I -:.i : : l-.-
-i ---*- - 

i ----_=__ _=- __:_: _. r-- -. :. : -_ : , *-_--.\----- --';-- -'---
{l''.i:l +_ '_-:: =- -itl1;:re- Se-.e-:
i:- -:.-fei; -:--; : :-::- s: -. e: :orhandler
=:-JS-t:tr:- : Dallaani Da jeg forlod
::===-::;;.- -.-aI.l-eg 2.;00 kL fattige-
r:- :-ål e. Ca-.-.ic 40 Cub- en Thunder

Tiger 46 Pro motor. hjul. propel. spin-
ner sarn: s:anudstrr rigere. Radioan-
-æ;:el ::.i-ie jeg -lr--

D:-'eg som hjem og abnede kassen,
;- ciet iklie rræ. der var mest af i kas-
--n - hrn et bræt hvor motor, tank og
radio skulle installeres, to hovedbjæl-
ker samt en lille pose med trædyvler
og skruer. Resten afbyggesættet er af
plastic.

Modellen blev bygget på frrell aft-
ner, hvorefter den blev tjekket igen-
nem af min instruktør.

Ugen eft,er kom modellen i luften for
fpfste gang. Den blev trimmet og kom
op i en sikker h6jde, hvorefter jeg fik
senderen i hånden og fløj et par runder
med den. Så flrk instruktøren senderen
igen og landede modellen.

Ugen efter styrtede modellen ned
med næsen først (dårlige batterier),
men som byggevejledningen lovede,
skete der ikke andet, end at krænge-
rors-servoen hoppede ud afvingen. Ef-
ter at have fløjet flere ture med model-
len kan jeg kun sige, at den er let at
styre (det samme siger andre, som har
set den flyve). Jeg har kun prØvet en
anden flyver udover min egen; det er
klubbens skolefly, som jeg havde
sværere ved at styre.

Denne model må efter min mening
være det oplagte skolefly, da det kan
flyve langsomt, så en begynder kan føl-
ge med, og det kan tåle utroligt meget
uden at få så meget som en skramme.

Kenneth Olsen
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I.DUNYA HAVA OYUNIARI, F3C

eller som vivil sige

IstWORLD AIR GA|YIES, F3C

Det forberedende orbeide
Folberedelsel'nr Sif r"-:i. ..-.=:. i--
foråret. Benthe og jeg gik i gang mei ai
finde ud af. hr-ordan turen skulie for-
me sig, aitsa hvornår skulle r,-i tage af-
sted, om r,.i kunne få brændstof, var vi
sikre på at fa et sted at bo, og hvor
mange skulle afsted. Der var mulighed
for at tage supportere med, og der var
da også et par stykker der meddelte, at
de skulle ned for at støtte holdet.

Penge blev sendt afsted, og et utal af
e-mails og fax'er bier- sendt fra Ben-
thes elektroniske apparatur. Benthe
ogjeg mødtes mindst en gang om ugen
for at koordinere. læse bulletiner og
drikke kaffe. Der var meget at lave,
men vi havde det h1'ggelig-t.

Kort før fristen for frarneldinger løb
ud, meldte fire suppc.'r-tere fra. sa hol-

SxF

t'-- - - -- i -.-
. :'-:---:.-.. ) : -...-.=:-
.3:l---:-'- . .:- - . :; '- -: . -. -r.h * ul-
Oili=illi.l: .-:-=,1=::., :]. BeCk BECr.
De ;l forslnæ\rie sa n piroter. -\ler som
hjælper og Benthe og3eg seii' som iren-
holdsvis holdlederassistent/fotoglaf og
holdleder.

Da vi i god tid havde sendt penge af-
sted til TJ.rkiet, skulle vi have penge
tilbage for de fire frameldte. Det var
ikke så nemt, idet THK, som er T\'rki-
ets svar på KDA, meddelte, at pengene
ikke ville blive returneret som lovet,
men udleveret til holdlederen ved legi-
streringen. For dem. der ikke ved det,
er registreringen der, hvor modeller
bliver vejet, radioudstyr biiver kon-
trolleret, og forsikringbevis bliver
fremlagt sammen med sportslicensen.

'=å Først var der rejsen. Vi var blevet stil-
.--:ii let 50% rabat i udsigt; men det viste

sig, at det kunne vi ikke la r eC Ex-' 
Dressre.jser. M kunne blive tral-rsporte-

Det donske hold; fro vensire Alex Kieldsen, Lors

Jensen, K.N. Nie/sen, Søren Øsfergoard, F.H. Beck

og Benfhe Nie/sen.

Mens Benthe og jeg var administra-
tive, trænede piloterne på FAI-pro-
grammet - lykkeligt uvidende om alie
de problemer, vi havcie. og dem, der
ventede.

Mosser of problemer

r --- . J''ri:tlr':i. og cic:'1t'.t rll:ltte r-i selv
.-- -j,:-, .., ,. S-. ',. i-lrgte at bestil-

: l - :-l-- :=- .. : s.-i'C,nl def ikke ft"a af-
r',:r,- :-:l-1,: -. 

-11' loget kfaV Om, at Vi
:-t:,-= l'.. s: :r:tl ei ltestemt rejsesel-
skab. kunne ri ilun ia.20tt rabat. Nå,
afsted ville r-i io. sa r-i sendte pengene.

Sa var der det med biler. Vi kunne
leje gennem THI?Camel Internatio-
nal. og' det gav ingen problemer - i
hvert fald ikke så længe vi var i Dan-
malk...

Fa dage før vi skulle afsted, frk vi
den sidste bulletin - ups! der var lige
noget, vi skulle have ordnet. Man an-
befalede os at få et i\TA Carnet. hvis vi
ville være sikre pa at få helikopterne
med bade ind i og ud af Tln'kiet. Der er

Konkurrencepladsen.
KIL er tilskuer ude til venslre sommen med sven

skerne. Søren er i storfboxen.

a_txr-

-1',- . ./

;Æ
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bare det ved det, at det koster ca.
2.000,00kr. + 70% af værdieir af vores
udstyr, og så kunne vi iklie fa garanti
for, at det kunne laves. inden ri tog af-
sted. Jeg ringede til den tlrktske am-
bassade; de prøvede at h-jælpe ,rs: nen
der var kun det alterna::,.. ,: '.-- -i-l-
havde et.

Vi bestemte os ior' :l
var vi glade for.

Reisen
Dagen oprand:. t'.' : -.-. ::. --. -. :.- := -.-.

modtes i li:isi:-:: -'-::-----.:. - =: .-.: -:.-
gen problemer =:t .: -<,:,:lre ais:eci.
overa-ægt tar:iii= :'igei. ,,-t ssulle tæn-
ke pa. sagde cie r-eci cl-reck-i:r: r-i sxulie
jo til \\^\G.

Turen ier':-ii :ir i:.: ]lrr ,i: i - an-
kom til An;;: . ; -r"::--= r-:-.: '. r r=: itl
forudbetalte biier. si:::;re B::dset-Cars
kun levele den ene. Ja. cie ;-r:ne godt
levere to, men sa matte \i tage iil tak-
ke med en, der var mindre end den. ii
havde bestilt, hvilket r-iile ben'de. ar rj
skulle have to helikopter" pu ån iaJba-
gagebærer. Den købte ti ikke. Fin.naet
lovede os den bestilte bil til næste mor-
gen.

Så kom vi til hotellet. Vi blev
checket ind, fik båret alle de store kas-
ser op pa 8. etage og modte derpå ho-
telmanageren, som sagde. at vi ikke
kunne bo på hans hotel. idet vi ikke
havde forudbestilt og ikke stod på
hans liste. Jee ri,cte ham kritteringer
på indbetalre pelse sålrrt er1 hotelr.ou-
cher. som sagde. a: -.-, sk^:lje bo pa hans
hotel. Det impuner.i= '.--.::'. ..--t: l::::
lavede ikke forr=::-::==: :^-= i Ti{ti.
som havde s.:.ci: a ata-, =,--.. 

-. . :'-:--
gede tl. i |1:r. :, :-'- -:: :t-. - - l
der dell r:.c-:.:= -...= -. .:
undskllcir". FI'-r: .:'. :=
nu skulle l::. .---= . i.---

\-i n..-. ---.:i:-_ i._:-_-_::r-

Flyveplodsen
Næste morgen i..ie -.:

vede bil. ]Ien vi frk snart besked om, at
den først ville komme om aftenen. Vi
besluttede at køre ud for at se flyve-
pladsen og kobe brændstof. Nu er An-
kara ikke sådan lige at køre i. Hold da
helt kæft for en trafrk - og færdselsreg-
ler, det er noget, man selv laver.

Efter hård kørsel med masser af
d;.tten og båtten kom vi til pladsen ved
Giilbasi, et fantastisk flot område svd
for Ankara. Vi inspicerede oq'fanC:. :rt
clet :tc,!, k.ill.. ir:"-....:. \-, ::-.-,r-,- . i. :: -

med; vi var netop kommet nogle dage
før fot at justere motorer og helikopre-
re til den lokale luft. Han forstod godt
vores problem, så han sagde: "No pro-
blem, I call a friend". Vi skulle fa
brændstof næste morgen.

Søren købte noget af det "forkerte"
brændstof; han ville ud at fl1ve. De tre
piloter havde set et sted på vejen. hr-or
der blev fløjet med helikopter: det mat-
te jo være en træningsbane. \-i kor-te
derhen. Det riste sis at r'ær'e det ja-
panske lancjslold. i.er irænecie dei'. \l
:lli-l -l-:. :-: ', - -S* ll-:----s -.'-:I( Cief. Og
rl:-i :---'-i--: '. -. \ : ::.:-.'ie :i,tr elæde af!c _- lr_': :læug a

:r-- lr-::r-rr--St-.i:. -r<e mincist Soren
: :- - -.':=t j: iiin iik hjælp af den ja-
!;::srie ..æ.r".. Det 3apanike lanås-
hoid bestar af 15 personer: 3 piloter, 1

teammanager, 1 tolk og resten meka-
nikere med hver deres speciale inden
for rotorhoveder, motorer, radioer og så
videre.

Efter en veloverstået dag k6rte vi
hjem. Vi frk da også en ny bil om afte-
nen; den var blevet hentet i Istanbul.

Nye problemer
Næste morgen dukkede en ung t;.rkisk
mand op på hoteliet. Han spurgte efter
det danske hold. det r-ar noget med
brændstof. Han I'ar kort hele natten
fra Istanbul. fbr at ri kunne fa brænd-
stof. Han har-de hele bagagerrrmmet
fyldt med 5 litersdunke. Betale for
brændstoffet? \ej. det kunne vi da
gøre. nal konkun'encen var slut - vi
skulle jo maske have mele. Sadan var
det genereii neci rlrkerne: en aftale er
en aftale.

\u <urne ii rigtigt komme til at
tr'æne. -\ll :a ud til at virke nu. Det
gclde cier ogsa. lige indtii vores ene bil
- den rra Istanbul - pludselig ikke ville
kore mere. Den gik sehfølgelig i styk-
rer langt ude på landet. Æex og jeg
skulle blive ved bilen, indtil der kom
hjælp: sa kunne resten fl;we. Mens vi
r-entede, kom der pludselig et militært

F r ekv e n sko nf rol v e d reg i slre ri n g en.
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køretØj og standsede ved os. Det skal
lige bemærkes, at der var soldater og
politi overalt. Soldaterne gjorde os
med tegnsprog klart, at vi ikke måtte
parkere der. Vi forsøgte at forklare, at
bilen var i stykker. Da soldaterne hav-
de forstået det, skubbede de bilen ud
på en mark og gjorde os klart, at vi nu
måtte forlade området. Det gjorde ri
nu ikke; men vi var lidt i tvivl om. hvad
der ville ske. hvis de kom igen.

Mens vi stod og ventede. kom en
kortege af store biler omringet af politi
og motorcykler forbi. Forklaringen på
alt dette frk vi. da Benthe efter lang tid
kom for at se. hvordan det gik. Hun var
blevet stoppet lidt længere nede ad ve-
jen, fordi præsidenten skulle komme
forbi for at åbne en skole. Det var hans
korbege, vi havde set.

Efter 6 timers venten med talen i te-
lefon, besøg på et andet hotel for at få
hjælp og megen skælden ud fik vi en
anden bil.

- og så gioldt det flyvningen
Indtil registreringen var del nu kun at
træne. og det gorde .,'1.

Registrerineen Eik iir-1. r,= -.r i jlr::
nu ga i gang meci ko::k::ry-:::=:-,

Piloterne skuile s.rr=e rl:,: =: .- - :::::-=
pa pladsen i gori tiii for ieres :l-.-.-::-:-=-
og sa skulle de gore cieres iretisie. -{=-.-
og jeg stod op r-ed 5-tiden hver mor;en
for at kore til senderdeponering. \-i
blev på pladsen. til dagens flyrininger
var endt, hvorefber der som regel var et
holdledermøde eller en anden form for
mØde; f.eks. var der jo noget med pen-
ge, der skulle returneres. Der var også
noget med forsikringer på de lejede bi-
ler. Alt i alt blev det nogle lange dage;
vi var sjældent klar til at gå i seng fgr
omkring 23-tiden. Som regel blev det
også lidt senere; det tyn'kiske øl er
nemlig ik'så ringe endda.

På pladsen så r'i masser af fanta-
stisk flot flyvning. Ikke kun FAI-pro-
gram. Når dagens fllr.ninger var endt,
var der som regel nogen. der gav lidt
opvisning. Særligt imponerende var en
spansk knægt på 14. Han lavede 3D-
opvisning som var i verdensklasse. En
af de manøvrer, jeg selv var mest im-

Sensuis he/ikopter.

Motor og moveproblemer
-..'

-:- -:-:---: -- : - ...J- i-:-i

i:l:-.-:l-::-:. - l:l -Il-- ::i: i:.t'icfnr
:-=:i: :: ]t=='. =-= :-s ::-ateneliet ik-
ke i:e.i. :,:,:r- i. =.::--e iille har-e det.
Lasses motorer irax irike ordentliS.
Han var pa træningsbanen meilem
konkurrencedagene for at se, om der
kunne gøres noget. KIL havde samme
problem. Han var ude for at justere
mellem de enkelte runder. Hver gang
han kom tilbage, var beskeden: den
kører ikke ordentligt.

Dog, pludselig var beskeden: jeg sy-
nes, den går bedre nu. Jeg spurgte,
hvad han havde lavet ved motoren,
men han ville ikke rigtig ud med et. Ef-
ter lidt venskabeligt pres slap det dog
ud: han havde skiftet brændstof fra
den ROKTAN 20, de andre kørte på, og
til en BYRON FUEL med....41Vo Ni-
tro..... Han fik straks tilnavnet Nitro,
og han kvitterede med at kalde de to
andre for Low-Nitro.

Desværre var det ikke nok, for selv-
om modellen går godt, skal piloten jo
også være i orden, og det var KIL ikke.

Flotte ploceringer
Lasse klarede sig rimeligt godt, når
man tænker på, at han ikke havde
særlig meget træk i modellen. Men
Søren viste, at det ikke kun var hjem-
me i Danmark han fløj godt. Han fløj
nogle gode r-under og viste hurtigt, at
han var med i den bedste halvdel. Det
blev faktisk mere og mere spændende.
Hans rundeplaceringer (ikke generel-
placeringer) var: 1. runde: nr. 9, 2. run-
de: nr. 15, 3. runde nr. 12 og 4. runde
nr. 14. Det rakte til en generel place-
ring som nr. 13 og en plads i Fly-Off.
For KIL var de tilsvarende resultater
nr. 34, nr. 39, nr. 37 og nr.4I, hvilket
gav en generei placering som nr. 40.
For Lasse var placeringerne nr. 36, nr.
23,nr.46 og nr. 37, og det gav en gene-
rel 36.-plads. Der deltog i alt 62 piloter,
så man kan ikke sige andet, end at det
er flotte placeringer i det fornemme
selskab.

I Fly-Off var der stor spænding.
Kunne Søren forbedre sin 13.-plads?
Efter den første FO-runde var han
avanceret til nr. 11. Kunne nerverne
nu holde. Placeringen i 2. FO-mnde
var nr. 12, og 3. FO-runde nr. 13. Når
man så laver 1000-dels regaskab og

fierner den dårligste mnde. endte det
med en placering som nr. 12.

Konkurrencen \-ar nu slut, og vi
manglede kun festbanketten og den of-
frcielle åbningshojtidelighed. Nej, det
er ikke nogen fejl. Den offrcielle åbning
var, da r"i var færdige, idet det kun var
F1-klasserne og F3C, der startede tid-
ligt: alle andre klasser skulle først
starte den 1319 7997.

Festbankettens start var seh4øIge-
lig forsinket. I T)'rkiet tager man det

poneret af, var noget, der lignede et HanogBentheblevramtaf feriemave.
spin. men inverted. baglæns og med Temmelig alvorligt. Kil mødte dog op
stop af manor-renkun fecatttirneterfi:a og fløj. Men resten af tiden var han
,, 'r'Cei:. sloi.

Nysgerrige piloler og iournalister omkring KlLs ASC-mekonik
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med tidspunkter afslappet; men man
når jo også alt det man skal. Da ban-
ketten først startede, syntes vi, at mu-
sikken var alt for høj. Men pludselig
var det, som om den dæmpedes; øjnene
måtte nemlig lægge beslag på en dei af
hjernekapaciteten, da en lille. iaber-
lyshåret, lår- og mavesrinEencie iar-
serinde kom ind. Jeg er sikier ;.. ::
mavedanserinder iklie ::: r.'--=r_
knogler. ellers kan mr:. :--<= i='.-==-=
sig, som hun gjorde.

Så kom aftenen. ::'..-: i=-=- -:l--.---.
åbning skulle i,l'.=.. l'=: -.--:i:.::.:::
et flot shor',. st--+:-ir =r: =:- t:.-:<S:
faldskærmssprir:gere - r',ile =::i=. -.:
der var or.er 50. som korr i..i =: :"-:'--len med de deltagende narioner-: :1 .=.
Derudoi'er var der oorræden a: -::::=
mennesker pa r-.rilesk+jier. af mori*.:--'.
og modelhelilioptere i 3D-oprisning. at
motoriserede drager og af de to mili-
tære aerobatic teams. Turkish Stars os
Spanish Aguila. som med deres jerflr:
trak far-vede streger pa himlen. For
mig er der ingen tvivl om. at det span-
ske team var det bedste. men den rrr-
kiske kommentator trak den tyirkiske
præstation op; han var et nummer for
sig selv.

Hiemod
Næste morgen meget tidligt skulle vi
afsted. Vi havde lavet aftale med vores
lille sprinter - en hjælper, som havde
været ved vores side, fra vi ankom -
om, at han skulle komme tidligt om
morgenen for at hjælpe os til lufthav-
nen. Vi var lidt ner-\'ose for tolden.
Kunne vi nu fa helikoptene med ud
igen. Tolden var nu ikke nc,:el nr.,,-

Resultoterne
Verdensmester
Nr. 2
Nr'. 3
\r. 12
\r. ;6
\r. -i'-'

blem. Men pludselig havde vi over-
vægt, som vi skulle betale for. Vi førte
en længere samtale med tyrkerne via
vores sprinter. Det trjalp ikke, så vi
måtte betale ca. 2.500 kr. for at få vo-
res grej med hjem

Men hjem kom r.i til regn og kulde.
Det var nu alligevel helt rart at se
Danmark igen.

For resten: Vi slog det svenske hold.
Vi blev nr. 9, de blev nr. 11.

TAK til dem, der har støttet hotdet -
særligt til KDA og RC-unionen.

Lidt stqtistik
Der var 29 stk. Futura, 28 stk. X-Cell,
19 stk. JR, 16 stk. Hirobo, 6 stk. Con-
cept. 4 stk. TSK, 3 stk. Genesis, 2 stk.
Kali. 2 stk. Nielsen ACS, 1 stk. Supe-;
:_1 '.

:1 OS noiorer. 15 YS. 9 Novarossi, 3
DCo,-t. 2 Pico. l JR 61.
6[t Futaba anlzeg. -15 .IR anlæg. 7
Graupner anlæg og 2 Airtronics.

Frederik H. Bech

Afreise fro Ankøro
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"ln-flight"
Søndag den 12. oktober var dagen,
hvor indendørs sæsonen startede hos
AVIATOR. Vi har i vinterens løb fået
lov at låne KFUM-hallen fem gange
(se stævnekaienderen), og her - forste
gang vi mødtes - var det som for-;rj-
sagt: 20 grader og vindstille. Der r-al i-
re piloter, der medbragte modeiler :--
RC, 6n til linestyret, og 6n kom ne' =:-
gummimotormodel. Derudor-el r'-.-: i=:
et godt fremmøde fra andre klu'l: =: -
der blev langet en del tegni:;.: .: ,--:l
pes Light-up over skr':ns=:- .i- --

håber på, at der snart er lEr= :-- := =:
på vej mod loftet.

Ud af RC-modeller:.= -. :r- -: I :: - -

bygog de to andre iæri::....: := r.-rl --

II. Elter nogen eks-:-- r--r-:r-i:r.- r. --.: l
gear. motol'. pt'ut=-. t:ttt-- j-- i:.': ::
batteripaklier krr .--= ::-- ,-=--=: : --':1
ten, og det ver i: s'.T-. :=:".::":=.-: .:::.-
ne flrtte noEe-.. -\ ,r :l-.'=: ::= ::-.s-- -:-i
stafter med at accelelere. ,,,= =-*l ::i-
tager, beglnder ringerne at ilere opaci
(ca. 10 cm r. Det ser fakrisk. ud som om
vingerne skulle knække af, og efter 3-
5 meter stiger modellen graciøst; det
må simpelthen se ud, som det glorde
for ca. 85 år siden, i virkeligheden.

RC-flywningen kan både være
spændende og stilfuld. Under det
spændende var Jeppe og Claus i luften
på samme tid, og det blev hurtigt til
"combat flyvning", da Claus kom til at
lave et hak i Jeppes sideror. Men Jep-
pe fik dog ganske kort efter oprejsning.
da hans fl5' ramte Claus' og klippecie cle
to yderste spantel pa cien ene r-inge:
men flyet val totalt upaurkei al cien
manglende spændridde oE blei- lidt se-
nere landet ganske geiinde r her var
det tyske, der bler- opfordret til r.

. :--:- Jz- :'. 3 
=:,o: 

<ior i,i r1'yvning.

Light-up'en cr en fln'er bygget på
erfaringer fra sidste ar'. og man må io
sige. at det er godt gaet af Jeppe. da
det jo kun er anden sæson, og fl1'et er
en yderst kapabel model (ogsa ti1 let
combat, ha ha).

Til næste stævne, der når dette
læses er afviklet, vil Jeppe og Claus
prøve at montere et stykke serpentin
eller lignende bag på deres modeller
for så at hakke det af i stedet for at
snuooe bidder af deres modeller. Det
kan godt være svært, da pladsen er no-
get begrænset. men i år går det meget
bedre. da flr'ene er lettere og mele ma-
novledvgtige. Desuclen er r-t led at ha-
1t i. cii -.., , Ci+: ::ri -', ):,)t' ,3 5ear. Sa ri
l:r'e:lernanien gansse :oit træk pa
mollerne.

/^^-^.^-: ^. ^-

På linesty'r'ingsfronten medbragte
Carsten en model, der fl)'ves på 7,5
meter liner. Den drives af en speed
-100. eller en 480'er motor på 7 celler.
Carstens fln-er er en videreudvikling
fra sidste ar. som han til stadighed ar-
bejder pa og ridereudvikler, og det går
rigtig godt.

Der var også et par stykker, der kør-
te med 7/24 PiC-b1ler. Det er faktisk
samme størrelse som de biler der, bli-
ver brugt på racerbaner - ganske spøjst
at se på.

Tegningen og byggevejledningen til
Light-up'en er også sendt ind og kan
forhabentlig ses andetsteds. Ligeledes
kan tegningen hentes i naturlig
.ctorrelse tA0) på Internettet på følgen-
de adres-.er':

Http: sunsite.auc.dVaviator
Htip : usri'. geocities.com./CapeCa-

nar-eral,'Hangari2 6 1 1

råfu* 
- r"
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Jeppe Garde har også lovet at stå til
rådighed med yderligere oplysninger
om stævner eller om flyet. Han er at
træffe på tlf. 98 16 62 06.

Vi håber meget, at dette kan være
til inspiration for andre klubber eller
piloter til enten at møde op elier til
eventuelt selv at banke et stær-ne pa
benene, da dette jo vil betl'de. ai ri a--

le kan komme ud og flyve flere gange i
løbet af r-interen.

Har- nu en rigtig god jul, og så ses vi
forhåbentlig den 28. december til en
dejlig dag med "in-flight".

Kenneth Christensen
Auiator

kiædningen op, skal det gøres medme-
get lidt uarme, da vingen ellers kom-
mer til at ligne en agurk, der ikke lever
op til EL-s krav for krumning på agur-
ker.

Høide- og sideror
Højderoret b1-gges ogsa lige efter bo...
tegningen. Det eneste. man skal hu-
ske, er at lave hul dl det plasticror, der
holder sideroret. Og man skal huske at
montere de to st1'klier plasdcror pa un-
dersiden afbagr.ingen. der rirker som
hængsel.

Sideroret monteres ved at stikl<e
kulfrberstangen gerulem plasticroret.
Derefter limes eller skrues et st1-klie
nylonskrue eller ligrrende, hr-ori der er
boret hul på kryds og tværs (se teg-
ning). Hængslerne mellem trækstæn-
gerne og rorhornene, der også er lar-et
af Ø2 mm kulfrber, er isolering Ila en
stump ledning eller et stykke slange.

Drevsystem
Drivaggregatet består af en motor, to
tandhjul, en hjemmelavet gearaksel og
en propel. Motoren er en speed 280 mo-
tor eller lignende. Tandhjulene er fra
Graupners minidrev til både, men
tandhulene kan købes løse (nr. 1148.3).
Gearakselen er lavet af et ca. 40 mm
Ø7 mm Aluror. ca.50 mm Ø2rrrmpi-
a::otå<i og to kuglelejer t620 t.

Ku-tlele-ierne monteres i hver ende
a: a.-;erei. cg dere{ter skubbes piano-

=aier- :::d l Le-ierne. sa den stikker ca.
^'-,in-r:d aiden ene ende. Nu skal der
fl.es lidi af aluroret i længde med mo-
toren. så akselen kan monteres i den
refte afstand fra motorakselen. Nu
bindes eller limes gearakselen på mo-
torkassen, og tandhjulene monteres.
Propellen er en 8" fra en gummimotor-
model. I siden af navet bores et hul,
hvori der skrues en skrue, der skal hol-
de propellen fast på gearakselen. Og
voila: drevsystemet er nu klar til mon-
tering.

tight'.up Ving'efi
lp- --.--;- -:. :i.--:--=::-=e:-- Dr-:- -_-''-
i'-=: i-:- : --:- -,= 

-:egsani ril det ror
:-- ------ ;----- J: --:: Y:-=:-= ::j<: :1-r \lngemontenng;.:
:=- '::e-. -essingrorene. Der forstær-
:isi --.ri lape udenpa. og derefter be-
iædc med Litespan eller anden let
beklædning. der fæstnes med balsa-
lock. Hvis man ønsker at stramme be-

)'ev swts^.1 15 Lighrup' en.

19



I

_o 
.i

s;

ts:
€!

F åi .*!s åå :s;ii åE iåsi; iFå-1,, ;

R.t"! årå=l;,FF:t 
t

N åå s!ggå ! :
3
E

o

E

-s

E
t

I

lI

op

=i 9
: a!

8z______=l



Batteripakken består af 5 celler
hver på max. 12 gr., enten 150-270
mAh NiCd eller 200-500 mAh NilIH.

