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WITZEL HOBBY SøGADE

26 41OO RINGSTED

TLF 57 67 30 92 ABEN 11.00 - 17.30 LøRDAG s.00 - 13.00
3 NYE MODTAGER TIL ROBBE/FUTABA,
GRAUPNER OG HITEC. HUSK ALTID AT
BRUGE MULTIPLEX KRYSTAL IDISSE
MODTAGER OG KUN DER

PICO 3i4 VÆGT 79
STØRRELSE l7Xl2X36 mm

MINI9

KR. 38s.00

KR.799"00

ER IKKE PÅ LAGER ENDNU

MINI9

DS

KR. 1018.00

MICRo z pR pÅ LAGER DE

2 ANDRE

KoMMER CA.

1.6.

MULTIPLEX TIL MODELFOLK SOM
IKKE LEVER I STENALDEREN
i: \ ::- \ rt,<
VARIO SÆT -:-\l-.1-,-l;'\IED \KiiU OG
SE\DER\lLDUL
SENDER 4 KANAL il,{ODTAGER MINI 5/7 KR. 329B,OO KR. 5548,00

MULTIPLEX

3O1O

FLAIR MODELLER
FOKKER D 7
TIGER MOTH
HARVARD AT6

KR.
KR.

1074,00
2989,00
KR. 1092.00
r(R. 964.00

PUPPETEER
ASTRO HOG

KR.

r037,00

PATRIO'f

KI{.

I I 10.00

SE5A

I(R.

90r.00

WTZEL HOBBY
\\'\\'W htq:,.'rvlu,.n

itze

l-hobb.v.cont

.

lvlail sale(4n'itzelJrobb-v.conr

GODT NYT FRA

TAVIONICI

@qm.r"..,"m
LADY 2000 mm ,

SOPHISTICATED

475,-

,

.........

GENTLELADY 1990mm
FALCON l\,lk. lll.'1422 mm , ,, ,, ..
LEABJET 1410 n

P PER CUB J-3, 1555

mm

....... ...
CUB J-3. 2286 mm , . . . . . . . .

ELECTB CUB'1500 mm .

799,"

.

n

950,-

.

PIPERCUBJ-3.1945mm
PIPER

399,.

.. . ... .. . ..

1.215,.

.

1.815,-

.

787.-

ll$lrrrr:..,,{

mm

BUCHER JUNGI/ANN, 1645

2,190,-

.

ii:;1lllf{lirl

.

..

........

1.845,EXTRA 3005, 1470 mm

F-14 TOiVCAT

1

V

#\
\

460 mn

_;\

SUPER CHiP[,1UNK. 1620

mm

THE ULTIIIIATE 10-300, 1370
THE EXTRA300,

SP RIT 2000 mm

1720mm

...

mm

,

.
.

.......

EAGLE 2, 1600 mm

-""%ffi
*",,

å:å \ --

PT40T841NER1520mm
PT60TRAINEB

1800rirn

........ ...
.......,.,..

827,-

1.010,.

F4 PHANTOIV NYHED

Spv.1485mmfor10-15ccrn..........

FREEDoM20,'1400mm,.,......
1.895,-

EAGLET50,1270mm
PIPER CUB, 1940

mm

---::::-:-__.1-_

1595,-

.

--

117C..

584,-

.

1.045,-

TIGER 2, 1550 mm

FJERNS7yR'AIGSANLlEG
ULTII,4ATE 1092

mm

730,.

,

SUKHOI SU 26

949,-

ltlx, 1812 mm . . . . ,

1.970,.

OS motorer

- Spørg Avionic til råds, hvis du
tænker på nyt fjernstyringsanlæ9.
Du vil hos os altid få et godt tilbud
og vi {ører de kendte mærker
FUTABA - MULI-IPLEX GRAUPNER og HITEC.

495,569,639,658,719,698,8s8,940,1.140.oo2 -

FLYSIMUI,,-TOR

13lt .

--_::_-_'-::-_ --

__-- =._-:_-,--,,,

l.zzo,-

i:

,/
N*
.

1.295,1.925,1.710,.
760,1.920,2.350,3.595,2.785,1.970,10.300,1.150,.
1.675,2.130,2.165,2.620,3.555,-

-:\----\

1.430..

EASYPL@T

8/r,e^

!;!:"i:"i:;::::'

\

ru;

gsilst\\'rt-

3.795,-

or -eor?oea'l

"'

.,""o
"-"".1å,

.
.
.

r"i::;,;!;:::;:,,;i;;;I;,;;

4.83s,5.395,5.895,7,795,-

.10.985,.12.995,-

AVIONIC har åbent hverdage lra kl. 10.00-18.00. Lørdag efter aftale.
Rekvirer vores prisliste næste qanq du kontakter os. Det er lettere at
bestille pr. tlf., riar man kender"varånumrene, og så kender man også
pnsen.

IAVIONIC I

.

Frichsvej

25

,

8464

Galten

. Tlf. 86 94 60 88 .

Fax 86 94 62

88

.

lnternet adr,: wwuavionic.dk

{r.ohlrc r hly nyheder!
i det store
tysksprogede 98 hovedkotolog
Læs mere om robbes nyheder

SITENCE
vejl.

'.

ri.rllY-"

kr.

:]iLfi

. ...............799,'

:-JLi

Velegnct til Lregyndere, der vil op at fl1,r'e med
det sarnme. Styrop6r-moclel - ligc til at stjkke
samrlren. Kan fl1,.r'g5 mecl ct 2-kanalsanlæg.
Slience leveres mcd pJurlmitor'.
Sp.ændvidde 1800 mm

BREEZE
Vejr

kr.

...........

...............645,'

Klassisk tr.ebygges;et jndcl'roldende dele

ti1

llC-rnontering.
Spænrlviddc

1.170

mm

3€
-li

L

lck:

,..

.:

r.,r

-

i,

i

;.-

-

r(rl-::l.l
\r!r:L\-.:rrr'

\r.:
\t(r!.

-i.
L,

L Ltlll

.\11 -'
I

\..1.

c.tlltr)'.1iiAgc \ er:ttrt].

*

Spændvidcle: 1Ill0 mm
En

Postboks

3008

.

gros salg og import - komplet dansk loger med lcvik levering
til forhandlere overah i Donmork. lntet solg til privou.

DK-8900 Rqnders

o o o NYI{EDER FRA *lJ:.aC/{

M

1/4 Scale Tiger Moth 226 cm

1/3 Scale J'3 Cub, .....kr.
1/3 Scale Super Cub . . .kr.
1/4 Scale J-3 Cub..,...kr.
1/3 Scale Sopwith Pup . .kr.

5475,6390,1375,2875,-

!10K1 120 FC Flng . . . .

.kr.

120-1804lakt

1B0BCBng.....kr. 2095,l,'10K1 51 FCPrg .....kr. 1375,i,{CKl

MOK]5lUCFrg kr.

@

Star...,,.,..,,.kr.

ForceNone........,..kr.

875,665,945,-

.............kr.
CitabriaPro ..........kr.

1220,-

.. . ....kr.

980,-

Enforcer

Laker-vandflyver
+ flere

Nye OS-potter med ekstra dæmpning
ned til 66dB-Tmeter
40FP-40LAm,m.
227,20+25FP
206,Der kommer flere senere på året

......kr.
.........,..kr.

Pitts

1375.-

lll . . .kr.
.......kr.
.......kr.
...,...kr.

OS Max FS 120 S

OSMaxFS52S
OSMaxFST0S

[l:'3?i;
I il:ffi:iJilå'
=r.Ct,s185cm......kr.

Alle med dæmper,

| 13..':i::125cn. ....kr.
|
DF1 kr'
I S,o:..!r'"?
:t"='ri-P;?n? .......kr.
| Hcog:n'37;kr'
|
Pnserneg=::':'

980,795,-

1:?!'799,785'-

OSMaxFS9IS

OSMax40LA........kr.
OSMax46LA........kr.
OSMax32FX. ......kr.

OSMax46FX........kr.

......,.kr.

OS lt'1ax61 FX
A ie ned dæmper.

3635,2130,2165,2575,-

699,775,1147,1278,1749,-

="-tztagerhat'es!

StortudvatgtFi':::':Bing efler hatalcg"

la-/::e fi.

Glasfiber Cowls fra Aeroglass

v/ Lars Korup . Ulspilsager 1 .2791 Dtag.t.
Telefon 32 53 88 05 . Teletax 32 53 88 28
Hverdage mellem 18.30-20.00, samt weekenden l2 At-17.03.

,

2775,-

155cm.,,.kr. 92S,| FokkerDVtt
| puppeteerls3cm.....kr. .799,| Srsn130cm....,....kr. 765,-

...........kr. 315,60/80Pitts ...........kr.
345;- |
OS46SFPitts .,,.....kr. 345,pitts
ASp61
,.........kr. iCi._ |I
+ Mange flere
29i40

........kr.

1895,-

tVOKl180pitts,.......kr. 499._
lVOKl120pitts........kr. 449.[/OKl 1204T-6 ........kr. 552,MOK1i20G-202 ......kr. 449.ST30000Pitts.........kr. 499,North

ooo

ABENT FOR BESQG EFTER AFTALE
E-mail: lars-korup @ takeoif.dk

Homepage: www.takeofl.dk

-

GoldbergSukhoi.......kr.
GreatPlanesX300....,kr.

....,kr.
..,...,kr.

MidwestExtra300
TopFliteCorsair

410,292,322,248,-

+ Mange flere

RING EFTER NY PRISLISTE

Vi forhandler desuden varer fra: Kyosho, Great Planes, SlG, Proctor, Balsa USA, Hobbico, Soladilm, Williams, Lanier, Dynaflite, Goldberg, Dubro, Cox, APC,
House of Balsa, Thunder Tiger, Jamara, Krick, Aviomodelli, Tony Clark, Rossi, Weston, Midwesl, Pica, Ben Buckle, Argus, FMT, OS-Motorer, YS-Motorer.
Der tages forbehold for udef ra kommende prisstigninger, valutakurser samt trykfejl.

Nyt fra:

Ii,S,EtøttEg
ia'o'i

ior rnodelmotorer - sikrer det
Veris-s ':-:-:3
nye::: ::: t- rt i-r^ir :el. Deriindes ma'rge efterlignrnc:' -:- . -^ I S ":::sr. er motorer af sa høj kvali-

::' =': . = :er Ceiar

tet.-:,:':

SUPER TILBUD

PIPER ARROW II

p

"€å.

i-'r
:htd>

€

O.S. motorer.

OS FS.91
OLYMPIC-2oL. Næsten færdig model. Spv. 126 cm. 3,5-5 cm3

Se andre flotte modeller i AVIOMODELLI kataloget.

motoLAlt tilbehør.

Bl.a. Cessna SkyMaster, Fiesler Storck & Cessna Cardinal.

I

B"*

PEPPO
Y::-' :-. '- ::l
i. .... -=-.-=-.

BlRDlElO.

FP.PROBE BRÆNDSTOFBILER

m

Nu kr. 575,@

Kunstflwningsmodel
og --r

til 1 .6-2,5 cm' motor
/V-ntli-^l^^q^\,

lrr^m

--

=J
z;n.4

--f

d

-a \

Simprop elmodel.Kvali! 'ru
tetsbyggesæt med "r{Kr
gtasti'Uåitrop og finerbeklædt S.-^r
-S_
skumvinge.Fine llyveegenskaber
med 40dmotor.SpænOv;OOe t20 cm. \
Flyvevægt ca. 515 gram.Let at transportere og flyve selv aJ mindre øvede.
Kan også modificeres til skræntllyvning.

c'r1dr./m.Pumpen sikrer perfekt

PFIS.H<*l-23h€O

L_

Ftr*fe8e30

ffi

kr' 1 60'00

Nu

a tr.
GIGOLO. Kunstflyvningsdygtig
*4F**
#- skræntmodel. Spu 140 cm.Hurtigbyggesæt med skumkærner til vinger.
Væqt m. 850 gram.

a

'

Se de llotte svævemodeller i Simprop kataloget...
Ring efter GRATIS EI- og svævemodel brochure.

Før}ra69€0

PR|S. ...........................

ffi

Nu kr. 298,00

TECATE. Smari biplan.

KATALOGER

- r,o" din forhandter
eller mod frimærker eller check fra impoftørcn.
Se oversigt over kataloger i ModelFlyveNYT nr 5i97.

Spv 125/110cm.
For 6-10cm3 motor
Let at bygge.

SILVER STAR MODELS

PRIS. ....,..................

Ølsvej 35. 9500 Hobro - Tlf. 98 52 02 55
=':. 'a's;'.s C ^ s=it,anltge forhendler.
.:- ":' . -: :.i-j j'2-.j'tirT€ntIethantakteos.
, :_ ::,:_-_-: ,--: _:. . ^; '3-, -: 3r

.

a'

:\i\

:: ':-.r-

.:,

\lrquin
-l

156.00

Sornl

I

nm 115,00
spr.1680 nnr 105,00
spr. l07i) nm 1{}5.00

187.00

Sonn.

lll-C

spt.1.i90

Clronr.L

Sinplc

{8.0t)

lmpeller-Fan
F 15 Ergel
F l6 Frlcon
l7A Hornct

2.19.00

90.00
182.0t)
l 15.00

r:0.00
i10.00
155.00

rrn

PR

\\'J

spr. 2060

spr.1 I69

mm.

135,00

spr'. 910

mm.

92.00

spr.

I3i I nm. 2J9,00

spr.

F'Sl F TundtrLlcrl
f-86 Srbrc
B Åe I{rrtk

851

spr. I397

spi.

run. 1J5,00
nm. llli.()0

nn.

I 168

178.00

}.IRLT.{KTNIOTORER
0S 16 FS Surprss nVdrmper 1.11 ccm.

1280,00

0S 10

r675,00

fS

SuLprss m/dæmper 6.-{9 ccnr.

0S52FS SurpasnVdrnper

ll.52ccm.

21-',r0.00

110.00

OS9l FS Surprssddæmpet I1.96ccn.

25.18.00

2.19.00

OS

ll0 FS

Surprss

lll

l9 96

1.15.0()

l60.rJil

\rheder
0.91 Fs

Suryass

ll5.lrlr
llr5.o0
-l-li.i | |
.hr.lI

I

'l\.ur
Tegnin:rL;:.:.:
\r

-

::.,.

P

FL:TAB{

2899.00

Til \enire lerering
0S

i5L\

n/dæmper

\1-,rl:

r
r

L.
r

]/ri/1
lÅ1l
]/Vl
.t/8/1

F I.1
FC 16

FTIABA
l 1r,00

71.00

\lC
\lC
\lC
F

I]

19,00

gL.

30,00

Sohrfilm lia
Solarcoicr lra
Solrrtr\ iia

i 13
pr.

125,00

Solanrin

210.00

Oncoicr

1.10,00

11.15,00

1895,00
3115,00

m95,00
2260,00

li

mÅenderrccu

2570.00
3560.00

rnhg folger I stk. fr ekrcnslhs. Or cnnrr nlun lil ro{ nuvætende Iager Vi krn lclere de lleste dele til udhvrning rldit rnlær tir leler.

i

N'led hr en

I

te priser gældcr

trr

25,00

50 mL.

32,50

lra
ira

n.

28,00

2m.

75,00

2n.

92,00

pr.rl.

2E,00

prn.

13,00
11,75

Rorkrbel n/[nk og dobb.ror. 1000 nn. par
Senokabel. lled. snoet. hridhod/vrrt prm.
ark.
Srndprpir.
Brisrhor l
sk.
Frlicjern
Folieienr. PRO|I IRO\

Vrnrlslibcprpir

m/teflon
nr/sirk

0! ternomerer

mm:
mm:
L2v
stk.
Bllrccu
ll\/gAh
GRP llTl

Hojtlexibel kabcl. 2.5
Silieoncisleret label 2.5
Srnyo RC 2000 1900 mA.
v/ l0

mÅcndrrreeu

nVsenderaccu

51,00

Aliphatic Rcsin. slibcbar

I-1

16/10

28,00

125,00

125,00

mn.

54,00

pr.pl.

2J0,00

1730nm. 1ti0,00

spv. 1530

1615.00

CRti'P
ccm.

spv.

28,00

pr.pl.

gr

538,00

rrm.

pr pl.
pr.pl.

10.00

r

110

spv.2100 mm. 2J0.00
spv. 1630

2.0i.1001600 mm
2.0x100\l 20(l mm

Letritglsilr

Super Phuic
Ponal Erpress hvid linr

FJERNSTYRI\(;S.\\1.{(i ]5 \IHZ

ddænper
I'1.96

\,nr Rur in olic

i!S.ilr

II

ccm.

l7J0mn.

i,r.pl.
i,f pl

2{.00

nnr)

ll.6\-:(u\l:{){l

550.00

193.00

llerc Brirn Trrlor nodeller 'lmt
oprrkkelige untJerstel i pneu. og nek. udlorelse til di:
se nrOdeller. Spdr! venllg( 00r fris la trasf,t.

P nridæmper

:25.00

spr.

l750mn.

23-15.00

20 gr.

2s3.00

spr.

\I \1IRI \LER . III-B[.H0R
I'i r.. rl:i;tt
a-....: ..i.. :rr:::
.i:..-t: ;::::: i r:i .:t :: .:: .\U::11 lIl!ef

i.Uil00r600 rnm
3.(lxl(l0x6ll00 nrn
C1ano. t1l nidei. t1-nd

Se vor prislistc mcd

175.00
1E5.00

195,00

J15,00

135,00

135.00

.1.18.00

nm.

spv. 1570 rnm. 1d5.00

Tilbehor
Grurnnrar F6F Helcrt
Tilbehor
\'lesseschnittBC l09li
Tilbehor
Focker WullF\\ 190 A I

\lodellcr

nrnr. 193.00

It79,00

Hrnard

s3.00

'a l llS.iltt
395.00

Tilbehor
tr'hsung P'51D
Tilbehor
Hanard AT-6
Tilbehor

spt.-1.i02

--i

{.19.U0

ilh.hor
Cosrir FIU-l
Elektrosr ærere

::..::

.pr liltt

l::r:

kr.598,00

ølsvei 35, 9500 Hobro - Tlf. 98 52 02 55

-.- -,' -.

:.:::.':

-l:

Nu

AXMO MODELLER

!;ER

BRi\\ It\LOR

Føf*ft{:{+€p0 ffi

Ladere:
GRP 6123 lurbo 6 plus 6-7 cel.
GRP 6-119 Turbomrt 7 Plus l-7 cel.
GRP 6-{31/ll/-r{ Autonrriil h11 irder
ROB 8lE-l Ladcr 6+l l-l{) celler
6-i ieliet
ROB Elll5 l-rdcr
ROB Nl0ll Rohhc R5
ROB 8l15 Aililrr

I

stk.

m.
m.
stk.
stk.
5tk.

s/r.{
s/r I

\ll

6,50
38,00
268,00
365,00
39,50
36.00
64,00
59.50
195,00
.117,00

{l

67{,00

{k
{k

{32.00

,lk

'tk

r:l

158,00
650,00
2.r8,00
268,00

NYHET'EN FNA HOBBY WONLD
Tiainer 2000

PRO MICRO 2,5 kg ...........................kr.
SUPERTEC S03 standard 4 kg.........kr.
SUPERTEC S03 2BB 4 kg..................kr.
SUPERTEC 9102F BB speed 2,2 kg.kr.
SUPERTEC 97022BB

Trainer 2000, færdig begyndermodel tbr 6,5 - 7,5
ccm totakts motor.

Tilbud.
El-fly, færdigbygget med 600 motor, propeller servobrædt og stødstænger monteret.
Spv 180
. . .kun
84t-

cm

.kr.1080,-

s

kr.

{

Founier RF-4

\

Teddy, superlet begyndermodel sorn næsten flp'er
sig seh.'. Færdigbygget, motor og motortilbehør er

indkluderet.
MICRO

7

.... .. .kr.

modtager

98,133,139,-

3 kg vingesrevo..................................kr.
SUPERTEC S05 2BB 2,9 kg...............kr.

739,-

53002 2BB mini 3,2 kg..kr.
136L B kg .......................kr.
S04 10 k9........................kr.
MICRO 0,8 kg...............kr.
MICRO BB 1,4 kg.........kr.
136G optræksservo......kr.
5605 2BB 13 kg..............kr.
FLT.\BA S 3003 standard.................kr.
FLTABA S 1 f 8 *standard...................kr.
FUTABA S 3001 kuglejer..................kr.
FUTABA S 9001 kuglejer..................kr.
MPX Europa BB .................................kr.

770,-

SUPERTEC
SUPERTEC
SUPERTEC
SUPERTEC
SUPERTEC
SUPERTEC
SUPERTEC

Teddy

,4) -

\39,1.84,-

193,198,230,247,264,110,130,1.86,-

458,298,-

Tilbud på HiTec servoer RING.

448,-

PICO 4/5 modtager

Founier RF-4, semi skalamodel for Speed 400
el motor.
Sp'"'.

MIG

148cm

.......kr.

39'1,,-

15

'icna

ST GS40 RC Ring m/dæmper.........kr. 748,ST GS45 RC ABC m/dæmper.........kr. 848,ST G51 Ring RC m/dæmper...........kr. 855,ST S61K Ring RC m/dæmper.........kr. 978,ST S91K Ring RC m/dæmper.........kr. 1230,OS 10 LA R/C,6,47 ccm m/dæmper.kr. 698,OS 46 LA R/C,7,45 ccm m/dæmper.kr. 760,OS 40 FX R/C, 6,47 ccm m/dæmper.kr. 1198,OS 16 FX R/C,7,.15 ccrn m/dæmper .kr. 127-1.,OS FS-52, 8,56 ccm m/dæmper..........kr. 2128,OS 91 FSII m/pumpe og dæmper......kr. 3028,-

7

Micro 7 kanal modtager
til Futaba, Graupner eller HiTec 30 gram.
Bemærk prisen!
kr. ..............................535,-

PICO 5 kanal modtager
til Futaba, Graupner eller Hitec i5 gram.
kr. ..............................474,-

WEBRA 40F Sport .............................kr. 841.,SC 40 Aero RC ABC m/dæmper.....kr. 598,SC 61 Aero RC ABC m/dæmper.....kr. 748,SC 80 FS Ringed m/dæmper...........kr. 1798,Vi sælger også YS,3W og COX motorer

MIG

15, for 6,5 - 7,5 ccm totakts motor. Modellen
kan flywe meget langsom.

Spr,.

125cm

.......kr.

1044,-

Figer Sport 40L

"rd

Startkasse........

{åiØ,--æ

--=G
ry*

Tiger Sport 40L, færdig model for 6,0 - 7,5 ccm

toiaktsmotor

..........,...kr.

1298,-

H OBBY

Futaba FC-16 med 1 servo................kr.
Fuiaba F-14 med 1 servo ..................kr.
Futaba Skysport med 1 servo..........kr.
Futaba FC-18 V3 plus........................kr.
Hi-Tec Focus 4 med 1 servo.............kr.
Hi-Tec Focus 6 med 1 servo.............kr.
Hi-Tec Prism 7 X................................kr.
MPX Europa Sprint...........................kr.

11.45,,

. kun kr. 198,12v elstarter op til 15 ccm.................kr. 250,12v akkumulator 9 Ah......................kr. 198,Power panel
.............kr. 185,Power panel m/pumpe....................kr. 331,Kavan el-pr-rmpe 1 2r'.........................kr. 17 l,E1-pr-rmpe 1 2r'.....................................kr. 130,-

3985,1095,-

Elektronisk omdrejningstæller........kr. 375,-

1995,1395,-

fra d.

12.

1

48,-

l't95,-

\Iodtager accutester....................fra kr. L43,Robbe1ader5.....................................kr. 185,Robbe lader MTC 52 .........................kr. 819,-

reRLD

mai lggl ny adrcsse Elvirasvej

kr.

1895,1325,-

vl Birgit og ErikToft.Langelandsvejg . 4220 Korsør .Tlt. 58 3512 30: Mandag - fredag: kl. 10

BEMÆRK

Propelafbalancer..........................fra

-

";,{,!::'ii,:
18. Lørdag: kt. 10

.7100 Vejle og telefonnummer 75 72 22 95
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Modelflyve Nyt 1/98
Vodka, Kaviar & Sukhoij

P38Lightning.....

.. side

SU-26M

11

Niels Erik L. Kristensen fortæller om
bygningen af denne "Forktailed Devil"
af et short kit materialesæt.

Hvordanlaverdudem? .

....side14

Dette spprgsmål vedr. de flotte stafferinger på hans modeller har Lars Kildholt
ofte fået stillet. Her giver han svaret.

Kanal-E.

MNFanmelder....

..side34

"Old Buzzard's Soaring Book" - "OId
Buzzard Goes Flying" (video)

.....side35

Termik?Hvaderdet? ..
Svaret giver Erik Dahl Christensen

.....

side 18

Spalten for el-modelflyvning er tilbage
med Peter Bech som skribent.

......sidelS

Pampa.

......side32

Michael Buchreitz giver en nærmere
forklaring på, hvad disse tre ting har at
gøre med hinanden.

Fllrste tilgang til den genåbnede KanalE kommer fra "Støvsugerbanden" og

Produktinformation

.

Servoer til a1le formål - Hurtig Hawk
Smarte slibeklodser - malet pilot.

side 39

-

....side41

InternationalAirTattoo.

Oplevet og fotograferet af Poul Møller

omhandler det argentinske jetfly Pampa
fra Gltickner.

Flyvning med nitromethan

.

.

side 42

Af Stephan Wiese

...

T[imvejledning...

side22

Erik Toft har udarbejdet denne vejledning i trimning primært af kunstflyv-

RC-klubber

..side43

Klubber tilmeldt RC-unionen pr.
marts 1998

ningsmodcller. men også anvendelig for
de fleste sports- og skalamodeller.

1.

RC-referat

...side44

Indendørsfl yvning i Virklundhallen

Orientering fra unionerne

NIig og min

Magnum

.

side 24

liv .

.

..side44
.. side45
.,side54
.. side54
.. side 56

Opslagstavlen.....

.. side

MFN anmelder

side 56

...

..

.
Das Elektro Impellerbuch

Christian Manly har haft et positivt motor-mode.

Grokkeren med de ni

RC-unionen
Steemekalender.,,
Cl--ulionen
Stærlekalender...
Cl-ulionen
DIIV. .

.. side 26

Henrik Thomsen fortæller om nogle sto-

57

side 58

Næste nummer af Modelflywe Nyt
udkommer den 10. juni

re flyveoplevelser med en lille model.
63 år! - og så begynde

at

"lege" med modelhelikopter..

.......
Sådan biiver du en lvkkelig og glad

side 27

mand, hævder Hans Ahlmann.

Minmodel

...side28

Denne gang om Katana, Fløjte Marie,
Vidungen SMt en selvkonstruktion og
et par North Star.

De anførte datoer er dem, hvor stof til de enkelte
numre senest skal være grenredaktørerne (ar-

Test afFlairs Harvard.
. . . .. . side 30
Udført og beskrevet af Ole Hilmer Petersen.

'

::_'::.:__:

Oplysn;nger og

:-,

_- :

:er:'rø

-_ -:-----

: ,:t

a_: :

Forsidebilledet
forstiller denne gang Ulrik Ltitzens Nieuport 28 CL
Fcto: I-eif Paulsen.

tikier og referater) eller unionernes sekretariater (organisationsstofl i hænde.
Men man må meget gerne sende det forl

3/98
4/98
Nr. 5i98
Nr. 6198
Nr.

22.

april

Nr.

17.

juni

24. augr,rst
23. oktober

't.
i
:

-,!..

rthed

Hvordqn gør ieg?

,+
,."f?-

Udebliver Modelflyve Nyt

j

eller er det blevet beskadiget, så skal du
snarest henvende dig til dit krkale posthus, som delefter skal rekvirerc et n1.t
til dig fra Østit.llands Postcentcr.

Skifter du odresse,
sa h-rrsk at t,.rcddeie :e:tclt

,l:.ll

it

Postr':csnet rslt ciu lirt't:.tt .:.,:t 1..
til tidcrr. ,rt 1r, rlt ' t-ri, i: \ r :::

k]'ct:]fiat.

Ved eventuel udmeldelse
er det vigtigt, at du giver besked til din
unions sekrctariat - og ikke bare lader
være med at betale det naeste kontingent.

Stof til Modelflyve Nyf
skal sendes til grenrcdaktørernc og ikke
den ansvarshavende redaktor.
Dre.jer det sig om organisationsstof, referater, indbydclser el.lign. skal dct dt-rg
sendes til de respektive unioners sekre-

til

tariater.

Referoter,

Åbent hus på
Fi-wes?ctioh Værløse
S'
r,t^r

'i,i scr'.

?-t ,.i:tsvit.
Ll . \i::.r'jtr

- Den Rctcle Baron

cnteni.
Et tilsvalencle biel afl-roicli i r 991.
Portene blit'er abnet kl. 8.00. os

itLi .. -rLr'-tt f

l'isningelne stai"ter kl. 10,00.

op- Fly-postkort

Hvilke sevitrdigheder der måtte
komme, vides endnu ikke i skrivende
stund, men ud lla de oplevelser flyvestationens tidligere åbent hus arrangementer har budt på, kan man forvcnte en spændende dag.
Vi i modelflyveklubben "Den Røde
Baron", som hør:er hiemme pa Flyvestation Værløse, har fået lov til at udstille vore modeller. Om der gives takeoff-tilladelse, vides endnu ikke.

ke f<rrventes optaget.

Billeder,
som sendes sammen med artiklcr eller

releratcr (og del er altid en god id6 at
gøre det), r'il sti vidt muligt blivc returnerct - mcn de.t foruds:ettcr en oplysning om, hvem cle skal tilbage til. Vi vil
også gellte kur-rne fbltir:lle. hr.em der er
fotografen. llen r,rndlacl r.rltirl at skrjvc
direkte pa billedelne.

Diskefter
Når en tekst er skrevet på PC. s:r senci hvis det er muligt - en diskette med I'cr*

være nåvn på, og der må gerne r.edlægges en iiankeret returkuvert.

Op til stævnetidspunktet vil annoncering ske i diverse dagblade og ugea-

t:l:-.- -i.-- r=. '-t:--, '-. .,,.,t i: ... -,r-..--\--r-',r.:- lt ,r'::-tr- r- , ,:.. r: -.. , r,

der modtages nere end tre måncder efter et arrangements afltoldelse, kan ik-

udcn den printede tekst på papir. Og fbrmatet på disketten skal være Word Per'fect, Word eller slet og ret som en ASCIIfi1. Ønsker man disketten retur. skal der

f ,&
s

t
%

*;FæB;

Ole Steen Hansen fra Grena Nlodelflyveklub, som I'i kender bl.a. fra mange
af hans fine billeder i Modelflwe Nyt
(flere af dem på fbrsiden) har pa eget
forlag produceret postkort af1:1 fly og
sælger dem for 3 kr. siykket. Postkortene viser en Tiger Moth og en Yakolev
Yak'52.

AI

Undskyld!
Fra Peder Pedersen i Videbæk har vi

i

redaktionen modtaget et brev med

dels pæne ord om Modelflyve Ny't, men
også med en bebrejdelse over at bede
folk sende materiale til bladet - og så

ikke bruge det.
Det er altid rart med lidt ros - men
her må vi også tage risen til os.

Historien er, at vi for nogle år siden
bad om kommentarer til modeller bygget efter RC-Unionens tegninger. Og
Peder Pedersen har fuldstændig ret,
når han "skælder os ud" for at gemme
hans og andres omtaler af modeller fra
Unionens tegningsservice i en skuffe.

ACE98

Jeg vil lige underrette dig om, hvad der

bliver lavet her

Den europæiske

i 1998

Aircombdt-Cup

Ge::r;::r :.lrrmeren 1998 er der arrangere: .:: i-;rrnering med fem luftkampe
fors"l=--:=e steder i Europa. For at vin'5ehor-er
<ie C.:!'=::
man dog ikke deltage i
i;mpene.
da det kun er resul'-;;
taie: 1- :,, iampe. der tæller. llen jo

flere .:.:-:: ::.f: er n:ei -. .;o ston'e
char-c=:::-:t--::: s=-..-,-,1;eli; ior at la
no3:1e = i= :: -:=r.
rJ-.-;
-----:----ll.i-:_
-.-_i!i.,.-

anr

!-:_ T --:'--*L*-.r:ll-l

.:

-:^.::

-: -- -_: -::
.- :---sI =].
l-.-S--

-- :-:------,:-_---i-.

=-=--=:-

:--

:r:-

der s:-.:=: i;:es - ii s.ra-; \i-tl,li :li:tere rurd. pa hirnien oE pro\-e!'ai J!ppe i del 12 m lange hale. som aile modeller er udstlret med. Der kæmpes i
grupper med 4-6 piloter. og der gives

point for klip. kollisioner og flyvetid.
Interesserede kan frnde reglerne på
Internettet - sog efter "aircombat".

Datoerne for Cup-kampene er:
9,5 Hamborg. Tliskland
23
27

i

vores klub, Stor-

københavns Modelflyveklub.
Vi er foreløbig 3 personer, der bygger I:I2 scale combat fly. Der er 2 ME
109 og 1 Mustang. Alle 3 er fra byggesæt. Desuden har jeg lavet en "scala"
byggetegning til en Hurricane. Dvs. at
jeg har fra en lille 3-plans tegning i en
bog lavet en byggetegning i 1:1.

]Iodellen bliver jo så i scala 1:12.
Hun'icane'n skulle efter planen flyve
:red en [].20 motol og standard radiog-

r.'. Ii'',ppel br-giges i balsa med en top
.:' l-=: si::::. \lr:.n bliter skalet i
S-i*:-- -: :EiæC: :leo Srrl]ll Dapll'erle].
q< s: -åIO.i! nled nlln
i-d:, €..-- -r*
-at
\IE 1ir9 ;e= r::arlgirr k';n beiJæde

\---:.-

tet

Det er nu ikke ond vilje, der har putde modtagne bidrag ned i en skuffe.

Det var oprindeligt tanken, at alle

Unions-modellerne skulle omtales i en
samlet artikel. Der kom imidlertid ikke omtale og billeder af alle modellerne, og projektet blev lagt på hylden (i
skuffen).
Det sker af og til, at ideer til artikler
løber ud i sandet, men selvfølgelig må
det ikke ske, når det involverer andre
menneskers arbejde, og vi beklager og
undskl'lder det skete.

\l

har nu fundet billeder og omtaler

pa en Hurricanen.

frem og ril præsenterer modellerne i
de kommende numre af Modelflyve
Nyt i rubrikken .Min model".

dem med på pilottræffet d. 15.-3.

PNM

ril jeg starte
\:i. der bygger combatmodellerne, skulle jo gerne have
og insraliere radiogrej,.

lidt frq "Nelfel"

5 Jåmijånt-aircenter, Finland

6 Osio \orge
+7 Orebro. Sverige
I S Lulea. Sr-erige

er alle lprdage med
som reservedage i tilfæIde

Kampciatoerne
sondagene
af dariigt vejr.

Per Herholdt Andersen faldt på en
rundtur på Internettet over siden:
http: I lwww.geocities.com I CapeCanaueral I hangar I 7 165 I indoorc2.html
På denne side kan ses et par meget

små - håndstørrelse - rc-modeller; så

kig på den, hvis det er noget for dig.
Yderlieere opl1-sninger kan fås hos:
Aircombat. c1o }lartin Elmberg,
Kamnarsr- 11-N111,
5-226

f6 Lund. Sverige.

Tlf =+6

.16 151 191
E-ma:1: n"iaem@tac.se

Mere cornbqt
N{artin Elmirerg. opfordrirg til at gå i
gang med combatfl-ruing har sat gang
i en liile flok piloter i Eobenhar-n. RC-

redaktor Poul ]Ioller har pa e-mail
modtaget folgende fra Bo Bojsen:

Svensk invitqtion
I anden anledning har RC-redaktør
Poul Møller udvekslet e-mails med
Finn Jonassen fra Sverige. Finn er
bl.a. arrangØr af et "sjdflygtråffi Holsljunga, Sverige 9/5 och 7015".
Se, den slags har vi jo ikke for mange af herhjemme, så redaktøren spurg-

te, om danskere er velkomne. Det er vi,
og interesserede kan kontakte Henrik
Lindstrøm i Støvring på tlf.nr. 98 37 28

91. Han kan fortælle mere om træffet
og om, hvordan man frnder lokaliteten.
Se i gvrigt mere om dette arrange-

ment blandt indbydelserne i RC-unionens organisationsstof længere omme
i bladet.

Og husk så udlandsforsikring hos
RC-Unionen

vi nu har

EFK-87 på eqen
r

meget moderne faciliteter

som vand 220 V, toiletter og et velud-

flyveplo'ds

rustet lokale

til

mpder, undervisning

osv.

Lige siden starten i 1987 har vores
største ønske i Elektroflyveklubben
EFK-87 været at få egen flyveplads
med mulighed for at jordstarte modeller.

Midt i vores jubilæumsår 1997 lyk-

kedes det. Vi frk et samarbejde med
UL klubben Æbatros i Måløv om at an-

lægge en modelflyveplads på deres
startbaneområde. Samtidig giver det
os adgang til Albatros' klublokaler. sa

Deltogere og præmiebcrd ved s:o-.ie
sommerlelr iTysklond.

i

Sidste år arrangerede RC-unionens tyske søsterorganisation DMFV en teltsommerlejr for unge med interesse for

modelflyvning.
Den strakte sig fra den 9. til den 16.
juli, og den blev en stor succes. Aftenerne gik bl.a. med "sammenryst-

nings-spil", og der blev bygget simple
håndstartfly af alle mulige forskellige
slags, som blev sendt i luften på manDer var konkurrencer af forskellig
art, hvor vinderne blev belønnet med
flotte pokaler og byggesæt, og der var

til alle.

Det var DMFVs mål at samle unge
fra hele Europa, men i 1997 lykkedes
det ikke at nå danskerne i tide, så der
var ingen deltagelse herfra. Men lejren
bliver gentaget i år, og interesserede
kan få nærmere oplysninger hos Flemming Vestrup på tlf. 97 l0 25 03.
10

delser bag i bladet).
Og nu, hvor vi har de rigtige klubfaciliteter, kan vi også byde nye medlem-

I EFK-87 kan man
rendyrke sin elektro-interesse.
Yderligere oplysninger om klubben
kan fås ved henvendelse til Peter Bech
på tlf. 44 48 28 08 eller via e-mail:
mer velkommen.

peterb@informi.com.

<- Stenløse

r
I

Måløv ->
:.,.:] '

..].

I

I
Dødsfqld

ge fantasiful.de måder.

gaver

håndkastere (se under stævneindby-

Crs

Ung{oms-sommerleir

Tysklond

Vi kan nu holde stævner for alle ty-

per el-fly og ikke længere blot for

Leif Fljord Carlsen er ikke i blandt

os

mere.

ret en modelflyveplads med alle godkendelser. Vi i Modelflyverne Aarhus
kan i dag glæde os over at have en af
landets bedste modelflyvepladser, idet
vi ved Djurslands Modelflyve Centers
ophBr overtog modelflyvepladsen efter
dem. Vi har også haft stor glæde af, at
Leif fortsatte sit modelflywevirke i vor
klub.

En af de sidste dage i december blev
Leif ramt af en kraftig hjerneblodning,
som på meget kort tid gjorde ham bevidstløs. Leif kom ikke til bevidsthed
igen og efter ca. fem uger nægtede organismen at fortsætte kampen.

klubben har mistet et væsentligt aktiv.
Æret være Leifs minde.

lands Modelflyve Center og frk etable-

Jørgen Kaae Hansen, formand
Modelflywerne Aarhus.

Tilbage i firserne var Leif primus
motor i modelfllweklubben: Djurs-

Vi har mistet en god kammerat, og

W|NGMFG

P38 Lightning
Den omerikonske WWll ioger er trods - eller måske på grund of sin komplicerede opbygning - en populær mo
det. Mæielfryve Nyt kon'hå ind"n for kort tid bringe då tr.di. ortikel oh "Th. forhoitåd DZvil". ' '
Nie/s Er-rk L. Kristensen hor bygget en P38 of el S[ort Kit med moterialesæt fro TokeOff. Efter snok med TokeOff's
indehwer Lors -Korup besluttede Nie/s, ot hons model skulle udslyres med optrækkeligt undersfel, og hon forlæller
her om sine erforinger med byggesæt og model.
da der ikke er mere træ, end der skal
bruges. Jeg klippede tegningen med
løsdelene ud og puslede dem på plads
på de plader, der havde den rette tykkelse, før jeg beglmdte at skære. I den
følgende byggebeskrivelse vil jeg fgre
tidsregnskab.

Bygning of modellen
Først skal der laves noget skæreværktøj til skumvingerne, så der kan limes
vingesamlinger ind.
Det tog l time inkl. udskæringerne
Derefter blev vingesamlingerne tilpasset og limet med epoxry. Vingesamlingerne består af 12 mm rundstokke,
der glider ind i et alurør. Der er 2 stk. i
hver vinge. Mens epoxyen tørrede,

blev vingebeklædningen af 1,5 mm
balsa skåret ud og limet sammen med

At et b1-ggesæt er et Short Kit betyder,
at ikke alle dele til færdiggørelse af en
model er med i byggesættet. Jeg valgte
at kobe et Short Kit med materialesæt,
så jeg også modtog det nødvendige
balsa. x-finer og firrretræ til mit P38

Short Kit.

Selse

kittet består af vinger ud-

skåret i skum. luftindtag, motorcowls,
oversiden af halebommene med turboladere- canop]-. motorfundamenter.
optrækliehg 3-ben-. understel og dir..
småtiag. Til fæniiggorelse kræves desuden 2 srL 6..110 cgn qororer med
propeller og spinnere. 2 tadie. 2 sær
kabler af SuJlir-anr-rpen- beklædning
og radio med mind-cf 5 kanaigl- Da rnin
model sL-ulle har-e flaps. skullejegbruge 9 sen-oer til den - de sidder som folger: 2 stk- til gassen, 2 stk til hojderoret. 2 stk. til krængerorene. 1 stk. til siderorene. 1 stk. til flaps og 1 stk. til un-

Byggeriet har taget et år, men der er
også blevet bygget 5 andre modeller
inkl. en stormodel i mellemtiden. Desuden erjeg blevet grft og er flyttet, så
modellen kan muligvis bygges huriigere.

T!æet i træpakken er i fin ensartet
kvalitet; men det skal nærmes, at der
hverken er standset eller trykt på
træet, så man skal selv frnde ud af,
hvor træstykkerne skal bruges. Her er
tegningen en stor hjælp, bl.a. er alle
træt1-kkelserne trykt på den. Det er
dog r-igtig med omhl'ggelig opmåIing,

cyano. Beklædningen blev limet på
med spray kontaktlim fra Takeoff.
Spraylimen er nok den bedste lim til
beklædning

af skumvinger,

som jeg

har prpvet. Efter at både skum og
balsa er sprayet, skal limen tørre i 3060 sekunder, hvorefber balsaen lægges

på skummen. Men pas på! Limen
"hugger" øjeblikkeligt, så man skal
være omhyggelig med placeringen.
Balsabeklædningen gnides godt for at
opnå sikker kontakt. Det hele lægges i
pres i skumskallerne et par timer,
hvorefber man kan fortsætte. Limen
vejer næsten ingenting.

Beklædning inkl. ilimning af sam\ :

-. :.-' <

- (' -.=--=- =': -3c :-:le:<=

lingerne tog 3 timer.

Efter endt torring blev for- og bag-

derstel.
Der er ikke en egentlig byggevejledning med til byggesættet, men der er 2
tegninger som viser flyet set fra alle
vinkler og samtlige de stumper, det er
lavet af. Der er også nogle l6se .A.4 sider
med generelle b-vggetips og en tydelig
tekstet tegneserie af de vigtigste byggestadier.

Blandt papirerne er en beskrivelse
med data på det færdige produkt. Her
står bl.a.. at det tager ca. 56 timer at
bygge en P38 Lightning. Det ville jeg
eft.erprgve, så jeg va\gte tra starten at
skrive ned. hver gangjeg lavede noget
på modellen.
11

kanter skåret rene og for- og bagkantlister limet på med skumlim. Samtidig
blev vingetipperne limet på. Vingerne
blev delt, og der blev limet tyndt x-finer på fladerne. Til sidst blev vingen limet sammen på midten med den rette
v-form.
Dette tog i alt 4 timer.
Derefter blev alt balsa og x-frner udskåret efter tegningen (der er virkelig
mange stykker i en P38). Det tog 5 timer.

De to kroppe blev limet sammen
omkring spantene. Her blev jeg ngdt
til at afvige fra tegningen, da det optrækkelige understel ikke er tegnet på.
Så man må selv ændre det nødvendige
for at tilpasse understellet, som ligeledes skal monteres nu. Samlingerne til
vingerne blev slebet til.
Arbejdstid for disse ting var 3 timer.
Så var det tid at lime kroppene sammen med midtervingen og haleplanet.
Her skal man være meget omhyggelig.
Pludselig ser alle de små stykker, man
har limet sammen, meget store ud.
Bunden blev limet på kroppene, hvilket gav meget stytke. Det tog 4 timer.
Så var det vingelnes tur. I{r'ængerorene blev skåret ud og beklædt pa det
rå skum. Det samme bler. gjort med
flapsene, der i ør,rigt helier ikke er med
på tegningen. Sideror- og flapssen'oer-

ne blev monteret

i

midtervingen og

centerkroppens underside limet sammen.

Ialt4timer.

Derefber blev hjullemmene i kroppene udskåret. Vingesamlingerne, flaps og krængeror blev færdigslebet. 2
timer.
Motorfundamenterne blev tilpasset
og monteret med islagsmøtrikker. Det
tog 1 time.
Forreste understel blev monteret og
hjullemmen skåret ud. Det er der hel-

Un.derstellel

og ikke mindsl

ørbeide.

t2

konsfruktionen

of

Short kit byggesæftets dele

Centerkroppen blev limet på vinler ingen tegning til. Jeg lavede en lukkemekanisme ved at lade en lille fieder
holde lemmen lukliet og sa lade understeliet plesse den op. nal hjulet skal
ud - det rirker fint. men det tog ogsa 3
timer'. for det tilkede.
De bagerste hjullemme. som er todelte, voldte en del hovedbr-ud, men de

bliver holdt åbne af en lille elastik og
trukket i af et stykke fiskesnøre mellem dem. Understellet rammer snøren
og lukker lemmene, når det klapper
op! Det krævede 4 timers arbejde, fgr
det virkede.

Flapsene er hængslet i bunden af
vingen. De bevæges afet par stykker 2
mm pianotråd, der er lejret i 3 mm
messingrør.

hiullemmene krævede en del hovedbrud

og odskillige

timers

gen, og der blev lagt Sullivankabler i
yderkroppene. Derefter blev oversiden
af disse beklædt. T\rrboladerne blev tilpasset og limet på plads. I alt 4 timer.

Luftindtagene (kølere) blev tilpasset og limet på kropssiderne med cyano. Oversiden på centerkroppen blev

iimet pa - den består af tynde balsastrimler. fordi den er dobbeltkrum.
Jeg brugte cyano til dette og kunne
straks efter slibe det til rette facon.
Canopyet blev skåret ud, ogjeg lavede

en cockpitbund af 0,4 x-finer og 1,5
balsa - disse materialer er ikke i
træpakken.
Til sidst blev oversiden af modellen

spartlet med "Hobby Lite", en herlig
vandbaseret spartelmasse, der er nem

at arbejde med, og som hæfter på
næsten alt, og som desuden næsten inASP

50

lox7,3

motoren
propel.

og den trebladede

Groupner

genting rejer. Disse ting tog 5 timer.
Pa oversiden af centerkroppen lavede jeg en iille luge. hvorunder sidder
modta-qer. akliu og sen'o til understellet. som nu bler- monteret (kun servoen. resren kommer. når flyet er færdigt r. Dgr li.m ogsa hængsler på højdeog sideror. Koierne blev spartlet, og der
bler-taset et foto af. hvad der hidtil var
nået. Sarnmenlagt arbejdstid var 5 timer.

Or-erea-ngen mellem kølerne og
kroppene bler- slebet, motorerne blev
monl€ret. og der blev boret huller til
gastræk og brændstofslanger. Højdeog gassen-oel blev monteret, og højderoret bier- tilpasset servoerne (eller

omr-endr.Ialt4timer.
Jloiorcos'lene blev limet sammen
med eporl- og væv (de er todelte). Efter
at de r-ar tor-re, blev de tilpasset model
og motorer.
Efter en sidste frnslibning, spartling
og endnu en slibning var P38'eren

træfærdig. Det var der 6 timers arbejde i.

Fra beglndelsen afbyggeriet

til

det-

te stadie var gået 56 timer, hvilket er
præcis den tid, det skulle tage at lave
hele rnodellen, men det er jo nok uden
understel og flaps. Hvis det er tilfældet. passer vejledningens tidsangivelse

jo meget godt.

den en planbelastning pa 88 g/dm2.
Motorerne er 2 stk. ASP 50 leveret fra
TakeOff. Det er solide og r.illige motorer; men den medleverede udstodning
er ikke meget værd. Den kan lukke
mere end 6n fllweplads. sa jeg monterede udstødninger fra Super Silent. De
gav en langt mere behagelig lyd, samtidig med at det gar' 300 omdrejninger
mere. Propelleme er Graupner 10x8,3
trebladede. De roterer 10.000 omdr./-

min. med 5 Vo nTtro i brændstoffet.
tækkraften er ca.2,2 kg pr. motor, så
med 2 motorer har jeg ca.4,5 kg trækkraft til en model på 5 kg. Det skulle
række. Den originale P38 kunne heller

ikke trække lodret.

Finish

tørsle fiorsøg på en flyverur

Ilodellen blev nu beklædt med Fibafilm. Det tog en evighed. Først smører
man hele modellen ind i Balsaloc; så

En dag i november skulle min P38 i
Iuften. Efter opstart og kontrol af ror

smorer man Balsaloc på frlmen, og så

m.v. gav jeg gas. Men jeg kunne straks

kan man stryge filmen på. Set i bakspejlei trorjeg. atjeg ville vælgejapanpapir o_a dope. hiis jeg skuile beklæde
model1en

i dag. da den alligevel skulle

male=. ltrl Ce mker og folder. jeg lavede i i-:le:-. :;ie k:;r:ne fiemes. Det
har-de i.e .:--::-;:. ::-.-:s'e; ha-''cie r-aig,t
papir.
Be-k æ::':-:::- : - : : :-=-=:.
L-d

'::

.-:_

_._

-_:.._::
Solarla.i :l--.i:l-.-e :-.-=:
i=:

.i-_-t

l--=-=.

lr=:

-:.==::.=:
sprojiede:eg i.: ::::r-aj.
i=
hr-icie '. : s::--r
e:- p+:-:.-. -:=-:r: =+i
sidst sa::e ,'e;. ce :::adib-3e::ie :.e:-:fers pa. o: heie her.lgheden fik ei par
gange Soiar slarlah.

\Ialing

og staffering tog 6 timer.

Molorer
Til slui blev motorerne og tilhørende
propelier med spinnere monteret.
T1-ngdepulktet blev kontrolleret, og
det la. son tegningen sagde det skulle,
sa nul bl-i-. -{le rorforbindelser blev la-

vet og ji.rs:erer dl kotrekt udslag. 6 timers arbejde.
Efter i6 dmers arbejde val modellen nu færdig. Det er en meget flot model til prisen. Skalaligheden er stor, og
hris jeg rille. kunne jeg med et par
sma ændringer hist og her har-e bragt
modellen op til skala standard.
llodellen vejer -1.950 g. hrilket giver

se, at der var noget galt. Modellen kørte fint, men ikke særlig stærkt, og efter

flere forsØg med motorjusteringer osv.
måtte jeg give op. Der var kraft nok i
motorerne, men ikke fart nok på modellen til. at den kunne forladejorden.
Sa hjem og bestille nye propeller.

Flyvning
-.-ar,ieg sa klar isen , der
-;=:- =:-:f= ::. --l---.1- : -t'e;g:: . .\*U
i-r r ::.i- i-; ^\PC ;rrpel1er pa

T:l-:1 i. iyg;
-<-::--

-.al

:'-'.-=:

- .i S-ii=l- ;::

:,:fS-t.-. Nar jeg

aa-A: : :l;rel-åne: 0=q eal- gas. rar Jeg
bar.Ee ior. ar der skulle bræklie af. Efrer ju-.reringer af stralespidserne var
P38 klar til start igen. Willy fra klubben holdt modellen, ogjeg gav fuld gas.
Pa mit signal slap Willy modellen,
og den accelererede hurtigt hen ad
klubbens nye 20 m lange stålpladebane, og inden græsset var nået, var den
i luften. Jeg gav lidt højderoq og den
steg som en raket med 45 graders vinkel op mod himlen. Det er absolut den

hurtigste model, jeg nogen sinde har
fløjet med. Jeg har ikke målt hastigheden, men flere klubkammerater er eni-

Der er flugl og fort over flyet.

uheldene hurtigt efter hinanden.
Forst døde den ene motor, den stod
abenbart for magert. Jeg tog gassen af
den anden motor og fandt ud af, at P38
godt kan fl1ve på en motor, bare ikke
med over 1/3 gas, da man så ikke kan

style den. Da det var første flyvning,
vidste jeg ikke noget om stallgrænser
og svæveevne på modellen, så for at få
glidetallet op, sænkede jeg flapsene.

Her skete det andet uheld: Flapssewoen havde besluttet sig til at strejke.
Hvad havde jeg nu? En ny model
kommende ind til landing på 6n motor
og uden flaps. Svæveevnen kunne jeg
efterhånden se var som på et mellemstort flygel på vej ned. Ca. 2 m over jorden fladede jeg modellen ud, hvorefter
uheld nr. 3 skete. P38'eren stallede, og
i den højde kunne jeg kun glæde mig
over, at den ikke tipstallede. Den dykkede bare. Det var ikke nogen køn landing, der kom ud af den situation. Modellen togjorden med næsehjulet først,
kurede 3 m og lå stille.
Da støvet havde lagt sig, var det tid
at bese skaderne. P38 fra Wing MFG
er en meget solid model. Det foneste
understel var krøllet sammen, og hjullemmen var revet af. Desuden var den
ene propel brækket. og motorcowlene
r-ar f1'1dt med græston'. Det var utrolig
heidi$ siuppet efter den landing.

Konklusion

llirr

mening om Wing MFG Short

Kit

P38 er, at det er et velflyvende og solidt
fly. Dog er det ret kompliceret at bygge
og flyve og bestemt ikke egnet for ny-

begyndere udi den ædle kunst at bygge og flywe radiostyrede modelfly. Modellen kan sagtens flywes med mindre
motorer, end jeg benytter. Jeg vil mene, at2 stk. .40 eller .45 totaktere eller
måske et par .50 firtaktere vil passe

fint.
Hvis du har nogen spørgsmål omkringbygningen af denne model, er du
velkommen

til at kontakte mig.

ge med mig.

P38 fløj skønt, helt uden nykker og
med rolige bevægelser. Kun farten var

hysterisk, men de, der kender mig,
ved, at "I like it hot". Men så skete

Med venlig flywerhilsen

Niels Erik L. Kristensen
Boelsvej 5, 4983 Dannemare

Tlf.5394 4473
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Hvordqn lcrver du dem?

Af Lors Kildholt

Ofte har ieg foet stillet dette spørgsmal med henvisntng i'l sicFe,tncerne pc iere cf mrne nodeller

Vi har

alle-samrnen set tusindvis af
dem. hvis der da ikke er tale om millioner, men ikke mange bruger dem til
modelfly. Måske er det, fordi de opfattes som dyre eller svære at lave; men
ingen af delene er tilfældet.

Det handler om den -slags dekorationer, som vi alle hver dag ser på varebiler og lastvogne i trafikken, nemlig
folier, der er udskåret prof'essionelt, og
som bruges både til tekst og til aile for-

.i

mer for dekoration.
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Mcdellen legnes i CorelDrow i fuld størrelse. Derefler kopieres slofferingerne og loves on til ren autline, ligeson lekslerne konverferes til "kurver". Selve
flyet kon evenfuelt gå ned til skilfemonden, så hon
kon se, hvod fonken med det hele er. Evt. kon han
også orienfere stg am, hvilke forver der skol onvendes.
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Gennem mit arbejde har jeg adskil-

lige gange haft kontakt med et firma,
der laver den slags, og et par gange har
jeg brugt metoden til at dekorere mine

fly - for hvorfor ikke?
Der er tale om folier med en glimrende klæbeevne. Og som vi kan se på
bilerne, holder folierne i mange år på
trods af vind/vejr, trafikfrlm, bilvask og
mange andre trængsler. Samtidig er
der tale om meget tynd og let film, der
ikke væsentligt forøger vægten på vores fly.

Mange har måske fors6gt, men er
stØdt på problemer i det øjeblik, en kre-

ation skal overleveres til en professionel skilteskærer. De fleste i den branche bruger nemlig Macintosh computere, som umiddelbart ikke er kompatible med de flestes PC'er; men dette
problem kan løses ved at finde den rigtige leverandør! Alternativt løber man
ind i lommesmerter, hvis skiltemanden skal bruge lang tid til at konvertere - eller for den sags skyld tegne dine
ideer ind på computeren selv.

Jeg bruger en flink skiltemand i
Rødovre, John Hooge, der er indehaver
af Tlio Skilte. Han bruger som en af de
få en helt almindelig PC til at fodle fo-

lieskæreren. Folier frndes

i

tusindr-is

af farver, både blanke og matte. men

det er ikke et "must'' at dekorere med
selve folien pa et fly. llan kan nemlig
også få en staffering skåret i en speciel

afmaskningsfolie hvor man valgfrit

kan få den positive eller negative del af
stafferingen. Ved at bruge den negative, kan man umiddelbart bruge folien
som afmaskning og derefter male igennem.

Hvis du kunne tænke dig at prøve at
få dekoreret din næste model professionelt, harjeg flg. råd:

For PC-kyndige
Brug Corel Drarv til at lave din staffering eller dekoration. Start ert. med at
indtegne et omrids af dit fly - sa kan du

meget bedre lave ting, der gar til

"kant". Hvis du har en tegning af dit
fly, der er lille nok til at gå i en scanner
(og du har adgang til en), kan du importere en billedfil til Corel Draw. Billedfrler gØr Corel Draw lidt tung arbejde med, så jeg bruger i reglen billedet
til at tegne en outline oven på flyets
"ydre grænser". Hvis din tegning i forvejen er en fin stregtegning, kan du
evt. bruge Corel Tlace tit at få computeren til at finde flyets ydre linier.
Uanset hvor stor du får tegnet modellen, kan den let scaleres op, således at
du kan arbejde med dine stafferinger i
fuld størrelse. Jeg plejer at bruge sideopsætningen til at gØe "papiret" lige
så stor som flyets spændvidde og lige
så h6j som flyets længde. Så er det let
at scalere flyet op til fuld størrelse.
Når du er færdig med at lave stafferingerne til din model, skal du gøre folgende: Gem en kopi af din kreation
med fly og alt, så skiltemanden kan se.
hvordan det færdige resultat skal se
ud. Gem en anden kopi afdit albejde
under et andet navn, som skal biir-e tii
skiltemandens arbejdskopi.
Følgende skal gores
.
plen:

led

albe..jcis<u-

Brue outiine-r':elktoiei :r- ar la''e en

tlnd outline pl .ri,r'ij:lur'-r' rri irsgjt;i\-er.

d-eln alle udfyldninger, sa kun den
tomme outline står tilbage.

Brug kommandoen

tekst
ves"

i

til kurver"

"Konvert6r

("Convert text to curengelsk version) på alle textob-

jekter.
Hvis du har lavet ting, hvor to eller
flere lag skal lægges sammen, skal de
forskellige "lag" skilles fra hinanden.
Hvis du "bare" - som på billederne af

Moki skiltet - Ønsker en sort skygge,
skal du nØjes med at gØe opmærksom
på, at det pågældende skal skæres to
*eange i de to forskellige farver og monteres n-red den sorte som skr-gge. SIet i
gvet laii cien sorie sk1'gee fi'a arbejdsliopren.
Sa er

ie:

;: .r:-:ri- ,il. :l-cr.re
=:ie i.:: :-- i-::

i-r:-r'.,-r3

pa en disket:e

skiltemand. Denne procedure er frn i
samarbejde med TYio Skilte, men du
må hellere checke, hvis du vælger en
anden leverandør.
Du kan anvende andre programmer
end Corel Drarv, men det skal være

vektorbaserede programmer,

og til

sidst skal du gemme/eksportere som
en .EPS fiI. Igen er dette tilfældet ved
samarbejde med Ttio Skilte. Spørg, inden du bluger for meget tid, hvis du
brugel en anden skiltemand.
For ikke-PC-kyndige.
Tegn og fortæl pa et stykke papir og
senci. hvad du har. tii mig - så vil jeg i
forste omgang finde ud af, hvad din
k-r'eation vil koste. Herefter vil jeg gøre
alt det or.enstående og få stafferingerre lavet til dig.

Genereh
-\Ied hensln tiI, hvad der kan lade sig
:rrre. et' de1' ikke så mange begrænsr:::er'. blot er der grænser for, hvor
si::. t-nE kan blive. Her tænker jeg
rs=r' pi.. koionner. punktummer og
priluier ovel i'e]' i tekster. Udover probiener i iorbindel-.e med skæring af folien kan dr-r lisikere. at folien på sigt
falder af, isaer nal du med en eller anden blanding af sæbe og opløsningsmidler skal rengøre dit fly. Jeg har erfaring med, at "prikker" minimum
skal være 1x1 mm eller 1,2 mm i diameter for at blive siddende. Det er vig-

tigt, at du fortæller, hvordan du vil have dine stafferinger leveret og i hvilke
farver. Skal folierne være matte eller
blanke? Skal det være negativ leveret
på afmaskningsfolie? Vil du evt. have
både positiv og negativ leveret (ikke
dyrere)? Skal stafferingen ieveres
monteret på applikeringsfolie?
Store sammenhængende stafferingel er nemnest at pasætte som almindelige klistermælker'. dvs. uden applikelin?-sfolie. Jlir-rdre ting og i saerde-

-.shei :{-5siet' el klart nemmest at
.:s-:_:-. :teci applikeringsfolie, liges-:-- tr.-: i:r lrere nodvendigt at få
:-- r-,t:t'!i s.on'e ting pa applikerings-

:

--.. :-. -s rr:b..-l'des afstande er vigtige.

^{::--.:=:::.--:iolie er en lavtklæbende
----=. :-.' ,1' ,.iafferingerne påsættes af
s<:l:.::-.:ti.l. \ar hele stafferingen

:::.i :ll-:xelngsfolie

påsættes model-

.;i.l .acpiikefingsfolien efterføl;e:: jr tr'æKkes af. Stafferingen bliver
r.:r.

-.:ide::cle. lordi den klaeber meget mere
appiikeringsfolien. Sådan er det i
li'e:t fald meningen, at det skal virke;
ncn som bekendt er der ofte forskel på

eri

ieori

og praksis.

Påsaetning
Der er lidt forskel på, hvordan stafferingerne opfgrer sig afhængig af flyets
overflade. Umiddelbart giver en malet
eller lakeret overflade de bedste resultater, da eventuelle uheld med luftbob16

ler som regel forsvinder af sig selv i
lobet af et par dage, da de færreste malinger er i stand til at holde tæt overfor

ene ende op, mens der skrabes forsigtigt i den anden ende.

luft. Boblen siver ganske enkelt ud i
iobei aiet par dage.
Flr,-. der er beklædt med en blank

Påsætninq qf meqet store
stofferi n g-er og te'l<ster
H6r kan man med fordel bruge den

strl'geioiie - f.eks. Oracor.el eller solar-

metode, som oftest anvendes afprofessionelle til påsætning af folier på store
flader. Lav en svag sulfoopløsning bestaende af ca. 112 teskefuld sulfo til 1/2
ii:e:'r'and. \ a.ndet n-ra gelne være luntr.ni. Beds: er dei. hr-rs du el i stand til
:- i.r,1:-.- ---j i:'-,'.:l_iiet.
B:.ig ei-".
-rpralbLli:€r :r. r.niiuesrens. Spralsuifoi-an<i pa ii1-et oe pa sraferingen.
klæbeside i rigelige mængder. Det er

frlm - her den lordel. at stafferingerne
-lei:e

pa i:sse iuldstændig
klæber
blanke oi'erilaier. Pa derl 'nciel siCe

er der ved :4rarpLis.::::::e:: :i,,::r1.'delsesret. I iei o;eb-:r ::a:ienrier--.
klæbeside ranmer
"i'erilai:::. e: ie:
for sentl
At staffere oven på ubehandlei Solarter har jeg ikke provet. men jeg kan
darliS tro, at sta{Ieringerne blir-er siddende. Sørg for at lakere først - men
det er vel allerede glort af hensyn til
brændstofsikringl?

Påsætning qf små tekster og
qndre smEfing
Små ting og tekster påsættes ganske
enkelt ved at trække dækpapiret afog
montere stafferingen sammen med applikeringsfolien, hvor det ønskes. Gnid
stafferingen fast, og træk derefter appiikeringsfolien forsigtigt af.

Påsætning øI større tekster
Det er vigtigt ikke at klippe sammenhængende tekster eller ord fra hinanden. da det kan være svært at genska-

be spatieringen (afstanden mellem
bogstar-erne) og den vertikale placering bogstaverne imellem. Klip noget

af dækpapiret. så en stribe på minimum '7 cm af applikeringsfolien er
frilagt. Jlonter hele teksten på flyet,
saledes at den kun hænger fast i stiben

af applikeringsfolie. Klip bogstaverne
fra hinanden. saledes at de stadig
hænger sammen. hvor applikeringsfolien sidder pa fl-r'ei. F-ierrr dækpapiret
for et bogstar-ad eangen. og sæt derefbogsta\-erne lasr ei ad gangen.
Brug er-t. en hard dejskraber til at fa
stafferingen rigtigt pa r-ed at holde den

ter

bedst,

hris ert. applikeringsfolie fier-

nes fra stafferingen forinden, da sulfo-

vandet naturligvis reducerer foliens
klæbeevne en del, hvilket vanskeliggør

af applikeringsfolien efter
påsætning en del. Når både stafferingen og flyet driver afsulfovand, påsættes stafferingen. Med en hård dejskraber eller lignende skrabes sulfovandet
under stafferingen væk ved at arbejde
fra midten og ud. Pas på, at dejskraberen ikke er for hård, da den i givet fald
kan lave ridser i stafferingen. Evt. kan
du spørge skiltemanden, om han har
en skraber specielt til formålet. Når
stafferingen sidder rimeligt fast, og alle luftbobler er skrabet ud, sætter du
flyet til side i et par dage i hjemmets
luneste rum. Efter et par dage sidder
stafferingen fuldstændig fast. Hvis det
viser sig, at der alligevel er en luftboble her og der, kan de let fiernes ved
fiernelse

prikke hul forsigtigt med en meget

ringsarbejde på computeren, hvorefter
folieskæreren klarer resten. Hvis du
oven i købet kan n6jes med at få den

skårne folie leveret, uden at skilte-

manden skal skille negativ fra positiv
og montere på applikeringsfolie, så er
"mandetiden" reduceret til næsten ingenting.
Man kan ikke sige, at et bogstav koster xx kr., for det afhænger af størrelsen og hvor vanskelig skrifttypen er.
Extra'en på billederne er stor, idet den
er 204 cm i spændvidde. Den totale dekoration af modellen har kostet ca. kr.
;i00.- altsamrrren ler-eret pa applikeringsfolie og tofarrede stafferinger
monteret sammen - så oven i udskrivningen for sadan et fly er detjo ikke en
herregård!
Prisen bliver som sagt lavere, hvis
stafferinger leveres uden applikeringsfolie og sammenhængende; men
hvis der er tale om stafferinger med 2
eller flere lag, må det kraftigt anbefales at lade skiltemanden montere stafferingen samlet på applikeringsfolie.
Ovennævnte pris er fra T?io skilte under den forudsætning, at materialet Ieveres på diskette i Corel Draw format.
Som nævnt tidligere står jeg gerne
til rådighed med råd og hjælp.

Du kan ringe

til mig på telefon

43 69

66 67 eller 20 15 97 77.

Materiale sendes til:
Lars Kildholt,
Kærager 6,2670 Greve.
Jeg træffes endvidere på e-mail:
lki@va.dk

spids synål (de fleste knappenåle er for
sløve).

Tfio skilte bor pa

Hvqd koster def?
Du tror måske, at det koster en formue, og det er også rigtigt ... hvis du
skal dekorere en bil! Pointet med

t]f. 36 70 05 55.

ovenstående er, at du gør en stor del af
arbejdet selv. Skiltemandens arbejde
el stort set reduceret ti1 lidt konverte-

Slotsherrensv ej 205, 26 10 Rødowe,

e-mail: trio. skilte@get2net.dk
Kom nu i gang, og lad os så se en masse spændende kreationer på flyvepladserrie i fremtiden.
Du er kun begrænset af din fantasi!
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Spolten for
EL.MODETFTWNING

er tilboget
Æt har sin begyndelse, og det er ikke
altid lige nemt. Og det er ikke altid, at
man både får begyndt - og også kommer videre. Tænk bare på de halvfærdige projekter, du stadig har liggende
på loftet.