Rodiogrei
Modtageren kan godt r-ære en stån-
dard, men så skal kassen ogsa fiernes.
Servoerne må max. t'eje 15 gr.a:n. sa
der er tale om Eurolines Pico. l{::ecs
HS-60 eller Multipless fIS-\2. S€r,'.,-
erne limes direkte pa kroppen iise bas-
ved vingerne. Fl1'et ka:t s3g--€rs i-'=.'.-:
uden lartregulator: r'-.:- :=: :..-..-- i ,.-
de sjovere oq leiter+ :: :l-.-,-- =;j r:-

sadan. Tlaekstængerne fi'a sen'cerne
tii rorhornene er lavet af 1.5 mm slir.s-
fiberstænger.

Opfimering
Fol at b1'gge flyweren lettere kan man
b1'gge kroppen som et frrkantet ror.
men med balsa-klodser de steder, der
gar stængel eller rør igennem. Hvis
nan vælger denne løsning, er det mu-
ii-t at anbringe servoerne i kroppen på
ræ.;ke efter ]rinanden. llan kan bygge
-.:L:.erle af lidt t1-ndere profiler eller'c'.Hæcie ringeme med noget ultra-ul-

:ralignt materiale. Men alt dette gør
ie: enten besr'ærligt eller mere beko-
sie-.=r. u3, det er ikke strengt nødven-
d:;. i-: :l..'ei som sagt har et ganske

=,-a: -* -:-- -.'-=::-i:rhOld.

Heid r; --.'--i= :::-i ir1'ggearbejdet øn-
skes her -.- t:: :- ri--''ske. og skulle
der opsta p: -': -=:::=r. s:..-:' Jenpe Garde
til radighed ==: 

-.'.'-=i:r:lg ca tif. 98
16 62 06

Å.'. "-.: :. C''. -..:. ti.ett
-].'- iotrtr

en halv omgang efter, at den er gir-et.
Det kræver derfor en veltrimmet mo-
del, stor taktisk sans og evne til at for-
udsige modstanderens flywning, hr.is
man skal lave et "rent" klip og fa et po-
int. Når vi i min klub afholder combat-
turnering, har vi altid en dommer. der
trækker point fra den sk.v-ldige. nar fl1--
ene stoder sammen. De lette fl1- taler
heldignrs manse skr-ub. os eventuelle
skaiel l:r 'ierl rl:re: som regel hur-
-i=- :::=i --::r cr,cr sekuncili;n. \ar der
.--::- =: :-. =i: i-a-\' i:-reter hale tilbage
:= =: -: :l_u'ene. iorslnes det med en ny
::a.e. En kamp varer som regel 3 mi-
nutter. og man kan vælge at kæmpe in-
den for en tidsramme, eller at det skal
være 3 effektive kampminutter.

Ud over lim, tape og ekstra haler er
det en god id6 at have noget at t6re
lattertårerne væk fra pjnene med, så
man atter kan se klart - det er nemlig
hylende morsomt at flywe polflyr.nings-
combat. Og med en pris pa ca hundre-
de kroner for en kampklar model må
det være et godt bud pa. hr.or man som
modelpilot får mest for pengene.

(Fotos: PNM)

Der har med jævne mellemmm r'æret
artikler om polflywning i )Iode1fl5-e
Nyt, og jeg ved, at man pa en del folke-
og ungdomsskoler hygger sig med den-
ne form for modelflyvning. Men også
blandt de mere "seri6se" rc-piloter fin-
des der folk, del krar-ler rundt på knæ
og muntrer sig med de snta uhoitideli-
ge modeller.

En introduktion
Skuile der være kommet nve iæsere
til. som ikke kender til polfln-ning. iil
jeg kort introducere denne fbr-n lor
modelfl1wning.

Uden at r'ære sproeiorsi.^er -..i 
-,ea

antage. al "pul" k.:':.-:.1._ t..t :r_-....-
ske "poie". der hei.r'i-r : =_. l.'. =_-.=. :=:
er forsrlede med er-.:.-=..: i-1. =r
nemiig bundc.l ias: -i- .,: : .: -<ugleleier
pa en p:el. s,':-. i= :, :l::l=::-:n'dt om -
det mest arr::i:i=-:=-= :r -.'=:Sir€ ofit.
Gennem et par ,-<;:=i= -< bbenrade
overfgres elekil:s.: ::r.j:: ::r -<uElele-
jerne til modeii.r:.= r':;.=.=,rrL far
tillørt strommen =-.. :-_l--erb:re
stromforsrlinger. Det iæ-:=: :_- ,.,n: at

trimme modellerne, så man kan få
dem til at dale, holde højden eller stige
ved at regulere på strømmen. Disse
flyveegenskaber opnås ved at placere
tyngdepunktet ved vingens forkant og
flyve med en del højderor. For at holde
modellen i en bane rundt om pælen gi-
ves de en smule udadtræk på motoren
oq lidt sideror til højre.

i'le-c d-l le lt]iske side af sagen og
b-r'g::rng a: n j"--et'beskrir-es pa {-tr-re-
Sir liS - f{.:.i f.,i -:i,'.;. :' - :. i .. --n-n::::ll-: l-:llll---: ::. ,-.- -' I =-=- : :'

-r'*:.:.-- :::-:.-. :.: :-- I : -1 . :. -

Combofftyvning
-r=:- i:s-::--:-. -:r t-it- ti.\t';iel mest. er
- ::::':--:.-.-.-:-:::=. Deite kal praktise-
r=:. :--,-s ::la:-- kan fl5-e med to model-
ier pa samme pæi. Combatmodellerne
forslrres med en ca. 2 m lang serpen-
tinhale, og det gælder nu i al sin en-
kelthed om at ramme og helst klippe
halen af modstanderens model uden at
miste sin egen models hale. Det er ik-
ke helt let, da modellerne ofte først re-
agerer på en styreimpuls en kvart til

En lille skolomodel of en Sopwith Cs-: :r- _:: ::3, ved opvisninger. Underlegnedes veltlente combolmodel

I
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Combotmodeller
llodellerne til combatfly'vning er hur-
tigt og let bygget med profilkroppe af 5
mm balsaplade og med vinge og hale-
plan og flrnne af 2 mm balsa. Ved mo-
torfundamentet sættes en 5 mm dobler
på begge sider afkroppen. Vingen sæt-
tes fast i en slids i kroppen. Et let un-
derstel monteres mellem kroppen og
doblerne. Er man lidt rap pa fingrene.
kan en model udskæres, bygges og ma-
les på en aften.

Der er masser af forbilleder at vael-
ge imellem. Stort set alle WWII jagere
er egnede, dog skal man passe på ikke
at lave næsen for lang på fly med ræk-
kemotorer. Stjernemotorfly får næsten
automatisk tyngdepunktet korrekt,
hvis de bygges med en vinge på en halv
meter og en motor i 280 størrelse.

Molorer
En sadan motor kan hos Leii O. lli-,r'-
tensen Hobb.v kobe- t:i cr-l :rr<-ri I r-
nuftig pris r sidst jeg sobte ei car. i -
stede de kr. 75.- pr. :rk. . (rg der In-g.r
oven i købet propei. na\-. stik o,z en iille
tegning af et polfl-rrlingsaniæg ned.
Modeller kan ogsa b1'gges med Speed
400 motorer, men sa krær'er de ret me-
get str6m for at flywe.

De små motorer kan med 3,5 m li-
ner flyve med en I2V/3 A strømforsy-
ning. Med længere liner eller Speed
400 motorer bØ strgmforsymingen
kunne levere 25 V og 5-10 A.

Andre modeller
Man kan selvfplgelig også flyve med
andre modeller rundt om pælen. De
små byggesæt fra Keil l{l'aft og ligrren-
de er meget velegnede til polfl5ning.
Jeg byggede selv for et par ar" siden en
Sopwith Camel fi'a et sadant bygge-
sæt, og den fly1's1 nr delig.

Motar lil polflyvningsmodel med tilbehør og tegninger.

Da modellen jo var ret lille, dristede
jeg mig ind til spisebordet i stuen med
et lille byggebræt og lidt værktgj. I
løbet aftre afbener byggede og beklæd-
te jeg modellen, og min kone syntes
faktisk, at det var helt hyggeligt, atjeg

Med en udstilltng of RCJIy og en polflyvningsopvis-
ning får mon somlef monge inleresserede tilskuere.
Billedet her er fra Vestslællondscentref i S/ogelse.

/Fofos: PNM/

sad og puslede i stuen. Sa hvis din bed-
re halvdel afog til giver udtryk for, at
du lusker for meget ud i dit hobbl'r'um,
er ideen hermed givet videre.

Et PR-fip
Polfllwning egner sig fortrinligt til op-
visninger i storcentre og lignende. Et
skrubbenet er frnt som sikkerhedsnet -

hvis man ikke vii ofre et nyt, kan lug-
ten af fisk fiernes med Klorin. En ud-
stilling af rc-modeller, snakkesalige
modelpiioter, foldere fra den arrange-
rende klub og RC-Unionen, et par foto-
plancher fra klubbens dagligdag, evt.
en rc-flysimulator og en udstilling fra
den lokale hobbyhandler er nogle af de
ting, der kan krydre et sådant arran-
gement. Selvfølgelig skai den lokale
dag- og ugepresse samt lokalradio og
TV have besked om begivenheden.

Ved den slags opvisninger bør man
undgå for hidsige kampe. Dels kan fly-
vende stumper måske ryge gennem
nettet, og dels kan ødelagte modeller
give et forkert indtryk af modelspor-
ten. Lav i stedet nogle opvisningskam-
pe, hvor I aftaler, hvem der "bare" fly-
ver rundt, og hvem der prøver at klip-
pe. Det kan se rimelig flot og drabeligt
ud alligevel.

Hvis du har lyst til at prøve polflyv-
ning, sa byg en model, og besgg Fal-
kens polflyvningsstævne i januar. Se
tid og sted under indbydelser bagerst i
bladet' 

PNM
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Speed 400 Pylon
Af Jørgen Nielsen

Efter i et par år at hale i1q=: : - rs.-.,---- Kroppen
ge elmodeller - bl.a. Herc:-.s. l-j:i- .;; -:i-ede en positivform til kroppen
Runt og nogle ir.ien:r:., :-:tr'-^:r':,: --- ri .ir.kriG trlæ. snm blev høvlet og
elsvævere - skul,: j.-:' : --, .--- --, ..,^-::, t-ttt. l:lr ilklaknogle gange,
andet. NoEet ll"ci :-:r': r-:r- ;. -; = - -. :..is-- .,: '.rke'ret ige", tit ae"
artiklelhelii,.-,i=::'-.,:',.::.:,,.:::.1=: --...:=u-:rrr::eiln:slr.:"iblevdenlagt
400 Pvlon: clet skuile proles. :r,..-i: ne cl : i.t stvk<e laminatspånplå-

Mit forste forsog blei' med e-t p:r' ie. del r.-.1r' :---.:.-ei i kanten med mo-
skumkerner, som jeg havde kobi : i:-,1,r-.',-,is. l=:'-i:er bler- det hele vok-
Tlskland r-ed et stær'ne i Reklingh.:;- s:: ::,::-- --,::-= r-,: tilsidst snturt ind i
se. }Iodellen floj, men ikke overberi- :-:rr::ii=-. D,.- j.: 1,.-e:--:r'ie hr-ilet et
sende hufligt. sa gik jeg selv i gang ori:T-: .i.l. l'-. iy:' ir,eidt noger lor'-
med at konstruere en model ud fra de menhartz uver iblmen. Formenhartz
erfaringer, som jeg havde fra den gam- er et epoxl' materiale. der biiver helt

q
$-i

i*-*F

le model. glat og blarrkt. r-rar det hærder.

speed 400 pyton 
""*uJ"åJ&tJ:T"å',* HåHå:l

Her r,il jeg lige ridse reglerne op for som blev hældt ovenover formenhart-
Speed 400 Pr-lon. zen. Dagen efter blev der hældt en por-

Der fln'es pa en irekantbane, hvor tion Faserkeramik over hele formen.
hvert af de lange "ben" er' 1:30 m, og det Så skulle cict hele hærde et d6gn og
korte "bei:" rt' 1-r l- l:-.i:.-t. l.rtilket sant- derefter tages af' laminatpladen. Nu
let giver en il.l:-. : . , ::: !:: -----rlr:' r.u'def ;o sor::lielcla. r)t:: ria: i,:ii-- s-to-
saomatfl\1 ...,^.. - :-:"'1. . ..:.
nen sonr nrui:-. I.., -
korikurencer t'lr-r'rt :-..,-
hvert hc.rt.

Krov til flyer
Det fl1'. .iee sku .- t . .. , -

fly've huriirel'= : i- -: - . : .' -
at lave c.t l:-:'s:- :-:. - - -

model fl,.1 -s-: :::- :-
de sr-ær'ce::a-a.:-, : -.:
iandingerne. :-. :: l
tynderc. F, r -.: :,.-

ge. ogede'j. 'a: .: -..- ,
til 92 cm.

Da jeg har i.--, :': r : -lagdejegah-:-.'..---
og tegnede er ur.r -r : -

bare skohorn.,

De to dele of formen, ..-::.-- .:- -

Vingen.
S-. -.. -ieg i gang med vingen. Som

skrevet blev profilet gjort tyndere fra
MH 43, 8,5Vc til MH 43, 7 ,2Vc ( procen-
ten angiver, hvor tykt profilet er). De
blev tegnet op og limet på et stykke en-
keltsidet printplade, hvorefber de blev
skåret ud og filet til, først med raspen
derefter med en frn fil, afslutningsvis
med frnt sandpapir og slipol.

Formens dele er her logt sommen.

ffi
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Da skære-profilerne var i orden (der
må ikke være nogen riller eller grater,
da skæretråden skal kunne løbe frit på
profilerne), blev det blå skum fundet
frem sammen med skærebuen. Nårjeg
har skæregrejet fremme, skærer jeg
altid flere vinger med det samme (der
skal man huske at skaere bade en hoj-
re og en venstre til hver sæt - ohh,. Sa
skal kerrrerne lige pudses med fini
sandpapir. hvorefter de skulle i'ære
klar til brug.

Støbningen af ringerne foregar
bedst, hvis man har noget plastik at
støbe på. Dertil bruger jeg noget 0,J
mm Ritoform PET (det er noget polye-
sterfolie, som kan købes hos RIAS i
Roskilde). Jeg giver mit folie en gang
slipmiddel, og når det er tørt, sprayer
jeg lidt sprayrnaling på folien, som så
får lov til at tøne en times tid. I mel-
lemtiden kan man skære sit glasfrber-
væv ud.

Så er man klar til at blande noget
epoxy. Jeg tilsætter' lidt farve i min
epoxy, så det bliver vingens gr.undfar-
ve. Derefter lægger jeg r-aevet pa folier-r
og dupper epoxyen pa. Spar pa epo$L
en - den vejer. llen der skal ogsa nok
på, ellers bliver der sma huller pa over-
fladen af vingen. Læg det sa til side i
ca. en halv times tid. sa far de sma luft-
bobler lov til at komme til overfladen
(indersiden). Jeg laver or-ersiden af
vingen først, det vil sige. atjeg tager de
to nederste negative skumkerner og
lægger dem nederst og derefter et
stykke tyndt plastik (ikke Ritoform-
plast), hvorpå jeg lægger de to ringe-
kerner på, derefber folien med væ\- og
epoxy og til sidst de to øverste skum-
kerner. Så lægges det hele i pressen et
døgns tid.

Når man tager den af pressen, ven-
des hele molevitten om, uden at man
tager Ritoformplasten af, og så er man
klar til at lægge hovedbjælken i.

Det gør jeg på fBlgende måde: Jeg
mærker op ca. 30Vo fra forkanten og la-
ver en 5 mm bred rille i hele vingens
længde (det vil sige, at man fierner
skummet med et skarpt stvkke værk-
tøj - jeg bruger en skruetrækker). Der-
efter klipperjeg tre stykker kulrovings
op i vingens længde og skærer et styk-
ke 5 mm balsa, der skal passe imellem
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Det hele bliver logt ned over de longe, striftende bolte og spændt

de to lag kulrovings på oversiden og et
lag i bunden. Det hele vædes godt og
grundigt i epoxy og lægges derefter i
pressen igen et døgns tid. Er der kom-
met for lidt kul og epoxy nogle steder
ved hor-edlisten. kan det udbedres med
en superlet spartel. Derefter støber
rnal sa undersiden pa samme måde,
son man stobte oversiden. Når det har
iig:et et Coexs tid. kan man fierne
pl :si:i-',ie::. ,ts s: sk-1lle der gerne være
en or-err'lade. cier er -rij ar spe-ile sig i.

\u skærer man ringen ren pa bag-
kanten og pa forkanten. hr-or man
skærer 3-4 mm inde i skummet. Sa er
man klar til at lave en forkant. Dertil
blander man en portion epoxy med mi-
croballonger i; blandingen skal være
så tyk, at den ikke render. Man sætter
et stykke afdækningstape på forkan-
ten, så det rager ca. 1,5 cm ud over for-
kanten. Så hælder man sin epoxy- og
microballon-blanding i en pose og klip-
per en lille spids afhjørnet afposen, så
man kan tr-vklie blandingen ud i en

Overside: ci:c t,,rgecfsiøbninger - lige iogel ud of
formen cc sci c'c.ie.

lang strimmel på forkanten. Dagen ef-
ter kan man pudse forkanten til den
endelige form.

Tipperne laves af et stykke 10 mm
balsa, som skæres halvt igennem. I
snittet presser man et stykke 0,4 mm
X-finer, som limes sammen med cy-
anolim. Så er de klar til at montere,
enten med PU-lim eller med 5 minut-
ters epox\-.

Krængeroret el1er krængerorene
(forkiaring senere) skæres nu ud af
vingen, som drefter pudses til. Der
skæres ud til krængerorsbeslaget, som
limes i med 5 minutters epoxy. Alle
epoxy materialer, som jeg har anvendt,
er fra R & G, som kan købes hos Avio-
nic i Galten.

Monfering of vinge
Der skæres ud i kroppen til vingen,
som så bliver sammu"ø;et og fåi ei
par dråber cyano. Derefter skæres et
låg ud i bunden afkroppen. Låget ta-
pes som et hængsel i den ene side, så
accuen kan komme igennem. Dernæst
lægger man noget epoxy-vædet kulro-
vings indvendig i kroppen for at sam-
menfoje krop og vinge.

Holen
Haleplanet iar-es af 3 mm balsa, som
er pudset i profil. Jeg valgte at monte-
re en v-hale, som blev forbundet til ser-
voen med 0,8 mm pianotråd og 2 mm
hvid inderkabel.

Montering of RC-grei
Servoerne er limet i med 5 minutters
epoxy. De bliver holdt på plads med
små kiler, så længe limen tørrer.
Krængerorsservoen har jeg forbundet
til krængeroret med et kuglelink i den
ene ende og en z-bøjning i den anden.
Modtageren biiver sa skubbet så langt
ind i bagkroppen som muligt - husk, at
antennen skai fores ud af kroppen så
tæt ved modtageren som muiigt.

Motorspantet, som er et stykke en-
keltsidet printplade, bliver limet i
kroppen med cyano og microballoner
(pas på rcge:n). Switchen bliver loddet
bag på motoren, som derefter bliver
skruet fast til motorspantet. Til sidst
blev den indkøbte præcisionsspinner
monteret med en nedkortet Speed
Prop 6'' x 5,5" propel fra Graupner
(nedkortet til 11cm). Den bruger jeg al-
tid i de første to flyvninger, da der er
mere træk i denne mølle. Derefter bli-
ver den skiftet ud med en 4,7" x 4,7"
CAM Speed prop - også fra Graupner
- da der er mere fart i den; men den er
meget skrøbelig. En fordel ved den pro-
pel er, at man kan afmontere stator-
ringen fra motoren og stadigvæk flwe
5minutter.

Lige en ting om Speed 400 motorer:
Der er stor forskel fra motor til motor.
Jeg var den heldige ejer af en drømme-
motor; men ak, den gik til i en landing
(øh - et styrt).

Jørgen Nielsens udgove oi e r ',., nceoresse
sommen.



lørgen Nielsen ned den nye udgove of en Speed
400 pylon. (Foto: Keld Ørun Jensen)

Afboloncering
Modellen a{balanceres til sidst med de
sJi'v sammenloddede accuer. Forsøg
først med tyngdepunktel på 287o fra
forkant. Når man er blevet dus med
dyret, kan man fly'tte det iængere til-
bage; så bliver modellen mere livlig, og
der er så mulighed for at reducere ud-
slaget lidt.

Flyvningen
Accuen bler' ladet pa Schulze. hr-oref-
ter den bliver lagt pa plad= : n,:de1Ie:::
låget blei'tapei fast.,-; s: '.:: t::.:.-
gen vej tilbage. Jeg :;: '':-: =_-- 

-.__ 
=:kaste en n-r- model. sa r.år :r-=:, -:i:

længere tid til at reasere. :.,t ::^l,ie_-
len er på vej i -iorden.

En kaster bler- firridei - os så: Den
fløj. Men den var godr nok iiid pa hoj-
deroret, selvom udslaqei kun ',-ar 2

Keld Ørum Jensen viser her stn udgove of en Speed Og mens regnen for olvor truer, når vi lige ot få Er-

ling lensen med med høns bud pd s/ogsen.
(Fotos: Jørgen Nie/sen/

frngerne fra gaspinden, da motorens
drejningsmoment får flyet til at tip-
stalle. Og når man lægger batteriet i
flyet, taper man det fast til siden.

Prisen på de forskellige dele er som f6l-
ger:
To stk. Euroline microsrevoer fra Elec-
tric Flishi Eqi:ipment: 540 kr.
Et -.:t. \a::o nodrager med X-stal fra
S:,-.-=: S:ar: 6:li kr.::,: 

=:-<- Sc:ilrze S10-15E switch ogsa

=:. E-=c:ric llight Equipment: under
;j,-n',, .;1.,

Snc-ei :,tr,r 6\- noior: ca. 65 kr.
-å,:-i:e :na::ng: ca. 200 kr.
i-.-.- ; -",, = anp ^\R San]-o celler: om-
.r-::g;i'-r .ir.
di*.a omkring 2.000 kr. for en model.
Det er jo ikke sa d1rt. mener jeg. Så
derfor PRØV DET.

Man behøver jo ikke at lave det he-
le selv. Man kan jo også bare lave en
trækrop med glasfiber-vinger. Eller og-
så kan man købe Graupners lille
Speed 400 Pylon-model, der hedder
Mini Viper, til ca. 360 kr. Den flyver
ikke så hurtigt, men er en god pylon-
model at starte med.

Deres nye Spark kan desvære ikke
købes endnu. Simprop har også en py-
lon-model: den hedder RAZ - FAZ og
koster ca. 745 kr. Den flyver hurtigt,
men har en tendens til at highspeed-
stalle. hr-is man trækker lidt for meget
i kæppen hojderoret.

Er man bievet interesseret i denne
gren af modelflyvningen, så mød op til
et af de elektro stæ'"ner, der afholdes i
løbet af året rundt om i landet. Lad os
få en snak eller meget bedre: tag en
model med. Det kan godt være, det ser
vildt ud, når der fl1ves pylon, men det
er skide sior.t.

MåI:

Spændvidde:
Længde:
Rod-korde:
Tip-korde:
Profil:
Vægt:
Modelvægt tom:
Servoer i alt:
Modtager:
Switch:
Motor med statorring:
7 Celler 700 m/amp:
Præcisionsspinner med propel
Ledninger:

Gammel model
72 cm
49 cm
13,5 cm
6.5 cm

Mh43 8,570
510 gram
747 gram
28 gram
16 gram
10 gram
84 gram

204 gram
15 gram

6 gram

Ny model
92 cm
56 cm
11,5 cm
7,5 cm

Mh437,2Vo
472 gram
t25 gram

16 gram
16 gram
8 gram

84 gram
204 gram

15 gram
4 gram
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Moki i "sliv kuling"

I MfN nr. 5197 blev I introduceret til
Moki's verden. Historien sluttede med,
at jeg nær.nte, at jeg endnu ikke havde
fået en ny dæmper til den, og "testen"
indeholdt i øvrigt ingen erfaringer med
Moki i luften. I ugen op til den 14. sep-
tember kæmpede jeg en brav kamp for
at blive færdig med min Midwest Ex-
tra 300. Ambitionen var, at jeg ville te-
ste modellen på vores egen plads (Syd-
kystens Modelflyweklub i Greve) for ef-
terfglgende at deitage i NFK's llodel-
fllwedag søndag d. 14. september. IIo-
dellen var færdig til loldag. men træer-
ne i min have var ved at r-ælte af blæst,
så jeg blev hjemme. Den 14. september
var ikke bedre. Voldborg sagde "hård
vind til stiv kuling'. og for en gangs
skyld frk han retll Nu har-de jeg imid-
Iertid tilmeldt mig. sa Ertra'en blev
pakket i bilen og kursen blev sat mod
Hillerød.

Da jeg ankom til NFKs plads. var
der allerede masser af piloter pa plad-
sen. Jeg besluttede mig for at paklie
ud, for "de" skulle da have lov til at se

min nye maskine. Da modellen var
samlet, løb jeg lidt rundt om mig selv i
en halv times tid. På den ene side ville
jeg fantastisk gerne prgve min nye fly-
ver, men på den anden side slmtes jeg,
at det ville vaere fuldstændig vanvit-
tigt at flyve jomfrutur i hård vind til
kuling.

Efter en halv times tid besluttede
jeg, at jeg i det mindste kunne pr6ve at
starte motoren op og checke, om alt var
i orden. Jeg brugte lidt tid på at prime,
for jeg kunne ikke umiddelbart få mo-
toren til at suge brændstoffet den lan-
ge vej fra tanken uden at "sætte finge-
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ren for hullet". Som nævnt i sidste ar-
tikel var der kommet en Perry pumpe
med ombord, så den var sikkert skyld
i, at almindelig "pumpning" med pro-
pellen ikke var tilstrækkelig. Til sidst
fandtjeg ud af, atjeg kunne få en 1i11e-

finger ind til "hullet", således at almin-
delig priming kunne frnde sted. Mo-
ki'en startede nu fint, men gik ud, da
motoren blev bragt til tomgang.

Efter lidt justering gik den rimelig
godt, og jeg faldt for fristelsen at taxi
modellen ud på landingsbanen. "Jeg
VIL IKKE flyve i dette vejr", tænkte
jeg, men d6r holdt den med næse op i
vinden. Motoren kørte fint, og den var
i det hele taget klar. Jeg tænkte ikke
mere, men gav lidt højderor og gav
langsomt gas. Modellen accelererede
jævnt over ca.3-4 m (!l), hvorefter den
lettede. Modellen stegjævnt som på en
1inie. Jeg gav lidt mere hgjderor, indtil
modellen steg ret kraftigt. Jeg rullede
en haiv omgang og afsluttede kort ef-
ter den påbegyndte Immelmann.

Euforien var ved at brede sig. Mo-
ki'en iod nærmest som en stor benzin-
motor. og den snurtede fornøjeligt. Ex-
tra'en flo-i som en drom. Seiv i den kraf-
tige blæst r-ar den fuldstændig forud-
sigelig. og jeg havde ikke rørt trimme-
ne så meget som et enkelt klik. Jeg ud-
førte et par lette kunstflyvningsma-
nøvrer, men brugte ogsa lidt tid på at
lege lidt i vinden. Jeg lod modellen stå
stille op mod vinden tdet kunne alle
modeller i det vejr) og udførte hurtige
1-omgangs snap-rul og kunne gøre det
uden at tabe højde.

På et tidspunkt var modellen på vej
næsten lodret ned med motoren i tom-

gang. Dajeg fladede ud, opdagedejeg,
hvad der var sket på vejen ned: Mo-
ki'en var gået i stå! Normalt ikke noget
problem, men under en jomfrutur i 12-
15 m/s er der nok anledning til at få
lidt sved på panden, - om ikke andet,
så fordi modellem med radio, motor og
Øwigt udstyr trods alt repræsenterede
en vis værdi.

Jeg er ikke sikker på, at jeg ville
kunne gØre det igen (og det er helt sik-
kert, atjeg ikke ønsker at prgve igen),
men det lykkedes at få Extra'en ned i
en fuldstændig ukritisk landing.