Men KANAL-E begyndte faktisk for
snart 19 år siden, men så frk jeg nyt
job, og det blev kun til et par artikler

1993, og som kan købes hos APJ Skala

i Farum.
Ud over disse punkter håber jeg også,
der kan komme lidt el-teknik i bladet.
Det er jo sådan, at el-flyvning kræver
lidt mere "finesse" end brændstoffl)r'ning, fordi vi slæber rundt pa de tunge
batterier. Men det er faktisk ikl<e sa

dengang. Så hvis der er nogen, der kan

huske noget om "fortsættelse f6lger"l
ja, så kommer den altså nu!

I

KANAL-E vil jeg forsøge at behandle alle emner omkring el-flyvning: For begyndere, svævefl1wning,
kunstflywning, tests, elektro-impeller

svært at forstå, hvis man blot anskuer
tingene på en lidt enklere facon.

Med alle de projekter, jeg går og
pusler med i tankerne. skulle der være
stofnok, til jeg bliver pensioneret!
Have "fan" og pa gensyn!
Peter Bech

KANA[.E

PÆn PA

;?f"1',

1998 skal være "fan"-året for el-flyvere. Så kig nøje efter, når KANAL-E
kommer med undertitlen "Støvsugerbanden"; så er derjetfly i luften!

"',"i:ilf,l;*';r;:

å,t:;1,:l

.*

år er plonerne følgende:
Et "causeri" om Robbe Gnot.
Dette fly har en meget lang historie.
som fortsætter. Alle har en mening. og
mange Gnatter er måske aldrig kommet i luften eller er opgivet. Det er
synd, for det er et spændende fly med
I

muligheder.
Myter omkring begyndere.
Vi modelflyvere er fyldt med gode råd
til hinanden og specielt til begynderne.
Meget er godt nok, men meget er myter. FBlg anvisningerne i denne artikel,
og du bliver en super-pilot på kort tid!
Test af Pampa byggesæt

fra "Electric Flight Equipment".
Pampaen er en fan-model beregnet

til

Vemotec 480 eller Schwerdtfeger

IMP

4OO.

Testen loregår i to tempi:
1.

Standardudførelse

med

standard

motor og

2."Hot" udførelse med

Hectoplett

200/20 motor.

Hjemmebyg af A-10 "Thunderbolt".
Denne luftens "Tank" er fascinerende,
og det giver mulighed for at bygge en
forholdsvis enkel model med 2 fans.
Grundlaget er en tegning bragt i FMT
18

Pampaen er ikke et almindeligt kendt
fly. Men at det kommer fra Argentina,
hersker der ikke tvivl om. Det fremgår
jo med al tydelighed af navngivningen
efter de endeløse græssletter, hvor Argentinas hovedprodukt, oksekødet. bliver til. Ikke i stalde, men fra fr-itgaende kvæghjorder bevogtede afde ar.gen-

tinske cowboys - "Gauchos" - pa hesteryg. Pampaen er måske en *luftens
gaucho", som med sin lethed og manøvredygtighed er velegnet til at patmljere dette langstrakte land med subtropisk klima i nord og beg-rndende
arktisk klima mod s1-d.
Pampaen er det argentinske luftvåbens træningsfly. Den benlttes også

til opvisninger. men på forespørgsel til
det argentinske luftvåben (via den
danske ambassade i Buenos Aires) så
har dette team ikke noget officielt
nam eller bemaling.
Pampaen er (vist nok) bygget i samarbejde med Dornier, og det er måske
derfor. den ligner Æpha Jetten en del.
Det er ellers ikke meget, jeg har kunnet grave frem om den, men at den er
egnet til el-impeller, kan jo ses af, at
der er flere Pampa byggesæt på markedet. Den høje, smalle krop kunne give løfter om mulighed for flyrming på

siden, så man kan lave "rendevouz"manøvren, dvs. to fly, der passerer hinanden på siden, bug mod bug.

fleste formdele er allerede færdigudskåret. Resten ligger i fulde længder i
de rigtige dimensioner. Der er kun en

enkelt lille x-finersplade med tryk,
som man selv skal skære ud. Det er

dimser som rorhorn mv.
Modellen har mange smarte detaljer, f.eks. den måde bagendekonussen
er monteret på, og den måde cockpittet
kan "klikkes" på. Detaljer, der fremfor
alt er uhyre enkle at lave, og som samtidig virker fremragende.
Ved at anvende en kombination af

Motorisering
flodeilen er beregnet til en Vemotec

]IiniFar 180 eller en Schwerdtfeger
IIIP 11J0. Som motor anbefales Speed
4S0 Race ,eiler- 480 Race BB).

\u eal jeg lidt erfaring for, at disse
molcrrer iklie lever så længe i kommutatol'En. nar de bliver udsat for mere
end S-9 celler. og eftersom min målsætun- ned Pampaen el en "hot" jet-

rrci I rl celler'. splang ieg
4E0'erer:,-',.'.r i;k iii'erte pa det "1i1mode-

le mirase--. :'re::r-r. P-;i-=1L-erss "Speed -100" nlo:,-,r IiP')r-'-' 2t-, r. Cl=s: fo'di
der altsa SK\l s-Ci':',: ::.

Et moo"l-::.. rr. s

:

r-:-.-1.:r

:.-cr

--l

Dei er a.r=a 'oer.-e: -..- ;: i--.-.'=l
Del er tillælie. n\''lr ei s-irr,-'r qr -'-. <rflodigt. men -jeg kencier kun et. nemiig
en P1'lon Racer. Og det er.lo klart. for
den skal kun fl1r e rrndt i en trekantbane i samme højde med mest mulig
fart på. llen hvis man vil bare i nærheden af de manøvrer, et fuldskala jetfly
kan udføre, så skal der altså sideror
på! Sideoret koster højst 20 gram ekstra, så det vil kun være godt 27o ekfl1'.

TYansfers

var ikke

standardmæs-

sigt med fra fabrikantens side. Men
den danske importgr har lovet, at de
fremover vil være med i standardbyggesættet.
Det var ikke muligt at holde vægten
nede på noget, der svarer til producen-

tens oplysninger, som i min konfrgura-

)Iodellen kommer til at veje ca. 930
og thmst i denne motor/fan/cellekombination er ca. 550 gram, dvs. vo-

res vægt/tryk-forhold bliver på
60ii.

ca.

og det er over den magiske "507o"

grænse - dvs. grænsen mellem, hvornår en impellermodel enten flywer el-

ler falder.

Konklusion på testen
For ikl<e at trætte alle læsere med uinteressante detaljer om, hvorfor jeg har
gjort dit og dat, så er her hovedkonklusionen:
B1'geesættet er af frn kvalitet både i
materialer og i udførelse. Der er nogle
af skunieiene ,kun til kroppen), som
krær-er iidt iiipasning. efter at det hele er samiei.

man vægten af alt teknik-grejet sammen, skulle krop og vinge være højst
..'eje 230 g. Min krop og vinge kom til at
r-eje tilsammen 270 g inden papir og

andre modeller, fordi der er trærammer, som fastholder facon og konturer.

For at bygge den færdige råmodel
skal man selv lægge lim og papir til; resten er med i byggesættet.

Byggeveiledningen

tiæd::in=et ,-,= rt;-e: :,,,1' nie-e:. Den
skuile jo i -biaciet-. sa licit irn skuire-

er eksemplarisk med punkt-for-punkt
opskrift og tilhørende detail-skitser
med angivelse af numre på delene.
Den er på tysk og engelsk, og det er de
fleste af os efterhånden vante til. Inden man gar i gang, er det som altid
klogt at gennemga vejledningen omhr ggeii3t. identificele delene og få lagt
en pian. Del er et pal'steder. hvor ræk-

den r-ærel

kefolgen er afgorende. Kun et enkeit

bemaling. sa ailerede her er der en forslel p: '11,) 3'. Ialt kom klop og vinge til
-::'.'::i:;;, -. r- di's. ai n.loit'og nraling

ji l:: ! ;-: -,-,; =. lle: -e; hari silikeri
:=S. :l-::-:

:,

1'

]]la=.I .::l ::, !.-^!:f ifc-

Det lykkedes ikke at komme ud og
fl1we inden deadline. Men ån ting er
sikkert: Det var min fgrste, men ikke
sidste Gliickner model. Ælerede nu
kan jeg se ting, som kunne være gjort
anderledes. Og det skaljo prøves!

Byggesættet
Pampaen ankommer i en stor, brun
papæske, der er typisk for de producenter, som bruger mere energi på indholdet end på emballagen. Det er en

rar fornemmelse, at det er en rigtig
modelflywer, som både designer og
fremstiller disse byggesæt. Det hele er
meget gennemtænkt, og vejledningen
udstråler en rigtig modelbyggers erfaringer. Mange af de farvestrålende
byggesæt fra de store producenter holderjo ikke altid, hvad de iover.
Pampaen er et byggesæt, som både

er meget færdigt, men som også

For den or-ede er Pampaen rimelig
Iet at b1-gqe: rren rran skai forst sætte
sig g:undigt inci i. hr-orcian den skal

kræver efterbehandling. De store dele
til krop, vinger og hale er færdigskåret
i meget fin skum. Undersiden af forkroppen - d6r, hvor belastningerne bliver størst ved landing - er endda i en
særlig robust skumtype. Nogle steder,

samles.

skal man

\ ejledringen er eksempiarisk med
detailtegninger. Den foreiigeer bade

flodigt skum væk, når modellen er færdigsamlet.

pa t1'sk og engelsk.

være vanskelig at reparere på. Pampaen kan repareres på samme måde som

tion skulle være ca. 780 g. Ttækker

stra vægt.

g

skum- og trædele opnår man begge
materialers fordele i det færdige resultat: Skummet sørger for facon og lethed, og træet sørger for stivhed og robusthed. En l00c/o skumflyver har det
med at bryde op i store klumper og

til sidst skære lidt

over-

Træet er af meget fin kvalitet. og de

sted - det om montering af vingebefæstigelse - var vejiedningen noget
kryptisk i forhold til, hvor simpelt det
egentlig skulle gøres.
Vejledningen anbefaler 4 forskellige

limtyper og forslag til overfladebehandling: Hvid lim, skumkontaktlim

(POR limtypen), Cyano og epoxy. Jeg
bruger ikke selv POR limtyper mere,
så jeg valgte udelukkende at bruge
hvid lim samt lidt cyano i forbindelse
med cockpittet. Kun 6t sted - til vingebelæstigelsen - bruglejeg epoxy.
Jeg har beklædt med 12 g hvid japanpapir, og jeg har malet med "Dypp
40" halvblank, vandoplgselig arcylemalje (den har i øwigt skiftet navn til
Dypp 50).
Byggevejledningen anbefaler spart-

ling med "leichtspatel", dvs. en let
spartelmasse, både før og efter beklædning. Det giver en flottere frnish,
men koster noget vægt. Jeg valgte ikke
at spartle, men min næste Gltickner
model bliver nok færdigbehandlet som
anbefalet.

Vingen
Vingen skal forst samies på midten. Et
smart tip er at lime de underste skæreskailer sammen med en pind, som har
samme t1'kkelse som midterspantet.
Sa kan man bruge dem som underlag
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for de fleste limninger. Så bliver vingerne ved med at være lige.

Som krængeror kan man vælge at
bruge den vedlagte, fræsede bagkantliste. Jeg valgte dog at bruge de fritskårne skumdele beklædt med papir.
Måske bliver det ikke lettere, men de
passer ihvertfald 1007o med vingens
facon, og man slipper for noget tilslibnlng.
Krængerorsselvoen ligger foran i dboxen og trækker via to bowden-kabler
ud til krængerorene. Man skal lægge

kablerne ned

i

skummet blot ved at
skære en revne i den rigtige kuwe og
så trykke det på plads. Når kablet skal
ind i mellem de to hovedbjælker, må
man være lidt smart: Jeg lavede et lille 45' buk på inderkablet og stak det
igennem fgrst. Så kan yderkablet
køres uden på inderkablet, som derefter trækkes ud igen. Yderkablet kan
nu trykkes ned i den revne, man har
skåret. Lad krængerorsenden af kablet blive nede i skummet. Når vingen
er færdig til montage, skal man blot
skære en ridse og fiske kabelenden op
og færdiggøre

trækket.

Efter finslibning med 180/240 beklædes med japanpapir forst undersiden frem til forkantlisten. derefter
oversiden, som bukkes ned over forkantlisten og overlapper ca. 5 mm på
undersiden. Bagtil lader man bare papiret gå til kanten; her er ikke grund
til at overlappe. Tipperene laves også
med overlap.

Lige et tips

til

beklædning med jalim på skum:

panpapir med hvid

Skumoverfladerne slibes glatte med
sandpaptu (240). Fortynd limen

fint

noget - den skal være ligesom en mel-

lemtynd maling. Stryg lim på skummet, og læg japanpapiret på med nogenlunde (men forsigtig) stramning.
Dyp penslen i vand, og stryg på papiret
for at trække og glatte det. Skær overskydende papir af med en skarp kniv
med det samme. Hvis du ikke har
prBvet detf6r, så øv dig på noget skrotskum, inden du går i gang. Det er ikke

så svært. men selvfølgelig er 12 g papir
sværere at have med at gøre end f.eks.

24 gpapir.

Kroppen
Det vigtigste på kroppen er at få det
øverste balsaskelet helt lige. Når det
er det, bliver resten af kroppen også
lige.

Et par tips til samling af kroppen:
Stik din batteripakke i forkroppen, når
du limer bunden på, så er du sikker på,
der er plads senere hen!

Det er vig'tig.t, at turbinerøret er

glat og uden kanter indvendigt, så når
du limer delene sammen, skal de flugte indvendigt, ikke nødvendigvis udvendigtl

Endnu et tip: Lav en kanal

til

an-

tenneledningen, før du limer halebom20

men på. Det er for svært at bore ud til
sidst.
Man kan, hvis man vil, slibe og male turbinerøret indvendigt. Men skummet er skåret så frnt, at jeg ikke fandt

det nødvendigt at bruge tid på det.

I

Øvrigt har impellereksperterne påvist,

at en for glat

overflade med lami-

narstrgming faktisk nedsætter turbinens effekt, specielt hvis turbinerøret
krummer (se Wemoteks katalog).
Den vigtigste manøwe omkring turbinerøret et at slibe indsugningsåbningen så rund og fin som muligt. Blandt
andet Wemotek beskriver, at man kan

få tab på helt op til 30%, hris selve
indsugningsåbningen ikke er ren. En
impeller er jo ligesom en pumpe. dvs.
at den suger luft ind, som komprimeres og stødes bagud med stor ha-rtighed. Så hvis indugningen ikke er rund.

kan der opstå indsugningshrinler i
den forreste del af røret. Disse hnn-ler
kan nedsætte den effektir-e luftmænede. som flr1tes igennem rof€--. r'r= -:4 i3"i-

der turbinetrl-kliet.

Deb<rt om cockpithood
Hooden la lidt tungr i handen. da jeg
tog den op af aesken. Vægten viste 25 g
færdigskåret. I alt ville cockpittet
komme til at veje ca. 40 g, og det er jo
bare et låg ned til batterierne. Ud over
det, så får man mange bemærkninger
om "hvor er piloten?", når man har en
tom, gennemsigtig hood, som folk kan
kigge ind i. Og jeg synes, at det er lidt
af et vildspor, at komme ind på ved
denne type model. Min personlige mening er, at al kraftoverskud skal bru-

til flJrvemanøvrer og slet ikke til at
slæbe rundt med døde piloter! Det er
ok, hvis man vil bygge mere skalarigges

tigt, men så må man altså også acceptere den nedsatte flyveperformance;
man kan ikke få begge dele - altså både en flot detaijeret model og samtidig
en model med et stort kraftoverskud!

Jeg besluttede derfor at skære en
Alt i alt kom cockpittet til
at veje 24 g. Med denne man6we, har

hood i skum.

jeg sparet vægten til siderorsservoen!
Og så et tips til cockpitlås: Skær et
par ridser i x-frnerpladen, som fiederlåsen skrues på. Så lægger fiederbene-

i disse, når holdeskruen
strammes, og de skrider ikke.

ne sig ned

lnsfollofion of Vemotec 480
MiniFon
Først og fremmest: Tag en fotokopi af
kartonen med turbinekeglen. Det kunne jo være, at du skulle lave flere af
dem!

F6lg ellers vejledningen og iagttag
fplgende: De to plader til at skrue
fan'en fast i skal være en smule under-

for at indsugningen passer
perfekt til turbinerøret. Læg mærke
til. at Vemotec'ens fødder sidder lidt
as-vrnmetrisk, så det er ikke ligegyldigt. hvad der er opad og nedad. Jeg
satte en rød prik på Vemoens underside. sa jeg hele tiden var opmærksom
pa. at r-ende den rigtigt undervejs.
Der skal lægges en skumgummiring
omkring indsugningen på fan'en, for at
den slutter helt tæt til røret. Det gav
det problem. at kanten på skumgummiet bøjede lidt ind i turbinerøret, når
fan'en blev trykket på plads. Efter flere eksperimenter, landede jeg på følgende lgsning: En strimmel TESA nr.
5459-08 6*4 selvklæbende tætningsliste skæres i smig ca. halwejs (se tegning). Det går lettest med en skarp
saks. Så klæbes den på indsugningsranden, så smiget stikker frem. Når
fan'en skubbes på plads, vil smiget
lukke tæt hele vejen rundt uden at folde ind ircret.
sænkede,

Færdiggørelse of den rå model
Når alle rådelene er færdige, er det
bedst at samle hele modellen. Så kan
man med en skarp kniv grovskære det

overflodige skum r'æk. Derefter siibes
med nr. 180 tjeg br-uger selv 3M 240,
"den 11-segronne''t. da skum er vældig
sart og ikke taler gtorfil, for så smul-

drel det.

\u bekiædes kroppen også med japanpapir. Sa bliver den mere slagfast,
og i-ed at iægge et overlap over alle
samlin:er blivel den også lidt mere robust og homogen.

\Iin Pampa er farwelagt i min private -Team Bech Bros." bemaling og stafferet n.red diverse Pampa transfers,
som passer ind i mønstret. Der er lavet
lidt eksta pyrrt i form af aluminiumskant ved indsugning og udst6dning.

I
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Montering of rodio etc.
llontering af radioen går som en leg.
Der er masser af plads til det hele. Eftel nogle tests valgte jeg den nyeste

Man kan overveje at spare kontakten. Jeg havde ikke nogen kontakt på
min Gnat. Når man har sat et fuldt opladet batteriet i, skal man vel flywe, ikke? Ellers venter man bare med at forbinde ledningerne, til man skal fl1we.

Ground lest
Inden første flyvning er det meget
smart lige at checke, om alle beregninger holder stik, dvs. statisk tryk, ampereforbrug etc. Nu er mit værksted jo
ikke Niels Bohr instituttet, så man må
ty til mere enkle midler for at danne

sig et indtryk aftingene. Jeg har lavet

et målepanel med voltmeter og amperemeter lige til at skyde ind i motorledningen. Som trykmåler bruger jeg
en fiskevægt. Det er en, jeg købte, da
jeg var ung og ambitiøs lystfisker, så
den er indrettet til rigtig mange kilo.
Det betyder til gengæld, at præcisio-

2

nen nede omkring 500 g ikke er alt for
stor, faktisk er stregen på vægten lige
så bred som afstanden mellem 100 g
stregerne.
Jeg måler på følgende måde: Flyveren bliver tanket op og lagt på tre rul-

mm. som jeg ellers normalt anvender

ler på et stengulv. Fiskevægten bliver

Pico BB pa kun 9 gram pr. stk. inklusive ledning. En Micron modtager passer perfekt under vingen.
flodellen skal flywes med op til 10
cellel og op til ca. 25 A, hvorfor 4 mm

guldstik blev foretrukket fremfor

til Speed 400 modeller.

Regulatoren har jeg faet Jan Hacke
til at iar-e. Den er godmodig og cutter
ikke for tidlig. ]Ian n.ra ikJie r-ælqe en

lor iille rv*-.ri.r'i.ol' i,:' .rt oine te::ien.
H'is den f.eiis. cutiet' BEC'en icrr' ::riligt. sa misier man lurbire:ry-lkel c'.

"ramler i aen-. Det samne gæicier. lris
regulatolen cutter i toppen ,pqa. l-arme eller fol stoft stromforbrugr. Sa jeg

el mest tryg ved en reguiator,

ht'or
man har lidt kontrol over disse ting.
Ellers br-ug en rigelig stor regulator og
helst en, hvor BEC cutoff er så langt
nede som muligt.
Hovedsagen er, at en regulator

til en

jetmodel skal fungere efter princippet
om, at "så længe fan'en kan køre, så
kan servoerneio også køre".

e\ii:'.ts

kroget fast i hgjderorslinken, og strømmåleren bliver skudt ind på motorledningen. Så fyrer jeg lidt op og lader motolen gå 20-30 sekunder for lige at tage peaken afbatterierne. Derefter fuld
sa aflæses alle tre instm=pe.eci. og-

:re1ier.

Jeg har:ilkorr noloren r-ed 2 anpere i ca. 2 tin.rer incien tesien. Det gav
folgende resuitater: T1'k ca. 550 g. ampere ca. 25 og voit ca. 10. Sammenlig-

ner jeg med Wemoteks datablad for
Minifan 480-HP200/2016 så er det "lige
i Øjet". Her måler de ganske vist kun
23,8 ampere ved 550 g tryk, men det er
vist indenfor mit primitive instruments usikkerhed. Strålehastigheden
er 44 mls, dvs. godt 15 m/s mere end
Rojet 410 med samme effektforbrug,

så det tyder på en god flYvefart med
Pampaen.

Det eneste usikre punkt er omkring
motoren: Hvor længe vil den holde? Vi
ligger jo lidt over de 20 ampere, som
HP anbefaler. Så fuld power skal kun
bruges i lodrette manøvrer, ellers skulle vi sagtens kunne flyve med en reduktion til ca. 20 ampere. Her har vi
stadig knap 500 g tryk og ca. 41 m/s På
strålen. Såjeg klikkede ned på gassen
til et forbrug på 20 ampere og har skrevet antal klik ned. Det er mit "cruise
mærke" el\er"85c/o thrust" mærke.
Og så tii det, det hele drejer sig om;
Hvordan flyver den?
Det lykkedes desværre ikke at komme i luften inden deadline. Men jeg
sender en flyverapport ind, så snart vi

har veeret i luften, PamPaen og jeg.
De første flywninger bliver uden sideroret monteret. Det er for at tage be-

stik af evt. modifikationer. Så ryger

der sideror på, og forhåbentlig kanjeg
så begynde at træne de rigtige "Red
Arrows" opvisningsmanøwer.

Specs
IFM IA 63 Pampa.
Stillet til rådighed af Electric Flight
Equipment.
Pris: kr. 995,Fan: Vemotec 480 MiniFan, kr. 350,-

Motor: H.P20012016, kr. 895,-

Celler: 8-10stk 700AR og 8-10 stk.
sOOAR

Serr-oer: Pico BB. kr.225.\Iodtager: Jlicron. ca. kr. 300,-

Beklædning: 12

D!?P

g japanPaPir med

50 maling.

Sidste nyt
Kort fqr deadline dulzkede en e-mail
med følgende omtøle af Pampa'ens
fqrste flyuetur frem p& RC-redahtqrens
skærm.

Flyvetest of Pompo
Så kom det store øjeblik: Jomfruflyvningen. Lørdag d. 21 februar var det
pænt vejr, og det luftede noget - dvs.
ideelt vejr for et håndkast, når man ikke rigtig ved, hvor meget der skal til
for at lette. Jeg var jo lidt nervps for,
om nu alle beregninger holdt stik.
Sidste check, fuld gas og afsted i ca.
20Wrr/t modvind i et godt kast opad og
med en noget nerv6s pilot.
Den flØj med det samme. Der blev
gasset lidt ned og trimmet. og jeg begyndte at nyde synet og fllweoplevelsen.

Flywebiliedet ser rigtigt ud: ikke for
hurtigt og ikke for langsomt. Umiddelbart r-il jeg r.urdere, at den gfu 20-307o
hurtigere end en standard Gnat.
Det var helt klart, at jeg nu havde
en jet med kraftoverskud. Når jeg gav
fuld gas, gik den selv i et kraftigt stig
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gik nemt, den rettede selv ud, når jeg
slap pinden, og jeg kunne roligt flade

på 35-40' og holdt farten, og det var ret

imponerende. Når

jeg droslede

ned,

fladede den bare ud.
Jeg forsøgte med nogle krappe drej,
og det gik som en leg. Krappe drej med
efterbrænder gik forrygende.

ud.

For ikke at udfordre skæbnen, før
alle detaljer er på plads, besluttedejeg
at lande før tid (dvs. før akkuen var
brugt op) og gik ind til frnale. Jeg hav-

Jeg skal måske lige forklare, hvad
jeg mener med "efterbrænder": Hvis I

i lav højde. Med andre ord, så "trykker"

de endnu ikke rigtig vænnet mig til
dens anflywningsstil endsige skudt
mig ind på, hvor meget turbine der
skulle til, sa det blev en lidt hård og
"stump" landing - dog uden skader.
Så nu kanjeg ga hjem og foretage de

man flyet igennem svinget. Vi har jo

sidste rettelser og sætte sideroret på.

nogensinde har været til luftshows,
har I sikkert bemærket, at alle piloterne tænder for efterbrænderen, når de
laver disse voldsomme drejemanøvrer

Alt i alt en r-ell.vkket jomfruflyvning, som lover godt.
Og konklusionen er klar: Når du
har kraftor-erskuddet 6507o turbinetr1'k i forhold til \'ægten). sker der noget
markant med en el-impeller model.

ikke nogen luftstrøm henover vingen

til

at hjælpe os i drejet og holde os oppe, så derfor må vi give mere turbine,
for at holde højde og kurve.

Der blev

til

sidst udvist

lidt

mere

dristighed med lodret op og stall. Stall

Trimveiledning
T?imvejledningen

er udarbejdet

for

kunstfl yvningsmodeller. men kan seirfølgelig vcere til ny'tte ved trimning af
langt de fleste sportsmodeller og skalamodeiier. Bemcerk. at enkeite justeringer krcever en computer sender.
Ønsker du yderligere oplysninger,
er du velkommen til at ringe til Erik
Toft, Hobby World, tlf. 58351230.
F6lgende forhold gcelder for den omtalte trimning:
1. Tfimning skal ske i stille vejr
2. Udfør de enkelte test flere gange, fgr
der justeres
3. Efter eventuelle justeringer skal du
gå flere step tilbage for at se, om
genjusteringer er nødvendige

Wolfgong Mafts Diomont, 2x2 meter med en

YS

140 motor.

4. Udgangspunkt vedrørende modellens vinkler er 0 grader indstilling

Erik Tohs lester under bygning

På billedet

ses holeno"nteriigs-

og iusleringsbe

s/og.
(Fotos: ErikToft)

Udviklingen inden for kunstflyvning går imod større modeller, som olle skol holde sig inden for en romme på

2x2 meter.
På billedet ses en Coprise, der minder om en CAP 231. Bogved ses en Extrem, og denne model minder
om en Exfro 300. Motorstørrelse er fri, men lypisk flyves der med YS og nogle få OS fireloklsmolorer på
20-25 ccm og toloklsmolorer i somme størrelse of mærker som OS og Webro.
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på vingen, 0 grader på haleplanet, 1,5
grader nedadtræk og 1,5 grader høj-

retrcek pa motor
5. Ilodellen skal vcere bygget lige
6. ]Iodellen a{balanceres inden flywning (vingehalvdele lige tunge, rorflader justeret lige etc.)
7. Modellen trimmes, så tyngdepunktet ligger iht. tegningen. Tlim ved at
flytte radioudstyret eller med bly.
8. Alle dyk laves med motor i tomgang.
9.Udslag på modellens krængeror sættes til 12 grader op og mellem 11 og
12 grader ned.
Tag dig god tid. T?imning er en nødvendighed gennem hele modellens levetid. Hvis trim konditionerne forandrer sig vcesentligt, undersøges alle
rorflader og styrekomponenter omhyggeligt for at finde årsagen til forandringen.

TEST FOR

TEST
PROCEDURE

K:r:r::-::::

Modellen

li::

Under flwning gives de enkelte ror fuldt udslag

flyes i ret linie

OBSERVATIONER

JUSTERINGER

Står senderens trimknapper i midten nar modellen
lJaer 1 rct hnie uden at rore streplndene

Juster modellens rorstænger så senderens trimknap-

Tiek responsen afhveft funktion

Itrængeror: Normalt udslag, 3 rulninger på 3 til 4 sekunder. reduceret udslag, 3 ruininger på 6 sekunder'
Hojderor: Nomalt udslag skal give blgde kuruer i frrkantet loop. reduceret udslag skal give et loop på ca.

i0

m i diameter
Sideror: Nomalt udslag ca 30-35 grader, for stall
tum:. reduceret udslag skal tilpasses højkantfllvning

h

:,:::, ::1'r:dt-punkt

\1.:rir:

Udlur er .r ing med

Rui modellen

i R.:.:..-i:itriilitet. op'hed
I

Ti! .=:: turi

justerjng)

r

ingerne næiten lodret

A.

til rygflyrning

-{. \'æe1 i halen
B. \'æ{ i næsen

A. Næsen giir nedad
B. Haien går nedad

Dykrorernødvendig for at opretholde vandret

fly* L Væ(

i hal€n

ning

\'ægt i næsen

B DvLrorerilkpnodrendigl0ral opretholde\andrel
flplning, eller modellen stiger

B.

D1'k modellen lodret ned motor i iomgang i sidevind
(hvis nogen vind). Sliprorpindene nårmodellen erlod"
ret, (højderor må være neutml)

A. Modellen fortsætter ret ned
B. f,{odellen starter med at trække ud (næsen op)

A. lngenjusteringer
B. Reducer indfaldsvinkel på hovedplanen

modellen ligeud i retvendt stilling. Tjek at krængerors trim er stillet så modellen fortsætter heitvandret. llodellen rulles til r-vgjll ning. Slip krængercN-

A. Modellen dropper ikke en vinge
B. Venstre r.inge dropPer
C. Højre ringe dropper

Flp

C. X{ode}len

startermed attxæk}e

bagud (næsen ned)

C.

lndfaldsrinkel forøges

Å.

Ingenjusteringer

B. Vægt i højre vingetiP
C. Vægt i venstrc

vingetip

pinden

Hqirr:rs:iipasning (for modeller med ualhængige
'n,rrder,rr: hllvdele

)

gives højderor
Flw modellen væk fra dig imod vinden. Træk model- A. Ingen rulle tendens når der
len ind i et indvendigt loop elier lodret stigning, rul ned
B. Mndeilen

modellen iil rygfl1ming og gentag med et udvendigt
loop eller lodret stigning

C. Modellen

op

A. Høideror er konektiusteret
g. Højderor er ikke indstillet ens. Enten stilles den
ene ror flade op eller det andet ned
C. Den ene rorflade har mere udslag end det andet
(model len ruller til den side med storst udslag) Reduceruds)agei på rorfladen med storsi udslag cller frr

eller

ruller samme vej i begge tesl
ruller i modsat ret- ning i de to test

rog udslaget på den anden flade

Tor;.; airiuttendejustcringt
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Fis nrCeilen i :idi\ind ca. 10i-J m bone rirojder"r- | Å }lodellen fonsæiler lodrct op
.tnnrrrpt.kal \'ærF neutral som red Fst "ftnrde- |
p"rti, i,j*"a"f f * ,il en lodret stigning og .iip h11- | e. trtoa"lt"n trækker op (gar Imod nodellens overside)
å"ror.prnden'holdoje mod uftrgel'eropelle' n"d n,r I
gar imod modellens underside)
farten bliver mindrel
I C llodellen dykker

r-j:r

(

lirrn gerors differencering

Modellens llpelinie ændres ikke
Modellens flyvelinie drejer iil højre
Ntodellens flylelinie drejer tii venstre

Fhry modellen r,andrei imod vinden væk fra dig selv.
Tiæk op til 45 graders stigning og ru1 til højre (Efter
iustering proves igen ned rul tiJ både hojre og venstre)

A. Ingenjusteringer
B.

Nedadtrckket fbrøges

C. Nedadtrækket reduceres
A.

Ingeniusteringer

B. Differential udslaget fbrøges, forøg udslaget opad
på begge krængeror
C. Forog udslaget nedad på begge krængeror

Retning under højkantflJvning

Under nomal forbiflpning rulles modellen til I ADereringenændringopellerned
hojkrnrflSning. l'oid"n ho1åe. med "uldt sideror. I B Mndellenlrækkeroprmnd krbines:drnr

\lerode

A. Ingenjustennger
B. Alternative justeringer:
1. Fht t]ngdepunktet bagud

'itesten

2.

1

Retning under højkantillvning

fletode 2

Reiningsponng

rTe:t 1)

gores i bade hoire ug ven'tre

ho;kantfl*n'n*'

Under normal forbifl;rning rulles modellen til
højkantfllvning. hojden holdes med iuldt sideror,
(testen gores i både hojre og venstre hojkantfllvning)

modellen vanorct lmoo vlnuer. Bas trcu ur (
gang og se om mode)1en ruller til den ene eller an
den side

l llr

I a.

*0u",,.n rrækker

Flyv modellen højt op ca. 100m borte, dyk nodellen
lodret og se om der tendens til ruining under dykket

Flyv modellen højl op ca. 100m borte, dyk modellen
lodret og se om der tendens til at 'stige' eller "dykke" under dykket

)lere po:itiv indfaldsrinkel på hovedplanen
llere drktrirn pa hjoderoret
C. llodsat orenfor

jl.

A.

A. lngen rulning
B. f{odellen ruller

Å
til venstre

ln5tnju:i.nnler

B. BengE
C.

rulning
B.Mådellenruliertilvenstre

A. Ingen

højre

A. Ingen retningsændring I,{ilnini cl E! o,ii a:de1len fortsætter ret ned
B. Ntodellen trækker mod krbi:::::jen u:dir i;rirt
C. Modellen

trækker

lrd

kr:::i:rr i;ii:

Be;:e

m€d ca. ? omgange på

lin-

kene
D.
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C. Modellen

1

,nod burd.idenr

A Der er ingen ændring op eller ncd
B. MODELLEN tuækker mod kabinesiden i hojkanl
fllwning til begge sider
C. Modellen trækker mod bund siden i hojkantflt!ning til begge sider
Il. l{odellen trækker i modsat retning i hojkantfllrning til hhv. højre og venstre

C. Nlodellen

Trsl 2l

nedad

burC;id;r urder d1;il.t
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tii 3c: dykror til lav gas
til 3it højderor til lav gas
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Mig og min Mqgnum!
Af €hristion Monly

Foto: PNM

måske godt se en anelse mindre fin frnish end hos en japansk OS; men anelsen betales dyrt. Hvis man så - som jeg
- hænger motoren op i gummi og alu-

minium samt afbalancerer propellen
og putter den ind i et cowl, så går motoren sødere end naboens dyre OS, der
er sømmet fast på en dæksplanke og
slæber på en ubalanceret propel. Så 2
stk. cowl afslører ikke, at du er en fattiglus, eller måske, at du ind imellem
lader konen få et måltid - og skulle
penge ikke betyde noget, hvorfor så ikke købe en Nlagnum alligevel og så
sende det overskydende beløb

til

vores

udmærkede RC-Union.