Nu havde jeg prpvet den, så min
umiddelbare nysgenighed var stillet.
Da der efterfølgende var sign-in til de
forskellige programpunkter, der skulle
afi.ikles under opvisningen, holdt jeg
mig i baggrunden og undlod helt at
melde mig. Flere fra stævneledelsen
kom med opfordringer, og jeg frk oven i
købet tilbudt 5 minutter "helt for mig
selv", men jeg takkede nej med henvis-
ning til omegnens træer, der efter-
hånden lå mere vandret end lodret. På
et tidspunkt kom der en ordentlig
"skylle", og alle deltagere og publikum
il'ob i 1y', hvor ly var, medens resten
bler- meget i-ade. På "bagsiden" af by-
gen var der helt pænt vejr, og vinden
tog af til frisk rind. Jeg henvendte mig
til stævneledelsen, som med begejst-
ring tog imod min tilmelding. Proble-
met var bare, at da det blev "min tur",
var vinden tiltaget til samme hårde
sty'rke som tidligere, men nu havde jeg
jo meldt mig til.

Under programpunktet før "mig"
begyndte jeg at rode lidt med Moki'en.
Ustandseligt gik den i stå i tomgang,
men på et tidspunkt gik den rimeligt
godt igen. Da det blev "min tur", taxie-
dejeg ud på pladsen. Lige uden for he-
le rækken af publikummer døde moto-
ren igen. For øjnene afet par hundre-
de publikummer lå jeg på alle frre og
tæskede løs i motoren, der pludselig
var fuldstændig død. En anden gløde-
accu blev prgvet med samme resultat.
Til sidst måtte jeg trille modellen re-
tur, nu overbevist om at mit OS no. 8
rør var gået. Jeg isatte et ny originalt
Moki R/C røt, og Moki'en startede
straks og grk helt frnt i hele omdrej-
ningsområdet.

Nu skulle der flyves: Jeg fløj og fløj
og nød det trods den kraftige vind i ful-
de drag. Først da speakeren bad mig
om at lande, togjeg Extra'en ned, den-
ne gang med Moki'en i fuldt vigør. Un-
der flyvningen konstaterede jeg, at
Moki'en gik lidt fedt, men det kunne
derjo gøres noget ved.

Jeg kan godt forstå, at Midwest an-
befaler Moki'en til denne model' I kom-
bination med Bisson-Pitts dæmperen
er den et særdeles behageligt be-
kendtskab. Støjbilledet er meget sym-
patisk, og ydelsen er fantastisk. Den
6.8 kg tunge model lgftes lodret op, til
jeg ikke gider mere.



I skemaet ses forskellige propeller-
målt på omdrejninger, statisk træk
samt kalkuleret ydelse. Æle malingel
er lavet med brændstof bestående ai
11% Aerosynth 2 olie, 59å trI-olie c;
84Vo methanol og med Moki R/C eli-i=-
rpr. Målingerne er udlort le: r'.1' :.--.-
skabeligl. da omdrejningelnq .-r' : .,.--

skevægt til kr. 79.50 i ,j=:- - .:----=

sportslorretning ,ie '. ..:.-- --.-.- -:' j :
korrigeret lol r'æ;-=::; :-- - .-.' - - -
flyet val placer.: :' -- --, *-. t:r.:-. ::
der ikke var lirx:: :: - :-:'.:.='.-=:i-:
grad. Ydelsen er -.ilnænt:-. : i-t jr.r. :r
kalkuleret med udsdn?sn::.i: - --:' -

pellens stigning. di:r:+:=- i.:r.-..r' -

omdrejninqer'. D-::::.' ::
ke hojde lbr i.:- : :....
pellerne fra fabr:i .: :--

villigt opad. Tomsan:rr e: _i-:e :.-: s.:
god da pronelte:: el ai lræ ,.-s ierrned
meget iettere. n:..r- i= i=s:e <:r -;e- -=-
ve med en stab:- : :'._-.-:._ : _

o/min.
Med Menz 20x8 opie..-.= i=-=r_ :i ,=-.

andet ydelsesbillede. D.'- s: ='--..--. . ---=..-
er endnu storre eni :-.ti _::..- i
ydelsen kommer re:: :-.i=::;. l,=:
mærkes mest under la\,-l-f l_,.\.Tcr u:
jorden idet en mindsr= -js::i-::;:--j -
blot få hundrede omdrei:-r-:.r.- r-.=t,-

På billedet her, der ycn-=- 1: :- .:::.:i.::: i j

Propei o i tiTlli S:c:,-r.1

-\-
træJ: Ca-ydelse

BHK
D-rr-:::r-::l lSxE
Gl.:::::-r -S:ritl
Ji=:-z : -r:S

8.500
7.600
7.300

3,68
3.29
.1.,)o

i')

:i nodellen korer. De relatir,'t
:--dlc,,jninger gor, at stØjen er

-.-:-.: :::,rCle - isier i forhold til 18x8.
.:= :l' r'r:'-,k. ;: :r-rir-r favor:it til Ex-

i-::t- :-' ,lr-.::::.r 1Sx10. men den
:=.:.i=:::-j=- er;cj:aet og gæt en
-.:-;. i:-. -.-ie:r propel icr knækkede, li-
:- u:r:riit--i,,.:-: :::,ie: Ceite blev skre-

I'l=::: - :r: :;l 'tedre ud på model-
-- -- --:. ..'..'ere omdrejninger re-

a-.-.t=,' ::'-:-- :il et niYeau, hvor det
:- -:- - :: :--= - s:.-'.iblsomme klubber vil
'. -=:- =: :r-biem. Jlenz 20x8 er også af
::-=- ::=:r der e| en del tungere end den
l::l:i: -:.-i". :.? tomgangen er helt

:en3:æ-A .l' ,:{:: S:---::i^e tl'æk Sa Stort,
ei :3--. ::-,-- =t- :-.--.-.t'-;:ket motofind-
=::---:.--:l l:l - - I -:'' ' 'li',::c

forskelliee. -i.; :----r :r'.-'.'.':. er jeg (som
relati\-r u€r-r:r:t- :-.: j :'. :' 1'eI pa over
20 ccm)bler-ei rr:r :-.-r:: .'er den fan-
tastisk store iors.;e-. i.r i.r i'ære fra
propel til proper. P. ::--::-i:'. ::r,tdeller
synes jeg kun man c.le-.':r:r:-::dre for-
skelle i flyveegenskacsr. r-.:r. l:sse sto-
re "mgller" kan foranCle :l ,-;e,-roier-el-
sen helt fantastisk.

Efter turen til Hillerod er lioki'en
nu blevet trimmet til at kore re:i en.ri-
nent. Jeg havde lidt problener ned. at
den gik for fedt i mellemgassen. alter-
nativt for magert i tomgang. Jeg, fier-
nede Perry-pumpen, og så \'at' alt i or-
den. Perry'ens brugsanr.isning nær--
ner, at pumpen er beregnet til motorer
på mellem 2,5 og 75 ccm. Det er defor
sandsy'nligt, at der sker "et eller andet"
i forbindelse med, at pumpen er juste-
ret til at give den størst mulige mæng-
de brændstof. Det er heller ikke muligt
at fa lloki'en til at gå meget fedt med
otrnpen monteret. Med 3 mm ID
i :'-=::ds:::slange el der pa den anden
:- l:L s-:.i l:::e: problemel' nled
I li:l- l:i :: --: ;:'=-:-:-. BIS SC,lt daempefen
.---.':: :--::l-="-=--=-: :f. i tii at tt'anS-

:---.i---i:'-- '- j--.1-: -:=:-1S., -r-: l; tanKen gen-
:a:-- ::. !, ::i ::rai:ge il. nOtOIgn - Og-
:: l-:: -.: !]al -næSen i Sklt'.

Jeg har haft en dei motorer, men al-
drig en som lloki'en (forudsat at glø-
den er i orden). Den er simpelt hen det
mest pålidelige, jeg nogen sinde har
prgvet samtidig med en imponerende
ydelse. "Vennerne" på Internettet
hævder, at ud over disse egenskaber
(samt dem nævnt i sidste nummer), så
er Moki fantastisk slidstærk; den
kører "hundredevis" af timer uden
brug for vedligeholdelse eller udskift-
ning af dele. Selv om jeg er bievet fan
afdenne størrelse. haberjeg en dag at
få lejlighed til at pror-e "1illebroren" på
20 ccm. Den el for nr'lig af "amelika-
nerne" blevet testet tir lige over 3.0 hk!

Med en r'ægr pa bare S{5g ma den
være et spændenrie bekendtskab f.eks.
i en FBA ntrtclel 2s2m,. flen )Iidrvest
9-202 er besi,:ni ogsa en mulighed el-
ler hvaci ned ... Eller hr-ad med.. keep
dreantn= l

Hrrs der stulle r-ære nogen af .jer"der-;ie-. cier godt vil høre lidt mere
on JIo*r. flidri'est Extra 300s eller en
aiie andre ting,jeg har skrevet om i ti-
ciers iob. er I velkomne til at kontakte
mig. -{ftener er bedst på telefon
1:3696667/20159777, men jeg kan også
nas pa e-mail: lki@va.dk.

Flywske hilsener
Lars Kildholt
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I MFN nr. 5 fortalte Peter Alstrup ont
bygningen af høns P-38 Lightning.

Nu har flyet uære i luften.

2.500 timer eller mere har jeg brugt på
dette projekt - og bemærkninger som:
"Tgr du virkelig flyve med den?" for-
står jeg glimrende.

Men da jeg i sin tid startede med at
bygge, var det. fordi jeg harde en
stærk trang til at se P-3S'ren I i';ir:r -
bringe den *ti1 lir-e- igen. kunne n:an
srge.

Mit motto er:
"Jeg bygger dent, jeg fl1'cer dent, og

jeg smadrer dem - en gang intellent!"

KFK's flyveplods i Soderup
Torsdag den 11. september 1997 blev
DAGEN, hvor GUNG HO skulle have
sin luftdåb. Jeghavde aftalt med KFK,
atjeg kunne benytte deres flyweplads i
Soderup, som jeg anser for at vaere me-
re egnet end vores egen på Amager
Fælled.

Henrik Kejlå skulle have været kon-
trollant - men måtte melde fra netop
denne dag, hvorfor det blet'Elo Peter-
sen i stedet for. Modellen vejer 12 kg og
henhører til kategorien "Stormodel-
ler".

Da jeg ankom til banen i Soder-up,
var Elo allerede der, og ri kunne i fred
og ro gennemgå modellen og gore klar
til de forskellige test, så som optræk af
understel, rækkevidde, motorer. ta-ri
m.m.

Motorerne startede villigt, og de for-
skellige tests forløb alle uden nogen
problemer, så jeg taxiede lidt rundt pa
banen for at få en fornemmelse af ac-
cellerationen og styr"ingen.

I mellemtiden havde alle de, dervar
blevet adviseret om begivenheden,
indfundet sig - med kameraer og video-
optagere, så hele forløbet kunne fore-
viges.

At påstå, at jeg var nervøs, ville
være en voldsom underdrivelse! Tan-
ken om, hvad der kunne gå galt, havde
jeg svært ved at slippe - og nu var øje-
blikket kommet - kulminationen på
4'/z års arbejde. GLING HO skulle i luf-
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de glemt at tanke! Vi tankede op og
startede motorerne igen. Den venstre
gik ikke helt godt ved mellemgas. To
hjælpere løftede modellen op med næ-
sen i 60 grader, og motorerne blev
checket igen ved fuld gas.

Jeg havde med vilje stillet motorer-
ne lidt "fedt" for at undgå, at de skulle
"magre ud" i luften. Tilslmeladende
gik de perfekt - i hvert fald ved fuld
gas.

Et sidste check afrorene - og så luk-
kede jeg langsomt op for gassen.
GLING HO accellererede utrolig hur-
tigt, men jeg undlod at trække pinden
tilbage, før den havde rullet det meste
af banen - ca. 75-100 meter - for at få
højst mulig fart på.

Gt'iNG HO var i luftenl
Jec rrai del -iær-nt og roligt op i en

=tier lo_rie pa niindst 75-100 meter.
Der va:' kul behoi' for ganske lidt
trimning: To kiik til r'enstre pa kræn-
geror og sideror. GL];G HO fløj helt
stabilt. og jeg fløj rundt om pladsen i
en stor rektangulær bane med bløde
venstresving.

Jeg kunne ikke modstå fristelsen,
men lavede to hpjrerul - og et stort loop
for at checke trækkraften. Der er mas-
ser af "power" i de Super Tigre motorer
til at trække de 12 kg rundt.

Når man ikke har fløjet så store mo-
deller før (267cm spændvidde), så f6les
manøwerne langsomme og meget ska-
larigtige i forhold til f.eks en .40 la-
vr"inget sportsmodel. Man kan nå at
"tænke" manøwerne igennem, mens
de forgår, og det er en ganske behage-
lig fornemmelse.

Motorstop
EIo foreslog, at jeg tog modellen lidt

GUNG HO
I luften for første gqng!

:en - ogjeg havde ikke flere undskyld-
ninger lor at udsætte det!

Elo og jeg havde aftalt forinden,
hr-ad der skulle ske i luften - og hvad
-ieg rille gøre i tilfælde af motorstop.
Det var aftalen, at jeg skulle lande mo-
deilen - og IKKE prøve at luske den
r-.rndt og hjem til flyvepladsen på 6n
motor.

fled disse ting i baghovedet starte-
de jeg op igen.

Toke-off
Denne gangbegyndte tingene at drille.
Først kunne vi ikke få cowelene (den
danske version afthe cowls) på. Seks-
kantnøglen var slidt rund og kunne ik-
ke dreje de stramme skruer. \ii undlod

at sætte cowlene på (bedre k6ling, let-
tere justering m.m. - alle de kendte,
dårlige undskyldninger). Motorerne
ville heller ikke starte - det tog lidt tid
at få dem i gang, men omsider lrvkke-
des det, og alt så ud til, at vi kunne ga
i luften. Min nervØsitet var imellemti-
den fordampet, og Elo og jeg taxiede
GI-ING HO ud til startstedet. Vi havde
valgt at starte fra græs i stedet for
stålbanen - stltetøjet var ret følsomt.

Så g"ik den ene motor i stå. Jeg hav-



hpjere op og fløj nogle langsomme ma-
nøwer. Jeg syntes, at jeg havde højde
nok, så jeg tog lidt af gassen af - med
det resultat, at en af motorerne be-
gyndte at hakke.

Jeg tænkte, at det måske var bedst
at lande og få justeret motorerne bed-
re og tog derfor gassen helt affor at ga
ind til landing.

Så stoppede den ene motor - den
venstre - og modellen beglndte at "s\-a-
je" lidt, så jeg dl,kkede en smule mere
fart på og trak landin.-esteller uC.

Da jeg kom ind pa cie: siisr. i,-:: .:
landingsrunden. la jeg for hojt iii ian-
ding og trak derfor hjulene op igen og
meddelte, at det blev en mavelanding.

Denne lykkedes fint. GUIiG HO
satte bugen i græsset i den sidste tred-
jedel af banen og kurede 25 meter til

stop. Havde jeg haft hjuiere -;cie . r'.:r
modellen med stor sands.i:tiigrei r':--
let ud i plgjemarken med store :kai.-r
tii følge.

De eneste skader var et mindre hui
i beklædningen under venstre bom
samt en hjullem, der var slået af ved
landingen.

Konklusion
Gung HO blev ikke godkendt denne
:.i t 1!.- 

F"liicit il-rrling. ingen landing med
understeilet ude - samt en væsentlig
ting: For hojt stojniveaul

Jeg benltter et sæt J'tec dæmpere,
som ikke gor meget for dæmpningen.
Der{or er -jeg nu i gang med at lave et
par rigtige l1'ddæmpere i 0,5 mm mes-

singplade. Der er frnt plads til dem bag
i'ed ilotolerne.

^\cr,roos motorerne - så stod de for
-=i:- - -s::r den venstre. Jeg kunne
:ig:- r.:-:,, i-,t at "magre" den ud have
s.Lri.: :-.-=:-ruer I'derligere Il2-3/4
on:cirE-:::::-: --=:- ==re indl

Tii s-:: :: j:: :- : .:i sige dette: Co-
Ittntbia fI-c.. ,",-. -..- -;.'." P-38 Light-
ning er til:p.-; j=:- j. r:: :reget fin fly-
vemaskine. Je= i-''.':= :e:r'æ:r'e ikke
megen lejligheti ::- ,.: :::=:-e dens ful-
de formåen - dei <c=-==:. :::r de nve
lydpotter er færdige.

Så hold øjne og or+: ,i,.-.-. i.r'kom-
mer mere fra P-38 fron:-:-.

Iøwigt er alle interesse:ei. i-eikom-
ne til at kontakte mig r-eororende teg-
ninger til P-38'ren samt P-iS llodel
Organization Intl. på tlf: 36 itt t.t1 i1.

Ny
mofortype
Med den rivende udvikling, der
er foregået på olle områder, er
det egentlig forblcrffende, så lidt
der er sket med forårændings-
moforen. Det prøver RCV Engines
limited nu ot råde bod på med
deres nyudviklede 4 tokfsmotor.

*
Tlods den noget ukonr.entionelle pla-
cering afpropeilen - pa toppen afcl'lin-
deren - er motolen udstrlet n-red stent-
pel som de fleste 31[19 11,-,i,-,1.:r.. ].r
store forskel fra "nomta-:-" :-_ : _ r.,r -_--
ger i cylinderen. Den er ::.1':-,--, - .= =:
og roterer rundt om Si<t-.-, :-- - :.--
ene ende er cylinderen i-:. :.::-,:.:...=-
de tandhjul lorbundet fi]rt :-r-..r'_t:---
pen, og i den arrden ende er it-: : :.1 -

net med en dreieventil oe pri,p-.,.--=.
Dette princip er rist :kke sel :or. _: :-,
verdensomspæncirni. t;ivu. ql --.,
sØgt for at beskl-tte RC\- ies:sne:.

Denne konstruktic,i =--. *a ::....--.
RCV Engines en del torc-.-. ]1.: _. -
Iinderen "in-line" med pr,-1.--=:- .:,:.
man få plads til både motorer ,:- .r:
lyddæmper i selv meget snæ\Te ..-i.:, .-
cowl. Med motorens indby.-ggede 2:i
gear kan man beny'tte større. mere
skalarigtige og effektive propeller. Og
endelig kan motoren med en alminde-
lig starter startes fra en position bag
propellen. Dette byder på åbenlyse sik-
kerhedsfordele.

-:,-'t2 lltn:i. - ri

r /:\
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Et kig ind til slenpelco lr:r::c !e-=-< :: s.
skårne tondhlul, der irække 'c.,

I det engelske modelflyveblad
RCM&E kan man i aprilnummeret fra
dette år læse en mere udførlig beret-
ning om den nye motor. Fglgende data
om RCV motoren stammer fra denne
artikel-

Volumen: 10 ccm
Vægt: 550 g
Omdrejninger: 4500 pr. minut med en

16X12 propel
Statisk tryk: 2,5kg
Pris: 295 f (forventet)

Ønsker man yderligere oplysninger el-
ler måske endda at bestille en motor,
kan man kontakte RCV Engines Li-
mited på tlf 0045 7202 877044.

cylinder

Crank bevel gear

Cyiinder bevel gear

Sådon præsenterer RCV-motoren sig på en

Haword Metcolfe Vendefto.

-(k ':3 -<-.r moloren således ud.

Crankcase

\

Cylinder porl
Glowplug

/

Prop driver

I
r jacket

Piston

Cylinde

Rotary valve
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Fotoreporfoge fro

Lcrs Kildhclf hor udslyret en Piper Cub med røg-

:- =:. ,-::,="s -::i ';tr=. .l'e ,:c ryoelgt po en

Hele dogen vør der slor oktivitet på KtK's plods ved
Soderup.

Hobbytræf hos KFK
Foto: PoulMøller

T[ods dårligt vejr fra morgenstunden
på store dele af Sjælland og meteorolo-
gernes løfter om byger og blæst op til
kulingstyrke i de værste stod trodsede
små to snese piloter vejrguderne og
mødte op til hobbytræf på KFKs gode
flyveplads ved Soderup sondag den 15.
juni.

De fleste havde mere end 6n model
med, og da flyvelysten var stor. var der
hele tiden modeller i luften. I en rær-e-
jagt gk det især lystigt til. Luften srir-
rede af modeller, og ræven måtte flere
gange ned og få en ny hale monteret.
De fleste gange blev halen klippet, in-
den den modige ræv var nået 20 m op i
luften. T[ods den ihærdige jagt blev
det kun til et enkelt sammenstød i luf-
ten, og det var ikke alvorligere, end at
begge modeller fløj videre.

En af deltagerne i hobby'træffet var
rc-redaktør Poul Møller. Han havde
som sædvanligt sit kamera med, og
når han ikke havde travlt ved pindene
på sit radioanlaeg, trykkede han på ka-
meraets udløserknap. Det blev til dis-
se billeder - plus et par serier til sider-
ne med "Min/deres model". Hvorfor er
der pludselig (næsten) ikke flere, der
sender billeder ind til den?
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Erik Hubers og Henrik Kellås imponerende Buffa
lo'er i smuk formofion - og nedersi på srden efier
perfekte londinger.

Midt pa stden f .v. ser et por of deltagerne Dr ,i . :'
don def (on go. ncr der flyues ruereic.r, i-
sommensfød i luften fløi begge moCel!:, i .:'- -
Niry, lsr5ingdol vondt enddo 1og:...,

T.h. modtoget Peler Hosbc p,:. - . .

ginole nodel. Keld Hcr.:eu c -
KFN Irk rrnderholdn,rg.c æ^ : - l

med deres Spe:trc Dt, :. : ..
væref amrolt i MiN .

sc/n nævii rr. . - -
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Produktinfomstion

m i spændridde og beregnel rii moro-
rer mellem 10 og 15 ccm. Ilodellen ie-
vers med glasfiberkrop og abachibe-
klædt vinge og haleplan til en pris i
nærheden afkr.3500.

Et godt bud på en god julegave er
endelig også det nye mc-24 computer-
anlæg. Graupners nye topanlæg er
spækket med de nyeste finesser; men
takket være rotationsmenuer og et
stort display er det nemt at program-
mere og betjene. Prisen varierer efter
udstlr og tilbehor, men regrr med en
pris på over kr. 7.000 for radio og mod-
tager.

Nyf fro Groupner

Graupner beretter, at de lige har sendt
den første serie Spark i handelen.

Spark er en lille elektro-pylonmodel
til de populære 400 motorer. Med en
Speed 480 Race og 7 stk. 1400 mAh cel-
ler skulle det gå lystigt for sig.

Spark leveres med hvid glasfiber-
krop ogfærdigvinge til ca. kr. 800. Den
noget større Katana skulle ogsa være i
handeldn, når disse linier læses. Kata-
na'en er en semiskalamodel af et mo-
derne privatfly. Som model er den 2.4

!ngelsksproget robbe-
kotolog

Det vil helt sikkert opfulde et ønske
hos mange, der har besvær med de ty-
ske gloser, at robbe for første gang si-
den begyndelsen af9O'erne nu har ud-
sendt et engelsksproget katalog. Kata-
loget indeholder en meget stor del af
robbe's komplette program; men da
billederne er væsentligt mindre og tek-
sterne kortere end i det tyske katalog,
er prisen på det nye katalog kun kr.
59.- inkl. vedl. dansk prisliste.

Der er næppe tvivl om, at de mange
danske modelflyvere vil føle en enonn
lettelse ved nu at kunne tilegne sig
veerdifulde informationer på det mere
internationale sprog engelsk. Katalo-
get er dateret9T/98, hvilket vil sige, at
et nyt engelsksproget robbe-katalog
f6rst igen er planlagt til foråret 1999.

Som sædvanligt er et robbe-katalog
også udtryk for produkter, man kon-
kret kan anskaffe sig hos sin forhand-
ler, da robbes danske importlager har
kviklevering til forhandlere overalt i
Danmark.

Floffe skolomodeller

Silver Star Models har fået en serie
modeller hjem fra det italienske
Aviomodelli.

Specielt falder en række store og
flotte skalamodeller i 6jnene. Trods
meget forskellige modeller er de alle
lavet på samme måde. Kroppene er
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lkorus i Dqnmork

Endelig koni det komplette vesttyske
kvalitetsproglam af elhelikoptere,
slorv-fl;.er, alm. fl5 reser-r'edele og til-
behør af enhver art fra Ikams til Dan-
mark. Nærmeste forhandler oplyses
hos Auto og Surfi Bork, der er agent og
forhandler af Ikams i Danmark.

.],tsi*iiliii*t:.:
+i!i:::i;ll1i:r:r'J,;li'li:ill r,- ::,,

Helikopteren, som vi har valgt at vi-
se, er en Eco 8 el-helikopter til ca. kr.
2.000. Desuden vises Ikarus Tfainer
40 til ca. kr. 1.150 - den fås også i en 60
version til ca. kr. 1.550 (og begge er vel
at mærke næsten klar til beklædning).

Ikams har hurtigt været med på
den sidste trend i Tlskland og leverer
en færdigbygget siorv-flyer til inden-
og udendørs (vindstille) flyrming. Bler-
irot II, som modellen hedder, kan
købes for ca. kr. 800 inklusiv motor.

-+.

l r--ræ.
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Linestyrings-
Referqter

Spreepokol '97

27. - 28. september i Berlin.

Efter sidste års vellykkede tur til Ber-
lin var jeg ikke i tvivl om, at jeg måtte
forsøge at komme derned igen og helst
også fa nogle flere med. Det lykkedes
ogsa fint i team-race, men ikke i com-
bat tlods flele fbrsog - og heldigvis for
det. idet combatkonkur'r'encen biev af-
lystl Det r-iste sig. at ll'tr1:rrlelle ik-
ke hai'de laei iil,-li--s-r':-.- - :'i. ' :.
at ben.r-tte ipur-t:.1r-i.:---: - :..:.--:-. :
den interimistisk inciler-ierie c,.:-= ,--:-

veg sa meget fra klavene i sportin: cu-
de, at bade jury.og flertallet af deltage-
re fandt banen uegnet til en forsvarlig
afvikling af konkurrencen. Det er ri-
meligt surt, når man hedder Jonas
Nielsson og kommer fra Sverige!

Den Bvrige del afkonkurrencen var
der derimod ikke noget at udsætte på.
Det skulle da lige være, at min seng
var placeret lige i resonnanspunktet
for to kraftigt snorkende helrcr. men
på den anden side er det jo meqet h1'g-
geligt at ligge pa sovesal med i1 r-.rcire.
Tilbud om lettere og ki'aftiqel'e :rl\-e-
medicin skor-tede det iklie pa.

Og så til seive konkun-encen.
I team-race stillede 1l noid op. her-

af tre fra Sverige. to fi'a Holland og et
fra Ukraine. Per og jeg r-ar godt forbe-
redte, og trimning af mocieilen sa ud til
at gå som forwentet. da n:o:olen plud-
selig begyndte at valme led 2t-t oms. \:i
var nødt til at gå ud og skiLe cie: hele
ad for at finde fejlen, hr.ilket ikle .., k-
kedes, så vi var alt andet end opiinr-

Nr I og 2 i Speed med en begyndermodel

Konkurrencen vor også lysk mesferskob i skolo. Her-

under ses ef por of de delføgende modeller, og på
billedel herover ses, øf der er monge liner ot holde
:r'cc i sko/o.

/Fofos: Nie/s Lyh ne-Ho n se n)

stiske, og motoren varmede da ogsa ret
hurtigt i første tank, så vi måtte ned os
ju.tclr'. \ri liolte hjcm ttr i:01 r:t.-t: -i=:
.:--.1-..:. -- .-.- -:-. -- .-.- ---:. --i
S l-- i-:-:1.

I :icien r-;rie korle \-r et godt lob
indtil 6E 1S omg., hvor modellen lei
umotiveret fløj ind efter at være kom-
met frnt afsted efter pitstoppet. Vi me-
ner at have lært, at 7 grams tipr'ægt
nok nærmere bør være det dobbelte.
Semifrnale cuttet blev 3:38,07, hvilket
vi uden problemer ville være kommet
under, hvis.....

I speed mødte 8 til start. Mine for-
håbninger om at gentage sidste års re-
sultat led allerede ved DM et alvorligt
knæk, da min bedste motor stoppede
med larmende tavshed, fordi en G-ring
ikke naede helt ud afudstødningspor-
ten. da stempiet kom forbi. Sådan et
mode sætter sig sine spor. og jeg havde
derfor mattet udskifte cylindersættet.
Første fllwning gik dog tilfredsstillen-
de med 281 km/t som resultat. men da
både Peter Griindel og Norbert Schmi-
tz fløj ht;ntigere, var jeg nødt til at sat-
se lidt med en større indsugning .Tfods
brug af flere forsøg og omfl;vning fik

;q
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F2A Speed
1. Peter Griindel
2. Norbert Schmitz
3. Niels Lyhne-Hansen

F2C Team-Race
1. Marschall/Kuckeikor::
2. Kaminski.&{oskaie:s
3. LeupoldÆngfar

10. Saurbeg L1'l:r;-:: . :-..::

jeg ikke srillc: 
=- .I 

'r:r. :-. rr=::i :;
måtte tage rli :ii-:= =-=i r:: :1. ptads-.
Peter Gni::,i. - -. 

-.--:- i 
= 

:-l-.-.:- ::: = h ar-d e i
Ør'r:igt gii-et er: sr--.=-ii.-.'= -.'=: tr1I

HøsI vesf/
Aviqfor's modelftprere
2S.september 1991

T1'skland
T1-:ki:rd
D..r...:;

_----:-,
l'. si-.:-i

2.sS.9 krn/t
2S6.1 -

281.2 -

7:14,38
7:15,56
Udgået

l:01.04

I kunstflyvning så vi for f6rste gang
en Paw-diesel, der fungerede. Lyden er
noget anderledes og motorgangen me-
get meget konstant. Interessant hvis
du har lyst til noget andet end hoben.

Pa trods afet stort behov for en ek-
s:r: kr-usedulle hist og pist lykkedes
j=: : r Jesper at score point for lodret
>-:ar. sa fionterne er trukket hårdt op
:-r :ræste års stæt'ner'.

-=----,:: -.-:1 -:: :t:=l:Iest et cOmbat-
-. - : - - -- . ,: .:=.: ..:'..1'-i:. Han haf det
:-:-: :*-:-- ::-:- :: S=::€ iafmand til
- 
=='. =:==i :1,.-l C.rs:€:: -_,C sirr oa de

-":.:= --. -- l.:l :--'.:--rjs. j: ringen
-:----- -: __ -__. i.---:. --:-: -:---: . *-_--:l: ::1,:,c.

G:.:,j-.::- :- ::>:r :. .' :j :s ' :',:-
.. -.::

=-'.: 
-i:.:- i:: :-::]].i::- .-:r-.--::

: :: -:- -l-:--l: i: i=;- -=-=:l: -t--t- -
i- = =:-- 

t' := ---.-= -::'. --- j
i ---:--

-{::cie: ::e:: +:-i:e : :-_ -: :i s-*:_::.=

massest-vrt med alle tre hold i en stor
d-rnge efter en overhaling, hvor den
o\-erhalede steg (fy, Aage) op i Leif, der
\-ar i gang med en dobbelt-overhaling.
Heidigri: r'ar der ikke motorskader,
men der biiver god brug for klister og
maling til r-inier. og Caile var glad for,
at de har-de br.rgt resen-emodellen.

Finalen bler- kedeii-e med kun to
hold, hvol Leif Oles resen-emodei ikke
kunne gøre meget mod Caile' Jespers
velkendte hride A-model.

Resultoferne blev:
F2A Speed
1. Carsten Jprgensen

F2B kunstflyuning
1. Aage Wiberg
2. Leif O.Mortensen
3. Diesel-Dan Hune
4. Caile Fanøe

^\iator

Herning
Ar-iator
Herning
Aviator

Aviator
Herning

Ariator
\'iator
Ariator

F2B.B
1. Jesper Buth Rasmussen Aviator

Good-Year
1. Calle Fanøe/Jesper Buth Aviator
2. Ole Bisgaard/

Leif O.XIortensen
i. D:ln Hune/Aage Wiberg

:' *r 
- -r l - ,-" -),, h.' l

- ---:: i :-::

_ - ::_=_ _ -___ _.;:_---::::-
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RC-

På grund af et meget stort antal
RC-referater har en del måttet ud-
skydes til næste ntunrner.

1997 hos Rc-klubben
FATCON

FATCON CUP

Denne sæson hos RC-klubben Falcon
blev indledt med Falcon Cup i weeken-

Deltogerne i Folcon Cup. (Foto: Svend plougstrup)

den d. 25.-26. maj med i alt 18 deltage-
re, som var fordelt på fglgende klasser:
8 i A-klassen, 5 i Nordic, 3 i c-klassen
og 2 i stormodelklassen.

Om lørdagen, hvor det hele starte-
de, var der et flot vejr med let vind og
sol. Der blev da også vist virkelig gode
flyvninger i alle klasser, selv om det
var sæsonens første stævne.

Det gode vejr fortsatte om søndagen
og dermed også den flotte fly-r.'ning.

J'



t-nder stælxet blev der opnået f6lgende resultater:

A-klossen:
Pl.Naur
1 Allan Sørensen
2 Finn Lerager
3 Erik Toft
4 Ole Kristensen
5 Per Hinrichsen
6 Leif Widenborg
7 Torkil Hattel
B Anders Rasmussen

Nordic
1 Dan Severinsen 61{ gEJ
2 Bjarne Madsen 621/1000
3 Frode Jensen B7IÆLJ
4 Eggert Neistrup SbTlBgS
5 Torben M. Larsen 4211675

C-klossen
1 Kristian Kristensen
2 Kim B. Nielsen
3 Ejner Hjort

Slormodel
1 Erik \gnark 72I/L000
2 Hans J. Kristensen -1:ir_r 5.16

667 1000 691/1000 715/1000 3000635!952 6251904 7011980 2gg2573/859 644t932 646t903 2750599/898 609/881 658t920 2717388/582 4341628 255/357 1885

318/1000 314/1000 2000
301ts47 298t949 1896
255/802 2491793 1595

626/t000 787n000 762n0oo 3000604t965 607t76,1 608/798 2527

-:- - ;]l -a::i --i - Ii: :t-:=::C;r. ball,tr_:l..-,'-
ninq o5 '':ni.-.:l-,-.:-:-=. -i i=: -.=. -a-
turligis ogsa muiighld ii,r _oare- 

ai ia
en fl1wetur.

Til de heldige i konkurrencerne var
der flotte præmier, som var givet af:
Hobby Wold i Korsør, Hobby shoppen i
Vejle og Lego i Billund

Sommerleir F3C

Som noget n]-r arrangerede vi i år en
sommerlejr for helikopterpiloter. Lej-
ren startede den 5. .juli. men allerede

l.Runde 2.Runde S.Runde 4.Runde
1463/1000 1511/1000 1516/1000 \to
t3411977 1338/886 t370t904 7444lt0oo
1252/856 1360/900 1365/900 13941965
12671866 1336/884 1346/888 14081975
1746/783 1333/882 1278/843 r372tg5o
72041823 1301/861 1277 E12 1295/897010 12031796 1096 723 130L901
8151557 984'651 9E3i6{8 936i648

om_fredagen ankom de første deltage-
re. I alt var der tilmeldt 20, hr.ilket vi-
ste sig at være et passende antal. da al-
le fik mulighed for at få fløjet sa meget.
som de havde lyst eller strøm til.

Erfaringsmæssigt spredte deltager-
ne sig fra begyndere til erfarne kon-
kurrencepiloter. Alle hjalp alle; det vil
sige, at der var en meget stor udvek-
sling aferfaringer.

Da flere af deitagerne havde gnsker
om at komme videre fra hover til flyw-
ning, fik vi besøg af Michael Nyegaard
og S6ren Østergård, som hjalp til med
trimning og flyrming, hvilket mange
havde glæde af.

Hver dag var der en hover-konkur-
rence, hvor næsten alle deltog. De op-
nåede resultater blev lagt sammen, så-
ledes at der ved slutningen af sommer-
lejren var en samlet vinder. Som
præmier var der til seks af deltagerne
en flyvetur over Veerst og omegn med
motorsvæveren fra Kolding Svævefly-
veklub, og som "hovedgevinst" var der
en flyvning med en Piper Cub fra
Hærens Flyvetjeneste i Vandel. Turen
her gik ned over Vejle FJord til Kol-
d-n3. derfi'a til \/eelst. hi'ot. dt:. i.----.'
i:l- l.:-.1:i'.- - -.,r -... .:--:-r . .:l I :il=l-.
J-:- :;-:i:;.. 3sr -,-år meci pa ruren. \.ar
Jesper Petersen.

Ind imellem flyr,'ningen blev der og-
så bygget ogjusteret, så alle var travlt
optaget hele dagen. Og nar morket be-
gyndte at sænke sig over pladsen, var
der tid for snak og hyggeligt samvær.

Sommerlejren sluttede fredag den
11. juli. Alle var da mange erfaringer
rigere på modelhelikopterens mystik.
Det var planen, at K.H. Nielsen skulle
være kommet og forbælle om aerody-
namikken omkring en modelhelikoper,
samt grundindstillinger: men pa
gmnd af Clintons besøg i København
blev dette ikke muligt, da K.H. Nielsen

Total
3000
2827
2765
2747
2675
2600
2420
1947

For pointudregrringen sroci T,:,n: Jac,_,b-
sen.

Tak tii klubbens medlemmer. som
ydede en stor indsats under stævrrets
afi,ikling.

LUFTSHOW

Efter Falcon Cup fortsatte klubbens
aktiviteter med et luftshou' 14.-1i. ju-
ni. Et luftsho\\r var jo tidligere en fasr
tradition hos Falcon. men i de seneste
år har vi holdt pause. en pau,re. som
nok var tiltrængt. da det elterhanden
var nødvendigt med iicit fornl-else for
at kunne opretholde gejsten.

De klubmedlemmer. som arrangere-
de dette års luftshori-. startede hed
nye og friske ideer. Spaendende r-ar det
naturligvis, om der r,ille komme piioter
fra "nabo" -klubberne og deliage i
stævnet. Mange havde inden stæ\ret
givet tilsagn om, at de ville møde op. og
der var da også piloter fra det -esi. a?
Syd- og Sønderjylland samt Fym.

Lgtdag var der fri flyvning hele da-
gen, og da vejret var godt, var der stor
aktivitet, lige indtil der blev dækket op
til fælles spisning i klubhuset. Her
stod menuen på kylling med salat og
flutes samt is til dessert.

Flere af deltagerne var efter spis-
ningen igen på flyvepladsen, hvor der
blev fløjet, til mørket gforde det umu-
ligt at se modellerne. Flere af piloterne
fra Svendborg forsøgte sig ud i flyu-
ning med fyrværkeri monteret på mo-
dellerne. Det så ganske flot ud.

Søndag startede programmet kl.
13.00. I løbet af eftermiddagen var der
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deltog i sikkerhedsovervågningen d6r.
Afslutningen på sommerlejren var

blot startskuddet til ROBBE/-
SCHLUTTER CUP, som blev holdt i
weekenden den 12.-13. juli. Udor-er
mange af deltagerne fra sommerlejren
mødte der yderligete mange piioter ct.

ROBBE/SCHLUTTER CL? bes:;:
af 2 dele. Første del er en hor-e:--,---
kurrence, hvor det gælder oir .: ia sa
mange point som muligr i cij_-cipiiner-
ne ottetal, væltning ai flasker .: ii-i-
ning af pylons: til hi'er ::-.-::.::_ =. ==.2 minutter. I disse l-.-,:-:;=:.1-. =-_i:.=-rer man sig til sondasens iinalefln-
ning, som 

"i 
d"t .lr.op,iiske sport-.pro-

gfam.
Ud over medaljer til de 3 bedsr pla-

cerede efter finalepr.o€T3rrme: 1-ar der
præmier til alle deltageme. Fordelin-
gen af disse præmier. som a-lle r-ar fra
ROBBE/SCHLL-TTER. skete r-eci lod-
trækning. Som hovedgerinst r-ar der et
byggesæt til en ML-SKITO helikopter.

Søndag aften var det slut for denne
gang, men der arbejdes allerede nu
med planer om endnu en sommerlejr
til næste år - samme tid og sted.

F3C sommerleir hos Folcon er også hygge og ofslopning

El-træf JMIDM F3C

(Foto: Benthe Nie/sen,/

3. Runde Total
266/t000 2000
220.5/828.S5 1862,64
240.5'90J.03 1838.95
229.5 862.61 1725,29
216 E1r.9-1 1633,23
20E 7.q1.67 1592,27

1630 1000 2000
1465/898,8 1733,7
1451,5/890,5 1727,t
1240/760,7 1633.4

89/1000
40,5/455,L
80/898,9
83,51938,2
71,5/803,4
64,51724,7

2000
t926,3
1893
1867,9
1619,6
1508,5

Fredag den 8. august anlorn cie .or_.ie
deltagere til dette ars el-træii \-eerst-
Under megen munrerhed blev cam-
pingvogne og teite opstillet. Herefter
var der tid til at finde fl-_rlegrejet frem.
Der blev fløjet pa livet los. Iige indtil
mørket blev så taet. at man darligt
kunne se modellerne. Derefter gik
snakken videre i en dejlig lun sommer-
aften.

Lfidag morgen var der fælles kaffe-
bord, og mens piloterne blev ladet op,
var der overalt batterier til opladning.
for der skulle flyves. Vejret tegnede til
at blive dejlig varmt med svagr.ind.

_ 
Hele dagen var der stor aktiritet pa

pladsen. En del interesserede fra dLt
sydlige Jylland og F-rn kom forbi for at
se el-flyrming på nært hold og samtirtig
få en snak om udstyr og muligheder. -
- Søndagen startede som lørdagen,
dog_var temperaturen steget et-par
grader. Tlrrgden i el-ii-rrning er foien
stor dels vedkommencie samiet i det
nordlige Jylland, og der r-ar da også en
stor deltagelse deroppe fra. prJsrani-
met indeholdt bl.a. en F5E-populær
konkurrence, og her deltog srorr ier al-
le de fremmødte piloter. Efter konliur-
rencen blev der vist flwning med me_
get flotte modeller r"åt nÅi"g -"amodeller, hvor hastighed og trækkraft
var ganske imponerende.

Alt i alt en dejlig weekend med mas_
ser afflyvning, og bedst afalt: næsten
ingen st6j.

Tii cie;:e,-:.jl'[]tl,I:::,1 i=:- _-: -^r
august var der :i::-=-i: - a:: ^y ie-:--
gere. fordeii pa cie ::; 

-K_a_.s.r. 
cier s*u,ie

fl5-es i. Da.JlI i ar skulle afiikles om
lørdagen og DM om søndagen, var der
med 3 runder i hver klasse lagt op til
en tveekend med koncentreret flyv-
ning.

Der var en utrolig spænding om de
enkelte placeringer under lørdagens
flyvninger. I alle klasser var resultitet
først givet efter sidste flyvning i sidste
runde.

lors Jensen forbereder sig menlølt før stort i JM/DM
F3C

Resultqter fro JM
FAI
Pi. Navn
1 Søren Østergaard
2 Michael Nyegård
3 Lars Jensen
4 K.H. Nielsen
5 Stefan Wiese
6 S6renJ6rgensen

Sport

1. Runde
229,5/1000
223t97r,6r
204,5/897
198/862,68
188,51821,29
186/810,4

2. Runde
262/t000
233,5/891,03
2451934,92
790,51726,94
2041778,46
194,5/742,21

1655/1000
1330 E03.6
1381.5 836.6
1-135 E67.1

95 1000
88 926.3
9r,957.9
83/873,7
6817l.5,8
6r,51647,4

1 Jesper Petersen 1690/1000
2 Svend Plougstrup 1410/894,3
3 Alex Kjeldsen S2E|BIO]
-1 Arne Jensen l2gbl766

Populær
1 F. Hansen Beck 891962.2
2 ltikliel Perersen 92.5/1000
i Ciaus -{bildgard 86.5 935.1
4 Benthe \ielsen 86i929.i
5 ]Ianin Jorgensen 75.5 816.2
6 Bent Perersen 72.5,783.S
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Nr. I, 2 cg 3 i hver klosse ved JM/DM i F3C foto

orci='e, .ei deres helikoptere og deres pokoler.

I e ? e-

Sidste fl5-nir:: i--ir ;;. "l-. -S,'-' . ;-. -'-.-
le var træf ic ei-l .:. s: -::. l::.:. i-,-.
og stanen om sonciai<:. -':: i =: ::- :-
08.30. sa det blev en roiig ailen- :lie::
alle gik til kojs.

Søndagsvejret var ganske pragtfuldt
med sol og svag vind fra skiftende ret-
ninger.
Spændingen fra gårsdagens fl yvninger
fortsatte i dag søndag.

Dommerne under stævnet var: Heinz
Wiese, Peter Lund, Bjarne Jæger og
Per Christensen.

Dette stær'ne Yal det sidste for den-
ne sæson hos RC-klubben Falcor-r. De

deltagende piloter og h-iælpere siges
hermed tak for deltaseise og pa gens]l
i 1998.

FAI
PI. Navn
1 Søren Østergård
2 N{ichael Nyegård
:l L:rs .Jenseu

= -\I- -\:-_ -- S:.--.:: l--.-.=

:-: -
. J-=1=: ?-:.:.=:-
') Aler Kjeidsen
3 Svend Plougstrup
4 Arne Jensen

PopuIær
1 Claus Abildgård
2 F. Hansen Beck
3 Mikkel Petersen
4 Martin J6rgensen
5 Bent Petersen
6 l{r-rud Pedersen

1. Runde
247,51903,3
27417000
2621956,2
2;5'9:10.7
-iJ i-r':'

':--: J-\ .

:-:a..i t
1250 66;.S
1205/836,5

89/1000
66,51747,2
831932,6
73,51825,8
651730,3
64.51724,7

2. Runde
295,517000
279,51545,85
232,51786,8
27r,51918,78
213,it824.02

t -- -----:
1615 E99.15
1470/803,49

102,5/1000
8t,51795,72
91,5/892,68
871848,78
701682,92
571556,09

3. Runde
296/1000
2561864,86
28\1949,32
271,51917,22
240.518r2,49

-..-.-
-r-::915.2Y
159u 935.29
1345/ 791,17

90/891,08
98,51975,24
101/1000
86,51856,43
751742,57
70,5/698,01

Overfort Toral
1000 3000
963.43 2909.23
907.71 2El:1.23
913,94 2763.12
793.57 2489.S9

ir,rlr-r 2965.1
9,211.01 2920.04
91;.72 2812.16
845,96 2485,95

973,25 2973,25
1000 2770,36
823,7 2756,3
786,08 2497,29
673,37 2146,24
0 1422.77

Med 35 pilc:er cg 50 fty po plodsen vor oktiviteten

stor ved KFKs hobbyflyvertræf .

KFK's Hobbllyvetræf

d.15. juni 1997.

KFKhavde igen i år indbudt til et ufor-
pligtigende Hobbyflyvetræf, og piloter
fra-naer og fiern var kommet for at få et
par hyggelige timer med masser af mo-
delflyvning. Der var ialt mødt ca. 35 pi-
loter op, og der var ca. 50 flY På PIad-
sen, så der var masser af sPændende

fly at se på og studere - stort set alle fly
var i luften, så aktiviteten var stor'
Herligt!

Vi havde ikke arrangeret de store
konkurencer. Piloterne skulle primært
have lov til at hyggefllwe, hvad mange

syntes var en god id6 og giord-e til ful-
dL. Vejret i-ar heldigvis med os; hr'
Voldboig har-de ellers ikke lovet for
codt veil'. hrilket lørdagen før stævnet
irred al i-vdelighed viste. Et par enkelte
piloter rlar mødt op om l6rdagen med

campingvogn, men var næsten ved at
blive skyllet væk af nok en af Tåstrups
storste regnbYger i år.
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Søndagen startede med rimeligt
vejr med en jævn vind fra vest, hvilket
er næsten perfekt, hvad angår fl1n'e-
retning, standplads og landingsfor-
hold.

Formiddagen var udelukkende af-
sat til hobbyfllwning men, Keld Han-
sen og Søren Sjelle fra Falken riste os

dog også, hvordan man fl5-er -FL\--
fly", når det skal være rigtig flot og ik-
ke mindst gå rigtig stærkt. Det rar me-
get flot flyvning. der blev præsteret af
de to herrer fra Falken med deres
næsten ens Spectraer i flot lormations-
flyvning.

Dagens eneste konkurence, "Ræve-
jagt", biev afiriklet sidst på dagen, og
undertegnede skulle være "RÆ\f'. Det
var min f0rste tur af slagsen. sa det r-ar
ikke helt uden bekl'mring. at -ieg sendt
min Precedent Fun-F11'er i luften med
20 m kreppapir i halen. Hr-is sandhe-
den skal frem, regnede jeg ærlig talt
ikke med at få min elskede model hel
ned igen. Der var en heftig jagt på min
hale - især Kim Forsingdal og Andreas
Larsen fra NFK var ikke bange for at
gå til den, og flere gange blev halen da
også "klippet" endog meget tæt på mit
sideror; men vorherre må have været
med mig, for modellen kom da ned i et
helt stykke uden en skramme(pvh.
ha). Konkurencen blev Ca c,g.a r-;ldei
aIKim Forsingdal. der sr-;---:-= :.:-- .: j:
saftevand og en sen'o mei i.'e::: :-::
tak for kampen.

Som afslutnins pa d;;.: ;ii=-:.
KFK præmier for hhi'. icF. rtrSi -:ri.:-
holdende fl5-ning. sorir ::-i :il K;-C
Hansen og Soren Sjel-e ;lrr i=r.: Sp=-
ctra flyvninger. og til den :::=:: l..-;er-
de pilot. der g:k l:- P' .^- 1,1., -,=: :-. : ..--
ken . Peter Ha,.tn:, := --',!, =-.t---:præmier for mest ,i:---.:.=-= 

=-:.j=- ' =
bedste crash - fi rr.'-.-r:--r i::==:.s encste.

KFK siger 1..-r. ::- := ::.:::n:+dte pi-
loter for en da; r:.+d ::a:ser aigod og
flot fly'vning og i:-c.r at se 1i3:e så man-
ge og gerne flere ----- hTK-I{ i':1.-iir-;e-
træf 98.

El-stævne i
Frederikshovn

2r-22/6 7997

Lad det være sag,t mei i:: . -:::::. h:--
ler ikke i ar slap ri i'r :=-:-. n:r. j=l
forhindrede os iklie i
at afholde vores el-stærr-i. :-.'::----:::
mange piloter forud havde r:-::--- i: .:=.

Lørdag blev der afr"iklede :-;-r-,ie: :
l0 celler, 27 celler samt popuiær.;- -.-
sen, og resultatet blev som folger:

10 celler
1. Herbert Locklair (D) 2000
2. Keld Ørum Jensen 1902
3. Michael Buchreitz 1798
8 deltagere

ffi1

-, - 1 --+ -

- : S-'i-t5 S

:. .::-r- -{bei
5 iieitagere

Populær
1. Keld Ørum Jensen
2. Herbert Locklair (D)
3.Zenon Mokras (D)
12 deltagere

Søndag fløj vi 3 runder speed 400 pylon
med følgende resultat:

1. Svend Hjermitslev
2. Keld Ørum Jensen
:1. Jan Abel

Det var dejligt at se så mange kendte
ansigter og heldigvis også nogle nye

=amtidig med, at det altid er spænden-
de at mØde vores udenlandske kollega-
er. som i år havde taget vejen fra T)'sk-
iand og Sverige. Hovedparten afdeita-
serne gik hjem med præmier, som ven-
iigst r,ar sponsoreret af Graupner,
Schuize Elektronik og Electric Flight
Equipment.

Pa gensl-n næste år' 
Jan Aber

DM i skolo 1997

Det var en lørdag morgen. Morgendug-
gen var netop forsvundet fra banen.
Der var stort set ikke en vind, der rør-
te sig. Det var i dag, slaget skulle ud-
kæmpes. En efter en gik piloterne ud
til deres maskiner og varmede moto-
rerne op.

Nej! Det er ikke en scene fra en
gammel flywerfrlm, men derimod DM i
skala 1997, som i år biev afholdt i
Sandmose Modelflyweklub. Og stem-
ningen var helt afslappet.

Det var i år kun lykkedes at samle
tilslutning nok til populær skala (der
blev altså ikke afr-iklet konkurrence i
F4C og stormodel), hvor der til
gengæid var ikke færre end 8 piloter
tilmeldt: 1 fi'a Sjælland,4fta Fyn og 3
fra Nordjylland. De 4 piloter fra F1.n

havde valgt at benytte sig af tilbudet
om at campere på pladsen og ankom
derfor allerede om fredagen. Vist nok
for at vænne sig til lyset så langt nord-
på!

Efter briefrng blev dommersedlerne
omdelt, og kl. ca. 11 blev den statiske
bedømmelse påbegyndt. Deltagerraek-

2000
1925
1880

2000
2000
1955

4I
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t!'iii:i;ii,
'i.rt1i;":dr

Øverst Biorne Pedersen med sin Cessno I 77 Cordinol, der blev ploceret som nr

4. Niels Leitr'itz's Byron MiG'l 5 model blev nr. I'
Øversf Erik Fredskild med sin Twin oller fotogroferet ved siden of den spon

sorerede lodtrækningspræmie. Ulrik Llfzen vondt l "plodsen med denne.Piper

Cub 14. fofos: Biorne Pedersen)

kefølgen var bie\-et afgioft ved iod-
trækning. Forste mand r-ar L-ldk
Lritzen, der straks efter sir: sia-Li:ke
bedømmelse gik ud for at iore:age sirr
fgrste fl;.vning. t-]rik fik lavet en n]-de-

lig flyvning i den meget svage rind fra
forskellige retninger.

Da allehavde været isemer'r 1. run-
de, stod det klart. at Finn Larsen fi'a
Sandmose mfk havde scorei de ho-ieste

statiske point.
Efter frokost blev 2. runde indledt.

og det var meget tydeligt. at folx r-ar'

ved at få varmet fingrene oP. Alle ik
forbedret deres flyvepoint. Det gialdi
især, da han havde en a{brudt forste
flyvning p.gr.a. motorstop. Desværre
lå han lidt lavt i den statiske bedøm-
melse p.gr.a. manglende farvebilleder
til sin dokumentation.

Nu var spørgsmåIet så, om vi skulle
fortsætte med 3. og sidste runde nu,
hvor det gik så godt, og vejret var så

fint? Det blev diskuteret piloterne
imellem, og man blev enige om at køre
den sidste runde om lørdagen. Og godt

det samme, for søndag var det silende
regnvejr hele dagen.

Resultqterne
1. Ulrik Liitzen 264
2.Peer Mikkelsen 249
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Kim Bloholm 233
B-jarne Peder..et-i 22:l
;-, --tr--ii{'--,i,1 'll0
\:.:-', n- -:: 20;
Finn L:r:er f92
\iels Le:tn:z 1S1

Molbo Træf 1997

Som vi skrev i invitationen. blev det
årets mest afslappede træf (se billedet
af Leo Eriksen) for vores gæster fra det
meste af J1-lland og for vore egne med-
lemmer. Og pyh!!l hvor var det varmt'
I nærheden af 30 grader begge dage -
ja, som det var det meste af sommeren.-Det var derfor noget anstrengende
med forberedelserne, men det gode

vejr må vi jo ikke klage over.
Allerede fredag formiddag ankom

d,e første gæster til vores flyveplads,
som siden sidste år stort set er blevet
fri for muldvarpe. Resten af fredagen
fortsatte ankomsten af vores gæster'

og også en del af klubbens medlemmer
håvde valgt at bo på pladsen, så efter-
hånden var de begrænsede camPing-
arealer fyldt godt oP.