Tilbage til motoren. Knap indkprt
kunne den køre ca. 9.500 rpm med en
14 x 6 propel, så nar den er indkørt og

klar til en model. r'i1 en god træpropel
på 15 x 8 til 16 x 6 sikliert give et omdrejningstal pa 7.000 - 7.500 rpm. Og
ra po\\-er nok til en langsomt flywende
dobbeltdæklier'.

Jeg glæder mig

til at få modellen

færdig og op at fl5-e med Magnum motoren. Jeg ril sa vende tilbage senere

Efter at have holdt en pause med modelflywningen på ca. 3 år erjeg ved at

komme i gang igen. Tiden brugte jeg til
at være med til at starte en Squaredance Club. Her var jeg med til at byg-

ge klubben op og undervise i dans pludselig stod jeg med 4 - 5 hold til en
ugentlig undervisning! Når det så tager et par år at oplære ordentlige undervisere, drøner tiden af sted som en
modelmotor, der pludselig taber propellen.
Men nu er der lidt luft, igen, og Djurs
Hobby skulle besØges for indkøb afnye
akkuer og andet, der havde lagt sig
ihjel i den lange ventetid. Et hyggeligt
besøg hos Valter, der gerne viste, hvad
der var sket på hobbyfronten bl.a. med
færdige "byggesæt" til små priser i forhold til, hvad der var gængs for få år siden! Da var et byggesæt oftest en kasse dårlig balsa med nogle udstansninger lavet med bagsiden med en sløv
skovl. Dertil måske en tegning og en
pose frttings. De næsten færdigbyggede modeller i dag er af en god kvalitet

og med nogle samlinger af hgj karat
Iangt over det, den gennemsnitlige modelbl'gger laver.
Na. men de fine OS 4 takts motorer,
der ligger pa hylden, ser da stadig ud
som for. men de er vel blevet meget dyrere? \ialter ginede lumsk og ville have mig tiI at gætte pa prisen!! Da jeg så
kiggede lidt nærmere. kunne jeg se, at
logoet ikke var OS. ]Iotoren var en
Magnum FS 91 AR - en "kineser' - og
q/

prisen var bestemt heller ikke OS. Nu

skulle dyret virkelig kikkes efter i
sømmene, for selv om min tid var blevet bedre, så stodjeg stadig i til et vist
sted, og det tager tid at køre nedad? Så
jeg havde egentlig i tankerne at bygge
en forholdsvis simpel lille dobbeltdækker med henblik på at komme ti1 at flytil foråret igen. Tidligere var det store dobbeltdækkere og benzinmotorer,
der var på tapetet, så en Magnum?

ve

Mmmml
Forarbejdningen var flot for en så
så jeg måtte virkelig kigge
den efter - for kunne det nu passe? Til
sidst endte vi i haven med en Magnum

billig motor,

91, der havde kørt en 3-4 tankfulde
brændstof. Den frk et par snapse + glød
og så et flip. Nostalgien vældede op jeg kunne allerede høre dobbeltdække-

ren. Motoren tog gassen prompte og
]øb 9.000 - 10.000 rpm med en 14 x 6
propel; efter kort tid kunne den køre
en helt fantastisk tomgang. Her lod vi
den stå og pludre lidt, mens vi snakkede, og efter lidt tid fik den fuld gas,
hvilket den reagerede øjeblikkeligt på
og tog fulde omdrejninger, så propellen

blæste den blå accelerationssky væk.
Jeg købte en ny Magnum, byggede en
pr6vestand tii motoren, og begyndte at
tegne mit næste fly, og Valter var glad.
Nu i skrivende stund - efter ca.3/4
Iiter brændstof- kanjeg sige, at det er
en god og fornuftig motor; men til pri-

sen er det et fantastisk fund. Tager
man en lup, kan øjne under 40 år

med en beskrivelse af motoren, når
den har fløjet en sæson. For kvaliteten
af pakninger, tilpasninger, stabiliteten
og omgængeligheden kommer først
rigtig frem, når belastninger og vibrationer har påvirket motoren en del tid
i luften - men det ser lovende ud. Konklusionen indtil videre er dog, at motoren - set i forhold til kvalitet/pris - må
siges at være et meget godt køb. Nok
især for dem, som skal investere i deres første 4-takter. Og stumperne er jo
tilsvarende billige, så er man uheldig,
er reparationer også mere overkomme-

lige. Er man rigtig uheldig, så kan
man grine lidt skægget ad kammeraten, der var lige så uheldig med sin meget dy'r'ere motor.
Snakker man slidstytke, er det
straks sværere, for vi kender ikke le-

geringerne; men umiddelbart virker
de meget gode. Så mon ikke motoren

virkelig er "value for money"!
Bladet WC Scale Aircraft har i Volume 13 Issue 3 en artikel om Magnum
FS 91 AR, skrevet og testet af Brian
Winch, og han roser virkelig motoren
og dens kvalitet. Ligeså roses forholdet
mellem værdi og pris til trods for, at
prisen i England ca. er 4 - 500 kr. højere end hos Djurs Hobby. Brian Winch-

artiklen har også nogle omdrejningstal, der meget ligner de tal, vi kan aflæse. Disse tal er dog ikke så interessante som et givent treek, og en simpel
fiedervægt viser 3 - 3% kg. Måske kan
ydelsen komme noget over 31/z kg med
en effektiv 15 x 8 propel i en tilkørt motor. Det må vi have undersØgt, når

sommerens aftenhimmel er blevet af-

patruljeret tilstrækkeligt. Og så må vi
jo se, om min Magnum er en kold is, el-

ler et virkeligt hot motortilbud - lad
håbe på det sidste, for dens pris er for
h6j, hvis det er en is.
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Grokkeren med de
Store flyveoplevelser med en lille model

Tekst og fotos: Henrik Thomsen

kanals Fleet, og som motor valgte jeg
en PAW 0,8 dieselmotor, som er en fin
maskine, der med et par beslag passede perfekt i næsen på Grokkeren.

tørsle flyvning

i foråret 1983 oprandt, hvor pr6veflyvningen skulle finde sted, var det et dejligt vejr med en
Da den store dag

Sont RC-modelflyuer gennem snart
mange år har det slået mig, huor stort
forbruget af udstyr og materiel en Det
er ikke godt for huerlzen miljøet, hreatiuiteten eller tegnebogen. Derfor har jeg

Grokkeren ligger på londingsbonen. Sideroret er knækkel og må sføftes of en elastik

skreuet denne beretning for at fortælle,
huor store flyueopleuelser jeg har høft
med en lille, enkel model og et 2-hanals
radioanlæg.

I efteråret 1982jeg fik lyst til at bygge
en lille motormodel.
I et eksemplar af vores gamle blad
RC-Information så jeg en tegning og
beskrivelse af Tore Poulsens "Grokker". som jeg bestemte mig for. Æt gik
planmæssigt. og modellen fik et tilfredsstillende udseende med silkebeklædning pa ringerne. Teglingen fulgte jeg iklie til punkt og pdkke. Der er

ingen understel. pilot og ber'æbning,
og rorene blir-er ttrkliet af et hjemmelavet snoletræk. der fulgerer meget fint.

]Iit

radioanlæg var et gammelt 225

svag til jævn vind fra sydøst. Jeg har
mest fløjet med svævemodeller, så af

ne steder: Rubjerg Knude, Hanstholm,

gammel vane forsØgte jeg først med et
par håndkast, hvilket gik udmærket.
Nu var det så planen, at motoren
skulle startes. Vinden blæste imidlertid ret ind på en stor bakke, som afsluttede marken, så jeg prøvede et sidste kast med standset motor d6r. Re-

bjerg og Flyndersp.
Da mit gamle Fleet-radioanlæg blev
ulovligt, fik modellen i 1993 under en
påskeferie på Læsø nyb liv med et typegodkendt Graupner 2-kanals anlæg.
Nu blev den godt nok lidt svær at flyve, for senderen er udsty'ret med to styrepinde beregnet til en bil, men man
kan vænne sig til meget. Grokkeren frk
også en højstartkrog, så vi kunne løbestarte den på de dejlige strandenge.

KlinthØje, Sindbjerg/Stoubjerg, Isen-

sultatet blev, at Grokkeren svævede
fint i luften med både propel og fuld

tank. Den kom først ned efter et kvarter. Det var jo overraskende, og efter
den flyvning steg min tilfredshed med
modellen betydeligt.

Grønlqnd

Med PAW-motoren kgrende steg
Grokkeren højt til vejrs og jagede
rundt på himlen som sit forbillede.
Motoren trak kraftigt med sin store
7x4 propel, og det blev til mange hæs-

Jeg kunne ikke glemme oplevelserne
med svæveflyvning i fieldet, så da mu-

ligheden b6d sig, kom Grokkeren i

1994 med i flyttelæsset til Grønland i
håb om, at der skulle være flywemulig-

blæsende flyweture.

heder d6r.
Den overlevede flytningen, og efter
nogen rekognoscering fandtjeg et sted

Færøerne
Nu gik det sådan, at jeg i 1985 skulle
til Færøerne og arbejde en sommer.

Grokkeren blev medbragt nedpakket i
I lang tid før Norrønas
ankomst til Thorshavn kunne jeg se, at
på disse smukke øer måtte der være
store muligheder for spændende flyweoplevelser. Magen til fantastiske
skrænter findes vel ikke i denne verden. At kalde dem skrænter er forkert,

en papkasse.

for der er tale om stejle fieidsider på

flere hundrede meters højde.
Her blev motoren hurtigt skmet af.
Grokkeren fik en næse afbolgepap og
kom op i rygsækken. Sommelen lar pa
sit højeste, sa det var aldrig morkr. og
jeg var ofte ude at flyle tii meget sent
om aftenen på det 639 m høje Ritufall
ved Leirvik på Eysturoy. Når skrænten har en sådan stgrrelse, er der et
kraftigt løft selv ved den svageste vind.

Jeg kastede ikke flyveren ud fra toppen, men et sted ca. L13 oppe ad fieldsiden, og jeg lærte hurtigt, at når man
flyver i fieldet, skal man, inden man

kaster modellen, frnde et sikkert og
trygt sted at stå. Når den først er i luften, er det for sent, og det er ikke rart
at stå på kanten af en afgrund og kigge op efter en flyver.

Her var det ligesom at flyve med
motoren. Grokkeren jagede rundt i et

jævnt

helt roligt l6ft, der strakte sig
til alle sider. Jeg måtte anstrenge mig for at holde den i en rimeog

milevidt

lig lav højde, forjeg turde ikke lade den
komme oven for fieldets kant.
Her kom Grokkeren som svæveflyver virkelig til sin ret. Dens robuste,
men lette konkonstruktion og dens re-

lativb store luftmodstand gjorde, at
den kunne flywes her uden at bryde
sammen i luften. og alle kunstflyvningsmanøwer blev forsøgt. De lokale

fugle - bl.a. mallemukker og tjaldur dykkede fra stor højde og forsøgte at
skræmme livet af den fremmede balsafugl. Den lod sig dog ikke jage bort,
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Anne Sofie med den gomle Grokker

på nordsiden af det 430 m høje Lille
Malene ved Nuuk, der kunne bruges
på stille sommeraftener med nordenvind.
Som navnet antyder, er Lille Malene kun et mindre bjerg i grønlandsk
sammenhæng, men de store bjerge i
omegnen af Nuuk er kun tilgængelige
efter mange timers vandring eller med

selvom de flere gange med stor præcision ramte dens vingespidser.

båd, så de steder harjeg desværre ikke

Landingerne var svære, for Grokkeren ville ikke ned. Jeg måtte flyve den
ned under mig selv for så at lade den
stige og forsoge en kontrolleret nedstt-rtning inellem de store klippeblokke. Her r-ar Grokkerens lille storreise
til stor gar:r. Jeg har tit tænkt: det gar
ikke'. men den har klarei der næsien
hver gang.

Ved flyvestedet på Lille Malene har
jeg stået k1.10 om aftenen efter en ti-

Donmork igen
Tilbage i Danmarkvar Grokkeren min

eneste flyver. Motoren blev aldrig
monteret igen, men modellen fik en
rigtig næse af balsa og krydsfiner. Det
blev til skræntflyvning på alle de skøn-

fløjet.
mes vandring i fieldet i strålende sol og

ærgret mig, fordi jeg mente, at al flywning var umulig. da vinden var løjet
helt af. lled udsigt til hvaler og isskodser har jeg sa satset Grokkerens
iir-oe kastet den ud i dybet, hvorefber
den pa rekordtid er steget til uanede
hojder i en rolig og klar luft.
Under flp'ningerne hal jeg kunnet

udforske luftstrpmningerne omkring
det fonevne field og ladet Grokkeren

flywe i kanten afskyerne, som dannede

sig omkring toppen.

Landingerne var igen svære, og
Grokkeren måtte zig-zagge imellem
klippeblokke. Ned er den dog kommet

hver gang. Efter mange fantastiske
fllweture endte den engang ret imod
en fieldside. Da jeg fandt Grokkeren,
var skaderne ikke værre, end de ofte
har været før, så den er repareret igen.
Et problem ved flyvestedet er dog,
at det ligger i nærheden af Nuuk Lufthavn. Selv om jeg kun har flØjet sent
om aftenen og har checket, at der ikke
skulle ankomme flere fly, er jeg blevet
overrasket af en DASH-7 under indflyvning. Så var det med at få Grokkeren ned i en fart og komme hjem.
Nu skal den snart pakkes i et flytte-

læs igen, og for fremtiden må den
n@jes med den danske genbrugsluft
undervingerne, hvis den da ikke snart
skal pensioneres. Jeg må indrømme,
at den er ved at vrere noget slidt efter
15 år.

63 år!!
og så begynde qf
"lqe" med modelhelikopter.
Af Hons Ahlmonn

Det hele startede, da jeg sad og læste
Modelflywe Nyb nr. 7/97,hvor Frederik
Beck havde en udmærket og godt fortalt artikel om noget med at være begynder med en modelhelikopter.

Netop hans indledning: det er for
dyrt,- du lærer det aldrig o.s.v. fik mig
til at gå i gang. Lillemor (Birgit) og jeg
havde drevet installations- og hobbyforretning i Middelfart gennem 32 år
og havde nu solgt forretningen, ogjeg
havde altid dromt om. at når jeg fik tid
engang. r'ille jeg prove at fl1'r'e modeihelikopter.
Ligesom sa nange andle startede
jeg jo for ca. l5 ar sider ned a: il-.-*'e -inestrlring med en god gammei 2.5 ccn

Viking motor

DlfI.

i

en Juaior model fra
jeg selr- rnin

Senere b1-ggede

5å kom def store spørgsmål
- Hvad for en model skulle jeg vælge?

Frederik Beck havde lovet at hjælpe
mig med justering og prøveflyvning, så
jeg bestemte mig for at kØbe en magen
til hans. Det blev en X-cell 60 grafithelikopter, og da jeg havde mØdt Benthe og KIL fra Rotordisc'en flere gange
til diverse stævner, k6rte lillemor og

jeg op til

Lindballe-Skov og købte

sådan en. Det var i april 1997. Og så
var det om at komme i gang med at
bvgge.

Pa det tidspunkt vidste jeg ikke,
htor mange gode oplevelse jeg ville få
sammen n'red \-ce11 60. ]Ien det var
'111.-g::e
s'oi-. a:
den: al: oasser perfekt
sin:re:. \lar =i.. 'Ir;r's \'*or'< u:r:i_\:-cie:

første radiosty'ring, som bler- monteret
i en sr'ævefl;.wer, og det var jo lidt af en
begivenhed at nå så langt dengang.

gelig og alcidg sree
er sorjt ro<-.
Del er kun en made at gore det pa - og
det er den rigtigell
Læs og f6lg bygge-og brugsanvis-

Men nu skulle det være!

helt rigtige resultat ud af det. Jeg må

Jeg meldte mig ind i Fredericia Model-

indr6mme, at byggesættet er af meget
hgj kvalitet, og kan kun anbefale det

flyveklub, som jo ligger tæt ved Middelfart, og her kom jeg i kontakt med
en masse rare og flinke mennesker,
som alle var bidt af en gal flywer. Der
var to-tre stykker, der fløj med helikopter, og de gav mig nogle gode råd
om, hvordan jeg skulle gå i gang.

&*,
]{''

ning samt tegningen nøje, og du får det

til

andre.

Så oprandt dagen, hvor det hele
skulle afprgves.

Frederik Beck blev tilkaldt. Der
blev vejet og afbalanceret rotorblade der blev justeret - der blev skruet lidt

her og der - senderen blev programmeret, og motoren blev afprøvet en sidste
gang. Og så: motoren op i omdrejnin-

lidt pitc - og sa. JO! - så fløj den.
HeIt fantastiskl
Så var det min tur. Men det blev nu
først efter, at jeg havde monteret en
ger,

hulahop-ring under X-cell'en, at jeg så
småt begyndte at træne med at få den
i luften, helt alene tidligt om morgenen, og når det var helt vindstille.
Efter at havde trænet i ca. 2 måneder med hulahop-ring på, og da Svend
Plougstrup fra Falcon mente, at det så
rimeligt ud, det jeg lavede, blev ringen
afmonteret, og det var bare det var bale deiligt at flywe uden den - det var

neeet sjovere.

Fra 5. til 11. juli deltog jeg i Falcon's
sommerlejr i \-eerst for at se og lære
noget mere. og det \-ar en dejlig uge,
jeg havde sammen med andre heli-piloter. Her var både begyrrdere og profier samlet, og det gode kammeratskab
og hjælpsomheden og det fantastiske
sommewejr var med til, at det blev en
stor oplevelse, og jeg glæder mig allerede til næste sommerlejr, hvor jeg har
lovet Svend at deltage i de forskellige
konkurrencer.
TiI RC-klubben Falcon med Svend i
spidsen er der kun roser for sommerlejren, så på gensyn samme tid og sted
her til sommer!
Nu går det fint med at flyve. Jeg
træner, så tit vejret tillader det, og jeg
nyder det lige meget hver gang. Indtil

nu har jeg fløjet ca. 50 timer

med

X-cell'en, og jeg har kun haft et enkelt
uheld, så 7-9-13!
Jeg har tilmeldt mig Rotordisc'ens
Heliclub og håber, at jeg kan tage 1.
grad her til sommer.
Er du ung, eller er du gået på pension - går du og keder dig lidt, og kan du
li'en udfordring, så gør ligesom mig:

Byg dig en helikopter, og bliv
en lykkelig og glod mond.
Venlig hilsen
OY 5705 Hans Ahlmann
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Min model
Som omtalt under "I horthed" uil ui

i

dette og de næste numre præsentere en
del ctf modellerne fra RC-Unionens tegningsseruice.

Kotqno
Peder Pedersen, Steen og Jan Hansen
og har bygget Katana.
Peder skriver, at med den gode tegning, byggevejledning og udskæringsanvisning kan modellen let bygges af
selv en fgrstegangsbygger. Katana flyver roligt og stabilt med en 4 ccm motor på 3 kanaler, og den tåler lidt hård

behandlingved landinger. At den så giver den nye pilot en udfordring et
stykke frem i tiden, er kun et ekstra

Kofono'en pynfer Co v :xei c cc sofobordet, hvor Pe

der Pedersen hor {o'cc'o::'ei sin udgove of typen,
mens Sieen Hcns:r "c'::':,'ukkef of præsenlere sin

plus.

^^ !t.^,^^t-),^-. --*-

Steen og Jan skriver, at Katana er
et særdeles velflyvende begynderfly,
der ligger roligt i luften og kan lave
nogle pæne manøvrer. Den er nem og
enkel at bygge.
='-€-.,-_
J:i
i'-,

.:- f:1:--:.r':-€#*

-

:

*=,

Vidungen SMT
Steen og Jan har

også sendt

lidt

om

Vidungen SMT. Med en OS 4 ccm er
det en velflyvende stuntmodel med
hurtige reaktioner. Deres Vidunge er

med flamingovinge med 0,6 mm
træbeklædning. Kroppen er bygget af
balsa og beklædt med silke. Modellen
er meget nem og billig at bygg".

Fløite Morie
Bent Hansen fra Hjulebæk har bygget
en Fløjte Marie. Bent havde i skrivende stund ikke flØjet ret meget med dob-
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beltdæklieren og konstaterede kun, at
den flyver udmærket.

til

Men han har et par kommentarer
tegningen og konstruktionen. Dels

var der lidt problemer med forståelse
fol opbygningen af vingesadelen til
overplanet og centervingen, og dels
mener Bent, at vingesadelen til overplanet bør gøres stærkere.

Lidt flere kommentarer til DH

60

Moth, som Fiøjte Marie jo oprindelig
hedder, har Georg Lautrup Kristensen
fra Bryrup.
Han havde i Japan købt en OS FS
26, der skulle bruges til en lille transportvenlig model. Georgs model afviger fra tegningen ved at være udstyret
med styrbart halehjul og stribkrængeror på nederste vinge. Halehjulet
forbedrer sty'reegenskaberne på jorden
og under start, og krængerorene gør
det lettere at bringe modellen i balance under landingen.

Byggearbejdet indebar ingen pro-

blemer, men cowlet, som er lavet af
balsa og 0,4 mm krydsfrner forstærket
med glasvæv og epoxy, tog tid. Og det

krævede stor omhu at få bæring og
stræbere til "tanken" over vingen anbragt korrekt.
Om den floureserende gule farve på
vingerne af en semiskalamodel skriver
Georg, at det næsten er voldtægt, men
det gør modellen nem at se - også på 2300 meters afstand.
Skalarigtige hjul, halehjul, krængeror og ekstra servo gav en vægtforøgelse på mere end 250 g, men betæn-

keligheder ved denne overvægt blev
glort til skamme, da modelien på sin
første fl5ning lettede efter'8 - 10 me-

Mine modeller
Niels Erik L. Kristensen fortæller denne gang om to af sine modeller - den
ene har han endda bygget to stk. af.
Modellen med den åbne bagkrop er
en egenkonstruktion, som jeg byggede,
fordi jeg ville prøve, hvor mange kg jeg
kunne få en 10 ccm motor til at løfte.
Den største last, modellen bar, var 2,5
kg. Modellen eksisterer desværre ikke
mere. En dag ville jeg pr6ve, hvordan
den svævede . Jegfløj den derfor højt op
og standsede motoren. Desværre havdejeg fået trykket linken afhøjderoret,

ters tilløb. Den fløj godt, men var meget f6lsom på højderoret og krævede
ustandselige koruektioner i vinden.
Ca.25 g bly i næsen fiernede de værste
nykker, og med duai rate på h6jderoret
og miks mellem side- og krængeror er
modellen nu en fornøjelse at flyve med.
Krængerorene er ikke så virkningsfulde, men de giver gode sideglidningsegenskaber og er rare at have ved lan-

da -ieg saniede noderien. sa eier et
par sekunders irn sr-æreilnling beglndte modellen et d1-k. der til sicist
var rettet lodret mod jorden. De sidste
50 m hylede modellen som en bombe,
og kontakten med jorden lignede da
også et bombenedslag - mit fly var totalt knust.

modsat ror stadig ikke reagerer, og
trætoppene samtidig dukker op som
baggrund i synsfeltet.

De to andre riste modeller er lavet af
b-r'ggeseet fi'a Balsa USA købt herh.lemme hos TakeOff Det er et par
\onh Star. \orth Star er en velflywende model. der kan starte bade fra land

at få motorkraft nok til
starter fra vand er begge modeller udstyret med 10 ccm totaktmotorer. Begge modellerne er malet som min søns
og vand. For

yndlings-tegneseriefigur Spiderman.

Doto:

Spændvidde:
Længde
Vægt tom:
Vægt med fuld last
Motor:

dinger i sidevind. Modellen kan udføre
særdeles snæwe manøwer og utroligt
flotte spin, men... man skal være sikker på sin motor. Det kræver nemlig
fuld gas at komme ud af spinnet, og
der skal mod til at give fuld gas, når
modellen efter to rotationer med fuldt

270 cm
150 cm
5 kS

7,Skg
totakt

10 ccm

Doto:
Spændvidde:
Længde:
Vægt:

Motor:

172 cm
145 cm

4,5kg
totakt

10 ccm
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Test

qf FLAIRs

Hqrvqrd
Tekst og fotos:
Ole Hilmer Petersen

Da Flairs Harvard lige var kommet på
det danske marked, frk jeg et eksemplarmed hjemfra Witzel Hobby i Ringsted. Det var engang i foråret 1996. Inden jeg for alvor gik i gang, ville jeg
gerne vide, hvilken motor der skulle i
modellen. Poul Erik Witzel ogjeg over-

vejede en OS FS 52, som også ville
være meget passende. Inden vi kom til
et endeligb resultat, havde Poul Erik i
maj (1996) besgg fra Multiplex i anden
anledning. Da Multiplex-manden hørte om det forestående projekt, foreslog
han, at vi skulle prgve den nye Thunder Tiger FS-54 firtaktsmotor. når den
kom.

Her halvandet år efter venter vi stadig! Jeg forstår godt, at hobbyhandlerne af og til bliver lidt trætte af at blive
lovet produkter, der aldrig dukker op.
Bygningen af kroppen blev udskudt, mens vi ventede. Til sidst mistede jeg dog tålmodigheden og valgte
i stedet at bruge min favoritmotor, en
Enya 53 4C firtaktsmotor.

Byggesæffet
Harvarden er 167,5 cm
og beregnet

tor eller

til

i

spændvidde

en 5-6,5 ccm totaktsmo-

6,5-10 ccm firtaktsmotor.
Vægten er opgivet til at ligge mellem
2,3 og3,2 kg, afhængig af vaig af motor
og beklædning.

Byggesættet er meget komplet. Kun
lim og beklædning er ikke med. Og så
selvfølgelig motor og radio. Der er ikke

tilstræbt fuldstændig skalalighed,
men modellen er umiskendeligt en
Harvard.
En meget stor del af byggesættet

er

letvægtskrydsfin6r: Vingeribber,

kropsdele og "kernen" i haledelene. Re-

sten er fortrinsvis balsalister og
balsaplader. Som saedvanligt på et
Flair byggesæt af nyere dato er ud-

stansningerne nydelige. Desuden er
der 7 sider tegninger og en byggevej-

derside. lled c1-anlim gik dette hurtigt. De to hojderorsdele forbindes med

lepartiet.
Derefter kastede jeg mig over vingen. Den er lavet i tre dele: Et lige mid-

deles limes sammen. På denne krop

en "metalbøjle". Derefter lavede jeg riller til hængslerne og prøvesamlede ha-

terstykke

og to ydervinger, der spidser

ste ribbe i ydervingerne i den rigtige
vinkel, så man får den rigtige v-form,
når vingerne limes sammen. Balance-

klapperne er integreret i bygningen, og
de skæres fri, når vingedelene er fær-

leplanet. Jeg brugte tyk cyanlim

dige.

meste

til. Med en skabelon holdes den inder-

Vingeribber af letvægtskrydsfin6r
vrider sig i alle retninger, nar de tages
ud aftræet. ]Ien de holdes nogenlunde
pa plads med nale under b1-gningen. og
skulle de rride sig lidt. ses det iklie pa

det færdige resultat. Vingeribberne er
i bunden udstyret med en "tap", som de

hviler på under byggeriet.
Forkant og bagkant beklædes med
balsa, og der limes balsastrimler over
ribben mellem forkant og bagkant. En
enkelt, kraftig vingedyvel holder vingen på plads i spantet foran vingen,
mens to 6 mm nylonbolte holder vingen på plads bagtil.
Efter færdiggørelse af de tre vingedele limes de sammen, og et smalt ny-

lonbændel limes omkring samlingerne. Det sidste brugte jeg tynd cyanlim

til.

forbindelse ud tii balanceklapperne
ria rinsetrekanter. I stedet sattejeg en
Hitec HS205 BB serr-o ud i hver vinge
med et kort direkte træk til balanceklappen. Det er en relativt lille servo

store letningshuller, som derefter forsynes med balsalister på over- og un-

med kuglelejer. Desuden lavede jeg en
enkelt flap (ental af flaps!) på midtersektionen.
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li-

mes de forskellige kropsspanter, der
giver kroppen den runde form. Herpå
limes langsgående balsalister. Forkroppen - fra vingebagkant og fremefter - beklædes med 2,5 mm balsa. Det

ledning på engelsk. Der er kun tegning
i fuld størrelse afvingerne og bagkroppen. Men det er også rigeligt. Resten af
byggeriet er tydeligt vist pa tegningerne med en mængde af forklarende noter rundt omkring.
Jeg startede byggeriet med haleplan, halefinne og ror. For at gøre det
lettere, vægtmæssigt, laves det hele af

en kerne af letvægtskrydsfin6r med

"Gr-undkroppen" laves som på andre

Flair-modeller i to dele. Forkroppen
består af diverse letvægtskrydsfrn6rdele, hvor en tankkasse - med adgang
forfra - udgør en væsentlig del, mens
bagkroppen laves afbalsalister. De to

Jeg lavede visse ændringer på vingen. Ikke fordi det er nddvendigt. men
fordi jeg rille proi.e det. Pa tegningen
er rist en r-ingeser-\-o med pianotrads-

samme gøres med ryggen bagud

til hatil det

af kroppen. Dog brugte

jeg

Speed Bond til balsapladerne efber at
have gjort dem våde på ydersiden, så
de lettere kunne fa den rigtige runding
pa kroppen.
Motoren sider på to hårdttræsbjælker, der limes ind i tankkassen. Det er
her en fordel at kende motorens nøjag-

tige stprrelse, så tiipasninger kan laves, inden man limer bjælkerne i. Da
jeg brugte en firtaktsmotor, der fylder
lidt mere, end der umiddelbart er afsat
plads tiI, måtte jeg bygge motoren lidt
længere ind i kroppen. Hvornår finder
Flair mon ud af at lave deres konstruktioner, så der fra starten er plads
nok

til en frrtaktsmotor?

Jeg skiftede den medfglgende runde

Flair-tank ud med en mere firkantet
Kavan-tank, der lige netop passer i
tankrummet. Den runde tank kan let
dreje rundt i kroppen, hvis den ikke er
gjort ordentligt fast, med motorproblemer til folge. Kablet til motorgassen
løber dels i tankrummet og dels mellem grundkroppen og yderskallen på
kroppen.
Kroppen afsluttes som normalt med
en rund motorkåbe af metal. Den skrues fast i fire små træklodser i motorspantet. Den skal sidde udenfor hele
vejen rundt om kroppen. Det er ikke,
fordi motorkåben ikke passer!

Normalt bruger Flair balsatræki kroppen, men jeg kan bedre

stænger

lide kabler, så dem fastgjordejeg passende steder ned gennem kroppen, så
de ikke kan give sig. Til højde- og sideror brugte jeg Hitec HS 525 BB servoer (også med kuglelejer), mens en
Multiplex MS 11 vel er god nok til motorgassen.
Hele modellen blev beklædt med gul
Glosstex, der ikke skal efterbehandles
med brændstofbeskyttende lak. Tankog motorrum blev malet med Flexikote. Flair laver et sæt mærker og bogstaver til Harvarden, og de blev anskaffet og sat på modellen. På forkrop
og vinge er der forskellige plastikdele.
De blev skåret til og limet på modellen

efter beklædningen. De blev malet gu-

le med Humbrol-maling og

derefber

brændstofbeskyttet med Flexikote. Pilot og ryglæn er også i plastik. De blev
ligeledes samlet, malet og monteret.
Kabinehættens vinduesrammer blev
malet indvendigt, så det ikke var nødvendigt med brændstofbeskyttelse d6r.
Radioen placeres så langt fremme
som muligt. Under tanken er der lavet

et specielt batterirum, hvor et fladt
standard batteri lige kan ligge. Selv

med denne radioplacering og en relatilt tung motor \-ar det nodvendigt
med ca. 200 g ekstra r'ægt i næsen af
modeilen. En del af denne r':e= biei- limet ind i motorkaben i iorn arr -orai.onsdæmpende marenaie. sa =e:alkaben ikJie stojer sa meger. nar n:0:oren kører. Resten bler- b1'geei inci i et
"blykammer"'i motormmmet. Pa tegningen skriver Flair, at man ikl<e skal

El of det danske flyvevåbens Haword-fly fotogroferet

i

1958 over Øsfersøen.
(Fofo: Flyvevåbnet)

bekymre sig om den ekstra vægt. Det
skal bare til, hvis det er nødvendigt!
Jeg synes nu, at det er irriterende at
skulle lægge ekstra vægt i en model.
På tegningen er de anbefalede rorudslag angivet. Jeg opdagede her, at
romdslagene pa Hitec-serroerne var
loge: storre. end -jeg er vant tii med
alrile ser'.'i,er. Jeg kunne selrfolgelig

reducere ud:,aget ri' =ii \I'.rltipier
3r,tlrL se:lder. nen dens s.a3:s ær,dnnger skai ske pa model.len. sa-ieg: i_r::ede trækstængerne pa rorhornene.

Flyvning
Modellen var nogenlunde færdig
Comets pilotm6de

i marts 1997,

til

men

den blev først helt flyveklar sidst i juli.
På en meget varm sommerdag lavede
jeg de første flyvninger. Med lidt halvhøjt græs havde modellen - med hjulene anbragt som vist på tegningen - klare tendenser til at gå på næsen, lige så

snart jeg forsøgte at køre hen over
g'æsset. ]Ied en let fod på haleplanet
l1'kkedes det dog at komme i luften,
hr-orefter fl5ningen var både behagelig og harmonisk. \Iodellen ligger rig-

tigt pænt i luften. og der er rigeligt
med motorkraft. Flade drej kan laves
rig.tigt pæne med brug af sideroret, der
også fungerer helt, som det ska1. bl.a.

på grund af den passende v-form på
vingren. Normale manøvrer (loop, rul,
stall-turn m.m.) foretages med største
lethed.