LØdag formiddag ved briefingen
var der mødt ca. 25 piloter medbrin-
gende ca. 40 fl1'- af meget forskellig ud-
Ieende og storrelse. Både lørdag og

søndag år 'der fri fl5'vning, dog- af-

brudtlørdag af en præsentationsflyv-
ning.

Der blev nok flØjet meget, men vej-
ret lagde en vis dæmper på folks- flyve-
lyst. Sl-elv om det var varmt, var det dog

I

u

S

Efter den mere alvorlige del af dagen
var det nu pa tide at nyde bordets 91æ-
der. Der skal i den forbindelse herfra
lyde en tak til stæl'nets "madmor" Kaj
Pedersen, som havde sØrget for maden
til fællesspisningen om aftenen. Me-
nuen stod på lasagne, som blev skyllet
ned med et dertil (u)passende kvan-
iun vade varer.

Lnder middagen biev der traditio-
nel irc, inrkliet lod piloterne i mellem
om e. 

-c'1-geesæt sponsoreret af PITCH
og Lef Pouisen - en P-17 Thunderbolt.
B-vggesæiiei $k til Erik Fredskild.
Våd- sarnne le-ili.-Ehed blev Ulrik
Liitzens rnodel præmieret som væren-
de den mest stojsr-age biandt de delta-
gende modelier.

Sandmose llodelfl1-r'eklub takker de

piloter, der dukliede op. samt domme-
ie og gæster for at have r'æret med til
at skabe et godt stæme.

B.iarne Pedersen og Lasse SkPtt



DetvorvarmtvedårelsAr'cc:'-æ---::--.:--.-å-.1 : :t:-:=s.,crdonmonskobfedennødvendi-
ge skygge.

ikke nok til grillgrisen, sa hele lørda- se i NII kræver udtagelse, og den fore-
gen blev grillen fordret med kul. Klok- tages pa bagglund af foregående års
ken ca. 19,00 kunne Kurt - assisteret rangliste. Det betød, at fra NFK var
afPerfraBrande-partereogudskære Finn udtaget til FAI, og Eggert Nei-
grisen, som i rask tempo forsvandt fra strup og jeg var udtaget i B-Nordic.
fadene sammen med kartoffelsalat og Som holdleder havde Flemming
lækkert gxønt salat tilberedt af vore Schleimann meldt sig.
damer. I løbet af foråret/sommeren kom der

under middagen hl4dede man Kurt besked fra Norge om. hvordan stiær,net
for hans store incisats for at blir-e skulie afr-ikles. Nordrnzer-rdene har.de
muldvarpene kr-ir. r,s lgi-:,,1' ::t, ti:. : -,,.1 \c,r.Cisk nrester.skab sJrtltcl: r-€i
han klubbens initiaii-.: :-.,. I --::. .,.1, .,- .. ... ,...:. -.. :-:t.::._: _ -._

dest til Brende -\lF]i l,'-,:. - _:--_: :_ i:_.._:_: l-_:.,.:..-.-_-_ _,_: :-_:t.=-.--
mindst til diverse lil;is=:;- s-'-=: =.- :-=: :.:--'-= :t-.r----=i rt:i :_.-1 :t tlr-.--
speciel flor{attet iii }1, -: . Tr.et ir.r ri:.: ,.:- i'-=:. s . i=-::;=._.= ,::_:-. =i=Kurt Heer-ang. I{okke:: r:. 2 i. jr-r skui- ninisr en use med rejse :rc:r, 13 rii'ca-
le luften lige fl-rr-es rlrri igen inden ge.
mørkets frembr-ud: men den gode Leo Stæi.'net blev afviklet i den norske
Eriksen ville hellere'erie. iji det bler- bv Eh.erum, 150 km nordøst for oslo,
helt mørkt, hvorefter han iloj en formi- pa en flyweplads for rigtige fly. Det er
dabel natflp'ning. et stort fritidscenter ved navrrstarmo-

For denne beddft modtog han søn- en. Der er både golfbane og motor-
dag eftermiddag arets }Iolbo T!æf po- sportsbaner foruden flyveprads og mo-
kal. delfllweplads. Der var på siedet, rhg-

Alt i alt et godt, hyggeligt og især af- hed for indlogering i små værelser må
slappet træf, som vi nok gentas-er to kojesenge i hver, eller man kunne
næste år. campere pa stedet. Begge dele var til

Tak til vores gæster for jere s inrer- or-erkommeiige priser; men man kun-
esse for træffet. også en tak .ii aile. ne hurtigt regne ud, at deltagelse ville
som ga\r en hand n.red'ed forbereciei- koste flere tusinde kroner, lig.egyldigt
serne og afitiklingen afalr;r:el:eliei. hvordan man arrangerede sig. -"

turen som en campingferie, idet vi blev
:nise om. at når der kun var 6n flwe-
r.-rr:-ie r,n.i daqen, måtte det være mu-
-:- -r: ir-:5e resten af dagen til at se
r,.:=: ;: \ r"e og i ovt'igt have en af-
siaple::i= -rt-. Frnn var kommet til
salrrr:e r....:-:...^: - l:avde sin kone med
pa iuren.

Seh'e <,,,::x:-a:-a.:- :iartede om
onsdagen. os '3ai= F::::: ,,= -req ankom
til pladsen sonia= .::.::. ::i'oi' ri for-
ngjede os selr- 09 n:1,'iiru- ned at slå
lejr. Om mandagen b.:-.-i.r 'r"-lngeret
to steder pa flF-eplaciSg:. lio!- fitåfl
kunne flyve efter tur. Træn:n=en riste
hurtigt, at når man som her fl_rler fra
asfalt, hvad jeg ikke har-de pror-et for.
skal hjulene kgre præcist ligeud. eliers
overbelaster man hurtigt understellet.
Efter nogle runder og efterfolgende un-
derstelsjustering gik det meget godt.
Der var dog hele tiden det problem. at
asfaltbanen kun var 8 m bred, og det
kunne godt være lidt svært at ramme
den præcist, så modellen ikke kørte ud
i den meget stenede rabat. Det betød,
at mange modeller fik småskrammer
efter stenslag.

Konkurrencebanen var lagt vinkel-
ret på asfaltbanen for at vi ikke skuile
stå med solen lige i hovedet. Det betod
tii eengaeld. at start oe landing val pa

:--:--= -.'-=:-. --t=: 
-f i:::e;e: en<elt. nten

i=l -.-.: :i=r--:==. ,,=:;. ni:. SOnt i den
::re::ei. sonkurrencesituation floj
rorken meri pointtab til folge.

Danmark. Sr-erige og Finland var
blevet bedt om at stille med hver en
dommer, og Norge stillede som hjem-
mebane med to. Fra DK skulle Anders
Rasmussen dømme i FAI hele ugen,
men da han skulle deltage i B-Nordic,
skulle vi stille med en anden dommer
hertil. Da der ikke var nogen, som
meldte sig, blev det klaret ved, at fire
danske FAl-piloter delte opgaven, så
de dømte 6n runde hver. Det viste sig,
at den finske domme havde meldt af-
bud pga. et uheld, hvor han bi.a. havde
fået trykket nogle ribben. Der var såle-
des kun fire dommere tilbage, deraf 2
norske. Det var ikke nogen god ord-
ning, men trods dansk protest blev det
sådan. Det var anden gang. at der ikke
var nogen finsk dommer. hvilket er for
dårligt. De kunne er1. have stillet med
dommere pa samme måde som Dan-
mark. Det betod. at nar den højeste og
laveste karakter for hver manØwe blev
fiernet. var der kun to gældende ka-
rakterer tiibage. Det skulle man væn-
ne sig til. da pointene kun var to tred-
jedele af det, vi normalt har. Endvide-
re betod det, at der altid var en tællen-
de norsk dommer, som kunne få stor
betydning med de lave pointtal.

Forud for stævnet havde vi ingen
id6 om, hvordan Danmark ville klare
sig i B-Nordic. I FAI var vi godt klar )

4 Å

Vel mødt i august g8

Jorgett Koae Hansen. ibrr--'-,:!

F3A Nordisk mester-
skqb i Norge

30. juli til 2. august 1997

Nordisk mesterskab i Kunstfllrnine
F3A afvikles hvert andet år, og det r-ar
i1997 Norge, der var værtsnation.

I NM er der to klasser, nemlig den
internationale FAl-klasse og den fæl-
les nordiske klasse B-Nordic. Deltagel-

Den lange rejse og den lange tid for
stær'net m.v. betød, at Eggert Neistrup
meldte a{bud, så den næste på rangli-
sten kunne deltage. De to næste på
ranglisten var Peder Pedersen og Dan
Ser-erinsen, begge fra Dragsholm; men
de meldte også afbud. Dragsholm blev
cier{or lepræsenteret ved Bjarne Mad-
sen. som var nr. 7 på ranglisten. I FAI
n]eldte Erik Toft afbud, så den næste
pa ranglisten, Leif Widenborg. deltog i
siedet for. Flemming Schleimann
neldte også afbud, så jobbet som hold-
ieder blev overdraget til Finn Lerager.
\TK endte saledes med at blive re-
præsenteret af Finn og mig.

Det i1'kiiedes mig at overtale min fa-
milie til at tage med til Norge, så vi tog
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o!er. at -\llan Sorensen burde have go-
de chancer. når man sammenlignede
med tidligere resultater.

Der var' 25 deltagere i FAI, heraf 7 i
norsk mesterskab. I B-Nordic var der
13 deltagere, heraf 2 i norsk mester-
skab.

Efter første runde 1å norske Ole
Fremming på 1. pladsen i FAI, og det
var forståeligt, da han var forsvarende
Nordisk Mester. Ælan Sorensen miste-
de en manøvre og la lang nede. ne-
dens Peer Hinrichsen la pa en flot 5.
plads. Finn floj ikke op til sit bedste og
lå midt i feltet.

I B-Nordic 1å Anders Rasmussen
med424 på en 1. piads med mig lige ef-
ter med 422 point. Der var en finne pa
420 point, ellers var alle under 400 po-
int, så Anders og jeg fik pludselig blod
på tanden; men vi blev klogere. Jeg
fumrede med den usædvanlige lan-
dingsprocedure, så kun to dommere
gav landingspoint, så i de næste run-
der gjorde jeg mere ud af det formelle,
så det ikke kostede flere point.

Anden r-unde blev i FAI fortjent
vundet af Allan. som ikke ni:lecle no-
gen mano\'r'er og i det heie ta:e: i'i.
som han plejer. I denne rrnde bte..- Ole
Kristensen næstbedste dansker pa 7.
pladsen, igen med Finn midt i feltet
med en flywning under hans normale
standard.

I B-Nordic viste to norske brødre,
hvad de kunne, og slog Anders og mig.
Det var dog stadig tæt, idet vinderen
Per Søraunetfik444 point, Pål Sørau-
net 44L, og Anders ogjeg fik begge 440
point.

På det tidspunkt l-rabede jeg pa lidt
mere vind i hab om. at de nirnqe
træningsr-under i kraftig bjæst kun::e
give mig en lille fordei. og de 2 iorsie
runder var a{liklet i megei sr-ag rind.
Vind eller ej - 3. mnde b.ier-i FAI mn-
det af Nils Øystein Bossum ned Allan
på 2. pladsen og Ola pa .i. niadsen. \Ie-
get tæt, så der var megen snak om mu-
lig udvikling, når darligste runde blev
trukket fra. Ole blev igen n.es-rbedste
dansker med en 6. plads. Finn ilo.i en
pæn runde, men var stadi.-e piacerei
midt i feltet.

I B-Nordic begyndte der at tegne :ig
et billede, idet Per Søraunet igen
vandt med 465 point, og jeg frk 464 po-
int. Anders havde motorstop og fik en
sidsteplads i denne runde. Intet var
således afgjort før sidste runde, idet
der i begge klasser var flere, som kun-
ne vinde. Det var ikke meget, jeg sov
den nat!

Den 4. runde gav dog ingen ændrin-
ger i toppen af klasserne i forhold til
stillingen efter 3. runde, idet Ola vandt
FAI med Allan på 2. pladsen og Nils
Bossum på 3. pladsen. Peer fløj en flot
4. runde og blev igen næstbedste dan-
sker og endte samlet på en 6. plads.
Ole blev nr. 7, Finn blev nr. 10, og Leif
Widenborg frk en ærefuld 13. plads.
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I B-Nordic vandt Per Søraunet ogsa
4. runde og vandt derfor også samlet
med mig på 2. pladsen og Anders på 3.
pladsen. Bjarne Madsen havde hele ti-
den lidt svært ved at få tingene til at
glide. sa han endte lidt langt nede på
en 9. plads. I holdkonkurrencen betød
det. at Norge vandt med Danmark på
2. pladsen i begge klasser.

Det r-ar en spændende uge, hvor der
bler- i-ist megen god flyvning, og hvor
ri fik opievet stemningen ved at delta-
ge i en international konkurrence,
hrilket for flere af os formentlig bliver
forste. sidste og eneste gang.

Jeg vil godt benl'tte lejligheden til at
taklie \FK for den økonomiske støtte,
der bler' 1-det Finn og mig til deltagel-
sen i -\*ordisk ]Iesterskab.

Torkil Hattel

Fly For Fun i Odense

1.-3. august ai-ncricii Odense lIodel-
tr--__--_:_-._;- ___ f,:_ ,l .r. i.-r ^r. -_'-i-::\.,..'

\- l=: i=l-l-: ..==.:-=:.i-';-:< :i- -,:
blir-e perGkt il. noi--:i1-':rr::: c:::,.is
af meteorologerrles inisier rim cier

modsatte. Fredag eftemiddag ankom
de første gæster fra Svendborg og Søn-
derborg, og så blev der fløjet en hel del
resten afdagen.

L6dag morgen startede med mor-
genbord, hvorefter vi startede på da-
gens fly for fun konkurrencer. Touch
and go blev vundet af Søren Helsted
fra Odense. som med sin 2 meter
:\'.ptpl' a:rcdL. t'- tr,ruchr -1 gange pa et
:rinui.

Flamir,sori=s ik to r-indere: Sune
Andersen o= jaccb Thrane. begee fi'a
SVendb,rr';. r:nr.i. ::'. =: :,. -.::-r :::-
den for' l:in;t:ei. sr-,n i-31' sat ai l:i def -

te.
Spindkonkurrencen gik til Michael

Nlunk fra Odense, som opnåede 46
spind lra en h6jde, hvor man knap
kunne se hans Kobra.

Loop & rul: Igen var det Jacob, som
lob med sejren. Han nåede sine 3 gan-
ge 2 loop og 2 rul med mellemliggende
:r,ich and go pa kun I nir-rut og 37 se-
<u:lder.

Ba<;eræs. som gar ud pa at hente
en:,ri:'.-3rd. starte sin model op, åbne
og dii'e s::: sc,daland. mens man flY-
r-er. iai:Ce '-,f sieit€ den tomme flaske
pa placis - a.::.:i:rl: en pa kortest mulig
tid, blei- r-,rie: ai Soren Helsted, som
brugte i minu: ,-,: -li sekunder til den-
ne leg.

Æt i alt bler- den samiede konkur-
rence vundet afJacob Thrane, som frk
420 point og 2 indinciuelle sejre.

Nummer 2 blei- Sune Andersen,
som også fik420 point. men kun havde
6n vunden disciplin.

3. pladsen blev besat afPer Hansen

fra Sr-endborg med :390 point på tav-
Ien.

4. pladsen gik til Soren Helsted med
380 point. Flot klaret neri en 2 meter
svæver.

Nr. 5 blev Michael Nlunk. ligeiedes
med 380 point, men igen var det cie in-
dividuelle sejre, der afgjorde sagen.

Finn Sørensen fra Odense frk for-
nØjelsen af 6. pladsen med sine 310 po-
int.

I den efterføIgende rævejagt klippe-
de Michael Munk først, men blev af
dommeren, Jesper Jensen fra Sønder-
borg, underkendt, fordi han klippede
snoren, som bandt rævehalen fast til
modellen. Nv hale - og næste klip blev
af Søren Helsted. Endnu en ræv blev
sendt op, så der nu var to, og Sune An-
dersen fik også et klip. Sidste og af-
gørende klip gik igen til Søren, som
vandt rævejagten.

Del var præmier til alle deltagere:
ser-voer, sekundlim, epoxy-lim og pro-
peller. Det var en sponsorgave, som
OM-F havde modtaget fra FLYWOOD
MODEL-HOBBY i Næstved.

Midt på eftermiddagen var konkur-
I'er1cL.r'r1e .clut. oq' det' r'ai' r-..c'n f i flI"-
:t::--.. Dst' :..;'.' :;1,.i: up I 5-:-;iien. og
s:.::::-:-e ieliaEere lik polser med kar-
roiielsalat som tak for deres indsats.

Ud pa natten blev der fløjet med f)-r-
værkeri på en svæveflyver med hjæl-
pemotor. Flot syn, når romerlys og ra-
ketter bliver skudt afi alle retninger i
sikker afstand fra publikum.

Efter morgenbordet søndag var der
igen fri flyvning. Vi skulle have haft en
2 meter konkurrence, men med kun to
deltagere går lidt afspændingen af, så
konkurrencen blev droppet.

Først på eftemliddagen var det
præmieoverreeklielse. og derefier brod
folk op for at tage hjem.

Tak til deitagere og hjælpere til det-
te stæ\re. Det var' en n'eek-end med
masser af h1-gge og massel af fl5ning
i det bedste fllvevejr, man kan tænke
sig

Odense Model-Flyveklub
Tbrben Møller

Hirobocup i Donmqrk

9. og 10. august.

Selv om der efter sigende er blevet,
solgt mellem 300 og 500 Hirobo-heli-
koptere her i landet, og vi havde det
flotteste vejr. dukkede der kun 5 pilo-
ter og deres makiner op på Fredericia
modelflp'eplads den 9. og 10. august.

Lordagen forløb meget stille og ro-
ligt. Den forste, som ankom, var Ste-
phan Wiese. Han kom lørdag morgen
klokken 08.00. Klokken 08.30 dukkede
Kaj Kudsk op, og ca. klokken 09.00 an-



kom vores generøse hovedsponsor og
iniatiativtager Aksel Mortensen (Sil-
ver Star Models).

Der blev snakket meget om lørda-
gen og fløjet lidt.

Søndagen bød på lige så godt vejr
som klrdagen, og der kom da også nog-
le flere Hirobo-ejere. Vi endte med at
vær:e 5 pilotel til flr'-for-f'un konkur-
rencen. Det val ikke ntar-rge. men dog
en start. Der r-ar rigelig af tid til fri
fl1runing, hvol bl.a. Stephan viste flot
3D flyr-ning med I{.rr Kudsks GPH 346
fra Hirobo. Der ,'-.-l' :t-ruie flotte lto-
deller. og den. :.:' '. , -l
Shutlen. Det er (,i:- -:r -:- -..
billigste beglndernr,,j=.-=: :
det. Ønsker' firålr r-.clr. .. .I l:---
en prisbillig og s,''::i :. :=

Den billigsre 6r''=::- .:=- =: -s----
gien til ca. 6.99-.- .: . : =: --.: ---
dejlig at fln'e niei.

Erling Jensen hi.-'.'j= :, ---= :r,,-r-.ie-
mer med sin rtr:=- i.: .-.,-.-- -.,....."-
vo stod af micit i =r- :t: . --,- -...,.-.
men heldigris er ':.r-:=:.:=-.=:' :-..:i:
godt ljedlendr.. "!-: ..r r:t s:-:rdån-
de".

Det r-ar en r=. - 
-.-e:io-.-tsende sejr fra

Stephans srciE. :r;r Certil skal ogsa
føjes, at Stepl.:: E. r.-: ::rlr i: :.:dan-
ne baner og tå-<r- ::=;-.'. -ra. i: '--- i.i -
for-fun konkurre :- :. :'.

Der var nogle :i::-. rr-i:-:r. S,rrn
blev sponsel'r. .:-t -:--:.=- 1.1. r--.:r-:=r
"Silver Star flodei.'.

Det var lidr ',r: 
-. .- ---.: r, :t.=.1:.

og vi haber ailesammer. :- -.. -. 
-_ -^-_::-

ne gentage successen fil læ::e -: :-,=i
måske lidt flerr c*.-.,-, '':. : , i :'- I ----_-:, __rgangoglastovei iJ.:\ :-_'- I -:.. r.: .1

får et stort stæ\Tre i:- :--:.--.= -.:

DMi2M I

D--'* _,-IrL.! '- --.

Holbæk

23-24/8

13 piloter deltog ved dette års 2M DlI.
Vejret var godt med jævn vind og bade
sol og skyer. Æt forløb så perfekt, at vi

havde fløjet 3 runder inden kl. 18.00
om lørdagen, så vi besluttede at holde
fri om søndagen.

Vinder blev endnu engang under-
tegnede Stig Christensen, Holbæk
med 6216 point. Nr. 2 blev Per Knud-
sen, Holbæk med 5503 point, og nr. 3
blev Finn D. Hansen, SMSKmed 5172
point. Resten af placeringerne fremgår
af resultatlisten.

Tak til alle, som deltog, og specielt
tak til de n1'e. der turde vove pelsen.
Jeg haber. at r-i ses et eilel andet ste.d i
i-.: l-,r:skr- l-:ri t:r :-=::a -rt'

--. I ' '

Resulffie{'ne:
- S::: l:--:---:.4::,-, : --.-:- :---::- : -
.: r -:-:- ] ii.::s=:,. Sl,lSii 5i;2 -

=. John Ol:en. SfISK 51:11 -
5. Ole Blonrserh. Hjorling -1912 -
rl. Huso Poulsen. Holbæk 4824"
l. Jens P. Jensen, Borup 4696"
S. Uffe Markussen 4454"
9. Ben Besiakov 4414"

10. Peter Lassen, NFK 4323"
11. Børge Hansen, Borup 4024"
12. H. Rasmussen, Borup 3215 "
13. Bjarne Stubberup, Borup 1130 "

Dqnmqrks Mesterskqb i
F3B høistort

J=: -.^:"--:= lll i F3B højstart blev den-
__ -g_ r-. LtL!.

s;*--::-:- i.--::..:r r--ngsklub. 13 pilo-
t€r oe-i,-'i : ra::- 2 ciaqes stævne i
n'eekencie:: d=:- .- - . - :i ,. augu.'rt 1997.

Stær-ne: ii;-:i: ...:i:= lormiddag
kl. 10.00. Fra 'j'.'--.::i : Frr deltog 5
piloter', mens der j; S-'=--a::i cieitog 8
piloter. Efter india:e::e a: :l:'lr iddags-
kaffe gik man i gir.n:: ::r;i i-rr-ningen
kl. I 1.00. Der bler-flo-ier :l : 2 r-:ncie den
fgrste dag, hvilket var iicil :::.lcire end
forventet.

Som sædvanligt var det cirengene
fra Sønderborg Modelfln-ektub. cier
hurtigt lagde sig i spidsen for konkur-
rencen. Da næsten alle piloter uden
problemer kan fl;we 7 minutter i r-a-
righedsrunden og lande inden for fa
meter fra landingspunktet, er det i
speeden, man kan se, hvem der vil lobe
af med sejeren. I speeden fløj Jan og
Jesper næsten konstant 2 -3 sekunder
hurtigere end de nærmeste konkur-
renter. Det betyder typisk en forskel
på 100 point bedre end de nærmeste
konkurrenter i hver runde.

Del bler.floiet med bade færdigb-u*g-
:ecic :r,rcie'ller''rg selr'konstruktioner.
-L_ _-=:j,:L.r'==c-Ce n,_'deiler var der 6
.--.. :...:s-- ) ::=i \--i::-e ol 1 srk..Jerr-

=- :---:; T-::.--. -l: ser.-.ioristrrktioner
'.'': :=r - ::<. Caracno. :l stk. Spark \r,
- s--s- DiarrranlTenere og I stk. Focus.
-{ie modeller har krængeror, flaps, si-
deror og hojderor. Alle modeller bliver
ligeledes flgjet med computeranlæg,
således at man kan anvende butterfly-
bremser ved landing og en speciel
krængeror/flapposition ved højstarten.
Spændvidden og vægten på modeller-
ne er meget ens. Spændvidden er ty-
pisk 2,8 -2,9 meter og vægten uden bal-
last ca. 2,4 -2,6 kg. Kun John fløj med

\r\- å*"***-**. 'i {

,!

:.-.:' :

":r. :'1':':'."'..--... rr.::-;+r'
: r:;:!4,:i r--ti:r;ii;!;f :;:i:!:f l r: : | :t-,,41 ".,: | :.

,:.;i!iri:i,l;i::;:r::;llilll:::r:::::ii,:r -:::.r'' I :.
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John Rosmussen fro BMC med sin nye Corocho me
del, hvis bøiede tipper giver et helt specielt udseen-
de. Kroppen er utrolig tynd og kræver specielt rodio
udslyr i miniudgove.

en lidt storre nc)del. -som er en helt ny
konstr-d-r:irr:-, Di'r::e noc1el har- en
spænd',-1iia :. .,.^ :--=:.'r' - a-l r.'-=:1

pa ca. 2.S {::.
Lorda; jI:E:- '. -: -i: I :rr:r --- 

--. i
fælles spisn-:.i: .: ::- -:-------:r:,-- r::--
fesrtelt. \Ianqe p:-':-e: ::-,;i :,:-;. i=--
tog i detie Jrraniirninl. :rVor rnen;er.
stod pa grillet lamme- og oksesteg. De
\-oyede historier stod )Iorten for. Disse
blev fortalt pa bedste jydske facon til
stor morskab for resten af forsamlin-
gen.

Søndag morgen startede med indta-
gelse af morgenmad i festteltet. Efter
en lidt halvklam l6rdag klarede vejret
nu op, og solen begyndte at skinne,
hvorved temperaturen tog et gevaldigt
hop opad. De lange bukser og vindjak-
ken blev straks skiiftet ud med korte
bukser og en T-shirt sponsorelet afEx-
pert Radio.

Dagen foriob uden stone uheld.
Kun Æex oversa et stolt træ i omradet
og pludselig la hans Jeri'el godt til ret-
te i toppen af træet ca. 2[) neter oppe.
Lars klatrede dog hunie-i ,rD : ir'æet
som en bedre abe, og kort efter rar r:o-
dellen firet ned uden en eneste skrar-
une. Bo var også lidt uheldig elier ci1-=-

tig. Vi har en flyveplads pa 6 ronder
land med en I meter bred å langs den
ene side. Det lykkedes Bo at lande sin
model midt i åen. Godt gået!

Resultatet af konkunencen, efter 7
runder, blev som fglger

l. præmien var en discman skænket af
Expert. Til de efterfølgende piloter var
der en CD
Iigeledes skænket af Expert.

Tak til alle deltagere og hjælpere for
en hyggelig week-end.

NFK
Rend. Madsen

:=- -: j:-::'ccrg i gong med en høistort. I forgrunden ses den l-shirl

=-::- -. SMK overrokt pokol og L-præmie af Henrik Andersen.

P-t-

'l
-).

1

5.
6.
7.

8.
q

10.
11.
\2.
13.

Klub
SMK
SMK
BMC
FXIK
OMK
NFK
NFK
N-FK
NFK
NFK
NFK
NFK
NFK

point
11.808
t.617
Lt.487
ll.t74

17.073
10.969
10.394
10.261
10.084
9.760
6.675
6.618
5.059

Model
Ellipse 2V
Ellipse 2V
Caracho
Ellipse 2V

EIIipse 2V
Ellipse 2V
SPARKV
SPARKV
Ellip-sg lf
Jervel'
SPARKV
Diamant/Iener6
FOCUS



i

NFK.s modelfly-
oPvIsntng

Søndag den 14. september 1997

Læserbrev

Advorsel!
vedr. "service" hos Ro-it-le Fu:-i_,-.

mange. der kunne naevnes. De r-ar ..----
mecl iii at gore vor modelfll'oprisn::-:
til en sior. oplevelse for de fremrnod:e
:-i=<uere. ]Ien flest points hos pubii-
krn scorede nok teamet Lars-Jolsen
hr',rli og \Iichael Roneklindt med deres
r.l'bindrevne Draken-model (se MFN
:l 97,. \'i \-ar mange, der var overraske-
de or-er, at det var så meget skub i den.

NFKs egne piloter bidrog seh{ølge-
lig ogsa i stor stil. Vore dygtige heli-pi-
loter Henrik Rasmussen, Ole Skou
Hansen og Jesper S. Petersen gav den
hele armen. Blandt de fastvingede var
ukuelige Kim Forsingdal altid med, og
Andreas Larsen var heller ikke til at
stoppe - heller ikke. nar dele afen fla-
rningoklods hængte sig fast i den ene
r-ir-erio. \bres sr.æveflygruppe viste
::i :1,.,i i1-rrling med deres hurtige

F.:B-n,,,cieiler. Til trods for den hårde
blæst lar der faktisk ikke mange
storre uheid. Det værste skete en time
inden opvisningen, da Kim Forsingdal
ødelagde sin F3B-modei i en hBjstart.
Jeg haber. du nar at bygge en ny en til
vinteren, Kim.

Jeg synes, vi glorde god reklame for
modelflysporten. Der var også repræs-
entanter fra pressen til stede. Des-
værre blev referatet i Berlingske Ti-
dende dagen efter igen nog'et med "Je-
rctoi" os "r'oksne drense". S: et' du: ',,

.,=; :: l--l:l-::--- -': ,--.:-.i
'-...-..'.: ' -=. - l:l:----:l:: - -.-- j :is::.:.{::r-= i
RC .t:-:s= .-:-:=: .',':1. ,ta SOm her er
r.--s:-:-.-:.- , i;:le iæserbreY i fmstra-
. - l- -. :l . -rSiaende.

lled r-eniig hilsen
]'Iads Black Ifi'ersen
C.T. Barfoedsvej 10
2000 Frederiksberg

Tillæg til ovenstående læserbrev
27. september 1997:
Torsdag den 25.9.1997 - altså lidt over
et kvart år! efter indleveringen den
18.6. - udleverede IC i København en
n1'modtager.

Hvad der er sket med min gamle
modtager i hænderne på RobbeÆuta-
ba. står stadigvæk den dag i dag hen i
det uvisse, bortset fra at "man" ikke
har kunnet frnde den. Den er simpelt-
hen pa mystisk vis forsvundet ud i den
bla luft. uden at RobbeÆutaba på no-
get som helst tidspunkt har fundet det
anstændigt at give en klar tilbagemel-
ding om problemstillingen eller et for-
siag til løsning af samme.

Konklusion: RobbeÆutaba har
altså alt for længe valgt at fortie. at de
har "mistet" en kundes modtager i de-
res varetægt.

Og det siger jo beklageligr-is alr om
RobbeÆutaba.

; i:. .r omkring 400 tilskuere syntes,
-.-: ::: ieli1nning er interessant nok
:--. -.: t- '.:- betale penge for at se på
j=: :-.- =:- -:i: <old og meget blæsende

-a -- ---: - -g- -!"- --- : ..-i-

T:, ::' -.. : :-. -.: .'i le.enbyge medfør-
te er:;--.----::,.--.^.- r::rdt i program-
met. ii^ p:i--.--:::: -.-:ri:.lig. ht'ad de
kom for. E:- s:: . --: .i= : .-.s:in{ i mo-
delfl.r.r-niuens j-.--::, ..::-s: - cle van-
skelige forhold:--:: i. , '--.'-re ir-r'ige
hjælpere langei. :'; j:- :.:-:=r ,,i'er di-
sken i stor stil fr; .:. :-*--.. :...iyvogn
og forsynede pubLi^u:: :::=i ;::ie og
hjemmebagte kager. T.r. ..:-,- jc :-ti€.
Og sidst, men ikke mincis:. :.< ::- r'ore
sponsorer APJ Skala Jl,,,di'-:li'. Josri
Hobby, Maaetoft og Take-Oii :"n r:r\'-
de givet os diverse modelflltcis:il'. s,trr-r

vi kunne udlodde blandt de frenn'rcire
piloter. Det bliver der sat pris pa.

Det bliver måske lidt svæt-t ar si_Ee:

'Velkommen igen til næste arl". for fi'a
1. juli 1998 står vi uden fl;weplads. \l
er blevet sagt op på den plads i Tul-
strup, som vi har hørt til på i ca.25 ar.
Vi søger nu med lys og lygte efter et n;-t
sted. Vi er fortrøstningsfulde, men ti-
den er absolut ikke på vor side. Men
hvem ved, måske bliver der en NFK
Modelflyopvisning i 1998 ogsa.

l,[ .-:.-,-.'.:. -\,..,' izor Jbrelogt ocenstoen-
:i,. .;:'"rindiæg for robbe lFutaba int-
p.Jrtoren Peter lffaaetoft, der har sendt
folgende kommentar:

Randers den 16. oktober 1997

Jeg agter ikke at deltage i en debat
med lfuersen, da denne på intet tids-
punkt har henvendt sig til underteg-
nede men direkte til Modelflywe N).t.
Derfor må desværre konstateres, at en
optræden i ModelflyveNl.ts spalter for
Ifversen har været r.igtigere end selve
det at få sit problem iost. Dette be-
kræftes af fremkomsten af et tillægs-
brev, efter at problemet for længst var
blevet løst.

I al sin enkelhed handlel problemet
om, at en modtaqel vat' bortkommet.
Da dette blev klar-t. bler- den omgåen-
de erstattet med en helt nr-. Bortkom-
sten af en modrager skal naturligvis
beklages - at der g:k for lang tid til det-
te bler-klan - lieeledes. Den involvere-
de forhandler har i ovrigt ikke forsømt
sine piie-rer.

^dle Iflersens bemærkninger om
det ene og andet genkendes ikke fra
rirkeiigheden, hvorfor jeg ingen be-
n:ærkninger har til dem.

\Ied venlig hilsen
Peter Maaetoft
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RC-unionen

RC-unionen er den danske landsorgani-
sation for modelflwning med radiostyrede
modeller. Årskontingent senior kr. 320,- +
indm.gebyr kn 25,-. Arshontingent junior
130,- + indm.geby'kr. 25,-.

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 ://wwrvrc-unionen.dk

Bestyrelse:
Klaus Egeberg,
Dragsholm MFK., formand.
Tlf. + Fax: 59 32 77 40.
Arilil Larsen, Mf. Århus, neestformand,
Jorgen Holsøe, KFK.
.Jdrgen Kaae Hansen, Mf. Arhus.
Er:.: \r'n'rirrk. Sonderborg M{k.
S:--- :r :lrr ll,l:Ill:s:cn. SX{SK.
' '.- :... - 1 '- :\ \T Ii

Eliteudr alget:

Sr :t t iazoclt l1r r:
,Tan Hånsen
Arnkilgade 50. st.tv, 6400 Sønderborg
tlf. 7 4 42 94 94

SkalamodelLer:
Leif Poulsen
Neptunvei 38, 8723 Løsning.
tlf.75 65 77 77

Helikoptermodeller:
Benthe Nielsen
Amlundvej +. 7ii21 Gadbierg
tlf. 75 88 5.1 51

Spor-tsfl y'veudvalget :

Torben \Ioller
Hjulets Kvarter 262. t22r I Odense SØ

tlf. 66 15 5S 69

Flyveplads-udvalget:
Erik Nymark
Bakken 23, Fynshar'
6440 Augustenborg
LIf.74 47 45 47

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

Salgsafdeling:
Heidi Hansen
Jernbanevej 4, 4262 Sandved
t.tf . 53 75 67 02
Tif. tid: alle hverdage meliem
kI. 17.00-19.00

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

Kontingent

Kontingent for 1998 forfalder til betaling i
december måned 1997.

Såfremt du stadig ønsker medlemskab
afRC-unionen, er det en god id6, at du be-

taler inden udgangen af december måned,
idet du ellers ikke er forsikret fra 1. januar
1998. Dette har specielt bet;'-dning for stor-
model-piloterne, da det er ulor'ligt at flyve
n-red modelfly over 7 kg uden RC-unionens
udr-idede forsikring.

Hvis du af den ene eller anden årsag ik-
ke længere ønsker at være medlem, så vær
rar at give besked til sekretariatet. Der-ved

undgår du en unødvendig rykkerskrivelse,
og vi slipper for unødigt arbejde.

LøsI oq fqst frq
sekretåriqtet

Rer.cir'r<: :i::r'e ':dkomnler i forbindelse
med repræ:€-niån: i:bs:rlLrdet den 1413-98.

Sorg for. ai LrS.; =i.=iin l<]-dbs\# er re-
præsenteret i bogen. .:. l.:d.e danske og

udenlandske modelfl5'cre k:r Lnde lrem
til din klub og kan se de regier r= res:r'ikti-
oner, som I er underlagt.

Bogen skaber kontakter.
Kort, rettelser m.v. sendes til:

RC-unionen, klubhåndbog
Jens Larsen
Sydvestvej 34, 8700 Horsens.

Er der tvivisspørgsmåI, er du velkommen
til at kontakte mig på tif. nr. 75 64 73 43.

Nye Klubodresser:

Vejle Modelflyveklub
Hardy Christensen,
Hybenvej 9, 7361 EjstruPholm
tlf. 7 5 77 38 25120 65 63 7 6

Medlemstalle t pr. 23 I lO -97 er 28 14.

Som den opmærksomme læser ved, (se

NIFN 5i97) så var vi 2939 medlemmer med
1S7 i restancc i augsut måned. Vi har efter-

--::'jt s :ii:i ,1.' 1S7 rcstanter og kan så

Udgået klub

Vi har sagt farvel til en klub p.g'a.' at der

ikke længlre var de nødvendige 5 medlem-

mer for ut ko.t.t" være optaget i RC-unio-
nens klubkartotek.
ll : -lr'.;i:' sr: ,t11l:

Hobro Fjernstl-ringsklub
_ __:_ _ _ __:-.i

.rrr --ob. åel :1,::.=
han omdeier deis tii
dels abonnenter.

Web siden. der kom i gang lor nogle man*'
der siden. ril i 1998 blive forsogt giort bed-
re og mere omfattende.

Det er hensigten, sa tidligt som muligt,
at få stær-nekalenderen på Internettet. og

at man ud fra denne kan klikke sig ridere
til en indbydelse. nar (hvis) en sadan fore-
lieger. Desuden vil der komrnc en indmel-
irngslorltuiar. sa ikke-medlemrler kan til-
::.--.:- si: RC-unitrren clil'. i:..

il-. -" -.1 ^lulb:rle r'-r lndtil nu op-

riiiii :l :-lll:-- -lilr:r:a , -ii-lbibnegnelsen,
n-:-' - 

-= .- :: : .: .; -.:- .- - ::-;:g ned' Såffemt
bioi .: ::.=i.-':::: ..:..':it:: er lilkoblet Inter-
nettei.

Endr:d-:- .-':: i-: .:rbefales alie at til-
melde sig:i, =:- l--'l-,i:ie. sa alle kan med-

dele sig tii hira-niar. Denne service koster
ikke noget. Tilnei,j:c-r :ker til adressen:
rc-subscribe@ sunsi:e. auc.dk
Preben Baier. rrebna:ter

Klubhåndbog

Deadline for indsendelse af rettelser/nye
klubber til klubhåndbogen er den 15/1-98'

Dette postbud havde, seldølgelig, set
forsiden af MFN 5197, og det var et billede
af hans "drømmemodel".

Dette postbud var et godt postbud, for-
stået på den måde, at han afleverer bladet
til det pågældende medlem/abonnent. M
har imidlertid tidligere været ude for, at et
posbud tog MFN med hjem og derfor ikke
fik det afleveret på rette adresse'

Ang. hnpz I / rc'unionen.dk FMK od nye veie

P.gr.a. industriel udbl'-rning i omrariet har
Fredericia Modelfll'r'eklub faet anlagt en

ny flot vej. Besggende skal fremtidig folge
denne kørselsvejledning til FMKs bane.

Anders, FMK

A-certifikqter

1369 Kim Ravn JPrgensen, Vejle M{k.
1370 Michael Strøm. Storkøbenhavns Mfk'
1371 Aytekin Gdniil, RC-Ørnene
13?2 John Støvring, M{k. Musvågen
13?3 Steen Petersen, Vestlollands M{k'
1374 Mikat Iversen, Ellehammer RC

1375 Svend E. Funder. Mfk. Gudenå
1376 Mikkel Holch, Aarhus Mfk.
13?7 Christian Mathiesen, Aarhus Mfk'
1378 Frank Mathiesen, Aarhus Mfk'
1379 Henrik \\'. Larsen, Aarhus Mfk'
1380 LeifArentsen, The Flying Tigers
1381 Kell Najbjerg, Holstebro RC'

1382 Bent R. Christofersen, Viborg RC

1383 Niels Kofod, Holstebro RC

1384 Lars Kjærgaard, Ribe Mfk'
1385 Andreås Ktist"n."tt, Holstebro RC
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Orientering
frq

t'

E

F

A: Manør'ren begynder
B: Landingsbanens midtpunkt - nedstig-

ning begynder
C: Drejet begynder
D: Drejet slutter
E: "Break" begynder - h6jde 5 meter
F: "Break" afsluttet - manøvren slut

(,r r.::.. lp i:e:r tit fir-ralen. Pa det tids-
punir -r l.t:lD\ len s.ul. og modellen
fonsætier rrrcd :... ..r-.ti,n:. ..'. i. :t il.,r. .til-
le eller fired cl- .=:-:. . :.

Feil

- ]Iodellen beglnder manøwen i for
lav hojde.

- Der er ikke noget tydeligt højdetab.
- Hojdetabet er ikke konstant.
- Modellen er ikke rettet korrekt ind

for frnalen.
- llodellen begynder 360 gr.aders

"break" drejet for lavtAøjt.
- Sr.i.r::ungsl'i1ten er ikke konstant

i:_ i:. .rl;,', -r ,Crr.: dr.e.iet.

- ]'i- i.--=:: :r ::,-.: t-f:=i tnCl ei:er.
- -:-i-:-:si -:-=:r= ::-:::.:--:-,:- .-itl

Lordag den 24.januar fra kI 14 til 18 afhol-
der E{lIiEN polfllwningstræf i Fugle-
bjerghalien.

\l har i F-{LKEN pa klubaftener og ved
et par op\isninger i lokale storcentre haft
meget fornojelse af at fl5'e polfl5-ning.

Derfor har vi besluttet at afholde et større
træf midt i den mørke vintertid.

Ved træffet - hvor både piloter og gæster
er lige velkomne - vil der blive flgjet en com-
batturnering om det uoficielle Sjællands-
mesterskab.

Til denne forrn for fl-1-r.ning egner model-
ler som beskrevet i Hans Rabenshøjs bog
"Byg selv små nemme modelfl-v-" sig foftrin-
ligt. Vi vil dog også gerne se andre model-
typer, så derfor vii der også blir.e uddelt
præmier i klasserne skalafly og eksperi-
mentalfly.

Efter træffet er der mulighed for at del-
tage i fællesspisning i hallens cafeteria. Vi
har fået kokken til at sammensætte en god
mcnu. Vil du deltage i spisningen, indbeta-
,es xr'. 95.- pr. kuvert inden den 10.1.98 på
l:.-r;r-ns gilokonto. der har nr. 109-80-63.

l:-r-.];irr: cr: inlomation hos Arne

Glosfiberseminqr

Skalastyringsgruppen og Holstebro
Modellfl,weklub indbyder hermed til
glasfiberseminar lgrdag den 21. febru-
ar 1998 kl. 11.00 på adressen:

Fællesrummet, Sønderlandsskolen
Sonder A116 25, 7500 Holstebro.

Parkering i skolegarden ad Skiern-
vej'Bakkei'ej.

Seminaret er planlagt som et arbej-
dende seminar. D.v.s, at vi har allieret
os med tre dygtige eksperter på områ-
det. som vil demonstrere og vise frem.
\l ril dele deltagerne op i tre grupper,
som så vil skifte bord/ekspert re-
gelmæssigt, så vi får dækket så meget
som muligt. Der vil være rig lejlighed
til erfaringsudveksling og til at stille
spørgsmå1.

Følgende emner vil blive dækket:
- Fremstilling. Stor og små
- Fremstilling af emner
- Fremstilling af original plug
- Polyester contra epoxy
- Vævstyper - fordele og ulemper ved

de forskellige
- Beklædning af ringer og kroppe med

iei giasfiber

Deltagergebyr på kr. 50,- er incl. kaffe
og rundstykker. Medbring selv mad-
pakke.

Tilmelding til:
Leif Poulsen
Neptunvej 38. 8723 Løsning
Tlf.75 65 77 77

eller

Jens llalmberg
Fuglehegnet 8, 7500 Holstebro
Tlf. 97 41 10 51

Polflyvningsfræf

lndbydelser

l---.:-..--: :, :-: i5 5-1 :ll) 56 clier Car-sten
]::-:: :-. -- j :. - -l l-: i.l.

D

Her er en nyhed,
lon vil glæde monge
letflypildter:
Teg'ningen viser en nv mano\-re G.3.7.X.
som er godkendt til interne:iunrir n,,.rjr:
rencer i F4C klassen. Det er en alternarir-
landingsrunde kun for moderne milit:ere
jetfly. Den erstatter den sædr.anlige lan-
dingsrunde 6.3.6.11 og er gældende fra 1/1-
1998.

J ;.': B--:;:- - Slipmidier vokstl-per
- Speciell e epox-r-typer
- Kontaktadresser og litteratur.

Den alternative landingsrunde beskrives
således:
Modellen begynder manovren ved at fl).ve
langs landingsbanen modsat landingsret-
ningen i stor højde {hojden kunne r-ære den
samme som ved begl.ndelsen til en 360 gra-
ders cirkel med højdetab). \ar modellen er
midt over landingsbanen, drejer den 10 - 20
grader væk fra dommerlinien pa en liee
kurs med konstant høidetab. Når den hali:e
højde er tabt, drejer modellen (190 - 200
grader) mod landingsbanen under stadigt
samme højdetab og retter op til finalen.
Over landingsbanens begyndelse i en højde
af ca. 5 meter foretager modellen en 860
grader cirkei (break) væk fra dommerlinien
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Linestyrings-Unionen (CL-unionen) er

den danske landsorganisation fbr n.rodel-

tlyvning med linestyrede modelfly.

Unionen er tilsluttet Kongelig Dansk Aer'r-

klub (KDA) og F6d6ration AeronautiqLtc In-

ternationale (FAI).

Arskontingentet er for 1998. 300.- kr. tbr

direkte medlemmer.

\lcLllem'skab kan også opnås gennem ind-

ntel.hl..' i en :if clc klubber. der er tilsluttet

uni(rn3ll.

\ F:n

Linest] rings Lnionens
Hennk B:niz;r
Hcde,sarJrrci 19. I
1300 Kobenh.rr n S

r1l. 3l 55 +0 7l

*kreuri.rt:

Unionsformand:
Niels Lyhne Hansen

Gonnsvej 14

7080 Børkop
tff. '7 5 86 62 19

Linestyrin gsredaktør :

Carsten S. Jorgensen
Tornhojparken l3
9120 Aalhtrg O
rlf. 98 15 ll ls
C:j @ \\ .dh

Ungdomsklubkontakt:
Fritz Stet-ten.en
Elmele-j 2-5

.ll.l0 Borup
rlf. 57 52 68 i7

Regeludvalg:
Jesper Buth Rasnus:en
Almavej 8

9280 Storvorde
rlf. 98 31 9l 98

Sommerlejrudvalg:
Ruben Sonne
Skolegade 64

7400 Herning
tll. 97 21 41 06

DNI-udvalg:
Aviator
Carl Johan Fanøe

Vingårdsvej 7

9280 Ston orde

tlf. 98 -il 70 95

PR-udvalg:
Ruben Sonne
Skolegade 64

7400 Herning
tll.97 21 41 06

Sponsering

Klubber, der måtte være interesserede i at
arbejde med sponsedng, kan ved henven-

delså til formanden få bogen'Vil vi spon-

sering?" Bogen omhandler bl.a' organise-

ring åf arbejdet - hvad kan seelges og hvor-

aan? - malgr-uppeudvælgelse - pris og

sponsorpleje. 
INL

Kontqktnet

En af unionens vigtigste opgaver er at ska-

be så gode .um-et som muligt,,for at alle

med interesse for linestyret modelflyvning
kan få den nødvendige vejledning til at ud-

vikle deres fly'vning, uanset om det er ny-

begl'nderen eller den lidt mere erfarne mo-

dei1i1'er. der soger lad.
i.-- ,----.v ;.'11, 'r' -.:i"et et kontaktnet. som vi

:l'-::-:: 3: j-:.1-: j.. l:l jrI ilu:lef iPorg:-
::::- :. :-.:-:- : j : :' -:::-: :":.; ':lv:Il.r'L-

ci. ::.'i=--=: l:i :li-:L::L':' :' -i'-'i:" -

t<i :i.:. i -=lr ::- j=- -,' --. -. ::-: --: i: : --

Inier-r-.::-:. ,- :: ia: -.i'- -:- 
j;' : j= P::'-:-'

dere. r-i .:i:.:. :.:f oi.:ner orn åi å lJvei'
Folgen-de rre skal tage sig af helt nybe-

gyndeie. som ikl<e har faet kontakt med en

f,i"b, og sa at sige være personiige vejlede-

re for dem:

Per Sauerberg,
Sonderkær 266,
7190 Billund
TlL ;5 35 36 04

H;i: .i'' -.'=--=d. .:rien-i:ere i' hvorledes

linestger ::.je-i-i-,r-irg kan indgå på

valgfåg og i prc'-:e:i:,:,n.1-!..et og tværlagiig
unden'isning.

Nedennævnte kontaktpel.oler skal vejle-

de inden for hver deres speciaie ' 
konkur-

renceklasse) og måske ligefrem forsoge at
motivere til at gå i gang med konkurrence-
flyvning. (Vi skal have fuldt hold til \aI i
Frankrig år 2000!)

F2A speed og minisPeed:
Niels Lyhne-Hansen
Gormsvej 14,
7080 Børkop
T]f. 75 86 62 19

F2B stunt
Henrik Ludvigsen,
Studekrogen 3,

3500 Værløse,
Tlf. 44 65 54 57

F2C team-race
Luis Petersen,
Østergaards A116 28,
2500 Valby
Tlf. 36 30 05 51

Good-year
Jesper B. Rasmussen
-\inevei E.

:r:>rt Sif l-rolde.
Tr:. YS .i1 91 9S.

F2D combat
Henning Forbech,
Biilowsgade 36 1

8000 Arhus C
Tlf. 86 12 62 36 
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Cari Johan Fanoe.
Vingardsi-ej 7.

9280 Ston'orde
Tlf. 98 31 70 95

Henrik Ludrigsen.
Studekrogen 3.

3500 Værløse,
TLf. 44 65 54 5t

Som kontaktperson vedrørende skole og

undervisning har vi valgt
Hans Rabenhøi,
Skolesvinget 1, Kragelund
8723 Løsning
TIf. 75 89 34 04

Regelændringer

På FAI mødet i marts blev vedtaget et par

reselændringer vedt'or-ndt speed og stunt'
Vi'tru. U".f"itet ;kkY :: udsende rettelses-

Ufuåu tif regelmaorer i denne omgang' så

-u" tuA". Jelt iile gore et par notater ved-

rørende:

4.7.5
Sidsre sætning ændres til:
"Flttecirl:lens radius skal uære 77'69 meter

' 9'ontgange= 1 km)'"

50



4.2.r2
Der skal tilføjes:
"Det er tilladt at udfqre manqurer efter af-
slutning af firkløuer og inden landingen
pdbegyndes med det ene formål at stoppe
motoren eller udrede linerne."

Desuden er der generelt beslutie:. :: r:--,.-

dellerne til internationale kor:k::r=:,:=:'
skal være palørt den oJtm_c,..:= -':. i=... :. .

mindst 25 mm hoje l-,c,.-:... -: -.- -.-: :- j=--
ler skal for fremtiden i'.=rr :::i- --tF\ ,:
ikke OY :ont tidl:qcry l.: =: :ii= .-:.:-
re krav Om. a'. ...=-..: -- -..:t:'. .-:., '. =:=palort. 

-.r.r_

lnlernofionole
dommere

Jeg har allereir' ::.r -

fra 8 medlemm.r- i- ::
tagelse som inier-::-::

Beretnirtger.
Formanden:
Sa er det h'khedes endnu en gang at få lagt
fene:urel samtidig med generalforsamlin-
gen. Det er naturligvis ikke tilfredstillende
ii'elsen ior formanden eller for medlem-
:-r.r-:-e at sku1le undvære den direkte dia-
--; p. Eeneralforsamlingen, som er Unio-
r=:. hojeste myndighed. Jeg håber, at I
:r,,ds dette får en god debat. Jeg har lovet
H;nrik L., som er tvangsindlagt til at læse
i,p. .1t gore beretningen kort.

Organisatorisk har det været året, hvor
r-n nv redaktør og en sekretær har skullet
særte sig ind i arbejdet. Med kun et halvt
hiindrede medlemmer til at skaffe stof til
bladet må vi være tilfredse med resultatet,
selvom vi ikke når op på 257o linestyrings-
-.toL Jeg -.kai dog endnu en gang opfordre
:-- -,: i:;i,pe Carsten med tips, artikler, bil-

Det årlige møde i Dansk Modelflyvefor-
bund handlede mest om bladet, som har en
sund okonomi. Egenkapitalen var her ved
arsskiftet på ca. kr. 155.000. Der er mit
hab. at r-r i DIIF lremover også vil kunne
samarbejde om andre forhold, der vil kun-
ne give et lolt. ikke blot til linestyringen,
men til hele moieilln'eomladet. Det kunne
handle om fiælles sekretariat, medi-
edækning. internationare moder. ansøg-
ning om optagelse i DIF og ,rpbvsnir-rg af et
modelflycenter. .

På det sportslige omrade er det r-ores
deltagelse i \rNI i Sverige. der star st:erkest
med fuldt hold i combat + stunt + junior
deltagelse samt to deltagere i speed. Det
blev desværre ikke ti1 medaljer. men dog en
dansk rekord. Det danske supportteam
markerede sig som mesterskaberne-c abso-
lut bedste.

Det næste attraktive \rM for CLU fore-
går i år 2000 i Frankrig. Planlægning og
træning starter NU. Forhåbentlig kan den
nye asfaltbane i Herning anspore nogen til
at kaste sig over speed og teamrace, så vi
k:..n lir absolut {uldt hold i Frankrig.

Sl'jttelie vil jeg onske jer alle en fortsat
: r::rli:r'i:.iI og et ftrrt-rat godt møde og

Flyveplods m.m.

Til alle klubber: \ri I v-=r+ sr'.c:..:ii ii
sende mig en seddeVe-mail med opdaterede
informationer mht. til klubbens adresse,
er,-t. telefon nr., kontaktperson og telefonnr
på harn samt adresse på flyveplads.

Når den er up to date, kan vi nemlig
bringe den i MFN hver gang. Jeg får trods
alt nogle henvendelser fra folk, der gerne
vil se det, men hvor mange ringer og beder
om det. Der er sikkert nogle, der kun vil
komme og kigge, og som det er i dag, ved de
ikke, hvor de skal kgre hen.

Henrik Bentzen.

Tegninger m.m.

I forbindelse ned r-rdarbc-ji-1.:- -.: e: ;:l.t-
log over LinestrrinSs-ur;,,1a- i :. j::.:.--.1
elterlyses hermed billedcr 1....-.. .,: i '.

delle. dererbtgger q:r(r'r:. .,: -
ninger.

Hvis man lis-.r -:-i, - .. - ' ..-
maske en kort bc:xr:'. -.. .

gevejlednins. beries :'..::. -.. - -.. - -

rings-redaktol'rr. .:. I .r-- :
med færdlgeol'l:r:. .:t :: r ..- --.