Landingerne

gik uden problemer

med tipstall, selvom vingen spidser en
del til. Landingshastigheden er meget
lav, og med brug af flaps bliver den
endnu lavere. De første landinger, både med og uden motor, endte med, at
modellen grk på næsen. Derfor tog jeg

understelsbenene ud igen og bukkede
dem lidt længere frem, og nu fungerer
både landinger og andre kørsler påjorden ordentligt.
I de første flyvninger fikjeg gang på
gang motorstop. Sidst jeg havde bmgt
den motor - det var i en D1'naflite Spitfire - havde den kørt problemløst. Tilsyneladende løb motoren varm under
flyvningen. Senere flpninger i mere

normalt vejr er forlobet uden motorproblemer.

]Ied en Flair Harvard får man en
velfllrende. elegant model, der både er
sjov at blgge og god at flyve med. Det
er en fornøjelse at stifte bekendtskab
ned denne model.
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Vodkor_Kqviqr & Sukhoii
su

t26M

Ar Michoer

Buchreirz

på vej i bilen tit

rhy RC-Krub spurgte Ultra

1800-3 samt en brugt Kontronic

å1å::f ilHil35ff5,111*'å?"T1..",1n,"'åJ"#x'.år,;53i33å;1fi

_

!1li'lå?",ir'%it'Tå*"*i,å"ti-',':åi ll?,",;Jifl.fåi"å:'#f.1m#?i1X

hos Keld Ørurr'for - naturligvis - atfly- motor ledig. I oktober'96 sad Chiistian
ve med i "populær - konkurrencen". og jeg med hver vores Simprop 7/I4
"Tjaaa, vi får se", var svaret, og der motor og Kontronic regulatorer og diblev ikke talt mere om dette!
skuterede frem og tilbage, hvad udstyEfter at alle fremmødte havde pak- ret skulle bruges til? Delte kom der itket "populær-svæverne" ud, blev der ke meget ud af, før det pludselig slog
fløjet på livet løs. Derefter et par run- mig: Suk
hoij SU-26M
der pylon, og så var der fri flyvning. Jeg for straks i rØet og fik fat på

svend Hjermitslev pakkede

pludselig Jan Abel fra Electric Flight

Eqorp-

en ment. Jeg mindedes at have høtt, at
Graupner Sukhoij i el-outfit. svend Jan også var ejer af en sukhoij i el-out"tankede", såvidt jeghusker, 16 celler fit, men havde dog aldrig set denne
i en meget smuk model og viste deref- rundt om ved el-træffene. Jan bekræfter, at el-kunstflyvning på ingen må- tede dette, men havde lige solgt modelder halter bagefter noget som helst an- len. Jeg spurgte Jan tii råds, hvilket
det. En meget overbevisende flyvning udstl'r jeg skulle bruge?
efterfulgt af en smuk 3-punkts lanEndnuengangdetberømte,,Tjaaa,,,
ding.
og så kom remsen som skudt ud af en
JEG\\R SOLGT:
kanon:
Der skulle imidiertidig ga 7 mane- I stk. Graupner Sukhoij SU-26M
der og lidt forhistorie. forjeg fil over1 stk. Ultra 1600
rakt en papkasse med modelien. Efter
1 stk. Power-gear
konkurrencen i Thl'kobtejeg en brugt
1 stk. propel
noget meget spændende ud, nemlig

Der "tonkes" 20 stk. celler og gøres klor til
flyvning en kold

februardog
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prøve
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20 stk. celler
og det dur bare!!!

Jan flrk straks en bestilling, og udstyret ankom ca. en måned senere.
Så var det ellers bare at komme i

gang. Med hensyn

til bygning af

Graupner Suichoij SU-26M kunne jeg
konstatere, at det "bare" er endnu et
træbyggesæt på typisk Graupner-vis dog med et par fine finesser, men på
Graupner-vis også tunge.

Vingen
Vingen er en typisk ribbekonstruktion
med D-boks, "åben" bag hovedbjælken

og med capstrips pålimet ribberne.
Krængerorene er savet ud af den færdige vinge. Der medfølger et par små
"søde" servofundamenter med beslag
til hver vinge-halvdel samt et firkantet
ABS rør til servoledningerne. Fikst,
men tungtl
Så er "dyret" klor til førsle flyvning.

Holeporti
Halepartiet er en typisk "pind"-opbygning. Vær opmærksom på at få præcise samlinger og PAS PA vægt

i halen.

Ellers er der ikke meget at sige om
den.

Kroppen
Kroppen er en typisk "kasse-krop",
men med extra spanter, der limes uden

på kasse-kroppen og dermed giver
Sukhoij'ens karaktaristiske runde

klop. En anden f,rnesse. men en meget
tung finesse. er fra canop]'et og ned til
og med halepartiet Her. er hele or-er'kroppen et stort st1-i'iie vacuul:-ibrmet klar plast. som palines kasse-

kroppen. og pa hrilken halefinnen
pålimes. Det kunne man maske godt
erstatte med en let balsa-konstruktion. Cowlet er to ABS-plast-halvdele,

je, der slog mig ved gennemlæsning af
byggevejledning/tegning var, at denne
model er designet til EL og for en gang
skyld ikke brændstof - herligtll

Flyvning
Når man har brugt hele vinteren på et
projekt som dette, ja, så er man naturligvis spændt på resultatet - i luften!
Seh. om man har faet at vide. at flyle\'ægten el ca. 3300 gl'am. oq man er
;lqrg; ,.,i'q:'ie:: r:eci lt.l0

a':n.

sJ

\rlkel

6 ;:. :-r..-r :::i.ii iirrsle gang
bærer ciei uii pa banen. K;-n deiie;ons
iirkeiig komme fra banen?
Det kan det? Ogsa meget or-erberisende endda. Der er sa meget porver i
il_',-ei st,r'r

der sammenlimes.

Jeg har valgt at beklæde modellen

med "gold-yellow" Oracover fra Avionic. Stafferingerne er delvis hjemmegjorte og fra byggesættet.
Den færdige flyveklare vægt: 3369
gram - skræmmende??

Konklusion
Hvis jeg skal komme med en konklusion om byggesættet, må det være: Flot
kvalitet uden de store problemfyldte
opgaver. Jeg er dog overbevist om, at
den drevne modelbygger måske kan
hente et par hundredg gr'am på den
færdige konstruktion. En ting, som jeg
var meget usikker pa. var halehjulskonstruktionen. Jeg rtdste fra Jan
Abel, at færdig fl1wevægt ville være
3200 -3300 gram. Når man så vælger
at indbygge halehjulet i sideroret, der
udelukkende består af balsa i "pind"opbygning, og dette er hængslet i 2 almindelige plasthængsler, kiggede jeg
meget på det. Men jeg havde fra starten valgt at bygge fuldstændigt efter
byggeanvisningen. Jeg har senere udført over 50 landinger på asfaltbane
med kun 2 brud til fglge, så det ser ud
til at holde rimeligt. En sjov lille detal-

En lellet og meget stolt pilot efter den første testflyvning

den Ultra-motor, at i en let vind og "lidt
pres i pinden" snakker vi om 8-10 meter. Momentet er meget stort. Der skal

virkelig arbejdes med sideroret, som
var det full-size. Når først Sukhoij'en
er i luften, er den fuldstændig problemløs. Den flyver sig selv. T)'ngdepunktet var lagt efter tegningen - ingen trim. Den lystrer alle rorene meget

kvikt. hvilket io hører til en Sukhoij.
De forste ture blev loretaget med en
13 S propel i stedet for en 12110. Det
-''ar eltel min opfattejse det bedste
n.h.t farten i fl1'et. hrilket sidenhen
har rist sig korrekt.
Det forste indfl5'ningsforsdg var
pefekt. men ailigevel fik den gas igen.

Den er jo en fryd at flyve. Næste forsøg
- en perfekt 3-punkts landing på asfalt
med et afløb som en747. Jeg har nu
skiftet 13/8 propellen ud med

72/70'eren. Nu er der virkelig trækkraft til kunster. Motortiden med fuld
gas hele tiden er godt 4 minutter. Men
fuld gas er ikke nødvendig til lidt rul-

ninger og hygge-flywning, så d6r snakker vi 7-8 minutter, inden der skal lan-

Vægt uden beklædning 23 gram.
Halefrnne/sideror højde
27 cm.
Vægt med halehjul
uden beklædning
2I gram.
Krop
Længde excl. sideror
105 cm.
Vægt incl. cowl & understel
excl. beklædning & udsty'r 681 gram
Færdig vægt ubeklædt 1120 gram

des.

Hvis der er nogen, der siger til sig
selv, at det da lyder meget godt, men
ikke 100o/a overbevisende, så må jeg
igen henvise til Svend Hjermitsleg da
jeg endnu ikke er nær fornuftig på
kunstflyverniveau. Svend kan vise,
hvad den kanl
Flyweegenskaberne vil jeg karakterisere som meget fine set med motorflyver-briller og meget, meget fine med
el-motorflyver-briller. Der er ikke noget lumsk ved modellen overhovedet.
selv om flyets vægt nu har passeret
3400 gram med færdigmaling og nrt
halehiul.
Jeg har nu i skrivende stund flojet 6
måneder med min Sukhoij og bliver
mere og mere vild med den. Den fl;wer

llltra 1600-6

Motor

1 stk

Gear

1 stk Graupner powergear 2:1

" Old Buz,ord's Sooring Book"
Bog af Dave Thomburg

Su-

forudsætning, at man behersker engelsk på et rimeligt niveau.

khoijs.

En konklusion på projekt Sukhoij
må være: Den er vodkaen og kaviaren
værd, når man har oplevet Sukhoij'en
i dens rette element. Man må også sige, at der skal lyde et KÆMPE tak for
hjælpen til Jan Abel fra Electric Flight

Equipment for perfekt rådgivning igen!! Det betyder utroligt meget, at
det er en erfaren el-pilot, der rådgiver
på dette specielle område.

Skulle nogen have lyst til at stille
spørgsmål om Sukhoij'en eller til at
snakke el-flywning bredt, så er I velkommen på nedenstående tlf. nr.
86 80 65 57

termik)
Happy Landings (Sikre landinger)
TWelve Hot Tips on Thermal Soaring
(Hvordan finder og hvordan bliver du i
termikken) Choosing a Slope Site
(Vaelg den rette skrænt)
Ten Ways to Lose a Sailplane Contest
(Hvorledes man taber en konkurrence)

I kapitlet med de "Twelve Hot Tips on
Thermal Soaring" kommer forfatteren
Dave Thomburg, som er en af de "gamle" inden for svævefl;rvning i USA, ind

- Kend dit

svævefly

- Flyv ikke

145 cm
17136 cm
6.5 cm

395 gram

ker.

For dem, der er interesserede i design afeget svævefly, er der tre kapitler af interesse med mange tips, der
kan være til stor nvtte, når man er ved

at konstruere det "ultimative
Haleparti
Haleplan spænd
Korde tip/rod
Højderor spænd
Korde tip/rod
34

lige

Det vil være alt for omfattende at
komme ind på alle de gode råd, som
Dave øser ud af. De nævnte overskrifter er kun tænkt som en appetitvæk-

på SUKHOU SU-26-M:

Vingekorde tip/rod
Krængerorsbredde
Vægt incl. ledninger &
seryoer uden beklædning

Oracover/stafferinger

240gram.

-The {r-t of Radio Controlled Soaring"
iklie til at undvære i hobbybiblioteket.

termik{lyvning.
Bortset fra, at optagelserne i nogle
tilfælde er meget "amerikanske", er

den ganske god til at illustrere, hvad
svæveflywning går ud på.
Har man i klubben en id6 om at rekruttere unge til vor pragtfulde hobby
- og det bør man have i enhver klub bør dene video ikke mangle.

vil

postulere,

at instruktøren

med denne video som et af hans værk-

tøjer vil have lettere ved at illustrere,
hvad svæveflyvning går ud på, da den
kommer hele vejen rundt om emnet.
Jeg har lånt bog og video af Erik
Dahl Christensen fra AMC, og han fortæller, at han for to år siden gav ca. $
16,95 for bogen, men prisen for videoen er gledet ud bag glemselens sl6r.
Hvordan far man så fat i bog og video? Her er den adresse, som Erik
br-ugte for to år siden:
Dave Thornbug
"PONY X PRESS"
5 Monticello Drive
Albuquerque NM 87 123

USA

hjem.

Specifikotioner
Vinge
Spænd

udstyr excl. 2 servoer 2009 gram.

Jeg
Fra indholdsfortegnelsen kan nævnes:
The Perfect Thermal (Den perfekte

på emner som: Flyv samme vej som
termikken - Der findes ikke "nul synk"

Michael Buchreitz

Vægt på ovennævnte

Videoen -Old Buzzard Goes Flyingi'er
en visualisering afbogens kapitler om

" Old Buzzord Goes Flying"
Video produceret af Soaring Stuf
spørgsmålet " What do you know about
soaring?" Uanset hvad du svarer på
dette spørgsmåI, er der noget at lære
ved at læse denne bog. Det er dog en

er til stede med vores

La-

Whqt do you know qbout sooring?

et eller flere af el-træffene rundt om.
"El-folk giver ikke st6d, men gØr folk i
tegnede

0n/offkontakt 1 stk. Graupner rnl
destik

MFN onmelder

På en af de første sider møder man

stØdet". Der skulle være en meget stor
chance for, at enten Svend eller under-

1stk. 600 mAh
4 stk. Graupner C-341

Behlædning

Resten af flywerfortællingen vil jeg

til

Regulator
Celler
Modtager
Batteri
Servoer

spinner
1 stk. Jeti 60 A OPTO
20 stk. Sanoy SC=2000
l stk. FutabaFF-118

Udstyr

bare godtl!
overlade til jer selv. Prøv at mgde op

1 stk. APC 12110 med

Propel

fly".
50 cm.

8/10 cm.
50 cm.
6/9,5 cm.

svæve-

lled den stigende interesse inden
for svæveflyvning, som vi ser med bl.a.
F3J og 2m (termik konkurrencer), er
denne bog med de tretten kapitler om

Hvis man har lyst, kan man også ringe
på 001 (505) 299-8749. 001 er landekoden for USA.

Betalingen

kan foretages

med

check, VISA kort eller Mastercard.
Husk ved betaling med credit card at
opgive navn på kortet samt kortnummer; også udløbsdatoen skal opgives.
Så nemt er det.
Til de af MFN's læsere, der rekvirerer bog og video, kanjeg kun gnske god
fornøjelse. Der er stof for os svæveflyvere.

oY 2398

Termik?
Hvqd er det?
Her bringer vi onden del of Erik Dohl Christensens ortikel om svævflyvning.
Læs btnl t 2 gode råd til termikpiloten.
Huad er det højeste mål for en suæueflyuepilot som dig?

At flyue så længe du gider!
Huordan gØr du det?

Find en termikboble, hvor luften stiger
hurtigere, end din model slnker. På et
tidspunkt bliver modellen ret lille, og
du flywer så ud i den slmkende luft, der
omgiver boblen, for at finde en ny bob-

le, hvor luften igen stiger hurtigere,
end din model synker. På et tidspunkt
bliver modellen ret lille, og du flyver så
ud i den synkende luft, der omgiver
boblen. for at finde en ny boble, hvor
luften stiger hurtigere. end din model
s1'nker. Pa et tidspunkt bli...... indtil
du iklie gider l.rere.
Det er jo en rar dron:. ::!<:- :-'.',-.ri-:: :L,r'
du det i r-irkeligheden.)

TermikIllr-ning

er roqe: -: i=:

smukkeste, man kan opleve som modelflyvepilot - når man frnder en termikboble, når man i samspil med luften, solen, vinden og de flywende dy'r er
i stand til at frnde disse usymlige lommer af opadstigende varm luft, at overvinde tyngdekraften og stige til himmelske højder.

Nu bliver det poesi, og det er termikflyvning faktisk også - men det er
også hårdt arbejde!
Hvis du ikke hele tiden er på mærkerne, når du flyver med et svævefly,
er det næsten sikkert, at du flyver ind

i luft, der s;mker, og snart er du på jorden igen. Hvis du ikke hele tiden er opmærksom på de små vindskift og temperaturændringer, der forgår omkring
dig. holder øje med en måge eller rovlug1. der pludselig kurver på stive vin:.1.r. ellel benærker. at svalerne pluds=--: -'.:c-:' cn :L;cDe insekter i 15-25

Ole

Christensen

Algebro.

klor til ot

koste Poul Møllers
(Foto: PNM)

>

Flyveområde når en termik passerer t pile er dei samme som den lokale r-indretning,
pilens længde angiver den lokale vindstl'rke).

Forestil dig at der står en person på hvert af de 5 krydser - hvad vil de sige til hinanden,
hvis de blev spurgt hvi lken retning vinden blæser, med hvilken styrke og hvor varmt
der er hvor de står?:
-_____*
Boble

->

________>

------>

X

_---:>

>

\x

xl

X

--_--:>

+

t-'.

--1>

'/

/

x

-------->
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:r:,,;;1,,1.ri,:,$ dellen stiger mod himlen, mens du og
: .:.r:.f..:,t:..r,i
den kurver smukt til venstre.
En anden måde at kende forskel på
løft og synk, er denne:
Hvis du flyver i et område med
synk, vil du se, at modellen flyver med

@

halen en anelse nedad, alt efter hvor
kraftigt det synker. Det fgrste, du opdager i denne situation, er, at modellen
daler, og ikke hvordan modellen ligger
i luften. Din forste reaktion vil da være

at trække lidt højderor - i stedet skal
du give lidt d5'kror og fl)'ve væk fra det

område, der s-vnker.
Når du fl1-r'er i termik, vil det omvendte ske - modellen vil hæve halen,

vil autontatisk øge hastigheden.
Samtidig iil modellen være urolig og den

som om den danser og vipper, alt
imens den stiger.
Ætså:

Loftet hale - du er i loft - kurv
Saenket hale - du er i synk - flyv væk

Lrolig nodel -ciDu er sikkert iløft
En flok glode F3J piloter før fly off ved AMCt siævne i efieråret.
Fro venstre er def Nie/s A. Rosmussen med Hooligon, Jesper Jensen med Elipse

ll

Jchn

ytyr'.- qrr-

med Europhia og Henning Olesen med Aquilo Grinde.

meters højde, så bliver de fln-etider.
du får med dit svær.efl1'. ikke iange.
Kik på modeilen. nar den fln'erl

Lad være med at glide bevidstlost

rundt på himlen, mens du venter på, at
modellen er i den hØjde, hvor du plejer

at lave landingsrunde. Med

mindre

disse 3-4 minutter er så længe, som
DU gider at flyve?

Model Terhnology,

emoil

I 061

Td,/hx +44

kunEt piudseligt drej - Der er en boble

Hiis

mocieiien

loiler lensire \rnse

og drejer til ho3re. er der loft ril vensti.e
- eller ogsa er modellen ude af trim.

Hr.is modellen gør det samme, nar du

har fået den trimmet, skal du style
modellen ind i boblen (til venstre!).
Hvis du bliver ved med at kurve til
venstre, vil du forhåbentlig se, at mo-

Dette med den løftede og sænkede haie er der delte meninger om - hvis du
kan se det. sa brug det; hvis du ikke
kan. sa glem det - det er nemmest at se
pa en HLG'er i lav højde. De andre to
gælder altid.
For at blive endnu bedre til at finde
termik er her 12 råd - æren for disse 12

råd skal ikke tilfalde mig, men en af

1482 870101

Spon : 3l00mm
64,Odm'?

Aspect Rotio I

.l5,0

Airloil : MH32
Toilplone Areo : 7,7Sdm2
Airfoil : HGVW-0/9,0/7

Weight '.22OOg-37OOg
Wing Loooing : 34-S8g/drn,

Structure: Wing-CRp
Fuseloge-GRpiAiip
Toitptone-GRp
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til

den anden side - drej.

24.356@rompu5erve.(om

Areo:

-

COBRA

CRIYP'O

mine guroer, Dave Thornburg fra
USA. Lad være med at bruge dem som

en færdig opskrift på timelange flyv-

Flyveområde når der er en pause imellem to termikbobler ( pile er
det samme som den lokale vindretning):

ninger. Tag dem, som du syntes lyder
fornufbige i første omgang, og lær at
bruge dem. Tag derefter et par stykker
mere... osv.

------------>

-------.-->
____-_____>

1) FølS med termihboblen
Termikbobler - og luft i det hele taget -

er ligeglade med modelfly. Hvis vinden
kommer fra øst og blæser mod vest, så
gør termikbobler det også! Det betyder,
at når du har fundet boblen og er begyndt at kur"ve i den, skal du ikke blive ved med at kurve over det samme
sted på jorden, men lade modellen drive med vinden og boblen, mens du kur-

ver.

--_________-->

_____________>

A

-----------*

H

--__________>

2) S-tals søgning

H

#
H

F-

H
E

Dette er en udvidelse af den grundlæggende regel om at cirkle, når du finder løft. Specielt i en svag boble kan
det være vanskeligt at finde boblens
kerne, som du skal kuwe omkring.
Lav først en cirkel til den ene side og

__-_-_------>

u

I

-------->
Illustration til termik-rhd m. 2:

Synk

til

tidspunkt i dette S-tal har du forhåbentlig fundet et sikkert tegn på,

om dig selg din model og termik, når
du er under 15 m, fordi du kan se, hvad
modellen og du selv gØr.

hvor boblens kerne er - dvs. d6r, hvor
modellen stiger hurtigst.

4) Død luft findes ihhe

derefter en

den anden side. På et

3) Forlad aldrig en boble

Til dagligt er det nemt at overbevise
dig selv om, at du sagtens kan frnde en
boble, der er bedre end den, du er i. På
den måde får du aldrig trænet i virkelig at blive i boblen og udnytte den til
knappenålshovedhøjde. Når det virkeIig gælder, dukker den næste boble
nemlig aldrig op, og du er nede på jorden efter 3 minutter. Specielt i lav hØjde skal du holde fast i det, du har, selv-

om det ikke er meget. Termikbobler
bliver nemlig støne, og de er tit omgivet af latterligt store mængder synk.
Og husk: Der er enormt meget at lære

Luft bevæger sig enten op eller ned , løft eller synk er de eneste muligheder.

Selvfølgelig er dette en meget kraftig
påstand, der muligvis heller ikke er
helt sand, men meningen er, at du aldrig må holde op med at sgge efter lufb,
der bevæger sig opad, med den begrundelse, at "luften er helt død idag".
Der er altid et område, hvor luften bevæger sig lidt opad - frnd det!
5) Korn aldrig lige hjent

I stedet for at forlade boblen og flyve lige imod dig selv, skal du flyve en zigzag kurs, så du ser modellen skråt forfra. På den måde kan du bedre se, om

I

du flywer igennem endnu en boble, el-

Illustration til termik-råd nr.

ler om det er synk hele vejen, og des-
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uden er det meget svært at se en model
lige forfra på 400 meters afstandl
6) Kend

din model

Jo bedre du kender din model, desto
nemmere er det at se, når den flyver
ind i en boble. Låd være med at skifte
model hver 3. uge i håb om, at den nye
er meget bedre end den gamle.
7) Snyltere uinder

Du kan lære meget om din model, om

termik og om dig selv ved at flyve alene, men hvis du flyver sammen med
andre, kan du også lære afderes dygtighed eller fejl. Når du flyver sammen
med andre, kan du altid bruge dem
som gode eller dårlige eksempler. Hvis
de allerede ligger og kurver i en termikboble, så skal du bruge dem som
gode eksempler og blot flyve hen til
dem og kurve i deres boble. Hvis de
synker som brosten, skal du bruge
dem som dårlige eksempler ogikke flyve d6r, hvor de flyver.

Hvis du ved, at en boble lige har pas-

selvfølgelig en lidt stgrre synkehastighed, men til gengæld flywer modellen
meget hurtigere. Dette gør dig i stand
til at komme frem imod vinden, selvom

seret dig, før du højstarber, er der ingen

det blæser 8 m/s.

8) En boble i hånden...

mening i at søge efter en boble imod
vinden - da du ved, at en anden boble

ligger 100 m bag dig (i medvindsret-

ningen).
Hvordan finder du ud af, om en boble lige har passeret dig? Jo, når du står
og flyver med dit svævefly, skal du altid være opmærksom på den luft, der
omg'iver dig. Du har sikkert oplevet, at
luften pludselig bliver varm og stille det betyder, at der er en boble lige foran dig (imod vinden). Eller når du star
med næsen imod vestenvinden, og vinden pludselig drejer 45'( mod nord , så
du får vinden skråt ind fra højre), betyder det, at der er en boble til din venstre side. Eller hvis det pludselig blæser op, så betyder det, at en boble lige
har passeret digog at den nu ligger lige
bag dig (hvis du stadig står med næsen
imod vinden). Alle de gange, hvor vindst1'rken, retningen og luftens tempera-

tur

ændres, betyder det, at der er en

termikboble lige i nærheden - se illustrationen og forestil dig, at du står på
et afkrydserne.
9) Brug ballast

Det lyder mærkeligt - nu har du brugt
hele vinteren på at spare hveft et
gram. Skal du så komme bly i dit dejlige og lette svævefly? Ja - fordi et let fly

synker langsomt og vil flyve længere
tid i død luft (se råd nr 4!), og det flyver
langsomt! Dette er skønt, når det er
vindstille, men så snart det blæser en
smule, er du nødt til at kunne flyve
frem imod vinden, og her kan kun bly
hjælpe dig (og måske et bedre fly end
en Blue PhonixÆiser?). Når du forøger

din models vægt med 25-507o, får du
38

Hvor

tit er det vindstille i

Dan-

mark?

l})Forlad boblen med ehstrø hqide
De fleste forlader en boble ved at begynde at flyve ligeud (som den stiplede
linie viser). I stedet skal du bestemme
dig på forhånd, og når du er modsat
det punkt, hvor du vil ud, skal du dreje lidt skarpere og flywe lige igennem
boblens kerne, hvor den løfter kraffiorf

11) Lau din egen boble
Selvtillid (entusiasme, psykisk energi,
vilje - kald det, hvad du vil) er også en
vigtig faktor i termikflyvning. Gå hen

til højstarlsspillet,

og vid, at du vil finde en boble - og endnu en - og endnu en
- og blive oppe til du ikke gider mere.

Okay - du kan ikke skabe en boble
med dine hænder. En planlagt flyvning, hvor du ved, hvornår du vil starte, og hvor du vil flyve hen, giver længere flyvetid, end hvis du blot fedter
rundt på himlen, indtil du tilfældigt
rammer en boble.
R&d nr 12?
Det er gemt et sted blandt de 11 - jeg si-

ger ikke hvor, men det handler om at
træne dine flywefærdigheder på den
hårde måde - nemlig så du betaler for
hver eneste lille fejl.
Og det er den sidste sætning i råd

nr

3.

Held og lykke.

Artiklens forføfter med hons Spork V. Del er Thomos R. Pedersen, der holder modellen, mens Erik Dohl Chrislensen tiekker flops og krængeror. Billedet er loget ved det tidligere nævnte F3J-stævne i AMC 1997.
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Prcduktinformqtion
Servoer til olle formål
Fra Hobby World har vi set på et par
servoer fra SuperTec. Det drejer sig om

den meget lille microsen'o Naro pa
kun 9 g til kr. 188,-, den mere almindelige miniserwo med nummeret

S3002/2BB til kr. 163.- og den meget
kompakte standardserlo S9 10;3F 2BB

til kr. 133,-.

af

Den sidstnæynte \ise-: aciskilt pa et

fotografierne. Elekrronik og plastiktandhjul el ikhe til at skeine fra
dem. man ser pa almindelige standardsen'oer - og hvad der ikke er standard i den prisklasse, er de to kuglelejer. der sidder i servoen.
Der sidder også kuglelejer i miniservoen og med en trækkraft på 3,2 kg

Servoernes slørrelse fremgår her

kan den klare de fleste af de opgaver,
man normalt vil byde en standardservo. Med miniservoen spares vægt, og
der bruges ikke ret meget plads.

Så flot kon Howk'en bltve.

Hurtig Howk

of sommenligningen med en tikrone

indendørsmodeller.

Byggesæftets dele

med bl.a. den fra Red Arrows berømte

Hawk.

For kr. 550,- får køberen et meget

Der bygges for tiden en del jetmodeller
med propelmotorer. Vil man prøve
denne form for sportsflyvning, er en af
modellerne fra Westfreld måske noget.
Hobby World har en hel serie af dem

Den helt lille Naro-servo kan finde
i små elektromodeller,
håndkastsvævere og de nu så trendy

anvendelse

komplet byggesæt til en 108 cm stor
Hawk beregnet til en .25 - .32 motor.
Det eneste, man skal kBbe udover byggesættet, er motor, tank, radioanlæg
og beklaedning. Hawk'en er bygget op

med en kassekrop med sider af letvægtskrydsfiner og top og bund af
balsa. Haleplan og finne samt vingerne er af massiv balsa. Det sidste kan
måske "skræmme" nogle lidt, men det
er meget let og hurtigt at høvle og slibe en sådan vinge i facon. Og med det
velvalgte balsatræ, der lå i den kasse,
vi kiggede i, får man både en stærk og
let vinge på en nem måde. De Øvrige
dele til Hawk'en virker også velvalgte.
Luftindtagene er lavet af plastic.
Der fglger en engelsksproget byggeanvisning med byggesættet. Den er
heldigvis for de ikke sprogkyndige
fyldt med tegninger, der trin for trin leder en gennem byggefasen.

Smorte slibeklodser

I

Hos Witzel Hobby har vi set et par
slibeklodser lavet af aluprofiler. KIodsen med den flade slibeflade koster }il.
50,-, og den "smarte" med vinkler og
proflrler koster kr. 138,-. Begge klodser
beklædes med selvklæbende sandpapir.

Molet pilot
Er du ikke seiv sa skrap med en
pensel, kan du nu købe færdigmalede
pilotf,rgurer. Pdsen for den på billedet
viste flotte f1r ligger pa ca. kr. 150,- hos

\\'Iitzel Hobbl-.

Der er flere forskellige at

vælge

imeilem.
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lniernqtionql Air Tqtfoo
Hvert år er der i Englond monge luftshows. RC+edoktør Poul Møller vor tilfældigvis på ferie i londet, do et of de
of slogsen lnfernolionol Air Tottoo - blev ofholdt på en flyvebose ved Fairford co. 100 km vest for London. Her er hons beretning fro tottoo'et.

-

største

Da det riste sig, at et afde største airshorvs biev afholdt i den del af England, hvor jeg sammen med min bedre
halvdel havde planlagt at holde ferie,
påbegyndte jeg et stgrre lobbyarbejde
for at få et besØg ved showet indlagt i
ferieprogrammet. Og da min viv er et
sødt og forstående væsen, syntes hun
selvfglgelig, at det ville være alle tiders
at bruge en dag på at kigge på flywemaskiner.
Efter nogle travle dage i London der er utroligt meget at se på i den engelske hovedstad - gik turen til Fairford, hvor vi fandt et Bed & Breakfast

med udsigt

til

fllwepladsen. Fairford

viste sig at ligge i et meget smukt område, og vi fulgte vores værts råd og

brugte en dag på at køre rundt i
Cotsword, som området hedder.
Da vi var lidt i tvivl om adgangsve-

jen til flyvepladsen, spurte vi aftenen
for shorvet et par politibetjente om,

ri

nemmest kom ud til showet. Den ene sr-arede. at ri skulle stjæle
en c1'kel. og den anden trtic-iede uden
at fortræklie en mine. a: i s<u-1-e s,,'r'ge for at hugge en tanden. Tr:is ,:rdensmagtens afslappede noidrn; .:brugstyweri valgte ri dog at kore : '.-r'res egen bil til shorvet - det skulle r:
ikke have gjort. Det tog os { timer at
komme ud igen, da det var slut. JIen
hvordan

det var det værd!!!
Både i luften og pa jorden r-ar der
hele dagen flittig aktiittet. Ud over de
ca. 100 fly, der deltog i selr-e lu-hshori'et var der stillet ca. 350 miiitærfl1 af
alle typer frem ti1 beskuelse. Læg der-

til et utal af boder med pins. plasticbyggesæt, cd'er

med fllrnotorlyde,
var også

bøger, plakater mmm. Der

mange tilbud om ''flrreture" i små luk-

kede kasser, der stlr'et af hydraulik
blev kastet rundt. En tur i sådan en
virtual reality kabine kan godt anbefales. Vi var en tur "på bagsædet" af en

I billedserien

ses

Det omerikanske bombefly B-l B "Loncer"

.

Tornado, og det var en fantastisk ople-

velse at "flyve" i den lukkede kabine
med stort lærred og høj surroundJyd.
At gennemgå hele luftprogrammet
vil her føre for vidt, men det bestod af
temaer afløst af opvisningsgrupper.
Det første tema var ældre militærfly.
Her blev bl.a. vist luftkamp mellem et
par SE5lt'er og en Fokker DrI og op-

visning af flere af de kendte fly fra
WWII og de tidligste jetfly.
Et andet tema var moderne jagere,
og et par af shorvets stjerner var den
amelikanske stealth-jager. del i den
s:r.:le::ie scl beholcit sin naling. og
:.. u:ri.-,. -'*r': ..r:_
-.L: ( *..:._E
-=:--: - i=l- el___ _ _.:--,.-- _ _-- _:-r..- -*..: -: :-- i- -.. -l:ll-< l]-:l-.\-.-lcL
-:--:l:-::ll
:-l:l :--::-- ; :I- --i,',Ii :iii-

-;.:-- - --....:..-i.-'-;
.'-*L: -::-::-:
-'--:i::.- :l-::l::Ll::
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i -= . L:Sa. i-tSi bombefl-r-. og
-.=:e:r :l:'r nesi slojende fl1- ma uden
:.,-ir-. gi-;es til den amerikanske B-1
bomber. Det var i denne de1 afInternaiional Air Tattoo, at showets store
trækplaster ankom. Direkte fra sin base i USA kom en B-2 stealth-bomber
flankeret afto F-15 jagere. Det var virkelig noget, der kunne få folk væk fra
boderne og hen til hegnet. Piloten var
heldigvis så venlig at både lande og senere lette lige ud for den tribune, hvor
jeg befandt mig, og jeg må da indrømme, at synet af det meget specielle fly

frk de små hår til at rejse sig på armene. Det var et fascinerende syn!!.
I løbet af dagen viste 6-7 opvisningshold deres færdigheder i luften,
ogjeg vil nødig skulle give karakterer
for disse show Min favorit var dog det

italienske hold Freeche Tficolori, der
gav en opvisning med både mange flotte formationsfigurer - med og uden

farvetrcg- og nogle meget dynamiske
og hårrejsende indslag af mere akro-

batisk art.
Otte timers konstant opvisning frk
et flot punktum med Red Arrows opvisning. De engelske piloters er kendt
af de fleste. og det er imponerende, så
oræcist de fl1-r-er. I alle formationer ser
li1'ene ud til at hænge sammen med
iisl:riige trade. og seh'med en kikkert
er det ikJie muligt at se nogen korrektioner selv hos de yderste piloter i formationen.
Som sagt tog det 4 timer at komme
ud fra flyvebasen, men der var også tale om, at op mod en halv million mennesker var lokket til showet af det gode vejr og ikke mindst af B-2 bomberen. Englænderne er heldigvis elskværdige mennesker, og trods lange bilkBer tog alle det roligt - vi havde da også alle indtryk nok at sidde og tænke
tilbage på.

PNM
Der vor mulighed for øt komme tæt på monge of de

udstillede fly.

øverst det itolienske opvisningshold

Frecce Tricolori.

Derunder er def ydersf til venstre den imponerende Sukhoi SIJ-27 Flonker.
Midt på siden ses de to WW2 iogere Spitfire og
Mustøng ned WWI jøgerne SE5A underneden og

Dr I til høire.
Showels slore stierne, B-2 Steolth-bomberen,

Fokker

lægger an til lønding nederst til venstre.
Og øt der blev slåel mere end på tæer for ot fo de
gode billeder, ses til høire, hvor motivef er det ondet
stealthJly, F-l

l7A.
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Flfr"ning med nitrcmethqn
I dag har man en ny og forbedret motorteknik, og modelmotorernes ydelser
er forbedret meget. Alligevel prøver

H-er ser du en oversigt over temperaturforskelle med en brændstofblanding på
457o nifuomethan,227o olie og 337c methanol:

mange piloter at "tune" motorerne
yderligere. Det kan bl.a. ske ved hjælp

Tomgang

af nitromethan.

Fuldgas

Nitromethan har også den egenskab - ud over at foryge ydelsen - at
den bringer forbrændingstemperatu-

ren væsentligt ned. Denne lavere temperatur er sund for enhver modelmotor. Arsagen til den lavere temperatur
er nok, at størstedelen afiltningen bliver taget fra brændstoffet, inden det
når til brændkammeret. Det er nor-

malt, at en karburator reagerer ret
kraftigt på to til tre "klik" på nåleskru€fl, når der kBres på almindeligt
brændstof. Men med blot 10% nitromethan i brændstoffet skal man
mindst have dobbelt så mange "klik"
for at få den samme reaktion. Altså
mindre kritisk.
Hvor mange procent skal man så
have i brændstoffet for iklie at misre
ydelsen? Mindste-værdien skulle ligge
omkring 10%; den'ed ril man kunne
mærke en forbedring i tomgangsområdet. Ønsker man en markant forøgelse
af ydelsen, skal man mindst have en
72-75Vo blanding. Fra de I2Vo og opad
vil man mærke en bedre ydelse i fuldgasområdet. Som maxværdi er 457o nitto,22Vo olie og 33Va methanol - en el.t.

højere værdi ville kun forhøie prisen
på brændstoffet unødigt.

cylinder

krummer

75- 77C.

86- 88C.

108-113C.

278-224C.

udstpdning

66- 69C.
160-165C.

Brændstof uden nitromethan og med en brændstofbianding på 787a olie og
methanol:
Tomgang

Fuldgas

cylinder

krummer

725-729C.
L67-r74C.

740-I45C.

114-118C.

278-282C.

278-224C.

Den testede motor vaien 05.61 SFNHG, 7h karburator og OS glødergr og

med en Hatori resonanslydpotte og
med max. belastning.
Ved at anvende under 10% nitromethan vil man kunne mærke en betl-de-

lig forbedting i tomgangsomradet. JIotoren kommer til at ga bedre i rongaaa

lidr nemrnerc ar,iu-.rere. Hai
man derimod meilem 10 oe 20-r nirro i
og bliver

Kon det mon komme til ot gå for stærkf!?

Vi vil gerne høre om andres erfaringer med nitro
methon.

82o/o

udstØdning

braendstoffet. far man meget mere ud
af sin motor. hvad 1'delsen angår.
llin egen erfaring med nitromethan
er temmelig n-r'. da jeg lige er gået over

til dette kraftforogelses-middel. Men
har man dei ngige gloder6r i motoren
og: bru_rer ca. I5'r nitromethan, så får

nan en -næsten n)'motor - der kommer i hr-er-t fald n1t liv i motoren.
Et problem er der dog. og det er, at
der kan opsta radioproblemer, hvis
man ikke flyver med en PCM modtager, på grund af, at olielegeringen bliver væsentlig tyndere, og derved "skurer" delene i motoren lettere. Et andet
problem er, at detjo ikke er så sundt at
indsnuse disse dampe eller bare osen,
når det farligste i brændstoffet er blevet forbrændt.
Det forlyder også, at den tidligere

mester Reimund Zimmermann fl1ver
på kun 8Vo olie og resten methanol. Ja,
det er ikke meget; man skulle tro, at
manden ikke har sin motor kær, men
han skriver i det tyske helikopterblad
"Rotor", at hans motorer ikke har lidt
nogen form for skader, selv efter at have brugt denne for os danskere ret van-

.---

l^,
!
$

vittige blanding. Jeg har endnu ikke
hørt, om nogen dansker, der var så
sparsommelig. Her i landet er det jo
ret nomralt at have en blanding mellem 15 og 20Vo; jeg kender ingen, der
kgrer på mindre endISVa. Men det ville jo gøre brændstoffet billigere.
Hvis der skulle være nogle stykker
her i landet , som kan og gider at fortæIle om deres erfaringer med olie og
nitro. og herrrnder hvor mange procent
man nu burde køre på, skal de altid

til at ringe til mig eller at skrive til RC-redaktionen, så det
kan komme med i Modelflyve Nyt, så
andre kan få glæde af netop din opskrift på, hvordan man kan fa motoren
til at holde længere og evt. få mere
ydelse ud af din motor.
r-ære velkommen

Ouersat og redigeret
StephanWiese.
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RC-klubber

The Flling Tigers
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Klubber tilsluttet RC-Unionen pr. 1/3 1998.
Klubberne er opstillet i postnummcr-orden.
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RC-Ørnene
Anden Harpsøe
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Per Straarup
Xlokushaven 23
2765 Smorunr

:

.12 65 54 09

Windy

Ih.:::: t :::-:,
Dar-::: : \',- --. .Per
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Frank Larsen
Fr. Olsensvej 1
.1300 Holbæk

Kobenhams

Fjernstl ringsklub
(lariten Slamn:
llåglekæret 31D
2680 Solrod Slrand
53 14 38 ?7

Den Røde Baron
Ole \reggerby
Askccngen 9.1
2?-10 Skovlunde
,1,192 2ll 0;

Kalundborg
Modelflyveklub
l{ark Law
A

)lodelfllrehlub
P.r E:. ::- : \:. -,:

)lodeifl5vehluh

Jr:;.:

La\eranis\el:t J :;
Bronsr.t
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Strandvejen 95. 1. th2100 Kobenhavn Ø
:t9 27 6'.i 27

Elektro Fl1ve Klubben
af 1987
Pekr Bech
Søndergitrdsvej

,13

Jysk Luftcirkus Spjald

Mft.

Frederik ?. l'rederiksen
Oldagenænget 5
6900 Skjern

WOODSTOCK
Benny Busled

M F

Tage Scheil

Stenrosevej 35

Tangkrogen :l A, Sdr. Onsiid
9500 Hobro

Svendborp-ej 64
5600 Faaborg
62 61 12 01 / 30 66 9? 01 mobil

Poul Larsen
Kastanievej 2
5690 Tommerup
6,{ 75 t2 08

98 37 28 91
79 38 38 38

Fredericia
Modelflyreklub

Brabrand Mfk, BIIC

Hadsund Modelflyveklub

Torben Rasmussen
NIåNænget 40
8850 Bjerdngbro
86 68 83 67

Preben Baier
Harholvej 1
9560 Hadsund
98 56 63 19

Grenaa Modelflyveklub

Aars Modelflyveklub

Olc Steen Hansen
Slåcnbakken 7
8500 Grena

,lens

E6 32 55 70

98 65

Silkeborg El & Svæv

MIk. Take Off
Jorgen \\'irenleldt Nielsen

Torben Enemark
Elbovænget 10, Bredstrup
?000 Fredericia

Hardy Christensen
Hybenvej 9
7361 Ejstrupholm

5777382i/206563?6
Tomm1, Olser

Jcllin5ei 1
ilNl Bfedi:in
11

Jl: : , l, :::t :i .1.:.'::

720i1

Kolding RO-klub

75 50 66 3,t

Korsagervq
.1690 Hasler

Haderslev RC-klub

l0

l

99

Pr:l \loller
llr!b&nænget
it!lrl \æ:tred

c;;J

9,

fensmark

20 26 10 53

Gnndried

Hjoning ]Iodelfl]!eklub
Østjysk RC.llodelfl 1r'eklub

Filskov
Modelfllweklub

Jens Larsen
Sydvestvej 3.1
8700 Horsen-.
75 64 73 43

Kaj Ilenning Nielsen
Amlundvej 4
?321 Gadbjerg

;4

Carl L. Callsen

Brande

D1'rhave 29
6200 Aabenraa
71 62 19 14

Modelflpeklub

86 62 92 63

Lundtoft
Modelflpeklub
Mikkel l'rank
Kirkevej 17

54

Bjarne Christophersen
Skjoldborgs Alle 9
7330 Brande
97 18 li 50

Frans Brandenburg
Hasselvej 3
8850 Bjerringbro

John Møller
Linåvængct 44
75

Sgnderborg
Holstebro Modelfl
Jcns Ilalmberg

p

'18 ?9 E1 03

Keld Erik Jensen
Dybbølparken 10 F

Nordsjællands

6400 Sønderborg
74 1826 69 I 30 5299 1'4

Fuglehegnet 8
7500 Holslebro
97 44 10 5ii97.11

Skibelund RC-MIk.

Nordvestjysk Mfl<.

Arne Barsballe
Jens Holmsvei
6510 Gram
7,1 82 1.1 06

Bjarne Sorensen
Fabjergstad'10
7620 Lemvig

Helikopterklub
Allan Hansen
TJørnelej 28. st.r\'.
3450 Allerdd
48 17 59 03

Bastrupflyverne

1

Jgrgen Frier Hanscn
Tornehoj 5
3520 Farum

Anow Toftlund Mfk.

42 95 04.11

6520 Toftlund
?.{ åii 29 09

Peler Sorensen

]lårk\'ænget 51

IIodelfllr eklubbel Zero
P. i::r-=:
\orrei'di:l

Fllvefisken

R;sr::

Bjarnc Aakerman
Valmuelokken 2

{9i0
5.1

60

RooSr

2r 2i

RC-klubben Falcon
hn \ielsen

\'.rfr:!rdi\
6r,'l \'!.e.

ej 1:. \iccr-.1

E6 68 45 ,r3

Modelflyweklubben Gudenå
Per Nymark

7,151 Sunds

Modelflyveklub

I

Bjerringbro M F K

Midjysk Modelfllweklub

eklub

Er:k G. Sorer-r;l
God!hrbs!.J 11r..1:rrup
9800 Hjorring
98 96 52 92
98 92 60 21 arb.

Viborg Radiostyringsklub
Keld Gade
llargrel,hevej
8800 Viborg

97 14 18

A. Folmer Hansen
Gurremarken 10. Skærod
3200 Helsingc

3700 Rønne
56 95 1? 2rl

Løgstor Modelfl.weklub
Errk Ardrrsr'n
Hr etlrn.rrl,en 36

RC

75 32 29 53

75 88

6360 Tinglev
?4 ti4 26 93

Helsinge Modelklub

Modelflyveklubben

98 63 35 06

I.:' -:.::i:

Haslev Modelfl5rueklub
Anders )irgaard Andersen

-ir

Nyrup

96,10 Farsø

llodelfllreklub

\urirn.

4,1,

68

Thvras!ej 25
7'1

Silkeborgeglens

11

rJ1

llodellllrekiub

Henrich Ehlers
Galgebjergrei,{E
6000 Kolding

;;

Toldbodgade 30. 1. th.
E600 Silkeborg
E6 80 66 E2 / 20 12 13

llikae] Brandi

Herredsvej
9600 Aars

Christian Grave-ren

Ellehammer RC klub

;i ii

4632 Bjæverskor.
53 67 17 88

Falken

,13

Vibevej 5
9530 Støvring

E3?0 Sabro
86 9,1 96 12

GrirGrsi

\Iodelflyveklubben

3120 DronninpSnolle
19 71 82 02

98 5,1 44 37

Sleipner Modelfl yveklub

ModelflFeklub

13 09

Bedcr

Claus Engfred Olsen
f,Iultebærv.'j.14

Vejle

t;

K ,,]IUSVAGEN..

Erik Bruchle

Benny E. Ardersen
Ha!revænget 7
6950 Ringkobing
97 32 1,1 28

Kærbygade 7. V. Kærbl'
5750 Ågedrup
80

hr.P:i.rr.r

Himmerlands MFK.
Henrik Lindstrom

UIrik Lritzen

l

Bjarne Stubberup
Stensbjergrej 13

Condor
Mark Pedersen

Ringkøbing
Modelflyweklub

?5 95 42 93

,1'1

8.J55

llodelfl lreklub

B:irm:i!nernPi ii

8{i 93 66 72
86 1.1 84 ,16 Årb.

Årslev
Modelflpeklub

Borup Modelflp'ere (BIIIF)

Modelflyleklubben
Villingerodv.j

97 35 28 71

Sandmose

llodtiil5e-;lub

i.:: Sr::::.:(:.-::-::::i:
l. r I{.:,
-6';;.1r?

31

7-t 80

Faaborg Modelflyveklub

Langtlandr

;6

3500 Værlosc
.r2 48 2E 08

Modelfl5rueroe Århus
Kurt Hammer-qholl Peter:e:

(lhr. ),lielsen

9190 P.rr,imp
93 21 611 91

Nordsjællands

Fjernstyringsldub
Torben lloller Lar:cn

3ruergaCe 93
!iii: Girndrup
:i\ l; !r\ rii J{l 28

\:tl.

8ti 29 40 71

\todeifln ehluc

hoge

Dronninglund Mfl<.

8210

Horsevænget 89
8310 Tranbjerg J
86 11 6'1 00 Dag

6;

:;;r li:i:r:r
:12;11 10 ll

Blf,L-.
Ilaslarinf:r.j.1;
SrEer

Ib Mortensen
Tarmvej 1.12
ii893 Hemmet
97 37 52
']2

Peler Åndersen
Snævcrkilde 2
5671 Frorup

Srr.l;.::: -\ -:i

9300 Sæby
9E +6 21 {.1

-{arhus llodelfl 1r eklub
-$hus !
86 15 t] .11

Modelflyveklub

Dragsholm

Sæby RC Flyveklub
Erik Christensen
P. Nlunksvej 58

.\ndersen
Hiivre!ænget 11
rti20 Glansbjerg
61 i2 19 12

Østfyns

21 22

il,.:r:rE

:r:fr:.. 1:.:: :i
;: r S.::i.

.i:l:r

RC-klub
LeilLarsen
Jupit€rlej 9

53,tl

{r:i:.:.

752i 2291

65 9?

Nykobing Sj

Skive )Iodelfllreklub

Vestjysk Modelfl yveklub

Nykøbing-RoNig

,1500

Palle Riis
Højbovej 10, tsyrsled
9240 Nibe
98 s8 ?2 91

Vest+-c llodelfl yveklub

62 21 32 37

Sct- Jørgensbjerg 23
4400 Kalundborg
5it 51 71 10

Storkobenhavns

rjii tio 02

Esbjerg llodelfl}1eklub

6840 Oksbdl

M F I( Svendborg
Per Hansen
Fjellebrovej 6
5?62 Vestcr Skerninge

59 14 01 26

2700

r;

FlemmingHolm
Eng\ej 2.1

Fyns Modelsvævefl lTeklub

7

Holbæk Modelflyveklub

Comet

g€uie f Iodelfl$'eklub

i'_.:: . :::r
-: i :-:.t

17

_-

:ri, |(: ...

Gert Selner

Bo

i3

NRC

Ole H. Nielsen
Klrlcbakken 6, Jegindo

;i9a Th\holm
9; r;11 lf

Ribe )lodelfllr eklub
F.;:-:r::: S \:. :i:
Thorshavnar RC-Felag
Birgir Simonsen

RC-klubben Propellen

Frederikshavn Mfk.
LeifL. Vestergaard
Ejner llikkelsensvej 5
9900 Frederiksha!n
98 42 60 74

Sæby Modelfllveklub
Erland Hansen
Norregade 47, Horby
9900 Fæderikshavn
98 17 52 i5

Frcdcriksgade 14
8900 Randers

Skagen Rc-klub
S!end Hjermitslel
Kong Eriksvel 1,1
9990 Skagcn

86,11 50 52

98 11 35 02

Aliator
Jens
1U 51 AJten

Winther

Birkevcj 6
9210 Storvordc
98 32 66 65

97 89 32 03

Thy RC Klub
Erling Jensen
Fjordkær 106, V, Jø]by
7950 Erslev
97 74 14 9å

Eventuelle ændringer

...

Hvis der er fejl i dc anforte kontaktadresser
- og når kontaktadressen ændres - så giv
venligst besked til RC-Unionens sekretariat.

,,:l:;jii

43

RC-

Refercfer
'!Dei_

vor lige godr s......

Det her ruåmbr

muligheder!"

Ja, det er ikke, fordi vi er gået over

til

besværgelser, men citatet herover er

faktisk overskriften fra Midtjyllands
Avis fra mandag d.76/2.
Arsagen til udbrudet er, at vi

i den

nystartede klub "Silkeborg El og
Svæv" havde arrangeret indendørs-

fllwning i Virklundhallen fredagen før.
Den dag havde vi godt nok lidt sommerfugle i mavenl Vi havde nemlig
valgt at invitere publikum til stævnet ,
og da vi endnu er ret ukendte i lokalområdet, og indendørsflyvning io er lige så ukendt så var vi meget spændte
på, om der overhovedet ville dukke nogen op.Vi havde på forhånd allieret os
med en flok nordjyske piloter-. som harde givet tilsagn om at komme og fl5-e.
og vi havde da ogsa faet frn forhandsomtale i Midtjyllands Ar.is. llen alligevel!

Det skuile dog hurtigt vise sig, at
vores tvivl blev gjort til skamme! I
løbet af aftenen har der vel været noget, der ligner 100 tilskuere i hallen, og
- som det ses afoverskriften - så duk-

kede avisen igen op og lavede en fin artikel om opvisningen.
Men fllwning var der også nok af,
start og landing på skoleborde, noget
der minder om rævejagt, og så de for
indendprsflyvning så naturlige havarier! Plus, selvfBlgelig, en masse "rådden" flyvning!
Blandt publikum var der også nogle, der tidligere har fløiet med modeller, og som godt kunne tænke sig at
komme i gang igen, og de fik naturligvis en sender i hånden og en prpvetur!
Det gav ikke mindre end tre nye medlemmer til klubben! Et par af pigerne
blandt publikum tilkendegav, at de
måske kunne få lvst til at skifte strikkepindene ud med sådan en flyver, og
de frk jo naturligvis klubbens velkomstpakke i hånden!
Bortset fra, at vi havde alt for lidt
tid til at svare på spørgsmål og til at
forklare (og snakke med vore nordjydske gæster), så synes vi selv, at det var
et meget vellykket stævne, og vi kan
på det varmeste anbefale andre klubber at lave noget tilsvarendel Bare
ring; vi skal nok komme og fl1r'el
Og lige en sidste ting: Aftenens
"highlight" gik publikum ciog Cesr'æn.glip af. Ln<iel sici,.:e tl-rr-l:rg:ic1 Ci::-stian Gravesen r-insen .:i sin -Liehiup . men der forhindrede ham ikke i at
fortsætte med den som fiernsty'ret bill
En "Light-up" uden vinge kører kanonstærkt, og broad-siding for fuld gas
rundt på gulvet er virkelig et syn, der
kan bevæge lattermusklerne!.

RC-unionen
RC-unionen er den danske landsorganisation for modelflvvning med radiostyrede

modeller Alskontingent seniorkr. 320,- +
indm.gebyr kr. 2i.-. Alskontingent junior
130,- + indnr.geby'kr. 25,-.
Ved indmeldel-.e ,.kal der altid betales
et fuldt arskontingent. Indmeldelsesgebyr
er 25,- lledlemmer. som indmeldes i årets
sidste hah-dei. \il ilutomatisk få overskydende beiob refrinderet i næste års kontingentoph'i=r'nine

n.:-

RC-u:::,

http:

r.

.

njemmeside pa Interneller:

r..-'.,.rc-unionen.dk

Bestrrelse:
FdahoFd

^.-'i:

)r.,-;holm

.V FK.. formand.
Fax: 59 32 7I 40.
-\r1d Larsen, Mf. Århus, næstformand,

T-r.

-

'I'.rr.n

Holsøe. KFK.

Jorsen Kaae Hansen, Mf. Arhus.
Erik \1.mark, Spnderborg Mfk.
S:een Hoj Rasmussen, SMSK.
.jrr! Lalsen, Østjysk Mfk.

Eiiteudvalget:

S:..n Hoj

Rasmussen

.-'-.nehusene 20, 2600 Glostrup
'+3 45 77 44

l-:. - Fnr:

Stlringssgrupper:

r :: .-i:--1,:'ls.r
t::!::JJ \ =n-u rl

26i0 Ta::irup
rlil 1:i 52 {5 i2
Suæuemodeller:

Jan Hansen
TBnnesgade 17B,
ttf.75 72 t2 82

l.tv,

7100 Vejle

Shalamodeller:

På Silkeborg El og Svæv's vegne,

Jan Knust

LeifPoulsen
Neptunvej 38, 8723 Løsning,

tlf.75 65 17 7l
Helikoptermodeller:
Benthe Nielsen

Aldersmæssigt vor der stor spredning på publikun Men 6t er sikkert: olle fik et godt indtryk of modelflyvning.
(Foto:
illå,

lon

Knust)

Amlundvej 4, 7321 Gadbjerg

tlf. 75 88 54 54
Sportsflyveudvalget:
Torben Møller

Hjulets Kvarter 262, 5220 Odense SØ

tlf. 66 15 58 69
Flyveplads-udvalget:
Erik Nymark
Bakken 23, Fynshav
6440 Augustenborg
tlf.74 47 45 47

Frekvenskonsulent:
Jan Hacke
Lotusvej 13, T\rne,4000 Roskilde
tlf. 46 13 89 85

Salgsafdeling:
Heidi Hansen
Jernbanevej 4..1262 Sandved

tlf. 53 75 67 02
Tlf. tid: alle hverdage mellem

kl. 17.00-19.00
RC-unionens sekretariat:
Karen Larsen
Rugmarken 80, 8520 Lystrup
t]f.86 22 63 19
telefax 86 22 68 67
Giro 3 26 53 66
T1f. tid: Mellem kl. 16.30 og 18.30
Torsdag dog til kl. 19.30
L6rdag og s6ndag LUKKET

STÆVNEKALENDER 1998
Kunstfly'vning

l9l4

2-315

Bjan.re Pedersen Tlf.: 98 24 08 07

Dommerkru'sus
Tom Jakobsen Tlf.: {3 52 15 52
Falcon Cup F3A-FAI. F3A-Nordic, F3A-Sport, F3A-X

29-30/8 DII i skala
Der soges en klub pa Sjælland
John Borgen TlL:38 88 12 03

og F5A-F-\J

RC- klubben Falcon, Veerst
Sr-end Plougstrup Tlf.: 75 82 73 69
Udtagelse til \'1\4 1999, NM 1999

Udenlandske konkurrencer F4C.

FSA-X og F5A-FAI

Svæveflyvning
Skrænt F3F

Juni

13-1+'6 Jysk Mesterskab F3A-MI, F3A-Nordic, F3A-Sport,
Klub

?.

7Il4

Tom Jakobsen Tlf.: 43 52 45 52
Udtagelse til VM 1999, NI'I 1999

27-2816 Sjællands Mesterskab F3A-FAI, F3A-Nordic, F3ASport, F3A-X og F5A-FAI
Dragsholm MFK.
Bjarne Jensen Tlf.: 59 43 66 36
Udtagelse

til VM

NM

1999,

1999

22-2318 Danmarks Mesterskab F3A-FAI, F3A-Nordic, F3ASport, F3A-X og F5A-FAI
Modelflyweklubben Nuserne
Allan Sørensen Tlf.: 75 31 04 60

Udtagelse til \ { 1999, NM 1999
Cup FBA-FAI, F3A-Nordic, FBA-Sport, F3A-X og

tS-2019 NFK

F5A-FAI
Nordsjællands Fjernstyrings Klub
Finn Lerager TIf.: 48 27 86 06
Udtagelse

til VM

NM

1999,

I2I4
2514
2614
2315
2415
3/IO
4IIO
t7-t8lt0

1999

Forsinket NNI i skala i Norge
Leif Poulsen Tlf.: 75 65 17 iI

Påskeskrænt / Thy RC
Jørgen Larsen TIf.: 97 93 62 6l
Udtagelse til NoM-99, Viking-2000
RESERVEDAG
NFK-Open FSF / NFK

Brian Dylmann Tlf.: 45 93 95 73
Udtagelse til NoM-99, Viking-2000
RESER\TDAG
JM-F3F / EMF
Knud Hebsgaard Tlf.: 75 45 78 75
Udtagelse til NoM-99, Viking-2000
RESERVEDAG
SM-F3F / NFK

Brian Dyhlmann Tlf.: 45 93 95 73
Udtagelse til NoM-99, Viking-2000
RESERVEDAG
DM-F3F / Thy RC
Jørgen Larsen Tlf.: 97 93 62

Internationale stævner F3.430-31/5 Lorvland Cup F3A-MI

Højstart F3B

]Iode1fl r'r-eklubbeb Nuserne

All:n Solensen Tlf.: 75 31 04 60 elier
Tli.:

-1:l 52 -15 52
Be:r'.=n s.-: : rr r: r : C. l

:.

.

:r

:r'l

Tom Jakobsen

Europ.r::-,:s:.1s.:. : -r-:-= a.r-\-:-i
It aiier:
Tom Jal;,-rbsen T-i.: -1.1 52 15 52

J5'sk )Iesterskab F3C Helikopter / RC-klubben Falcon,

Veerst
Svend Plougstrup Tlf.: 75 82 73 69
FAI, Stort, Populær.
27-2816 Sjællands Mesterskab / Kalundborg
Benthe Nielsen Tlf.: 75 88 54 54
4-1217 FBC Sommerlejr / RC-klubben Falcon, Veerst
Svend Plougstrup Tlf.: 75 82 73 69
fl-1217 Schliiter Cup / Falcon, Veerst
Svend Plougstrup Tlf.: 75 82 73 69

7-218

Danmarks llester-skab / OllF
Fyns }lesterskab
Lars Jensen Tlf.: 66 15 53 88

Udenlandske konkurrencer F3C.

2-315

2I-2415
75-22/8

Grænse Cup i

\o.*.

Benhte Nielsen Tlf.: 75 88 54 54
EURO TOUR
Benthe Nielsen Tlf.: 75 88 54 54
Europa Mesterskab / \\len

Skala

2514

Dommerseminar. Kerteminde
Leif Poulsen Tlf.: 75 65 17 7). eller Ulrik Ltitzen Tlf.:

8-10/5

Combi-træf - Fredericia
Kombineret Jet og Skala træf
Leif Poulsen T1f.: 75 65 Ii il ellel StigAndersen Tlf.:

2415
616

ALS-CUP F3B / SMK
Jesper Jensen T1f.: 30 34 45 56
Udtagelse til Nof{-99, VM-99, EM-2000

-,';

:11-F:;8 -\Fh

-, )

. i:-..=,..-::. \,,]l-99. \ll-99.
ll=SEl\:D.\G

" |

Re::.. lI...ciscn T1f.:

.J

"\1-f .;D

-1S

71 33 62

E1I-2000

D-\l.L

John Rasn:ussen Tit-.: E6 5.1 23 00

Helikopter

I8-tgl4

I8.I9I4

l.d: -c. ll.r ci:c r'.

Udenlandske konliurrencer F;l.å-

5-13'9

6l

Udtagelse til NoM-99, Viking-2000

7/6
218

Udtagelse ti1

\o\l-99. \fI-99. EII-2000

RESER\EDAG

BMC-Open FSB / BMC
Niels E. Rasmussen Tlf.: 86 15 t7 34
Udtagelse til NoM-99, \M-99, EM-2000
L6IB RESERVEDAG
29-3018 DM-F3B / EMF
Morten Christensen TLF.: 75 13 14 06
Udtageise til NoM-99, VM-99, EM-2000

Højstart F3J

215

Esbjerg-Open F3J / EMF

Morten Christensen Tlf.: 75 13 14 06
Udtagelse til NoM-99, EM-99, \M-2000
315 RESERVEDAG
13/6 AMC-Open/Termik F3J / AMC
Thomas Rune Pedersen Tlf.: 86 99 39 86
Udtagelse til NoM-99, EM-99, \M-2000
2218 SM-F3J / S.M.S.K.
Finn Dahl Hansen Tlf.: 43 52 28 34
Udtagelse ti1 NoM-99, EM-99, \'1\4-2000
2318 RESERVEDAG
79-2019 DM-F3J / AMC
Erik Dahl Christensen Tlf.: 86 10 54 83
Udtagelse til NoM-99, EM-99, VM-2000

6597 4480
2

Meter

AIle nationale konkurrencer, undtagen postkonkurrencerne, tæller som udtagelse til et evt. NoM i 1999

86 28 54 25

Skala træf Filskov
Henrik Hammer Tlf.: 75 34 84 62
Skalatræf Falken

Tommv Jensen Tlf.: 53 58 87 96
20-2116 Skala week-end Sandmosen

L715

24/5
3II5

Midtjydsk Mesterskab i 2II / Gudena
Per Nymark Tlf.: 86 1I 50 52
Holbæk-2II
Stig Christensen Tlf.: 59 43 77 4l
RESER\TDAG
45

2415
3II7
27/6

2M-Postkonkurrence
Finn Dahl Hansen Tif.: 43 52 28 84
RESERVEDAG

25-2719

2/8
918
7618
1219
I3I9

30/B

Tlf:

Flyslæb- stær'ne. Falken
Poul lloller. TIL: 20 26 10 53
245
Opvisnine. RFK
Ole Hiln.rer Pedersen, 46 75 52 14
2915-I/6 Jet-træL Falsen. Soren Sjelle, Tlf.: 56 7t 73 99
616
Skala sncirtsrræf. Falken

57 52 64 7 4

RESER\TDAG
10 celler

616-716 Stor:,

El-træf lFalcon

I3l6-14t6 Luirst

de, trælog opvisning, Brande
B-iani. C:ns:ophersen, Tlf.: 97 18 11 50

I{im
1916-21
20 6-21

til styringsgruppen

27-28t6

F3B

lt-t2/7
t3-tql7
8-9/B

F3B
F3B
F3.I
F3J

t2-73t9

FSJ

F3J
F3B

i;-'l-

?-

'r

261 6-281

r

ii.:i.:ld Træf
i::: G tl::l.s:=n::.n. 97 10 26 35

I,l- j:--. s..

(l).-.'::.::,::. -,r :.rs ioiselsdae, Køge

L<;: :t're::en. 5tr 2, 5i 0;
Beg'nder-somrnerie.jr. Ostfl'n
Peter Andersen. TlL: 65 37 13 09Æhomas Andersen,

6 Kammeratskabstræf, Haderslev

Hans J. Kristensen, 74 52 62 85
Sommertræf,Egeskov
Hans J, Kristensen, 74 52 62 85
I3l7 -7917 Skagen Sommerlejr
Svend Hjermitslev, 98 44 35 02
8/8-9/8 Molbo T!æf '98
Kurt H. Petersen, 86 11 64 00

818-918 Jet-træf,Holstebro

519
69
26 9

Stig Andersen, S6 28 54 25

Elektrotræf, EFK-87
Peter Bech. 44 48 28 08

RESER\EDATO
25 ar-. jubilæums-træL Woodstock
Bennv Busred. S6 93 66 72186 14 84 46

Nye klubqdresser:
Tle klubber har ændret kontaktadresse:

RC.unionen

Ellehommer MFK., Lundtofte
MFK. og MMF. Herning
Se de nye adresser i

klubfortegnelsen andet

sted her i bladet.

Vi kan denne gang sige velkommen

til

6n

ny klub:

A-certifikqter:

Silkeborg

El & Svæv
Christian Gravesen
Toldbodgade 30, 1.th.
8600 Silkeborg
Tlf. 86 80 66 62

Samtidig skal vi også sige fawel til en klub:

Ølgod Modelflyveklub
Men denne klub er sluttet sammen med

Vestiysk Modelflyveklub
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75 55 50 35

3/7-Ill7

Ørebro Open F3B / Sverige, EUROTOUR F3B
Marchfeldpokal / Wien, Østrig, EUROTOUR
F3B
Ddrnbergpokal Kassel, T)'skland, EUROTOUR
F3B
FSB Tfophy, Finland, EUROTOUR FBB
EM F3B, Finland
Interglide, Worchester, England (Før \rx{ i F3J)
VM FSJ, Worchester England
Achiiles Tlophy,Worchester,England. EUROTOUR F3B (Efter \rll F3Jt
NM F3J. Cirrus RC-Klubb Oslo. \orge
Lipperveiden. Lrinen. Tsskland. ELROTOLT
F3B

fiq

r,, '9S. Falcon

\:.r.-n.

TIf.:62 66 18 03.

mark
TTL pokal/Luzern, Schweiz, EUROTOURF3B

Orieniering

!r_r

ts.

6 Hr'::=:r--=:. Fredericia
Peier ?- . H:nsen. 75 95 75 82
6 Dr :-:--:-:,'-r:-d Træl
\-=.: C:: \-.-:er. TlL: 98 25 98 03140 28 74 80

29 6--1 ;

F3B VestpokalHerten Tvskland.ELROTOL?F3B
F3B Nordisk ]Iesterskab F3B t Frederikshavn. Dan-

1,3-14/6

\FK

Lar: H',.i-. J9 18 18 55

\rÅ{ T)'skland

F3B
FSB
F3B

4-6t9

Fl1'for':un.

Jan Abel Tlf.: 98 43 48 72
El og svævetræf i AMC
Erik Dahl Christensen Tlf.: 86 10 54 83

ris, EUROTOUR F3B

9-].518
t6-r718

Tom:r1-.Iensen. Tlf.: 53 58 87 96

616

international, Frederikshavn MFK

18-79/4 F3B SalzburgerWanderpokalflieeen Salzburc.Osi-

23-2415

,11 -18 2E 0E

RESER\TDAG

2U5

Udenlandske konkurrencer FBB, F34 FBJ.
18-7914 FgJ Kaltenkirchen,T)'skland

30-31/5

Elektrotræf. EFK-S7

77/5

RESERVEDAG
Borup-2M / Borup

Henvendelse

1,-3/5

76t5

Peter Bech.