:--:'-
].:,1:ri--:*:.,::tacd<:: ::: \ å-fcl -:i:l: :t'.

sædvanligr. KD-{ afll'ste formanrismocie; i
efteraret. hvilket bl.a. betod, at budget og
kontigentfastsættelse ikke er bievet disku-
teret, og det er naturligvis utilfredsstillen-
de. Vi har valgt ikke at gøte indsigelser
mod en kontigentstigning på 1 kr.

Nordisk modelflyweråds møde blev i år
afholdt i Oslo. Af økonomiske grunde deltog
vi ikke. På dagsordenen indgik bl.a. en ko-
ordinering omkring nationale regler. Til
brug for behandlingen indsendte vi et kom-
plet sæt regler for Mouserace, Minispeed,
Begynderstunt, Good-Year og Diesel com-
bat, som Jesper B. havde lavet i engelsk
oversættelse og med vanlig standard. Mø-
dct behandlede også rekorder, hvor vi kun-
rc irave bidlaget med betydeligt flere kor-
r=(ie dåta end dcrn. sont modet n:recle fl'enr
;ii. i.- irer fol ntr'r .li r-', .:r'
KD-\ . :' -rr-ric :r. ---.. - i:". :
-:-..-'.:i'.'.:i-- :..-: -... . . .- -

j::;

::r.: i -,: l:...'e c,r'elholdt mit lofte til

PR udvalg
Har forsogt sig med T\- til Limfiordsstæv-
net, men det grk desr'ærre ikke. Man har
også tænkt sig at flytte udstillingen fra
Stauning til Billund. Herning har lavet op-
visning ved en byfest. Der blev snakket
frem og tilbage ang. Ieje/indkøb afproffesi-
onelt videoudstyr for at lave en god video.

Sommerlejr
Intet nyt. Hvor næste års sommerlejr skal
holdes, bliver "offentliggjort" omkring nyt-
år.

Der var flere, der ønskede at komme tii-
bage på Vandel (specielt efter den lille epi
sode. vi havde på Oksbolt. L-dvalget under-
soger mulisheden lor \ andel.

Reieratet fortsæftes på næste side.

Referqt qf Linestwinos -
unionens qenero-lfor]
somling 1997

BRE\-

Tidsskriftet Modelflyve Nyt
Nørrevænget 3
DK-57 62 V. Skerninge

1.Valg af m4deleder.
Carsten Thorhauge valgt.

Godkendelse af fuldmagter
To stk. Jesper og Pia Buth. Begge god-
kendt.



Tegn obonnemenf på

Modelflyve Nyf og fa blodet til

fiden i hele 1998
Snyd ikke dig selv for glæden vec c':: "':':=;ty"e 

Ny' med posten

hveronden måned fro nu of - Teg- ::':--e:rent!
Abonnementsprisen for hele 

.l99! : - : : ode)er 
.l89,00 

kr'

Bestil ved ot udf'ylde og indse':e -a:=-s::ende kupol' 
,,

Sot obonnent får du ilr"n"' : :::- -:: posien umiddelbort elter

;j|l;G; i du ,lipp"r ic' :' :: j:-:æ''es i blodkiosken, når blodet

er udsolgt.

Pos po dine blade
Vi hor foet f,'e-:-' :'-:": = sciide somlebind, der huer kon rumme

I2 numr-e ci -.':':s: .-.3\'.- - oltso to årgonge

Blocie: tc :e: j:.- .:- ecindet med r-n-etolklemmer - der skol

ikke limes, r'^;.es 3 ='{ 
'::es !o,- c::c :'ocele:;l ct sidde fosi,

og de kon let icges ,: ;=- -; -r -3-- s<-'ie fc iys;:i' oe:'
"Sornl"bind"nå 

",. "uJt -*.: <'3-'o: prcs:beirukkei korion'

Po forsiden og po ryggen et d"l. hTki >Modelfly."e fy'tt;,,.
cre l;";;;; i iJ, tt"fJt""ryer - hus[ ot krydse of på bestillinsssedlen

herunder, hvilke(n) forve(r) du ønsker. Prisen er kr'75,- pr' stk'

Eksped irionsgebyr
Vi hoidesuærre måttet indføre et ekspeditionsgebyr på olle ordrer

;r$; k lOO,-. Ekspeditionsgebyrer er kr. l.O,I og går til daekning of

portoudgilterne ued'udsende[te of bestilte blode og mopper'

V"d ordiu, ouer k.. lOO.- opkræver vi ir:ei ekspecJitionsgebyr.

Hvis du ikke ril ktic:e ' : ca.i -'o skriv din bestilling; ei b'':r e :'c3 s'ccs'i:-

Hermed bestiller ieg:
n Abonnement for hele '98(i oli å c :::

pris kr. 189,-

l l -- stk. somlebind d kr. 75 -

i forverne:
n blå -l gul I grøn tr rød - sølu

Folgende enkeltnumre (sæt kryds) d kr. 34,50: I

Vedkoo{:' --..''' - =:;::='eispedit'onsgebyr
po kr. 10, ' i=.- -: :i::-:-:: ::- -jer tor Donmork

tillægges oliio ?: .€ r: - :=' - -: :- '.-r€-le sen

DM
DM kører planmæssigt, det bliver på Ama-
ger fælied.

Regeludvalg
Ingenting.

Regnskab
Godkendt, dog manglede der underskrift
fra revisorerne.

Kontingent for det komntende ar
Kontigent uændret. Det er dog blevetjuste-
ret fra bestyrelsens side, m.h.t. - års med-
lemskab. Det blev herunder besluttet, at
man som senior altid betaler fuldt konti-
gent, dog ikke, hvis man melder sig ind ef-

ier 30/61 sa bliver beløbet refunderet til

lffiTf: 
For juniorer gælder samme regler

Indhomne forslag
Forslag nr. 1: Vedtaget.
Generalforsamling afholdes hvert år senest

den 31. marts.

Forslag nr. 2. Der var generel positiv hold-
ning til dette.
Udvidelse af besty'relsen, samt represen-

tantskab.

Forslag nr. 3. Vedtaget.
iJr:-r1ir!.- af kontigent l(lubirerne sørger
,,,r. -'.: ::ecrltn-rnertre i deres klub betaler,
ved :t ind..ende -.an-rlet belob samt liste
over. hvem der har betait.

VoIg nf fornnnd
Niels Lyhne genvalgt.

Valg af sekretær
Sekretæren, Henrik Bentzen, fortsættet
indtil 31. marts 1998.
Klubberne frnder indtil da egnede emner'

Yalg af 2 reuisorer
Pia Buth og Henning Lauritzen.

\/alg af rePrtesentant til DMF
Lui- Pvtet'setl geni alg"t

\iri-: rrPr:nsen tant til KDA
HennK Lud* igsen og \iels L1'hne.

Valg of PR udualg
Ruben Sonne valgt.

Volg af s omnterl ej r udu alg
Ruben Sonne valgt.

Valg af DM-udualg
Aviator valgt.

Valg af regeludualg
Jesper Buth genvalgt.

Nr. I Nr.2 Nr' 3 Nr' / Nr' 5 Nr' 6

935: I i 'a fl :l Ll
.a7:]It-ljl-l
'::3
'::: ' i- fl ! L_J

'::- ' i x L I
-::' - -i -l l- f
'::: - ! tl Il

lt u'*J
'C:, . .

i995--ln
1996
1997:

f
L

f
:l
n
Il
!

Argong 97 , kr. 1 50,'
Argong 96, kr. 

,l50,-

Argong 95, kr. 'l25,-

Argong 94, kr. 125,-
Argong 93,kr. 125,-
Argong 92, kr. 

,l00,-

Beløbet vedlogt i check

Euentuelt
Forsiden af Modelflyve N1.t 3'97 biev livligt
diskuteret, og man blev enige om at uni-

onsbestyrelsJn retter henvendeise til Aa1-

bæk.
Ligeiedes onskede klubberne en liste

over lanle" slllli ru\'ærende medlemmer'
idet a-t n:rn habc-r pa at kunne få nogle

sanrle :i: ..-. 'l-rr'. igen og at lå bare de' der

I. .,.i,.=n,.r. ril at flYve'
Novn:

Adresse: Henrik Bentzen
Sekretær

Postnr./by:



Tqnker fro Linesfwinqs' :'---''t::::ei et par t 5'er\\1\-'):::''j=--=:: r-:

unionens PR-udvålg:-- -;;-'* 
ei lidt sjoiere momer: i:- -''-

Efter opvisningen er det r.igtig. it: -.-- r--
Nar r.i som nrni..:; .-,=:= _i::..r pa fremti- r'er os tid til at svare pa alle spcrgsm;. -

den. kan den sc,d; .u .".n=rråe.rde ud. Gen- selv dem, vi synes er for dumme. Skulle der
nem de sid:te- par ar er der ikke blevet fle- så være en, der viser meget interesse, er det
re af os - ne.j. tr'æn imod færre. Sa er det, engodid6, athaveenmodelmed,somman
*un spo.g"i sig selv: "Hvorfor er der ikke ikke er så øm over. Giv personen en prøve-
flere. åe.trrkå vores deilige hobb.y eller tur for at give ham./hende det sidste skub.
sport:)" Hav også altid en lille bog med til tlf.num-

Svaret på det sp6rgsmå1 er nok umuligt re og adresser. Det er altid godt at kunne
at give endegyldigt, åen alligevel vil ie"e ringe til folk, når der sker noget i jeres klub.
forørge at kÅme*med et par f,ud og - t1"i! En tredje og nok vores største muiighed
det er muligt - med nogle forslag til"at løse er vores homepage pa nettet. Det ny'tter ba-
problemet. re rkke noget, at den ikke er up to date.

Vileverientid,hvormassemedierneop- Hvis foik ser en hjemmeside, der ikke er
tager mere og mere af vores tid. Det er låt ændret siden de sidst var inde og se på den,
baie at smidJ sig på divaneseren med zap- taber de interesssen og kommer aldrig
perenihåndeno-giadesigunderholde.Mån igen. På hjemmesiden skal vores aktuelle
Llii,er ii nu også"bare unåerholdt? Det me_ aktivitetskalender samt klubadresser og
ner jeg ikhe. Fiernsynet er nok - næst efter kontaktpersoner altid være ajour. Samtidig
arbejdlt - den -.torsie tidrøver i vores hiem. kunne der \rære en beskrivelse af de enkel-
"Egentlig skulle jeg gøre min ,ry" .r..,p".- te klasser plus et lille videoklip til hver.
stunter færdig. m.tid.-"r kom-er jo også en Man kunne så også have adresser på folk
fed film pa f'l-in.rmeren." Den tanke"ligger med et speciale. F.eks. hvis en gut fra Fre-
nok iklie -.a fiernr lra os alle. Med denlid_ dericia ser vores homepage og falder over
stilling nar ri eni :kle ensang at tilfreds- F2A-speed, hvad gcr han så? Han får selv-
stilie os selr.. ior nar fl.-..es:e."onen besvn_ følgelig den information, at vest for Store-
der, ma r-i isen :1- :r1 --rarrle trofast","åer bæltkanhankontakteNielsLyhne,somså
skulle have .1o.., ..-- .,. -,=. it,: tr.t, :rr si- kan hjælpe ham videre. Selvom internettet
den pga. alderciorn. D.: --..: :1. r sa r-idt kun kan formidle en masse informationer, er vi
udover os selr-. nodt til at skabe er.r personlig kontakt til po_

Nu ville det r'ær" r=r.:::e:ic. at sigc: tenll=jle ll.,.L.n:ler. For fOrst når den er
"Byg du dig en ni' i1..-:=;. . ., - -.-. : -i:l sl'''i -- :::: -' - ::.- n-r:-:;rerl -'r'l' ::t fbrtælie alt
Men den gar ikhe. \l si:- i-=r: :---:- -.-- - :-_- :': l'-'-::: s"-i-- i : ''
ve(ognsemodeiler..i,:l ::. :' :,- -.-.-- : -''' -:' :i - I - -::- :: .:-- -r-
fe nogle nye modelfln'ere, li.:. -.- :: :-t n i: -:. = .: ' .: -----:. :.:: :-=:: -.: ' .-

der en år'lig fest. og i n i".- =. ::. c._ l..usr
RC-folket til opvisninger. Dt: :::, j-: ;iå-
ste blevet sværere for RC'er:.= --, r= _ -.- :.-
disse opvisninger, så her er næs:+:_ =: :l=:.:
marked. Det kræver lidt benarbeide .: ia
fat i
arrangørerne, men det er det værd. -dle
mennesker synes, at en velfløjet combat-
kamp er glimrende underholdning. Og sa
foregår det i en højde og i et tempo, som al-
le kan føige med i. Efter en god gang com-
bat vil opmærksomheden også kunne fan-
ges med en stunter. Evt. kunne combatten

imod, er på en made vores €:=.- :: -:---:-: ::::-: :::'':- '::: '::r:-:-::: -- :--".:

bringe sin fritid pa. Jamen. de unge srl.er Og sa iii s,::: |)e: i:-j=: =::=: :---i=:
jo fra den ene idiæt til den andenl Jal men en hel del ri<ieobard :-.:r-dl : i=: :.:-si:=-har 

vi været med til ,a r-i*;;;. ;t d";ii;_ land. Hris de bler. samler samm"n. s.t o;r
des andre sportsgrene end dem, de ser på derefter redigeret ned til en kort præsenta-
TV?Dettroilegfåktiskikke. tionsvideo, ville vi have et godt redskab i

Det næste vil jo self6lgelig blive: ,,Hyor- forbindelser med forskellige foreningsar-
danskabervisåkontaktÅtildenbredebe_ rangementer. Det bånd kunne så være på
folkning?" Jo, vi kunne da udemærket bru- sekretariatet eller købes afklubberne.
ge det hellige almindelige fiernsyn. Som no- Det var et par tanker fra mit hoved, og
gen afos nok har opdagei, findes der fak- jeg håber, at de kan skabe lidt debat. Ud-
tisk en dansk sportstanål, TVS. Deres mid- over debatten, som gerne må ske i bladet
ler er så små, at de er nødt til at genudsen- (mere stofl), er min telefon ikke farlig at
deforlængstglemtebegivenhedeiforatfyl- ringe på. Ris og ros er altid velkommen,
de deres sendetid ud. Skulle vi som Line_ men bedst er nye ideer.
styrings-union ikke være i stand til - under
vejledning - at lave en times udsendelse om Vi ses i cirklen.
vores sport? Det er jeg overbevist om! Det Pr-ldvalget
er bare 

".t 
.to. npgrrreåt gå i g"ng n-ted som Ruben Sonne

enkelt person eller klub. Hvis deI er noget, 97 21 41 06
vi ønsker. krær'er det, at der kommer noget
input fra alle .ier andre derude. Er det en
brugbar ide.) Hlad skal der med i en sådan
udsendelse.)

Det var en n:ai= :i :: rlånge menne-
sker på, men I k:.lr ::!r :..:: noget i jeres
lokalområde. \Ianse b-.'.i =--.-. :aclerj hol-

D onsk Modelflyve Veieron ki'; b-: --:- Dlrsk Mcdeliy!-:3'._-:

r- Erik Knudsen
Amagen-ej 66 . 6900 Skjern

T]f. 9; 3; l; 6;

Kontingenrer
Senior
Junior
Intro-medlem
Abo. FF-N1"T|
MF-\NT
FAI Licens

for 1!':d:
-t -: 1

!',- -- J
:i .::
l^ :::
2u ,.::

:l-iii€

::C1

Fritflyunings-Nyt I Model 11 ;., :,)i'. : :: ::.r r-
nens offrcielle medlemsblade.
Meddelelser, lorslag til Lani;r..:. : .-:,

betragtes som værende udsendi :i- :--ti-
lemmerne, når de har været offenil;5;: :: :
medlemsbladene.
Modelflyue-Nyt udkommer i månederne ie-
bruar, april, juni, august, oktober og decem-
ber. Fritflyunings'Nll udkommer efter be-
hov 4-6 gange årligt.

Unionens adresser
Formand Jens Borchsenius

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

e-nail: 100776.1403@compusen'e.com
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:: :i:::::-

-I::-.r ;,, :'>
;lr )il Fr d- c.a
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Økonomi- Karsten Kongstad
medlem Degnebakken22

Vigersted
4100 Ringsted
tlf. 53 62 57 03

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

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

e-mail: sij@esbkomm.dk

Distriksleder Frank Dahli:
VEST Gjerager 7

6880 Tarm
t]f. 9; ii; 21 i2

Distriksleder Hennrr=\-r'hcgrr
ØST Ini::siri.rn:er 28

.l.i'r', H;lltrod

. .. :y lA :ti 25

Udi:g,-.st:-
I r;nt::;

Peirr Buchri'ald (formand)
Jens B. Kristensen
Tom Oxager
Kårsten Kongstad
Erik Knudsen
Lllrik S. Hansen

]Iarerialer JørgenKorsgaard
Ahornweg 5, Ellund
D-24983 Handewitt
Tlskland
tlf. 0049 4608 6899

53



INDEKS
Generelt
Modelflywning på Internettet
Glemmer vi pigerne?
Et værkstedsbesgg ( hos Eigil Hjarbækt
Tag en afstresser på vej hjem fra arbejdet

- skræntflywning på "Bjerget ved Ballerup"
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Jorgen Larsen. Kaiunciborg. dod
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Elektroniske regulatoler fra .JElj
Indtryk fra Electric Flight Festir-al

1:18
7:26
1:28

55



Resultoiet qf indsqmlingen til De Bqltiske Londe
Siden RC-unionens repræsentant-
skabsmøde i 1995 har der været en
indsamling i gang blandt danske mo-
delfl5.vere til De Baltiske Lande. Det
blev et ganske flot resultat, som vi godt
kan være bekendt.

Som bekendt blev der på repræsen-
tantskabsmø{et i 1997 samt pa f locle---
fl)'vemødet i Århus og Pilot Tr'.ef 97 r,-,
Amager indsamlet et bcl.rlr r -, -.:

1.776,-.
Dette beløb blev meC Pc,:c.r' lI-,-...--

toft fra N'IA*{ETOFT - Dllis h.i=.p ,,r:--
sat til et Futaba F1-1 anlæg n.rei ali tr--
behør.

Fra AXMO )Iodeller kom der en
kasse med nye motorer i forskellige
storrclser.

Esbjerg Modelflyveklub har bidra-
get med fiernstyringsanleeg / sender /
motor ciir'.

Det el FjenrIl. :rg Hohr ii'a trsbierg
)Iode1fl$'ekt;ir. ci:l' s:,'i 1r',,r: u:r r'c-
pl'eerel)tillli:*li :::.. j:' - ':
patog sig delt ';r'.1.i:..i.. .-. :''.. . .-
samlingen.

Resultatet i,rr-i':
Jorger.i Ii-: -i - l -..:: s. n. Jhclelfl -vt'erne Arhus
Steerl If , t l.l.::-',tss=It. S.lI.S.K.

Bi.,r'r: - \,.- ..' :--. S ..ndmo sens Modelfl ;,weklub
R ::-:- .u..--. ii,:r.r,-'rri'is. tidligere S.M.S.K.
.i'--:: ---. ?= i.t'st.n
tl - -. -.. r -',-:t'sOe
.. '-r- t-t :en. S.]LS.K.

:r -.: Cr-rristiansen. S.M.S.K.
. ---r'r'1' \ielsen, S.l'I.S.I(.

2 motorer / lader / servo.
Fjernstyringsanlæg samt div. ser-
voer / lader/ div Futaba stik.
fiernstytings aniæg / servoer
Motor/lader/dii-.
Sender / motor.
Motor.
10 Futaba servoer / Futaba mod-
tager.
Lader.
\ogle 'i'slipgc af FllT.

En STOR tak til Flemming for det sikker på, at modtagerne vil få meget
arbejde. han har gjort, for det er ikke stor fornøjelse af i de kommende år.
nok at san.rle ind. det skal også pakkes Iflg. Flemming kan der sammensættes
og sendes r-idere. ca. 3 fiernstyringsanlæg ud af det, der

Jeg ved, at Flemming - nal dette er kommet. Om dette foruden de kom-
Iæses - har sat et punktum for hans del plette anlæg og de ør'rige tir-rg kan rnan
afarbejdet. godt tillade sig at bruge ordene "Det er

.Ieg' r'il her sige tak til alle, der har ikke så ringe endda".
:it tl t:- 1i,',r',r1--1ir ,1r;tit'lt:t og U<]Stvf el-

Tak for' hiæipen lelrner'
F ' ' :''.: Hrtlnt og

.> i Ratrnussen

Opslogstqvlen
Annoncer til Opslagstavlen skal sen-
des til:
Modelflyve Nyt
Kastanievej 4, 5884Gudme
Annoncer lil Opslagstar'len i nieste
nummef .kltl t,t t. ) '- il.. , . :' : '.,. :'-
de senesl dt'ti 2(). ti, ,,.-, i, ,.

Sælges: Technicn.e: :-. : 'r'.-:i(:. ::,-r-
klar m. IIultiple\ -{-ri:.:.s l-:r.:i-nr.g. 1.;
ccm motor. startba:ler - r::egei iibehor.
Jabato motorll_r' usa::.e: . : i: i'esnder-
fly. Samlet pns: kr. l.;,;,,.

-Sor:.', E:i. - t; 'ii 16 37

Sælges: Ellipse 2 V F3B F.:,F -', =-.'e:. luld
CFMFK, incl. 6 stk. miniser,ri Gr;:,ip
ner C-3241 m. metalgeark. Iir'. i.r-i, ,'. .'-..,. i.
F3B/T'3J svæver, fuld CFK GFK. ---d:::
fløjet. kr. 3.500. Graupner Herreg.r-i.-..:-
der 35 MHz uden akku og krystal. k-. ;,ri-;.

Jan Hansen - 75 33 11 88 !oi:. t;r ti7
8.00-15.30) - 7412 94 91 teft. 17ia

Sælges: 2 motoret robbe Dornier 228-110.
kun fl6jet 6n gang, u. motorer, kr. 900. Taxi
m. motor, tank og propeller, h. 400. Multi-
plex Commander m. 4 servoer og betterier,
kr. 700. 10 ccm Supertiger u. kartrurator,
kr. 50. Propela{balancerings-instmment,
kr. 75. Nyt robbe powerpanel, kr. 100. 6,5
ccm OS motor m. tank og propeller, kr. 300.

Benny Olsen - 20 41 65 45

Byttes/sælges for rimeligt bud: Usamlet
2,40 m robbe Zugvogel fra 1967 i org. eeske
m. org. tegning.

Dennis Schultz - 42 86 72 62

Sælges: Presedent elsvæver 2,20 m m. mo-
tor, kr. 600. helt ny el-Libelle 1,75 m m. mo-

tor, kr. 900. lJltra Sport 60. kr. 1.200. Heit
ny lJltra Spoort, kr. 1.400. Tafen Strikema-
ster til 6,5, kr. 600. Rød ræv til 7,5 ccm, kr.
1.000. Rofur svæver 2 m, kr. 250. Dandy
svæver 1,85 m, kr. 150.

Arne Hansen - 55 15 30 86

Saelges: Originalt "Beechcraft Baron 58"
b1'ggesæt. 2-notoret. scala 1:6. h'. 1.S00.

T',r1,..,, - ;; 5a 7:i lJ

Sælges: Fl5-eklar Fokker DR 1 (se MFN
496 s. -10,. :nci. 62 ccm Titan motor m. gear
1: samt 1:2.5, to modtagere, to akkupakker
å 1400mb-\ samt a1le servoer og ekstra pro-
pel. kun brug ca. 1 time under godkendel-
sen, sp\'. 2990 mm. vægt 19,5 kg. incl. 1li-
ter brændstof. sælges for højeste bud over
kr. 12.000. OS 160 Surpass, nye plejlstæn-
ger, karburator og spempelring, kr. 2.700.
Graupner elektronisk tænding for 6n- el1er
to-cylindret motor, inc1. 2 tændrør, kan og-
så køre på benzin. kr. 650. Ny skala-teg-

ning af Anderson Kingfisher 1:4, spri 2745
mm. kr. 200. \Å'ebra T-l 1.5 ccnr nr. n\ r'ern og
ny karburator, ommodifrceret (karburator i
topstykke), kr. 750.

Dieter Tamme - 53 61 51 94

Sælges: Jodel Robin 1,68 m til 10 ccm mo-
tor. Nt't Graupner hurtigbyggesæt m. GFK
f:erdigstøbt krop og skumvinge, kr. 1.200.
N:esten færdigbygget Phantom model, kr.
300. Jergen B. Olsen - 86 98 33 67

Sælges: 2 -"tk. robbe CN{ Rex anlæg indeh.
lirldt udb.r'gget sender, modtager og kon-
iak,.. begge i alu-kufferter. pr. aniæg kr.
'- ..)a,t I

-n .-;-. * .-I:tr:i, i;. -i,:;tL!,.rhore - 30 ,11 15 56
iefl. 16)

Sælges: Canop-r' tii \l-Ih,: Crestel nr
1184Æ. Canopy til SB 10 5 m udgave.

Keld Jensen Sønderborg - 3r) 13 68 18
'et'\.20)

Sælges: Robin F3A model m. YS l?0.\C og
Hatori potte, seryoer og EZ optr. under-stel.

Ole Kristensert - 71 53 08 64 1 71 52 62 85

Sælges : N1', fl -r.r'ekiar X-C e1l grafi t hel ikop-
ter komplet med alt udsty', 0561 motor +
Hatori-potrie, Piezo 2000 g1'ro. -1 -:tk. 9202
servoer + super high speed haiesen,o, PCM
modtager, kr. 10.500. Sælges er1. m. FC28
V3 sender komplet m. puit (rg \-indskærm
til fordelagtig pris.

Lars Knitd.:ett - 75 82 51 07

Sælges: BBC-Stolx teiikopter fra Hirobo
m. OC46 hclintr:or. flojet to gange, kr.
1.300.
Rene Rasnt.u;;en - 36 30 32 04 121 65 48 39

Sælges:Ilultiplex Commander MC 2015 F
m. 4 stk. sen'oer og batteri, motor, multila-
der. startpanel, el-pumpe til benzin, starter
og dir.. småting, kr. 2.500. 53 56 10 12
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327s.00 KR

2725,00 KR SITAB SYI\,4ETFLSXE EPOXY/KULFIBER I

3275.00 KR

:..i75 C4 KR

:r::': (c

-: ;2r: :l {t
3.r.5t il Kt
8C55 0J KR

$75 m KR

f3:r:.:
æ::r:.--
5€2,1: <:
682.00 Ki
495,00 KR

160.00 KR

425.00 KR

425.00 KR

425.00 KR

15.00 KB

:.:-: -': .:'=:'-.:
' i-{ ltl .:-

:375 C'0 XR

1Cao 00 KR

1025.00 KR

625.00 KR

975.00 KB

395 00 KF

FP L 9O,OO KR

-:- 735.00 KB

7;5 00 KB

e5t 00 KR

::5 c'O KF

:'i a,l KR

li_ _n (a

:.2 KR
::r 33lm KR
::r.110.00 KF
:::390.00 

KR

:5C 00 KR

::T 25 KF

2:: ii (c
:-. :: 'r:
'-: :,: . :

_:- -- -
r' -:: jr:: : i<:_::_.:-_- \ -:.(c:-e

rJ"*-
,,";t; _l:c::.T;i!(:ir.cGLD::iÅ(C,,',.'::,1:

-: >r-)rE- .:cn vÅ:!i\ESi\LE:PFETEP'(qtv E_-:r,.,:l
399.00 KR FORUD BETAL1NG.
,127.25 KR BETALE PosToBDEB IVED DANKoRT,oG SPARE oPKRAV.oG FA VA.
11O.OO KF RERNE LEVERET I/IED OET SAII,IME,SOI\4 VED BESTILLING PÅ INTEB.
11O,OO KB NET!

100.00 KR

FqA 50.00 KR LEVER|Nq FBA DAG TtL pAG VED BESTTLLTNG tNpEN K1.1200
PRISER PA ET LILLE UDVALG AF ROTOBDISC'ENS VAREBLAGER
SE RESTEN I PBISLISTEPAKKEN ELLER PÅ INTERNET !

:: | 82,00 KR

5 L 35O,OO KB GLøDEBøR

i01650,00KR RoSS]3-4-5-6.7
1 L 88.00 KR ENYA 3 . .. .. .. .. .

ENYA4 ..,,..,.
ENYA5..........

. FFA 25.00 KR

.. 42.00 KR

. . 50,00 KR

.. . 6s.00 KB

.. 70,00 KB

. 28.00 KR

. 40.00 KR

1270.00 KR

. 292.00 KB

. 75.50 KR

. . 56.75 KR

. 205.00 KR

.. 225,00 KB

. 360,00 KR

.. 372.00 KR

.. 1150,00 KB

.. 775.00 KR

. 100.00 KB

.. 226.50 KR

. 273.00 KR

. . 638,50 KR

.. 584.00 KB

667,75 KR

. 396.00 KR

. 9200KR

F;i 10 00 KR

12.00 KR

. .135 00 KR

123 0{ KR

-:3= PAUSEF

C: \.I :OLDEF

FOFDI ROTORDISC'EN VEJLEDER S NE KUNDER OO VÆLGE3 VÅRE.
SOFTIN4ENT UD FBA IVEBE END 25 ÅRS EFFAF i..]G '.'ED 

"'CDS!HEt.KOPTERENYA6 .........
OS A3 NYT ALL ROUND GLøDEFøE

OS 8 MED]U[/

DIVERSE TILBEHøR,
cUTABA S NY 0MDP FECJ-ATOR F 'o52

FUTABA KONTAKT I\4ED AKKU KONTROL F,140.1.

FUTABA {O\TAKT VED LADEST ( F 1407

FUTABA KONTAKT UDEN LADEST]K F 1408

6AAUP\Eq (FYDSBE\r' -IL SE\DER
CE\-LqYMI\ AKKLTESTER ...
F.]532 REGNSKÆBI4 TIL PBOFI SENDERPULT , ,, . .

:.-i.q sE\DEFDULT Po0Ft T L FC.28

5U-ABA VODTAGEq 8.r29 Do PCV . . . .

:UTTBA 'IODTAGEF R.1 38 DF PPV ..

:,_I!AKRYSTALT]L DOBBELTSUPER I\IODTAGEF ..:--::: l<KU PACK 1400 mAh 4 CELLEB 128 G8... ... ..:--::: :({..i DACK 1400 mAh 5 CELLER 120 GR........
: : ::: -:, -:::i i L SENDER/MODTAGEB NR.8144 .:,:::'.,,:::. ::.ÅDER NR 8141 TIL I/ODTAGER
: : ::: .-, 

-:::r ::JlER NB 8132TlL I4ODTAGEF

:-::::.::::-:-.-:: 
-_

:-::-:: :^:_-: . ::: - _...::_- 3C!L!iEB_ C3 t^i

- FOTORDISC'EN KøRER MED FASTE Pi S:I

- ROTORDISC EN LEVEREB RESEFVED3TE
FRA DAG TIL DAG

-S0lr/KUNDE IB0T0BDSCE:, f.::',,r',',1:., ::

-POTOFD SCE\ FAa : . ;:a . -:- - :--::. _-: -
FLY-lN,SEl\4lNAF EFrEi E:r:.

ROTORDISC'EN ER SKANDIiIAV]!IiS SiCFSiE BC.HELIKOPTER
SPECIAL FOBRETNINGEIJ

EDELSTÅL KRUMIlIER,LFT OG S:ÆF <
BESoNANSoÆ|!4PER TIL NÆSIEil At_:: -,::: -:_ . :--=: : : :_.
SILICON - TEFTON OG KLEIII,'EB :'::.:_ :
BING EFTER DEN RESONSNSPIPLDEI.'::: _ -:: :: - :.:

ROTORDISC'EN
AMLUNDVEJ 4, LINDEBALLE SKOV
DK.7 321 GADBJ ERG T1F.7588 5454
BIL 2084 5454 FAX.7588 5495
WWW.rotordisc,dk
E-MAIL: rotordisc @ infogrindsted.dk

LINDEBALLE SKOV 1,NOV.1 997

SEBVO'ER.

FLTABA 9202.

FUTABA 9203 HUBT]G SERVO TIL P EZO GYRO .,, ..

FUTABA 9204 NY NELIKOPTER SEFVO THÆKKEB 9,5 KG .

FUTABA 9402 NYHED GCD P]TCH SERVO TBÆKKER B KG

FUTABA 9601 GAS SEBVO SYÆVE SERVO
FUTABA 3001, . .

BentheogK'H'Nielsen.Amtundvei4,LindebatteSkov,T32IGadbjerg,Ttf,75ggg454.Fax75ggs495



BYGGETID
Hvis Cl e:: si' a:cCeiler. tilbyder
vi 1eg" -j:' : ::^or og byggesæt
fra'.e-rs 3' :- l;'lcr. PICA og andre
.t-- -:-:^ i-3 ^..nPIlmatiSke Un-

t: -:::

, -:- -ire(omme de fleste ønsker
: - :3 sa ned et sa bredt sortiment i

. ,: :3: cg vægt. sa du ikke behøver
:: .:a'c:gæves hos os.

','a^ge iilfredse kunder er en garanti
':'. a: ikke kun vor kvalitet er i orden,
- =- z.'.', også giver os tid til at imø-
:ar'..-:e Cine specifikke ønsker.

Sei'" om vr prioriterer udvalg og kva-
liiet ai baisatræ hojt. har vi sørget for
et stort udvalg i andre materialer til
konku rrencedygtige priser.

Hvis du ikke allerede har modtaget
vor nye prisliste, sender vi dig gerne
et eksemplar. Den er gratis.

A.P.J. SKALA MODELFLY

,i ;å>:: rj 3y:: 3:

TOP-AKTUELLE NYHEDER
lmpeller modeller, RING

Sp.400 FUN rroCe, red GFK kop og tegning l. vinge

Wonder )XS (soeed 400 Elektro fun) Spv. 670 mm

RETURN 2000 godmodig el-svæver Spv 2000 mm

SCHWALBE mini-kunstflyvertil sp. 600 Spv. 990mm
LOOP mini-kunstflyver til sp. 400 igear Spv. 800 mm

Blue Phonix, termiKlyver alle kender Spv. 1980 mm 320,-

Vi har mange gode gaver til EL-FLWNING
Godt og afprøvet elektrotilbehør købes hos:

t [e"Lz io itg f,t t 
1 

ui pm t nt
V/ Jan Abel, Sdr. Jyllands Allå 12
9900 Frederikshavn tlf. 98 43 4872

Træffes bedst Mandag/Torsdag tta 17 .OO-21.o0

RING EFTER GRATIS PRISLISTE

æn-
395,-

550,-
Å7Å _

595,-

Graupner Tangampermeter 0,1 -200 A :::
GraupnerCl2 modtager, liileog let SUPER KVALJTF :-:

BLER|OTll,byggetogbelr=: i. ?:r: --
Molor med gear og p:oce . !:r: 

=.i

RegulalorJES05r:c S!3 r! := ;' I -;
AkJ<u til BLERIOT . a r'5:-.1 =:c:.i.

Det er oltid en god id6

of studere

Modelflpre Nytt

0nnoncer/

lør du hondler!

Vi sender over hele landet.

.E,s2 1l'lr
1() års jubilæurn
Det skal fjernes
Spar 2O-3OY" pår

div. rnotor
Servoer
HS-80Micro-servo ......
4stk....
HS-'101 Mini-servo ......
l .tU
HS-300 standard
4 stk.

265,00
999,00
21s,00
799,00
.1 10.00
.399.00

HS-301 BB . .145.00
4stk.... ....520.00
HS-605 BB . .325.00
4stk.... ...1199.00

Wingspan 1460 mm ..985,00

FøR ............565,00
NU ................450,00

Magnum XL, 91, 41ak1.........................kr.
Magnum GPA 40
2-takt m. tom9an9just.............,..............kr.

1 685,00

498,00

Alle anlæg leveres med lader i december mdr.
Super Tigre motorer
C34 AERO RC m. dæmper . .

cS4O 3C BING m.dæåcer .......

S75K RING RC m. dæmper
S90K BING RC rn. dærnper

csi5 qCÅ3C r.cæ-oer ......781,00
G5: 3 'iG PC -. dærper . . .

S6lKRil',JGAC.n.dæmper .....901,00
561K ABC RC .ir. dæmper . . . . .1082,00

Fjernstyringsanlæg
Futaba:
4038F14 ..1345,00
4040F16 ..1895,00
4050Skybolt ........1095,00
7050FC-18V3..... .3345,00
Prism7xppm... ....1879,00
PrismTxpcm . ....2165,00
Flash-s,4servo,accuer .......2265,00
Focus4. ....999,00
Mulliplex
EuropaSprint .......1348,00
Europamc.1010.. ..1575,00
Euroiramc. 1020.. ..2225,00
Comånder mc.2010 . .2625,00
Profi mc.3010 Edition (best.45985) .Kun 3285,00

Husk vores meget billige balsa
Balsa
Prisen er baseret på køb af min. 10 plader pr.

storrelse
1.0x100x'1CCCTT ... ...........7,00
'.5x'C-lx'C3l
2 lr.-lr.lll m.n .... ..........10,00
j -r1::x:C00mm .... ......... 11,00
:ixi00x1000mm.... ..........12,00
5.0x100x1000mm.... ....,.....14,00
10,0x100x1000mm.... ........ 18,00
Ved køb af 1 stk.
1,0x100x1000 mm
1 ,5x1 00x1 000 mm

. .9,00

.11,00

.12,00

676,00
690,00

. .787,00

. . . .1070,00
...t131,00

Modeller for alle
Velbyggede træfærdige modeller i kvalitetstræ med
alt tilbehør.

2.0x100x1000mm....
3,0x100x1000mm.... ..........13,00
4,0x100x1000mm.... .. .....14,00
Balsa
Prisen er baseret pa kob af min. 10 plader pr'
størrelse
Balsa
Prisen er baseret på køb af min. 10 plader pr.

størrelse

DJURS HOBBYv' Valter Hansen
Rådmandsvei 4O. aSOO Grenå
Giro 9 ?2 92 08 Tlf. A6 32 66 03
Telefontid: 14-17 (lørdag efter aftale)

SPAR 25%



Super Sterman - 1 65 cr. ','::: - 2-::..:
.60-.75,41akt.BC-91 kr. 2035 .

Af-6 - 212 cm. Nlotor 2 iad ::-' 2:
4takt1.20-1.60 .... kr. 2350.-

CAP232 - 212 cm. lVotor 2 takt 1 .5-
2.2.4-takt. 1.80-3.00 . . .kr. 2400,-

SUPER STINKER 153 cm. Motor 2
takl1.0B-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.-

kr. 1699,-

CITABRIA - 206 cm. Motor 2 takt .60-

*.

= a:,s 31 ... .......kr.
=:.2! ....kr.
:'::-:-:: :3i .......kr.
:s,'' ,r 3 ..........kr.
Tamper .............kr.
Gr0b340 ............kr.
Clerry 220 ...........kr.
Trainer40o ...........kr.
ASH26..............kr.
Solar UHU/celler. . . .. . .kr.

Sukhou .............,kr.

1285,-

1435,-

3250,-

2175,-

1638,-

2160,-

1725,-

1125,-

2199,-

1425,-

1 138,-

FokkerD Vll 155 cm . . . .kr.

Puppeteer 153cm .....kr.
SEsA 130 cm . . . , . . . . .kr.
lvagnattila 153 cm . . .. .kr.

Hannibal 232cm ......kr.
FlairCUB 185cm ......kr.
Baronette 125cm ......kr.
FokkerTRl-Plane DR1 . .kr.

SuperLightning .......kr.
Hooligan 137cm .,....kr.

Stort udvalg i Flair tilbehør.

Ring efter katalog!!

925,-
799,-

765,-

599,-

1075,-

880,-

795,-

1525,-

799,-

785,-

1025,-

995,-

1390.-

'-{/).-,:::.

-4 <l- -t

k +-D .--.,{

k. 1899.-
<: 2'65 -

ESSENCE 2 meter svæver Kåret til
aretsSvæver .........kr. 430.-

<: 'åii -

Fl,'l .i:i m3i : se:,c . . .kr. 1569.-
MC-14med1 servo ....kr. 2240,-
MC-15med1 servo ....kr. 2545,-
MC-16i20 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. 49,-
Tidligere årgange pa TiLBUD - BING!ll

MOKI 180 Pitrs Styte . . .kr.
ST 3000 Pitts Style . .. . .kr.
plus mange Jlere - RING!!l

STORT UDVALG I BYGGEI\,'IATEFIALER.

SOLAFFILM, SOLARTEX, SOLAFLAC I/.h'l

'%å>

F-l6 . ..............kr.
Ultimate Biplane .......kr.
Esprii ...............kr.
Tabasco,............kr.
Ecstasy.............,kr.
Trainer40,...........kr.
Catalina PBY 64. . ... . .kr.

S0pran0 .,...........kr.

1196,-

2390,-

1399,-
1390,-

1 195,-

1 095,-

1575,-

1195,-

499,-

499,-

'. Lars Korup . Ulspilsager 1 . 2791 D:agøt
Teleton 32 53 88 0S . Teletax 92 59 Ag 28

-,.':.:. -. .n 18 30-20.00, samt weekenden l2.AC-17 C3

- -i5-:,Vr FOB SESOG EFTER AFTALE -
=.'2 

",3A62.22AA @compuserue ccr
Homepage: www.takeotf .dk

o o o TILBUD FRA /jt_,:._.Jt'i' ooo

. . .kr.

. . .kr.

1895,-

2095,-

Se omtalen anden:si::: :::: --i:er
EN BRAGENDE SL]CC=S

OS Max FS 120 S lll
OS \lax FS 52S .

C3'.'ax FS 7CS

-: i: -: - >

kr.

kr.

kr.

kr.

3635,-

2130..

2165,-

2495.-

OSMax40LA ........kr. 699,-
OSMax46LA ......,.kr. 720,-
OSMax32FX ....,...kr. 1147,-
OSlVax46FX ...,....kr. 1278,-
OSMax6l FX ........kr. 1749,-

OSMax 140RX,......kr. 3575,-
med krummer

S61K ringim. dæmper . .kr. 925,-
S75K ring/m. dæmper . .kr. 1045,-
S90K ring/m. dæmper . .kr. 1155,-
52000-25 ring .. .. . . .. .kr. 1440,-
G3250.,.............kr. 1725,-
GS 40 ring/m. dæmper . .kr. 735,-
GS 45 ABC m. dæmper .kr. 815,-

Vi forhandler desuden varerfra: Kyosho, Great Planes. slG. p-c-::l:. 3alsa LjSA. Hobbico. solarfiim. wiiiiams. Lanier, Dynaflite, Goldberg, Dubro, cox, Apc,House of Balsa Thunder Tiger, jamaå, xii6t , n"iJmo-obili. -ony c a< 
-åo-.r, vi.lå". t",tidrvest. prca. een-auckiå, nrgr., FMT, os-Motorel ys-Motorer.

Der tages forbehold for udefra (on-"rnende orissiigninger. varutakurser samt trykfejr.
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DAN MAR K's STØRSIE SPEC I E LF O R R ET N I N G F O R M O D E LF LY og M O D E LH ELI KO PT ER E...
Direkte import fra:
GBAUPNER
VARIO
ROBBE

46FS GRAUPNER HOVEDKATALOG 46FS ]997 K'
GRAUPNEB [/ Nl KATALoG dansk 100 s::- x'
ROBBE hovedkata og 97/98........ {'

V1/01 VARIOs HELI KATALOG 7, ENGETSK

JOSTI I HOBBY
GRATJPT\IER TRArryl, As]g

GRAUPNEB KADETT 25 m/rnotor 4 1 ccm

Vingefang 120 cm .. . . .. .. ............................... kr.

GRAUPNER TBAINER 400 lor 6.5 ccm motor

Vingeiang 162 cm . ... . .. . . .. . .. kr,

GRAUPNEB TRA NER 60 for 1 0 ccm rnotor

V ngefang 180 cm kr.

GRAUPNER GYPSY IoI 
6 5 c.. -:I:'

Vrnge'ang 15C cr ...... . kr,

[/ETANOL 5 I ter u/dunk .

[.IETANOL 5 lter m]d!rk + -:
2800.1 AEROSYNC2oe.1 .::'
2800.5 AEBOSYNC2oe 5 ::'

NITBO 1 rter 
.

I 
'A\RICI-]lRotor-svstere I

E-rlli Silrc-err-I

K0B0LD fast.lærdig he kooter træner
X'TREtulE l.æner ny reia" k

SKYYIO-F 1'æ^:":' 21.:- -,'

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

621 0

6217

6208

1678,.

987,-

'1303,.

1158,-

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

....... .. kr.

kr.

kr.

8800
8700

B20C

7N!8

:-:,.,-

1 CCl

l tlC6

1010

4463 JR ERGO 30 ny lræner ior 32 moior . . ........... .. kt. 2700.'

4166 JRERGo50.nylrænerfor46m01or. ........ .. kr. 3250,-
4464 JR SUPER 0 Curt s Yolngblo0d F3C ...... . . . kr. 10900,-

4450 UNI-EKSPERT IVEKANIK . . ..................... . . ....... kr 3350,-
4448 UNI-EKSPERT [/EKAN K 2000-NY PBoF............ kr 4990,.

4451 UN STAR60lrænersæt...................... ................ kr. 1027,-

4447 UTTBA-STAB2000,NYproflræner.. ............ kr. 2200,-
4452 JET BANGEB kroptiL UNI-IVEKANLK ............ . ... kr. 1461,-
4455 I'4EGA STAB FA kr0p-ny . kr 1711,-

S3OO2 |JCSK.TO XX. .,.::
s2915 FU'iLai.:C I,r:.i:" r
s29Ct Fl-:-r: -::'.::
s2902 F-rjr: :1.:_ -,:-:
52991 FL;-r: S:-::'.:: -. : :

1682
1680

1659

I Jb5
1 628
R4001

1636
i'^n,

a:

kr. 908,-

kr. 354,-

kr. 848,-

P:iL:r6d 11q :': n: i:. :lc.i ;"'. . .kr.

. .. .. kr.

7.
o_

'10,-

11,-
't2,.

14,-
18,-
34,-

2235,-

29,.

401 VAF.OC:.( :::::'

410 VAF O 3-i::'::: :
34 6 VAi 0 -: :': :': ,:. -=' ..
34 ,0 VAB O '::': :-: ::. -.-. :..
4682.59 Plast k heleia:.': ::: -: ''

:,-:::::-,: -:- :.:-j ::20 kr.
:Ll:: - - ::',: :'i: . ..... kr.

FiiTASÅ s:-.: ::-:- ........ kr.

F{jTABA selr S?1:- kr,

FUTABA gyro Glal kr.

FUTABA gyro G15383 : =' . kr.

FUTABA P EZO GYFO FP-C::' kr.

GBAUPNER PIEZO GYRO 20al kr,

GRAUPNEB PIEZO GYRO 3043.. kr.

GRAUPNEB omdrejningsregulali' kr.

GRAUPNEB ELEKTFo-HELI;iori'c kr.

FUTABA SEIiDEB F14 mimod: og I ::-.: kr,

FUTABA SE:,IDER FCl6 mrmo.: c! : ::-.: kr.

FIJTABASENDERFCISV3m..:-.::..: . KT.

FUTABA SENDER FC18 V3 PLUS::: -3::' . kr.

FUTABASENDEBFC2SV3 :-'-':': . kr
GBAUPNERSENDER l"1C 2:-..'....'-' t l kt.
FUTABA I\,4ODTAGER F'11: i:'.' KT.

FUTABA IVODTAGEB F.''3 ::',' , lT.

FUTABAIVODTAGEnQ-f i::r,r .. .... kr
FUTABA IMODTAG:F 3.':! ::" . .... KT,

FUTABA ]\4ODTAGER i'':: ::" kr'

kr.
kr.

kr.

1l
kf
k.
i.

482..
60E..

85..
JJ 1,.

67..

:.æ.-

118,-
175,.
475,-

899,-
350,-
544,-
oo t!-
850,-

141 9,-

3125,-
2275,-
tton _

1303,-

19,-
1382,-
1994,-
3490,-
3900,-
7200,"
7300,"

686,-
804,-
846,-

1350,.
'1081.-

399.-
490.-

r',24:

Fr103
F1104

F1201
F1202
F1204
3285
51 40

3286
3287

F4038
F4040

F7050

F7040
F801 3

4829
F0906

F091 1

F0950
F0921

F0955

JOSTI - HOBBY
Postbox 42 - Blommevang 2 - 3550 Slangerup
Tlf.47 38 15 69 - Fax 47 33 59 51
Åben: mandag - fredag: kl. 1o-17 eller efter aftale, lørdag lukket
E-mail: hobby@losti.dk Internet: Www.josti.dk

QUICK-SÆT FÆRDIGBEKLÆDT med staler nger t h!rllg saml ng

N
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O. MorterJsen Ho

MULTIPLEX

LASER
Færdigmodel a' er !s:jå:::.
motor og fadregu aio:. (ar i
kober den. Dansk vejiedi.ng.

AIRDANCER
Til alle, der hurtig vil

op at flyve, idet mo-
dellen kan samles på

2 timer. Færdig'e ind-
farvede dele skal kun

klemmes sammen.
Altså ingen lim og
maling. Dansk vejled-
ning..... ..725,-

TRAINER 2OOO

Spv 1 550 mm leveres med den nye lydsvage Thunder Tiger GP 42 motor . . KUN 1595,-

EUROPA HC t010
2-!!D ofi-roac pici(-up med 2.5 ccm motoi
med lrækstart . . .1895,-

m€diiN-STEiN{un.... 1495,-

TOPAZ TILBUD I DECEMBER ELLER SA LÆNGE LAGER HAVES

FIGHTER BUGGY RX fås ogsa som byggesæt
Letbygget og ve koie :^d: be:,r::: -22 2' .-=ti l!'-
motor. som giver gode rc'i€r!iS.år€'-Kompletsæt .. 1598..

Kuglelejesæi . . .169.-

CATAUNA PBY 6A
S:, 'ii-l -- -=: JUST 4 YOU

S:, ':33 r.: lec Trccz 4.6 ccm motor . . , 1295,-
t,r:: -:::':; rC-:"'æ_o ':. 3 servoer kun . . 2395,-

CALSONIC
SKYLINE GT.R

4WD

Helt nyudviklet be-
gyndermodel med

4-hjulstræk. Bilen

er opbygget om en

helt lukket gear-

TRAINER 40
i- 'l:'r- OOE-

r,r-:::' .....1495,- PIPER CUB
Spv1720mm ..,1095,-. . . .2695,-

kasse, som gør det nemt at loretage opbygning og service

selv lor en nybegynder.
* Kompletsæt ....1898,-
KuglelejesætTilbud..... .250,-

Badger
Air-Brush

Badger 250-1

God til grunding samt de støne

flader. Leveres klar til brug. MIRAGE 2OOO

Spv,850mm .,..1025,-
JAGUAR
Spv.1230Trn..... ........975,-: TILBUD 149,75

Alle priser er incl.25"k moms. Der tages forbehold lor trykfejl, udsotgte varer, valutakurser, aigifter og andre forhold der kan indvirke på prisdannelsen.

ÅeNtNtcsrtDER: MANDAG - FREDAG KL. 13.oo - 18.0o .LØRDAG EFTER AFTALE

BA}IDTi



Her kqn du købe
dit modelfl)-"udstyr:
Nedenfor bringes en lisie ouer hobbfiorhondlere, der hor et særligt udvolg of mCelfiyveudstyr.

Sofremt du ikke linder din forhondler po listen, eller hvis du i øvrigt finder feil i denne; so skriv iil

Modelfyv. Ny', Nørrevænget 3, 5762V. Skerninge, eller ring på ilf . 62241255 i dogtimerne.

SIDEN 1948

- med samme familie baq disken!
trælister - balsa - fin6r - røi- trad - siiicone
- lim - værktoj - bygge- og skatategntnger
til fly og sk be m.m. Vi har det Jornøjetigt i

ll0l)liL .t ll0llllY
Frederiksborggade 23. 1360 Kbh. K.
Tlf.33 14 30 10
Ma.ti.to.."e 2.'; j "'. :.: -..:

Storkøbenhovn:
L C. Communicoiions ..........
Folehoven 1 2, 25OO Y o',cy

Mini Hobby
Tårnvei 303, 26,l 0 Roc'cv:e

Flying Scole Models ... ...... ....

Medelbyrei 54, 26i 0 Rodovre
Modelshoppen...
Brønshøivej 9, 27OO Brønshøi
Toke-Off

Ulspilsoger l, 2791 Drogør
Lyngby Hobby Nyt .......... .

Torvet 9, 2800 Lyngby

Donsk Hobby, JS Teknik ..........
Jernbonevei 34, 2800 Lyngby
HoheModelhobby. ... . ....
Øverødvei 1 l, 2840 Holte
A.PJ. Skolo Modelfly
Nordvænget I 2, 3520 Forum
SPECIAIf : BALSA, TEGNINGER

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

ECA.................. ....... 42 48 37 38
Nørrevænget 106, 3500 Værløse

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

R/C ModelcenierApS .. . .. . ..4228 6600
Thorsholms Alle 6, Tulstrup, 3400 H;llerød

Helikopterspec. Rolordiscen ..75 88 54 54
Amlundvej 4, Linde Skov 7321 Godbierg
Fox 75 88 54 54;
ww. rotordisc.dk/E-moil rotordisc@infogrindsted.dk

Frichsvei 25, 8464 Golten

Djurs Hobby
Nørregode 4, B5O0 Greno
Legelcnd 75 61 6A 1 r

?; A7 Al A/

. ..98 1.3 62 63

....98 31 94 22
Nørremorksvej 61, 9270 Klorup
Silver StorModels ....................... . . . 98 52 02 55
Ølsvei35,9500 Hobro
Winkelmonn Legetøi l/S 98 52 05 65
Strømgode 3, 9800 Hiørring
Elechic Flight Equipment......... 98 43 48 72
Sdr. jyllonds 4116 12,9900 Frederikshovn
Model El-Teknik.. . . .98 4290 22
Moriendolsvej I 05, 9900 Frederikshovn

Bornholm:
Dorthes Hobbystue....... .. ............ . ......56 95 94 49
Midgårdsvej 2, 3200 Ronne

86 32 66 C3

36 7A 0'. 7',

..31 28 34 49

... 32 53 BB 05

... 45 87 02 10

... 45 88 89 87

... 42 42 01 13

... 44 99 00 30

Roskilde Mode'ho"by
l: : "-:Cel0 4CC0Ro:^i::

-: -.: :.: - --- - ' i -- ::.: -: - ^-^,
:^-.----,^-- : :j- - -'- ,=:-.::

---7 r.L - .....

Longelondsvej 9, 4220 Korsar

Jupiter Hobby
.lupitervei 9, 4500 Nykøbing Siællond
J/LHobby
ByNei27,4532 Gislinge

Fyn:
Odense Hobby
Søndergode 26, 5000 Odense
Forve- og Hobby Hjørnet

Klosterplods 4, 5ZO0 Svendborg
Nyborg Modelhobby .

Christionslundsvel 42, 5800 Nyborg

Jyllond:
Auto- og Surf ..................
Bork Hovn, 6893 Hemmet

Jysk Hobbycenter ...................,...........
Fælledvei 26, 7 000 Fredericio

Hobby Shoppen

Sønderbrogode i 0, 7i 00 Veile
MID HOBBY..,,.,.

Tietgens Plods l, 8000 Arhus C

Vesieåro I 15, 9000 Aoiborg
Leif O. Mortensens Hobby ....

42 37 06 22

53 41 21 22

53 46 37 20

661221 04

6221 31 31

65 31 60 56

75 28 04 55

7591 4540

75 83 04 94

86 1236 15

Ti I forhondlere of modelflyveudsryr:

På denne side kon du fa en >fogielefonbogsonnonce(:
Ring po ielefon 62 24 I2 55

for yderligere oplysninger

uJ
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