InternationalPostkonkurrence2MS.M.S.K.
Morten Munkesø Tlf.: 43 62 46 69

Udenlandske konkunencer F5B, F5D

8-10/5

Combi-T!æf.Fredericia)'Ifk.
StigAndersen. S6 28 54 25

Arne Lervad Tlf.: 75 36 05 97

2-818

8-10/5

RESERVEDAG

Elfly'vning
27-2816 F5B

2l/5

Øvrige arrangementer

Sønderjydsk Mesterskab 2M / Haderslev RC
Carl Callesen Tlf .:74 62 49 14

Jens Peter Jensen

OktoberfestPokalfliegen, Miinchen, TVskland,

EUROTOUR F3B
2719-2110 F3F Viking F3F Slope Race, Sout Wales England
Yderligere oplysninger kan fås hos styringsgruppen

S.M.S.K.-2MlS.M.S.K.
Finn Dahl Hansen Tlf.: 43 52 28 34
27-2816 DM 2M / Esbjerg MFK
Knud Hebsgaard Tlf.: 75 45 78 7E

718

FgB

1387 Regnar Petersen, Brande M{k.
1388 Thorben Vagner, Nuserne.

fro
sekretåriotet
Løst oq fqst

Vi er nu her sidst i februar 2821 medlemmer med 350 i restance, heraf har d,e 242

tilknltning til

en klub. Vi kunne godt næv-

i restance, eller sagt på en anden måde, der er
en del klubber, som ikke følger op på, om
deres medlemmer har betalt.
Vi har sagt det før: Sker der en ulykke,
og har vedkommende ikke betalt sit kontingent, er der ingen forsikringsdækning.
ne de kiubber, som har medlemmer

Klubberne er til enhver tid velkommen
til at rekvirere en liste over deres medlemmer. Siden sidste Modelflywe Nvt 1/98,

hvor vi skreH at der var ca. I.600 i restance,
er der mange, der har betalt, og 79 har
meldt sig ud. Men hvorfor skal man være
så langsom til noget, som man ved kommer
hvert år?. Når du modtager dette nr.2/98,
vil alle vores restanter havde modtaget en
rykker med påført gebyr.

Der har i januar og februar måned
været meget travlt i sekretariatet, bl.a.
med at plotte indbetalinger fra medlem-

mer, og der er lavet regnskab og budget og
kopieret beretning m.v. - i alt 2.300 A4 si
der. Så må vijo håbe, at der er nogen, der
gider læse den store mængde læsestof.

Her efter deadline kommer der stadig
indbydelser ind om det ene eller andet
stævne eller arrangement og med masser
af undskyldninger på grund af forsinkelsen. Det kan være svært at blive ved med at
holde gejsten oppe, når folk ikke respekterer ens arbejde.
KI/Æ

En kedeliq, men sqnd

hisrorie fi-ci
dogligdqgen

0)rg
\l

Si'l S:, r..r'r'=r'.ir:i'rs llodelfly-r.'eklub .:-.-'..-:...:- : -..:--- j= 1.. .t nnt|ade. der ..i.;
': .:. .-.::.: -: :. - :\ ': ::.::-i\':.jomraciYl. O:-.1-.i.: .: -:: ::... : :. - .'':gel siol.-*=s:.-=:.-. -=:. :.: :-- -. l--.:
ril lodbo.cit.=.:-.:--.. lr.-. :r .:..... ..-----.-..,
der er n.ci -::ir= rl::. -:-,:.: : : -..
Derlor trr,t'F-tj'F-lr s--:--:.:-. ..-- a-ar=.-: --a
'offentligt' og ailen.r-i..-= l=-- =: l.-.
har

r

s\ær1 at indsr. -i: .: ::.;-:::=.::- :::.:. .:;-kan benvttes eiter ior:oiiberlndencie: de:
gør jo alle andre. Specieh de. der fl_rler

hver søndag eftermiddag. nar der ikke spilles fodbold. Der er blot den forskel, at vi
HAR tilladelserne og godkendelsen afpladsen

i orden.

Vi har derfor rettet henvendelse til det
lokale politi og anmeldt piloterne for overtrædel-qe af lovgivningen og for at benytte
pladsen uden ejerens tilladelse. Vi ser desværre ingen anden udvej på probiemet. Vi
gor det udelukkende for at beskytte vor flyveplads og for at opnå maksimal sikkerhed
for områdets andre brugere. Tilbage er blot
at habe på, at dette løser denne umulige situation.
Det er ikke særligt morsomt at skulle foretage så drastiske tiltag mod kolieger inden for modelflywning, men hensynet til vor
plads og klubbens andre medlemmer
kræver, at der handles. Nårjeg offentliggør
problemet på denne måde, er det for at oplyse andre om, hvor afmægtig man bliver,
når andre piloter ikke vil respektere gældende regler på området. Desværre findes
der alle steder sådanne 'brådne kar', som
kan ødelægge det for resten. Jeg ved ikke,
om andre er bekendt med lignende situationer og måske har andre løsninger. I givet
fald erjeg meget interesseret i at høre fra
jer og vil hermed gerne starte en debat i
M{N om emnet: Sikkerhed, piratpiloter og
chikanefllwning.
Ovenstående skal ikke tages som udtryk for, at vi straks farer til myndighederne og foretager anmeldelse; så langt fra. Vi
vil stadig være meget åbne for nye medlemmer og for piloter, der gæsteflyver. For
gæsteflyvning gælder i øvrigt, at et bestyrelsesmedlem skal informeres.
Yer.rlig hilsen

Er<

givet tilladelse til flyvning for piloter, der
ikke er relateret til SKM. Dette sker for at
undgå, at to klubber stiller op med frekvenskonflikter til følge. Vi har altså sikret
os, så godt det lader sig gore.

Gennem længere tid har vi været plaget

af'piratpiloter'. som bruger vores plads.
Man flyver, som man lr'ster. og tager ikke

til

lovgivningen. \7i har i klubben
vedtaget, hvor på pladsen ri fln'er, og hvor
pit og pilotfelt er i forhold til hinanden, for
at sikre at vi overholder lot'givningen -camt
tilgodeser den pvrige brug afarealet. At flyve fra vores plads betyder. at man overholder klubbens interne love og anden lovgivning på området. Vi har forsogt at fa en dialog i gang med de pågældende. idet ri onsker at beskytte vores plads mest muligt.
Foreholdt at SKM alene har tilladelse til at
flywe på arealet, og at de regler. der gælder
for området, skal overholdes, gjorde ingen
hensyn

indtryk. Piloterne blev ligeledes tilbudt

spirere flere

til at deltage i denne

klasse.

Dommere
Jeg vil allerede nu bede de dommere, der
ønsker at domme i nogle afkonkurrencerne, om at give en tilbagemelding til mig om,

hvilke konkurrencer
Jeg

vil dog alligevel

I

gerne

vil

dømme.

forhøre mig ved jer

dommere og også ved kunstflyvningspiloter; men det vil være en stor lettelse, hvis I
ville give mig besked - gerne i god tid før en
konkurrence, hvis I har lyst og mulighed
for at dømme.

Ellers vii jeg ønske alle en god og oplevelsesrig flyvesæson. Jeg kan da sige, atjeg
g1æder mig utroligt meget til at komme til
min første konkurrence og hilse på alle de
andre modelflyvere og nyde det sociale
samvær, som nødvendigvis vil komme, når
så mange modelflyvere mødes.

Peer Hinrichsen

TIf 7443t260

NYe beteqnelser for

klåssernei

Vores hidtidige betegnelser for de fire klasser A, B, C og X har indimellem medført nogen forvirring, fordi FAI også betegner det'es flyteprogranuner med bogstaverne A,
B. C osr'. \ri har således i de forgangne 2

Hrndbor-?-

i:'r:-.:::r -lSIilI.

s-=:,r']l.-r'

ilqjet "C-progTamnet" i 2 klasser

ie,: F-\i'.

Orientering
frø kunstflyanings-

r=i
i'lq

-

i A-ldassen. dels vo-

-C-oro-am" i C-iilassen. Herimod
FAI's A-proelam i A-lJassen fbr 5 år

it:i
-'-i

C-oro-3'am

sitien.

Det er derfor nu besluttet at ændre nav-

ne på vores klasser fra og med

styringsgrtr,ppen

denne

vil måske ikke blive brugt
deres fulde længde i daglig tale i folke-

sæson. Navnene

i

Af samme årsag har vi af sikkerhedsmæssige grunde etableret en eksklusivaftale med ejeren om at forestå flyvningen på
pladsen. Der vil fra ejerens side ikke blive

skal nu fl1wes på en lige linje; dvs. at der er
ikke mere nogen frg'urer, der skal flywes på
tværs afflyvelinjen. Vi håber, at det vil in-

Nu står vi med en ny flyvesæson for døren
alle de gode oplevelser, som
vi kan tænke på om vinteren, når vi sidder
i byggelokalet og kigger ud ad vinduet og
drømmer om den forgangne flyvesæson.
For at have noget at drømme om, er vi
først nødt til at lave nogle oplevelser. Disse
oplevelser kan vi fuæipe dig med at få ved
at deltage i kunstflS,wnings-styringsgruppens arrangementer.
Vi starter allerede med et dommerkursus, hvor alle er velkomne til at deltage.
Det gælder både kunstflyvningspiloter og
eksisterende dommere samt alle andre modelflyvere, som synes, at det kunne være
interessant at høre om kunstflyvning.
Dommerkurset bliver afholdt af to omgange. F6rste gang er søndag den 19. aprii
og vil foregå på Sjælland i Nordsjællands
;-ernstyringsklub (NFK). Anden gang er
llardag den 25. april og vil foregå i Jylland i
Grenå Modelflyveklub. Vi begynder begge
og dermed også

steder kl. 10.00.

munde, men vi vil gøre, hvad vi kan, for at
gennemf6re dem i alt trykt materiale. Vi vil
samtidig bede klubber, stævnearrangører
o.a. om at anvende betegnelserne i indbydelser, referater o.a.
Betegrrelserne bliver herefter:
(tidligere: A-klassen)
FSA-FAT
F3A-Nordic (tidligere: B-klassen)
F3A-Sport (tidligere: C-klassen)
(tidligere: X-klassen)
F3A-X

FsA.FAI

(el-kunstflyvning)

Flyveprogrqmmer:
I F7A-FAI fl1wes i 1998 og 1999 efter FAI's
D-program, der er optrykt andetsteds på siden her.

I F1A-Nordic flyves der efter det

samme

program som hidtil. Programmet incl.
manøvrebeskrivel-cer er oversat

tii

engelsk,

og denne version er vores fællesnordiske
master'.

medlemskab af SKM for at sikre flr.r'ningen

5e indbydelse.

på pladsen. Det har ikke været muligt for
os at få dette budskab igennem til disse fa
piloter, selvom vi har forsggt igennem ca.
3/4 år.

\ri har provet at tilrette C-programmet,
det kommer

til

at ligne de andre

I

,sa

kunstfll'r'

ningsproglammer mere. Alle manovrer

F3A-Sport er progTammet blevet ændret
siden C-kiassens tid. Programmet er nu et
"lodret'' vendeprograrn, som det kendes fra
de andre klasser. Vi regner med, at dette vil
47

gøre progTammet mere spændende at

flwe

og se på,

samtidig med at det nu iigger som
en mere naturlig optakt til F3A-Nordic programmet. Programmet er som følger (grafisk fremstilling er p.t. ikke udarbejdet):

Flyveprogrom for F3A-Sporf
(med'K-fåktorer):
1.

Start

2. Indvendigt loop
3. Halvt omvendt cubansk
4. Rulning
5. Stall-turn
6. 45'-stigning
7. Split-S

11. Halvt indvendigt loop fra
12. Bowler
13. Immelmann
14. Stall
15. Landing
K-faktor

1

ottetal

8. Ligeudflyvning
9. Halvt indvendigt loop
10. 2 x l/2 rul fra ryg til ryg

2
2
2
2
1

total

1
1

top

2
1

2
1

2
1

n

Manøvre 12, Bowler, er en ny midt-manøwe: Normal ligeudflyvning, ll4 indvendigt loop op, 1/2 udvendigt loop over og ned.
1/4 indvendigt loop, normal ligeudfllwning
i samme højde ogretning som indgangen til

F3A - FAI D-progrommef
Nr. Figur
1. Start
2. Cobrarulningmed

2/4 pkt.n:Jop og2l4
pkt. rul ned
3. 1/2 firkantet loop m 1/2 rulning
4. Firkantet loop med halve rulninger
5. 1/2 udvendigt loop med hel rulning ud
6. Avalance med I ll2 snaprulning
7. Humbty-bumb med 1/2 rulning ned

8. 8 punkts rulning
9. 1/2 Cubansk ottetal

10. Humbty-bumb med hel rulning op
214 pkt. rul ned

og

manøvren,

1

F3A - FAI D-programmet

F3A. SPORT PROGRAM

FRI
VENOIM6

VA L6

I

\

,JD,,
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Stall turn med tl2 rulning op og 712
rulning ned
t2. Dobbelt Immelmann med hel rulning
11.

og 1/2 rulning
firkantet loop og 2 1,14 pkt. rulninger op
14. 2 omgange spind
15. Top-hat med 3/4 pkt. rul op og l/.1 r'ulning ned
16. Cubansk ottetal med 2/4 punkt rurr:r:-

2.

Der skal kun stilie 2 piloter. fbrend konkurrenccn alrikles.

13. 1/2

.L'r'er::oren kan r'ælge at uddele færre/r:rrcire pokaler. efi. diplorn i stedet rRC--ll-r.onen har et. der kan anvendesr. Dette
s<:.i naturligvis fore til reduceret startge-

brr for klassen.

ger
77. Immelmann
18. 45 gr. ned med 1 1/2 snap r';.:-.:.19. Humbty-bumb med he' r*:.:..:.- r,
20. Højkantsflyvning i t ;i. : -....
21. 45 gr. op hel lulnirr , : - '- - - p{i.
rulning ned
22. Firkantet loop p.r r, rr:-.- ::-.-i 2 1 2 rul-

nlnger

23. Landing
I F3A--\ i.r-' =s j-,I:-:t: plogt'am som hidtil.

I F5A F-r: -i..-.'r. .rer program udarbejdet
,lF-l- : ::-:.:.:.;ort i Sporting Code.
\-, :.:==-,-r' :t have opdaterede program::::-r",: nanorrebeskrivelser klar (på

tla::.i :i, lbrarets dommerkurser

'r.rtrie-l:.

- se ind-

andetsteds i dette nr.

Stævneqfuiklinq
F3A-Sport og f3R-X:

plads

flere?

Ole Hilmer Petersen
Som det ses af stævnekalenderen, er vi i år
vært for Lowland Cup. Konkurrencen afholdes hvert år og tjener for en række landes iandshold som optakt til EM/VM.
Konkurrencen er "lukket" - kun udvalgte lande inviteres, og kun disses landshold.
Men for vore danske piloter er det en enestående lejlighed til at se en weekends flyvning i verdensklasse på nært hold uden de
store transportudgifter.

Indbydclser

Nuserne stiller plads og tilhørende faci-

liteter til rådighed, hvorimod Styringsgruppen står for selve konkurrencen. Og
vanligt vil vi få brug for en række hjælpere

til

at afvikle konkurrencen på en måde, der
overbeviser om, at vi kan håndtere en konkurrence af dette format. Har du derfor lyst
til at hjælpe, bedes du kontakte Tom Jakobsen på tlf. 35 36 07 84.

Dommerkursus
kunsfflyvning

i

Obs.: Ny dqto for kurset i
Jyllond.Dato: Sjælland 19. april - Nordsjællands

som

veklub

Orientering

i

disse 2 klasser har vi i Styringsgruppen
overvejet, hvordan vi kan motivere flere til
at deltage. Første tiltag har været at ændre
flyweprogrammet for FSA-Sport. Det næste

Begge steder med start kl.

fra
skøIøgruppen
Skalagruppen afholder d. 25. april dom-

F3A-Sport:
t.
Der flr'r'es 3 runder søndag, hvoraf 2 er gældende. Der skal således kun afsættes 6n
d:r iii deltagelse. og der bliver mere fl1vnirg p.: ciasen. Piloterne er til stede på den
dag. 1-rvol alsol'elser og præmieoverrækkelser lalder i oi-i:e klasser.. og er seivfølgeligt
ogsa velkomne om lordagen.
2.

Der skal kun stille 2 p,luter'. lorend konkur.rencen afvikles.

uddeie

færre/mindre pokaler, evt. diplom i stedet
(RC-unionen har et, der kan anvendes).
Dette skal naturligvis føre til reduceret
startgebyr for klassen.

merseminar.
Seminaret starter kl. 10.00 og forventes
afsluttet kl. 17.00. Formiddagen bruges til
gennemgang af regler og træning i statisk
bedømmelse. Arets aktiviteter vil også blive planlagt og uddelegeret.
Om eftermiddagen vil der blive trænet i
bedøm melse af skalafl ywning.
Skulle der ude i det danske landvære interesse for seminaret, er der plads til nye
dommere eller til dem, der gerne vil høre
mere herom.

Kontaktperson for arrangenentet: L-i-

lik Liitzer.

t11'.

65 97 -1- Sti.

1.

skellige datoer. Og for at dagen kan blive så
hyggelig som muligt, vii der kunne købes
lettere forplejning samt 61, vand og kaffe.
1998 byder på to nye udfordringer, både
for dommere og piloter. Ml-klassen (A-

klassen) har fået et n1t program for de
næste to år, og i C-klassen er der blevet
ændret i nogle enkelte figrrer, så programmet er kommet til at ligne de andre kunstflyvningsprogrammer mere. Så der er nye
manøvrer, der skal gennemgåes og forklares, så alle er klar til den nye -sæson, der.io
snart star {br doren.
Alle. der har bare en lille interesse for
kun-.tfln'ning. er r-elkomne til at deltage i
kuL-.erne.
flan behor-er ikke at være bange for, at
man vil blive tr.unget til at være dommer det er nemlig helt frivilligt. Tænker man på
at deltage som pilot ved en senere konkurrence, vil det bestemt være en fordel, hvis
rnan har deltaget i et dommerkursus, da
det henvender sig lige så meget til piloter
som til dommere. Mød op og gå ikke glip af

Ori.entering

frø
Sportsflyaeadaq,Iget

årets første arrangement fra kunstfly'v-

nings-styrin gsgruppen.

F3A.X:
Der flyves 3 runder lordag. hr,oraf 2 er gældende. Der skal salede-. kun afsættes dn
dag til deltagelse, og der bliver mere flnning på dagen. Det uil u*." naturligl ar foretage præmieoverrækkelse i klassen om
lprdagen efter endt flyvning. Piloterne er
selvfglgeligt også velkomne om sgndagen.

10.

Igen i år har vi den fornøjelse at invitere alle kunstflyvningsintereserede til dommerkursus. For at så mange som muligt vil
kunne deltage, har vi lagt et dommerkursus på hver side af Storebælt og på to for-

beskrevet nedenfor, så det biiver mere attraktivt at stille op til konkurrencerne:

Arrangøren kan vælge ar

tii

tr)emstyringsklub (NFK)
Jylland 25. april - Grenå Modelfly-

Som en følge af den beskedne deltagelse

er at ændre konkurrencestrukturen

Lowlqnd Cup 1998

Husk at sende regnskabet til udvalgets
formand, inden der er gået 6n måned efter
stævnets afholdelse; ellers bortfalder tilskuddet, og det villejo være ærgerligt.
Heldigvis bliver RC-unionens sikkerhedsnet flittigt benyttet. De tre net er ofte
udlant. Gør brug af muligheden for at øge
sikkerheden ved flywestævner. Man betaler
kur-r for r-idelesendelsen til den næste klub.
I lolge den foreløbige stævnekalender
kan r-i se. at der allerede er planlagt mange
spændende aktiviteter. Men der er vel altid

Det kan stadig nås at søge om tilskud
sportsfl ;weaktiviteter i 1998.
Ansggningen sendes

til udvalgets

til

kon-

taktmand (se adressen her i bladet), og vi
skal have den, inden arrangementet afholdes. Dog er sidste frist den 1. maj. Herefter
fordeler vi tilskud og meddeler resultatet
til klubberne.

til dommerkurset i NFK: Finn
Lerager. Tlf.: 42 27 86 06 gerne inden d. 12
Tilmelding

april. Tilmelding til dommerkurset i

Grenå: Frode Jensen. Tlf.: 86 33 42 99
( 20243426 t gerne inden d. 19 april.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Peer Hinrichsen på tlf. 74 43 12 60
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El-rræf

klubhuset, hvor der også er vand og toilet

25. april

ter gældende regler:
. FAI

Thy RC Klub indbyder

Der vil blive fløjet i følgende klasser ef-

til

.
.
.

træf for elek-

tromodeller lørdag den 25. aprit.

Der vil blive fløjet 3 runder

i

populær-

klassen og i øvdgt være fri fl5,vning.
Er der interesse for det, vil der om søndagen blive stillet bane op til træning i FAI
og lO-celles klassen. Giv venligst lyd fra
dig, hvis du er interesseret.
For at undgå det sædvanlige frekvenskaos, bedes deltagere i populær kontakte
undertegnede et par dage før. Husk desuden at medbringe stopur.
Første runde i populærklassen starter
lørdag kl. 9.30 præcist. Hvis du vil deitage,
skal du altså være klar til at flywe pa dette

B-nordic
C-klassen

stormodeller

. navn
. klasse, du flyver i
o RC-nummer
. klub
o kanalnr.
. deltagelse i spisning lørdag aften
. telefonnummer.

til

Igen i år indbyder Marks MFK til sqflytræf
på Holsljunga campingplads, og det er i år
den 9. og 10. maj.

årets

den 2. maj.
Ligesom sidste år stiller SSG 4 stk. liner

samt omlobere til rådighed til de piloter,
der ikke selr'har det.
Dagen starter med rundstykker og kaffe
fra kl. 8.30. og kl. 10.00 præcis (håber jeg)
vil den forste start blive flo.jtet i gang. Derefter vil der blir-e flo-iet til ca. kl. 1j.00. hvor
der vil blive sera'erer frokost.
Der bliver ikke starter r-urder rrp ei:er. llt
15.00, idet at der skal r'ære t;ci rii ilr',,-1.

Det er en lordel selt ,:i

ntrciirr::--=
lobere/hjælpele. idet jeg ikk. krn s.r;r,:rre for', ar jeg kan rekiirer. nok i min ri-n
klub.

Ved tilmelding kan der rekr.ireres en

vej-beskrivelse til vores fly-veplads, der ligger 1 km syd for Varde (Varde flyveplads).
gebyret er ikke fastsat end-

,rrr.*t-"tOtr*s

Sidste tilmeiding den 27/4, og det kan
ske til nedenstående eller på EMFs hjemmeside på Internet.

Morten Christensen
Storegade 93, l.th.
6700 Esbjerg
Tlf. 75 13 14 06

FATCON CUP t 998
Den 2.-3. maj 1998

RC klubben Falcon indbyder herrned ril
Falcon Cup 1998.

Stævnet afvikles i weekenden den 2.-3.
maj på Veerst modelflyweplads.
Vi starter med briefrng lørdag kl. 10.00
og umiddelbart herefter 1. runde. Du er naturligvis velkommen til at komme allerede
fredag.

Der er campingmuligheder direkte ved

Elverum Fly-klubb's Modellflyggruppe

og

Norsk Aeroklub indbyder hermed til
Grensecup i Modellhelikopter på Elverum
flyweklubs modelflyveplads ved Starmoen
Flyveplads. Den 2. og 3. maj.
Ved forhåndstilmelding før 18. april er
prisen Nkr. 150,- og efter fristens udløb er
den Nkr. 200,-.

Henvendelse på t1f.0047 62416789 eller

far. nr.0047 62412885 eller E-mail: laupsa.pro{ilerin:isprodukter@eh'erum.mail.tel
:

-l.

cOll.

Formanden for Marks MFK, Finn Jonassen, fortæller, at der er begyndt at komme ganske mange danske piloter ti1 søflytræffet, og han mener, at det nok hænger
sammen med de gode forhold deroppe. Søen
er ganske lar,'vandet, men der er alligevel
flere både til rådighed for opsamling af modellerne. Man starter fra en dejlig sandstrand, og lige bagved er der et fint græsareal til brug for de modeiler, der ikke bryder sig om søen. Der er kun 50 meter til
parkeringspladsen, og i den pågældende
weekend har klubben lejet hele campingpladsen.
Det tager en times tid med bil fra Falkenberg ad vej nr. IS4eller fra Gdteborg ad
rigsvej 401156 mod Lanvetter flyveplads og
derfra mod Skene og Holsljunga.
Kontaktmand i Sverige er Finn Jonas-

sen. son kar.r kontaktes pa tlf. 0046
;125'32:iS2 eller fa: nr. 00-16 325132536.
O: kor:taktn-rand i Danmark er Henrik
Lincis:r,rm. tiL 9S 37 23 91.

Combi-træf

Jubilæums- og

8.- 9.- 10. maj

Jet Danmark og

Søfly-fræf i Sverige
9.-10. maj

Grænsecup'en 1998

første F3J konkurrence, der vil blive afholdt af Esbjerg Model Flyweklub lørdag

op m.v.

Plougstrup på tlf. 75 82 73 69 eller via Email: Svend@post6.tele.dk
Ved tilmeldingen oplyses følgende:

Vel mødt i Veerst til Falcon Cup
Svend Plougstrup

2.ma.j

til sBndag middag på AKTIVITEL i
Frederikshavn. Jobbet som official går ud
på at være tidtager og svingdommer samt
at stille banen op, dvs. stille sigteapparater
ten

Startgebyret er kr. 150,-, som opkræves
i forbindelse med briefrngen.
Tilmelding senest d. 26. april til Svend

Keld Ørum Jensen, tlf.97 93 72 lG.

Esbierg Open

Jan.Hans@europe.lego.com. Der vil til officials være gratis kost og logi fra torsdag af-

1999.

Vel mødt!

Jeg kan med stor glæde indbyde

flyvning.
Er man interesseret i at være official
under stævnet, kan man henvende sig til
Jan Hansen, tlf. 75 72 12 82, E-mail:

Dog skal der være minimum 3 deltagere pr.
klasse.
Stævnet tæller med til udtagelse til \r1\{

tidspunkt.

50

se FSB på højt niveau. Da der fllwes efter
de internationale FAI regler, vil der blive
fløjet både termik, distance og hastigheds-

Skalastyringsgruppen

indbyder hermed alle, der har en ducted
fan-, turbine- eller skalamodel, til et kombineretjet- og skala-træfi dagene 8.- 9.- 10
maj på Fredericia Modelflyveklubs bane.
Der er tale om, at FMFK stiller deres plads
oo klubhus til rådighed for os piloter. Pladsen er netop blevet udvidet med 40 meter,
så der skulle være rigeiigt med plads til

indvielsesfræf

16. (17.) maj

Elektroflyveklubben EFK-87
indbyder til iubilæums- og
indvielsestræf d. 16. moi på
vores nye flyveplqds i Måløv.

alle.

Der er mulighed for at campere på pladsen, hvor der både er strøm og toiletter.
Tilmelding kan ske til:
Stig Andersen, tlf. 86 28 54 25

eller
LeifPoulsen. tlf.75 65 17

77

Nordisk mesferskob

I

1987 fyldte EFK-87 10 år, og vi benyttede

denne lejlighed
plads.

til

også at etablere en fast

Dette fejrer r.i med et 'Jubilæums- og
indvielsestræf' d. 16. maj med reservedag
d. 17. maj.

\1 r'il h,r'ggefl\-\'e og indlægge overraskende konkurrencer.

F3B

Obs.: Der vil blive et speciaiarrangement
for ELEKTRO-FAN modeller!

den E. -10. maj

Vi har nu en rigtig flyweplads med rigtig

Den 8.-10. maj afholder Danmark Nordisk
mesterskab i svær'efly1'ning klasse FBB på
Frederikshavn }fodelfllweklubs bane i Frederikshavn. Der vil da være mulighed for at

start- og landingsbane, så for første gang
kan I trygt komme med alle jeres kunstfly-

vere med hjul under.

Der er mulighed for opladning fra 220Y

i vores klubhus.

Flyvepladsen åbner kl. 9.00, og der er
briefing kl. 10.00.
Vi håber, at der kommer rigtig mange elpiloter denne dag. Tilmeldning er ikke nødvendig.

Midtiysk mesferskqb 2 M
17. maj

Modelflyweklubben Gudenir aihuldcl d. 17.

maj sit årlige Midtivskc mes:er'-.kab lor

2

eller er du barc nysgerrig efter at se - og
lære hvoldan {lr'sl:lb udfbrcs, sa mød op på
FALKENs fln-eplads ved Fuglebjerg. Erfaringsnæssiqt dumper dcr piloter ind hele
fblmitidagen. sa der ma fl5r-es fra morg-enstunden. Briefing foregal kl. 11.00.
Fln'ning med andre modeller end trækog sr-ær'efl1- tillades efter kl. 16.30. men sa
c.r der ogsa fri fl1'v'ning, til det bliver morkt.
\-ed spisetid tænder vi op i grillen steger
det medbragte kød. Pølser, ø1 og vand kan
kobes til rimelige priser.
Oplysninger og tilmelding hos Poul Møller pa tlf. 20 26 l0 53.

m.

Der finde-s fornoden:|:- ;iskiilige 2 n-rpiloter. del mener'. a: cie el skrappe. Kom til
Helstr"up og pr'ov kr;:.iiel nei rrs andre.
Del er irlieirg ki. 9.it0.
St :.r'tselrr-r': kr'. 5{-t.-.

Tilmeiding senest d. 11. maj
mark pa tlf. E6

-11 50 52

Per Ny-

eller til Borge Tho-

rup på 86 43 I 4 73.

fl1'. begy-ndermodeller og meget mere.

\/i haber

også

i år at se gæstepiloter fra

andre klubber deltage i opvisningen, så den

kan biir-e ekstra ser'ærdig for tilskuerne.
Intere-.serede kan tilmelde sig ti1 opvisningen inden den 21. mai. Kontaktmand er Ole

Hilmer Petersen. ll{. 46 75 52 14.
Der er mulighed for træning på pladsen

fra 10- 72. Ca.12.30 er der briefing for

JM-Skrænt, Hqnsfholm

Ved

opuisninger med publikunt kræues gyl-

digt A-certifihat og euentuelle andre

EMF (Esbjerg Modelflyweklub) indbyder til
JM-skrænt lørdag den 23. maj og med søn-

21. maj

Aarhus llodelfl1r'e Club (AMC) indbyder
alle intelesselede til et sr'æve- og elektrotræf pa Ii'. Himnclf:l'tsdtrs. torsdag den
21. maj.

Tag din 2-rt.i.L. s:

men. for du d1'tkr,r'.
hele med. \-is. i:r'..c
rens lob.

Der

i'il

r-,=,-l':

i:t
i:

r-:..

-.-,.:r'.

=l' =: :.1:...:' : . --.-

r:,r'.:..::::- :

sl;..l...-

---.::--:---: r =

har bestilt forårs-solskin, svag vind

punktet for de første fire ting, men hyggen
skulle der være garanti for.
Vi vil være på piadsen fra kl. 9.00, og der
er sikkert morgenkaffe på kanden.
Hvis du har lyst til at deltage i nogle
små konkurrencer, er det også planlagt.
Du må gerne ringe i forvejen og tilmelde

:-.

:iil:lasi€ i11-''epladSer.
': .::-i::s
Tr=:i!i
irncier sted sondag den 24. maj
=--.-

1995. men man kan komme til pladsen og
fl-rr-e fra loldag morgen, hvis man har iyst.
PøIser, ø1, og vand kan købes på pladsen.

Har du brug for flere oplysninger, er du

velkommen til at kontakte:
Henrik Hammer,
Amtsvejen 8, Filskov,
7200 Grindsted.

pinsen afholder FALKEN sports-jettræf

for jetmodeller med turbine, fan (forbrænding og e1) eller propel. Vi håber, at vejret er
med os, så vi kan få frre dage med masser
af fl1'r'nlng, hygge og udveksiing af erfaringer. Har clu endnu ikke en fan-modei, er du
vejkontncr.r til at kigge for']ri - du kan helt

_:

kan kobes

Holbæk Modelflyveklub
2 m konkurrence
den 24. maj

Holbæk Modelflyweklub indbyder hermed

til 2 m konkurrence

sgndag den 24. maj.
Har du en 2 m svæver, så kom og vær
med.

Konkurrencen a{holdes

til rimelige

priser.

Der har været invitationer i udenlandske blade - så måske kigger nogle tyskere
eller svenskere forbi.

Tilmelding

til

Søren Sjelle på

tlf. 56

71

73 99.

4.-7.

på

klubbens

Startgebyr kr. 50,00 betales på pladsen.

2l.maj

I

til l. juni

Helitræf

tlf.75 34 84 62

plads.

Svæveflyvedog for
flyslæb '

29. maj

hos

l.':'=r-nl-:hed fbr primitir- camping nri sir'.)lt - pa pladsen. og vi tænder
ni'er ;f:en op i grillen. Polser, o1 og vand

til Erik Dahl

Christensen på tlf. 86 10
54 83 eller hos Steen Bluhme på 86 15 44
41. Det er også helt fint. hvis du bare kommer til AMC's fl1'r'eplads. som ligger mellem Lystrup (NØ for Alhr,rs) og Grenåvej lige ved siden afgenbrugspladsen.

inlffjettræf

i

-

fi'a ost. r'est eller nord,20-22C, masser af
ternik og hygge. Der var dog en svag usikkerhed hos leverandøren om leveringstids-

dig

Skolqtræf i Filskov

.

pa pladsen (r: :::sr.a :.-. =:- Irrl--i:f - i.:=
gerne et so--:::=i. l-.ts i:.:r i-\'st. ]Iotorflr'er o,Esa i'i-l^,r:::1.-. iii: det er s1æbefl5'.
\l har' ',:s; en grili. og vi sælger øi og
vand c,: oolser

\l

Camping (Hanstholm) kl. 9,00.
Startgebyr kr. 50,00.
Tilmelding senest den 19. maj til Knud
Hebsgaard, tlf.75 45 78 75120 28 55 27
JM skrænt tæller til NM 99, Viking Cup
2000 samt pokalkampe.
Vel mødt

rele-

uante certifikater

dag den 24.maj som reservedag.
Mødested på P-pladsen foran Hamborg

Svæve- og elekfrofræf

de

deltagende piloter.

den 23. o924. maj.

til

flyweopvisning på modelflyvepladsen ved
speedwaybanen i Slangerup. Det foregår
søndag d.24. maj fra 13.00 - 16.00. Der tages entr6.
Vi forsgger her at vise, hvad flyvning
med radiostyrede modelfly kan være: Helikoptere, skalamodeller, svævefly, elektro-

Tilmelding senest fredag den 22. maj
Stig Christensen, tlf. 59 43 77 4L

til

Model -flyveopvisning i

)rqngerup

Vi nærmer os Kristi Himmelfartsdag. og
selvfølgelig afholder FAI,KEN igen i ar.sin

Sondag d. 24. maj

årlige "Svævefllwedag for flyslæb".
Har du et stort svævefly eller et trækIly,

Radioflp.eklubben laver igen

juni

Nu er det igen tid til at støve din helikopter
af og komme til vort store HELITRÆF, som
bliver afholdt fra torsdag den 4. til søndag
den 7. juni på Odense modelflyveplads.
Kort kan rekvireres hos Stephan Wiese på
tff.65 95 46 40.

Vi har valgt ikke at have et fast program; men her er nogle forslag, som udelukkende er i fly-for-funstil, dragrace, hirobobanen, limbo, mindst støjende model,
flotteste model, fleste piuretter osv. osv Der
vil blive nogle små præmier til vinderne, og
til anden- og tredjepladsen. Reglerne vil
der blive briefet om lordag "rnorgen" kl.
9.30. Der er mulighed for at campere på
pladsen fra onsdag eftelmiddag.
Vi tænder op i glillen hvel dag klokken

17.00 til medbragte polser. steaks og andet
godt, og der vil og-.3 r'ære mulighed for at
købe o1 og vand under hele træffet. Der er
rigelig med stlom og gode toiletforhold med
"tr'æk".

i år model51

Da det ikke er et konkurencepræget
stævne/træf, kan vi holde startgebyret nede på sBlle 100,- som udelukkende går til
præmier og diesel til generatoren.
Hver dag er der mulighed for at bestille
morgenbrød hos Stephan. Da vi ikke lukker
pladsen for andre modelflyvere, er det muligt, der også kommer andre end O.S helipiloter, som gerne vil vise deres kunnen, og
det skal de da også have 1ov til; dog skal frekvensklemmen huskes.

Har du en helikopter, men kan ikke
komme videre, eller du har nogle problemer med træningen, så vil der aitid være en
hjælper på pladsen.
Jeg håber, vi ses til nogle hyggelige helidage på pladsen.

Tilmelding skal ske

til Stephan

på tlf. 65 95 46 40 senest den l. juni.

Wiese

Skolqtræf hos FATKEN
Lørdag d. 6. juni kl. 10.00

til

?

Modelflyweklubben Falken inviterer hermed alle til skalatræf på vores fll,weplads
ved Fuglebjerg. Kom og vær med til en hyggelig og uforpligtende dag for såvel nybegyndere som garvede skalapiloter samt andre interesserede, som måske bare vil se,
hvad skala er for noget.
Vi håber, at skalatræffet hos Falken vi1
blive en årligt tilbagevendende begivenhed, og at det i år vil blive en god og solrig
dag som sidste år (MFN nr. 5/97 - midtersiderne).

Der vil være mulighed {br at

købe

øVvand og lidt fra grill.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Yderligere opiysninger kan indhentes hos
kontaktperson
Tommy Jensen, tlf. 53 58 87 96.

AMC open - Termik F3J
13.

juni

Aarhus Modelfllweklub inviterer hermed

til termik / F3J - svævekonkurence.

Stævnet afholdes lørdag den 13/6 på
AMC's plads på Lystrupvej mellem Grenåvej og Lystrup. Sgndag den 1416 holdes som
reser-vedag, såfremt vejrguderne svigter os
og

Stævnet starter med check in kl. 10,00
forventes afsluttet med præmieoverræk-

Fredericia Model-Fl5-v-eklub indbyder her-

10 minutter. Der er ingen væsentlige begrænsninger i flytype, så alt fra HLG iil
storsvæver kan benyttes. Reglerne for FSJ
kan forklares ved tilmelding og vil blive
gennemgået på pladsen inden start. Stævnet er samtidig med det offrcielle DM i F3J,
som AMC afholder den 19.-20. september,
adgangsgivende til NoM-99, EM-99 og \AI2000.

Arrangementet er baseret på. at deltagerne selv medbringer lobeliner og stopure.

Hyggetræf, Fredericiq

med til "hyggetrzef "den 19.-20.-21 juni på
klubbens p)ads i Fledelicia.
Der er mulighed for at campere på pladsen, og man er velkommcn fi'a fredag eftermiddag. Der vi1 være toiietter og mulighed

fbr stron pa pladsen. Grillen vil

være

tændt fi'edag og lordag aften. Lørdag aften

vil der være fest i opstillet telt.
Der vil være

fri

flywning hele weeken-

den, kun a{brudt afsmå konkurrencer. For-

friskninger kan købes

til

meget rimelige

AMC råder i dager-rs anledning over et antal liner udlant af SSG. Disse kan lånes på
foresporgsel ved tilmelding. Såfremt der
måtte være specielle ønsker omkring hoiddannelse, vil dette så vidt muligt blive re-

priser.

spekteret.

Vel mødt i Fredericia Model-FIvue.lzl.u.b

Hvis du ikke kender vejen til flywepladsen, kan en rutebeskrivelse fås hos Peter
Riis Hansen på tlf. 75 95 75 82.

Tilmeiding skal ske til undertegnede in-

den den 3. juni med oplysning om OY-nr.
samt disponible kanaier. Startgebyret andrager 30,- kr., som betaies bed check in.
Der kan købes pølser, ø1 og vand på pladg1æder

o-s

til at modtage din tihrel-

Tl:un:.s R-ir:
!l

Skolotræninosv

weekend
.)il -')

t

i.,,.;

S-..r.dr-.e.- fiFIi rnvirerel til skalatrze:,.-:s-,.,, Ucienc ci. 22.-2 1. juni.
\\eehcncien er rnent som et forsog på at

ia alpudset fornen fbr det kommende DM

juni

Grenå Cup (JM)

og vand også befinder sig.

fllvning

naturligvis masser af hyggesnak.
Lørdag aften arrangeres fælles spisning

i klubhuset, hvor der anrettes lidt godt til
maven til rimelige priser.
Søndag startes med morgenkaffe og om
nødvendigt en lilie opfrisker. Om søndagen
vil der også &rst og fremmest være fri flywning, dog afbrudt af små konkurrencer, og
hvad vi ellers kan frnde på. Der vil hele
rveekenden være muiighed for at købe lidt
lorfriskninger på pladsen.
Afhensyn til planlægningen håber vi, at
så mange som muligt vil tilmelde sig på forhand. Ønsker du at deltage i spisningen

lørdag, er tilmelding dog n6dvendig. Til-

melding sker til }logens Storm på ilf. 86 16

52

Vel mødt
Grenå Modelflyveklub

den 19.-20.-21. juni

!1:

RC Klubben Falcon indbyder hermed til en
hyggelig modelfl ywerveekend i Veerst.
Vi håber, at mange vil komme allerede
fredag og slå teltet op og få trimmet flweren. Vi har gode camping-muligheder på
pladsen, hvor vores klubhus med toilet, el

35 57.

være medvirkende til, at flere får startet
inden for denne spændende og udfordrende
gren af modelflyvningen.

enkelhed ud på at fl1ve længst muligt på en
løbestart med 150 m line - dog maksimalt

hos FALCON

Lørdagen vil være præget af fri

Tilmelding tii Frode Jensen på tlf: 86 33
42 99 (evt. 20 24 34 26). Sidste frist for tilmelding er 7/6. Stargebyr er 140,- kr. i alle
klasser, dog er startgebyret i klasse C kun
på 70,- kr. Vi håber, det lave startgebyr vi1

Vi håber med dette stævne, at vi både
kan tiltrække de "sædvanlige" F3J & F3 B
piloter samt forhåbentiig en del aktive 2M
og hobby-piloter, som ikke tidligere har deltaget i konkurenceflyvning. FBJ gar i a1 sin

Vi

og

fællesspisning, ligesom der vil blive

kelse k1. 18.00.

ding.

12.-14.

i

arrangeret morgenmad søndag. Pris for
deite oplyses ved tilmelding.

om lgrdagen.

sen.

Modelflyve-weekend

tage

13.-14.

juni

I år er det den jyske mester i kunstfllwning,
der sk-al findes ved den prestigefyldte
GRENÅ CUP.
Grenå Modelflyweklub indbyder derfor
til ædel kappestrid i klasserne A, B, C og X
på modelflywepladsen i Grena Enge d.
13/14 juni 1998. C-klassen fl1r.es efter det
nye progTam.

Briefrng starter lørdag d. 13/6 klokken
10.00.

Grenå Modelflyveklub har gode rglatisli

campingforhold med toilet (træk og ikte
mindst slip) samt varmt og koldt vand.
Man er velkommen til at cantpere lra fredag aften. Fllr'epladsen hal enkelte begrænsninger i anvendelsen af luftmmmett

samt alment hyggeligt sam\'ær'. Endvidere

vil det være en oplagt chance for dem,

som

går med tanker om at deltage i DM. Der vil
være mulighed for at få bedømt sin model
og for at få tips angående flywning, da der
vil være dommere til stede. Det har vist sig,
at formen bliver bedre og bedre i takt med
et DM's forløb.
Skala-styringsgruppen vil gøre et forsøg
på at fremskaffe nogle udenlandske skalapiloter til inspiration for piloter og tilsku-

Der vil være mulighed for camping på
pladsen. Der er el og vand, dog ingen toiletforhold. Henvendelse ti1:
Bjarne Pedcrsen. tlf. 98 24 08 07
Lasse Skrott. t]f. 98 24 24 15
Knud B. I{r'istensen, tlf. 98 24 78 18

men der er ingen tid,smæs.rige begriænsnin-

DM 2 meler 1998

ger, så der er mulighed for træningsfl1wninger hele fredag aften og lordag morgen

den 27.-28. juni.

med.

Øl,vand og kaffe kan kobes på pladsen.
Lørdag vil der r'ære mulighed for at del-

EMF (Esbjerg Modelfllweklub) indbyder
til Danmarksmesterskabet i 2 me-

hermed

ter svævevefl5r.ning den 2,.og 2S. juni pa
Varde fl1r'eplads.
Staevnet starter loldag den 27. juni kl.
10,00 med kaffe og rundst]'klier. Om aftenen arrangeres lælles spisning.
Søndag starter ri igen med fly'vningen
kl.

10,00.

Tag hele familien med, da der er mulighed for at campere på pladsen allerede fra
fredag aften. Der er klubhus med strøm og

toilet.

Stangebyr kr. 50,00 incl. morgenkaffe
lordag.

Tilmelding til Knud Hebsgaard pa tlf. 75

457875 senest d. 19.juni.

Slot. Vi vii i år blive placeret på vor gamle
plads, hvilket gør camperingen lidt iettere,
ligesom afstanden til vort toilet og bade-

rum bliver kortere.

Flyvetiderne for i år er aftalt med slottet, og de vil dagligt være fra kl. 10,00 til
22,00, og der el lavet aftale om, at der kan
flyves natfly-vning tirsdag og torsdag. Om
onsdagen skal vi stoppe vore aktiviteter
med motorfly kl. 17,00 af hensyn til arrangementet på slottet, men der må gerne flyves med svæve- og elfly.
Som sidste år vil vi arrangere et par bål-

og grillaftener, ligesom der i hele ugen
r'ære opstillet et telt til fælles brug.

Prisen på lejren bliver som

PS.: Der kan købes forplejning under hele
stævnet.
Læs mere i næste nr. af llodelfln'e \rt.

Sommertræf pq
Egeskov Slot
3.-11.

juli

Hermed skal r'i opl1'se, at der igen i år afholdes modelflyte sommertræf på Egeskov

vil

i

1997 kr.
75,00 pr. voksen for hele ugen, og vi vil igen

få mulighed for at sælge ugekort

til

slots-

området.

Tilmelding er ikke nødvendig, men af
hensyn til arrangørerne og tilrettelæggelsen med el og lignende ser vi gerne, at der
sker en tilmelding.
Tilmeiding kan ske til Hans Jørgen Kristensen på tlf. 7 4 52 62 85 eller Svend Christensen på tlf. 62 24 49 05.
På gensyn på Egeskov Slot.

Hans Jørgen Kristensen.

Sommerleir
den 4.-10.

F3C

juli

Succesen fortsætter!

RC klubben Falcon afholder igen i år
helikopter-sommerlejr i uge 28 fra den 4.ti1
den10.

juli.

Indholdet i sommerlejrperioden vil i lighed med sidste år blive tilpasset deltagernes ønsker og flyvemæssige niveau.
Mulige emner kan være:
aerodynamik omkring en helikopter
grundtrimning til hover

grundtrimning til flyvning
motorindstillinger
besøg på en flyvestation (helikopter)

hyggeligt samvær
forslag fra dig

vil der i hele perioden være en
gennemgående konkurrence, hvor alle kan
deltage.
Desuden

Klubben råder over camping- og klubhusfaciliteter med strgm og vand. I klubhuset er der mulighed for at lave mad.
Deltagerantal: max. 25

Deltagergebl'r: kr. 175,00.

Tilmelding og yderligere oplysninger:
ring til Svend Plougstrup på tlf. 75 8273 69
eller brug E-mail: Svend@post6.tele.dk
Nar jeg har fået din tilmelding, sender
jeg et girokort. korselsvejledning samt evt.

andre opl,r'sninger. Nar du har indbetalt
deltagergebyret, er du tilmeldt sommerlejren. Hvis tilmeldingerne overskrider max.antallet pi 25, gæIder princippet om først
til mølle. Bliver du forhindret i at deltage,
refunderes det indbetalte beløb indtil d. 28.

juni.

Skogen Sommerleir
Fra mandag den 13.

til

søndag den 19.

Vel mødt til sommerlejr i Veerst
Svend Plougstrup

Comping:
juli

Skagen RC-Club arrangerer igen sommeri samarbejde med RC-unionen. Sommerlejren afholdes for alle RC-unionens piIoter med familie pa toppen af Danmark. Et
af de få steder. man ikke kører forbi.

Aben mandag fra kl. 9,00.
Sportspladsen ved Hedeboskolen, hvor der
er bad, toilet, strpm, køiefryseskab og stort

Iejr

66

R"q\

den 11.-12.

Flyveplods:

juli

RC klubben Falcon indbyder

tii

Robbe/-

"Buttervej Air-Port", 5 minutters korsel fra
Iejrpladsen og kun 2 minutter fra stranden.

Schliiter Cup den 11.-12. ju1i.
Lørdag starter vi kl. 10.00 med indle-

Aktiviteter:
FIy for fun konkurrencer,

en med finalerunderne. Starttidspunktet

natflyvning,
kampflywning, hangarskibslanding, 2 m
svævegolf-flyvning samt masser af hyggeflywning.

ji{1:i3','-";l

Robbe/SchlUter Cup

fællesrum til rådighed.

dende runder. Her kan alle være med.
Søndag afsluttes Robbe/Schliitter Cup'om søndagen oplyses lørdag.
Stadgebyr kr. 50,00
Flyver du Robbe/Schhitter Cup i forbindelse med deltagelse i sommerlejren, er gebyret kr. 25,00

Der forefindes camping- og klubhusfaci-

Tilmelding:
Svend Hjermitslev, tlf. 98 44 35 02.

liteter ved banen. Lørdag arrangeres der
grillaften.
Yderligere oplysninger og tilmelding på
E-mail:

Pris:

tlf. 75 82 73 69 eller via

Camping kr. 45,- pr. døgl pr. person. B6rn
under 12 år gratis.

Svend@post6.tele.dk

Vel modt i Skagen

til

en

rigtig familieferiel

Vel modt i Veerst til Robbe/Schliiter Cup
Svend Plougstrup
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Stævnekqlender 1998
Dato

Konkurrence

4-5. april

Sted

Klasser

Flydagskonkurrence

Hjemmebane
Amager Fælled
Aalborg
Amager Fælled
Aalborg

Æle stopursklasser
Alle klasser
Alle klasser
Alle klasser
Alle klasser minus DC

Herning

Stunt
A]le FAI

19.

april

Vår Øst

26. april
8-9. maj
30-31. maj
20.

21.

juni
juni

27-28.

Linestyrings-Unionen (CL-unioncn) er
den danske landsorganisation fbt' moclel-

llyvning med linestyrede

moclel fl y.

Unionen el tilsluttet Kongelig Dansk Acr.oklub (KDA) og F6d6ration Aeronautique Internationale (FAI).

Vår Vest
Kjoven Open
Limfiordsstær.net
Old-time

Stunt Hose Cup
Nordisk llester-.kab

jrni

Ttrllinge

GY, semistunt,
Speed open

Æt hvad hjertet begærer
Alle asfalt klasser

Sommerlejr

Oksbøl

Asfalt Cup

Herning
Herning

29-30. august
20. september

DM
KM

11.

oktober

Aalborg
Amager Fælled
Bor'rp ?
-\aiborg

Høst Øst
Høst Vest

?2

Stunt

Sverige
4-11. juli
15. august
16. august

Hedeslag

Herning

DC F2D
Alle klasser minus DC
Æle klasser
Græs

Alle klasser

Årskontingentct er fbr I 998. 300.- kr. for

direktc medlcmmer.
Medlernsskab kan ogsa opnås gennem indmcldelse i en af dc klubber. del.er tilsluttet
unionen.

lnternqtionql konkurrencekqlender t 998
Open Championships of Russia
Ekaterinburg (Ru-.land

WORLD CUP

Nærmerc oplysninger herom fås fra

2I-22102

Linestyrings Unionens sekretariat:
Henrik Bentzcn

VIII Open Internacional \rila de Vidreres
11-12/0+ \-idlcres-Gilr,,r: S'c...:r.-::
al-{ iZB.

Hede,rårdsvej 29. l.
2300 Kobenhavn S

rlf.

3l

-5-5

n.

.+0 7 i

Unionsformand:
Nicls Lrirne Han-'cn
Gorrnsvej l.l
7080 Borkop
rtf. 75 U6 62 19

Linestyringsredaktør:
Carsten S. Jørgensen

Tolnhlajparken 13
9220 Aalborg Ø
rlf.98 l5 14 l8

r

0i

Cine Tolino

,Italien

WORLD CUP

Interna. Fesselflug Cup 1998

WORLD CUP

2I-24105

Kraiwiesen-Salzburg

(Østrig)

Tautenhain (Tlskland)

8

9280 Stori,orde

rlf.98 3t 9t 98
Sommerlejrudvalg:
Ruben Sonne
Skolegadc 6'l

29-31105

St. Petersburg (Rusland)

WORLD CUP
F2D

WORLD CUP

Kiev (Llkraine)

F2A, F2B. F2C

46me Open de Paris
30/05-01/06 La-Queue-en-Brie (Frankrig)

F2A, F2B, F2C

Limfjords Competition

30-31/05

WORLD CUP

1998

Hesteskoen,Aalborg(Danmark)

WORLD CUP
F2A, F2B, F2C, F2D

Gold Engine

02-03106

Moscow-Ttrshino (Rusland)

WORLD CUP
F2A, F2C

International Aerobatics (World Cup)

06-07106

Genk(Belgien)

WORLD CUP

F2D

Cup of St. Petersburg

Grand Prize of Ukraine (World Cup)

Almavej

F2A, F2B, F2C

20.Holzlandpokal, G.Internationaler Thuringen Cup

22-24105

Ungdomsklubkontakt:
Fritz Steflensen

Regeludvalg:

1VORLD CUP
F2B

26me Coupe Inter.nationale du Sud-Ouest
02-03105 Sainte-Eulalie (Frankrig)
F2A, F2B, F2C

23-24105

Jesper Br-rth Rasmussen

WORLD CUP
F2C. r2D

1st Citl- of Ciri6 \\-orld Cup
25-26

Csj@NVdk

Elmevej 25
4140 Borup
rlf. -s7 52 68 37

F2D

WORLD CUP
F2B

7-100 Hernin-c

tlf.97

l!

-11 0(r

D\I-udralg:
AViator
Carl Johan F;:nrrc
Vingårdsr c. j 7
9280 Storior-de
tlf. 98 31 70 95

PR-udvalg:
Ruben Sonne
Skolegade 64
7,100 Herning

tlf.97

21 11 06

3. TIROLER FESSELFLIEGEN

13-14106

Radfeld (Østrig)

146me Grand

13-1406

Prix de France

WORLD CUP

Landres(Franki.is)

F2.\. F2B. F2C

Sachsischer - Schrveiz - CUP
1.,--= ;'.
S,.i:..::z T..:< .,:i

F2.\. F2C. F2D

WORLD CUP

}IECSEK CUP
2t-r-2i

116

WORLD CUP

Pecs Lngarn

F2A, F2B, F2C

\afels

F2B

Akro'98
04-05

07

(Schn'eiz)

356 COPPAD'ORO
10-12/07 LUGO (Ravenna) (Italien)
54

WORLD CUP
F2B

WORLD CUP
WORLD CUP

F2A,F2B,F2C

WORLD AERO}IODELLING CIIAMPIONSHIP FOR C/L

23-30/08 liier''Ltraine)

Contest
01-02/08 Svitarl.tTjekkiet)
Open International

WORLD CUP
F2A. F2B

Line
(Belgien)

F2-\. F2B, F2C

Line
(Polen)

F2A, F2B, F2D

International Control

01-02/08

Pepinster

6th Country Control

07-09.0E

Klosser:

F2A, F2B. F2C. F2D

WORLD CUP

22-23108 Untersiggenthal(Schrieiz
19-20109 Landres(Frar.rkli5

25-27109

r-.:

ir,r

G.r-.r,: -L-i:-.nr

\;tlaiolid

WORLD CUP

Søndag

WORLD CUP

Stortgebyr:

F2A, F2B, F2C,F2D
F2D

Servering: På banen det sædvanlige: Ø1,
sodavand, Gammel Dansk,

Orientering

kaffe og wienerbrød.
Fredag aften er der fællesspisning for kr. 120,-.
Der r-i1 selrfolgelig også være mulighed for
rrvern.rtrling. fi'edag til lordag.

frø

Spisning:

CL-Unionen

Limfiordsstævnet I998

IndWdelser

Aviator's \Iodelfl5'ere indbl-der hermed
nuværende og forhenværende modelfl )n'ere

i Danmark

Yår ØsI
Sted:

Dato:
Tid:
Klasser:
StartgebS'r

Amager Fælled
Søndag den 19. april
10.00

Alle
I&..50,-

Tilmelding Henrik Bentzen, tif. 31 55 40
71. ferrai@image.dk
eller Ole Bjerager,

tel. 31 57 40 01.
Servering:

Senest en uge før.
Det sædvanlige: Øi, sodavand,
Gammel Dansk. kaffe og wienerbrod.

og hele Europa til Limfiordsstævnet 1998.
Dette traditionsrige pinsestævne afholdes i år lørdag den 30. maj og søndag den
31. maj.
Konkurrencereglerne følger FAl-sporting code. samt Linestyrings-unionens regler for de nationale klasser (den røde regelmappe), med de seneste ændringer og
tilføjelser.
Stævnet er den største modelflyvebegivenhed indenfor en radius af 1000 km.
Den hjemlige elite kæmper mod modelflyvere fra Sverige, Holland, Letland, Litauen, TVskland med flere.
Deltagerne er blandt den absolutte elite,
flere er forhenværende verdens- og europamestre, og der gives absolut ikke ved dørene.

Stævnets adelsmærke er al1igeve1. at "r'i

Kioven Open
Sted:
Dato:

Tid:
Klasser:

Amager FælleC
Fredag den 5. o.g lordag den 9.
maj
Kl. 13.00 tfredag,
Æle

Startgebyn: Kr. 70,-

Tilmelding: Henrik Bentzen. tlL 31 55
71. ferrai@image.dk
eller OIe Bjerager.

tlf. 31 57 40

01.
Senest en uge før.

l0

jo alle gpr det for at more os". Derfor er der
masser af plads til begynderen, der gerne
vil snuse til den internationale atmosfære.
Det er gratis at campere ved banerne;

forholdene er primitive, men klubhuset
rummer de basale faciliteter, WC og varmt
vand.

Der kæmpes om guld-, sølv- og bronzemedaljer, samt om vandrepokaler til vinderne.

-

fortsat
15.00 Finaler (ca.)

125 kr. pr. mand m/k, uanset antal klasser
(Combat uden brændstofl

Bqrbecue:
WORLD CUP

Chernirtci(Llkraine)

fødselsdag

31.maj 9.00 Konkurrencer

-

WORLD CUP

rSpanien)

11.00 Konkurrencestart
19.00 Barbecue / 60 års

WORLD CUP

F2A, F2C

Auturnl of Bukor-ina

09-11,10

Kampflyvning

Fredag 29.maj Ankomst og fri træning
LBrdag 30.maj 10.00 Check-in

F2A, F2B, F2C, F2D

V Open Internacional -{bierto
03-0-1

Teamrace / holdkapflyvning

WORLD CIIP

F2A, F2B, F2C

Open International de Cascais

VARCUP

Begynder-kunstflyvning

Tidsplon:

F2B, F4B

1er Grand Prix du Luxembourg

rr':

Kunstfllwning

Good-Year Semiskala holdkapflywning

F2D

#d

Cascais ,P'

speed (2,5 ccm)

minispeed (1,00 ccm)

WORLD CUP

Wierzawice

MBZB-Cup'98

25-27109

F2A
2A-14
F2B
F2B-B
F2C

125 kr. pr. mand m./k
50 kr. pr. barn (under 15 år).

Betoling:
Postgiro 5 620171,
Aviator's modelflyvere
senest lørdag den 16. maj.

Tilmeldinq
senesl løåog den 16. moltil:
Ole Bisgaard
Roald An-rund-.en-"vej 51<==obs, ny adresse
921t) {alborg SØ.
tii.: 9S l-1 36 55<=== ogsa n1-t telefonnr.

lnformofion:
Jesper Buth Rasmr-rssen, tlf.: 98 31 91 98
eller klubtelefonen: 98 15 8f 18

OId Time Stunf
tii OId Time Stunt
'98, samt Æ Stunthose Cup '98 - i weekenden 20.-21. juni i Herning.

Du indbydes hermed

OldTime Stunt

Du indbydes hermed til årets store begivenhed indenfor linestyret Vintage modelflyvning, nemlig Old Time Stunt. Eftersom
stævnet er ved at være en tradition, bliver
der i år, som noget nyt, en spændende pokal
at flywe om. Vi har nemlig genfundet en
gammel historisk pokal, som er kommet til
veje og blevet restaureret, så den funkler.

Sted: Herning Modelflyve Klub
2016 kiokken 13.30

Tid: L6rdag den

Pris: 30,- kr.
Regler: modellen skal være fra 1964 eller
tidligere, dog gerne nybygget, men efter
gamle originale tegninger. Gerne en gammel motor fra dengang, f.eks. FOX - McCoy
- Viking og så r'idere. ]Ien det er dog ingen
absolut betingelse. hvis du kun har en nyere motor'.

Der bliver præmie for den rnest autentiske og flotte Old Time Stunter.

55

Æ Stunth.ose

Cup'98

Du indbydes hermed

Tid: Søndag den

21.

til Stunthose Cup

juni klokken 9.30

Sted: Herning Modelfllwe KIub
Pris: 50,- kr.

F ritt' ly u nings -U n ionen

Der flyves traditionen tro om pokalen i
såvel begynder som ekspert klassen. Så
mød venligst op, såvel den etablerede dan-

markselite, som den nye kommende elite,
der om føje åa tager den nuværende elite
over i Old Time Stunt - se anden indbvdelse.

Den opmærksomme læser vil se. at der er
to stævner på en og samme rveekend og på
samme sted.

Derfor opfordrer vi dig og din familie til
at sætte begge dage aftil begivenhederne.
Vi kan tilbyde:
Fælles frokost l6rdag klokken 12.00

Deltagelse eller tilskuere/supportere til
Old Time Stunt samt fri træning til Stunthose Cup. Derefter tilbyder vi som i de tidligere år hyggelig fællesspisning med en
halv flaske vin inkluderet i billetten.
Vi håber at I bliver natten over under de
sædvanlige enkle vilkår, dog tilbyder vi i år
gratis badninS (altså solbadning).

Danmarks eneste FAI anerkendte
fritfl ywningsorganisation.
Medlem af KDA.

Kontingenter for 1996:

Senior
.Iunior

Intro-medlem
Abo. FF-NYT/
MF-NYT
FAI Licens

i

il l'lrc'i.

1,,'

210

)

,".lifl

kr

medlemsbladene.

Modelfll,tte'Nyt udkommer i månederne februar, april, juni, august, oktober og december. Fritflyunings-Nyf udkommer efter bchov 4-6 gange årligt.

Unionens adresser

Formand

.Jerr. Bolctt:eniu.

S"-; c

Krist r,nsel

:.r:: l'

(med forsinket spade ellckt. r-i vil muljelis

salrerrrt toile:tet rlir -r' :.r.dt

250kr.

Fritl'lyunings-Nyt I Model.flyue-Nyl er unionens officielle medlemsblade.
Meddelelser, forslag til Landsmødet etc.
betragtes som værende udsendt til medlemmerne, når de har været offentliggjort i

Koldt vand på dunke og camping toilet
ht'rc cn nctn'.trrl

450 kr.
250 kr
150 kr.

\:

61, ' . '.

,r-.' l. l.

G:::

r-r : l. ..

r;r--s

-.-:

200.- kr.
I{an du kun deitagc r cieie af ci:sst- åt'rångementer er priserne:
Frokost:
20.- pr. næse
Aften
75,- pr. næse
Ilorgenmad: 20,- pr næse
Der kan kobes ø1, vin og vand til de sæd-

r

:

E

-s,'æver med GFK krop og lærdrg-bek æcit

e -fcJid el.svæverlSpv.

mm 1.275,-

1700

:=: a'3:c',,et eiektrotilbehør købes hos:
n(a

-_:-="-- \ ll;,-,
l,L:,,.1il:nz.t:t
- -':1'-- -'1*'t-"--'--

.

Alt dette far ciul :il cier rilr-:cl

L

,.'::'::a:: ::t

r:lr

K;.:.:.r

. -:- .r:: S:i -, :^:s A e :2

-{.-:: lrmi,-,in irn::r

;:æ:es 3e:si l.la:iiac-itr:sd39 ira i7

Bredgade .c0. 2. th.
6900 Skjern

O0-21 .A0

RiNG EFTER GRATIS PRISLISTE

tlf. 97 35 40 04

:

vanlige lave priser, under hele arrangementet. Så pak kun fl1'vegrejet og campingudstyret, så sgrger vi for resten.
Vi

ses

Tilmelding:
Uffe Olesen, tlf.97 13 22 54
Steen Lysgaard, tlf. 97 12 34 50
Aage Wiberg, tlf .97 20 97 37.

Næstformand Hugo Ernst

Opslogsfqvlen

Ægirsvei 38
7000 Fredericia
ttf. 75 92 92 93

Økonomi
medlem

Annoncer

Degnebakken 22
Vigersted
4100 Ringsted
tlf. 53 62 57 03
e-mail: karsten.kongstad@post3.tele.dk

Redaktør

nummer skal være redaktionen i
hænde
senest den 20.

Arre

ttf.75 I9

Distriksleder FrankDahlin
Gjerager 7

Købes: Ældre Futaba S-20-servoer.

6880 Tarm
t1f.97 37 24 42

^_
31 54 22 27

Distriksleder HenningNyhegn

ØST

Industrivænget 28
3400 Hillerød
ttf. 42 26 35 25

Udtagelses-

Peter Buchrvald (lormanci
Jens B, I{r'istensen

komite

Tom Orager

Karsten Kongstad
Erik Ifuudsen
Uh'ik S. Hansen

Dc nsk Modelflyve Veteronklub
- : -rtet Donsk Modeflyveforbund

r'l Erik Knudsen
,\magen'ej 66 . 6900 Skjern
T]f. 97 3517 67

)Iaterialer

JorgenKorsgaard
Ahornrveg 5, Ellund
D-24983 Handewitt

T]'skland

tlf. 0049 4608 6899

april

Sælges: OS FT-300 bokser, har kørt
max. 45 min., kr. 6.000.
Lurs Schram - 33 25 85 85 I 2A 96 85 84

29 04

e-mail: sij@esbkomm.dk

\DST

Opslagstavlen skal sen-

Kastanievej 4, 5884 Gudme
Annoncer til Opslagstavlen i næste

Simon Jonassen
Roustvej 214
6818

til

til:
Modelflyve Nyt
des

Karsten Kongstad

Købes: Nybegr'nder leder efter en sender og en modtager, helst 4-kanals,
max pris kr. 500.
Kenneth Simonsen - 56 27 40 63.
r

Sælges: Færdigbygget Tlphoon, spv.
1,60 m. glasfiber, lawinget kunstflyver m. ny Webra. Færdigbygget Skylark 56, spv. 1,40 m, lawinget trainer
m. 6 ccm Enya. Byggesæt til Eagle-15T. Komplet FM radioanlæg m. 2 accuer. I servoer, 12v batteri, powerpanel,
elstarter, elpumpe, oplader plus en del
byggegrej og værkstØj. Samlet pris: kr.
3.500.

86433487
56

I 8647g04s

fil start kassen

CRASH! . SA HASTER DET ,..

W|NGCUBspv.2025mm.....

.1995,00

CESSNA182spv. 1910mm. ...........2385,00
SUKHOI-2g. 60spv. 1555mm. .........2075.00
ULTIMATE 10spv. 2x1430mm. .........2575,00

mm.

....

545,00
675,00
850,00
945,00
675,00
625,00

.

.
.

CONDOR gilder spv. 1600

TRAINER 40

mm.

..

.

H

m. krængeror spv. 1500 mm. . . . .
798,00
NUTTEN SPEC|ALspv. 1800mm. ......1795,00
HURRICANE midt wing spv. 1480 mm
875,00
JUNO biplan meget flot model
spv.1280 mm
.875,00
CAP 21 kunstfl. model spv. 1500 mm.
1275,OO
SUPER CAP 21 do. spv. 1830 mm. . . .
1 795,00
CALYPSO kunstfl. model spv. 1700 mm
1 48s,00
LUCKY STRIK 40 lrainer spv. 1320 mm. . . .800,00
THUNDER B|RD20spv. 1220 mm.
...775,00
PIPER CHEROKEE 20 spv. 1260 mm. . . . .765,00
JOSS STIK 60 spv. 1720 mm
1 085,00
SONIC 500 spv. 1300 mm. . . . . .
......645,00
DFAGON LADY 60 spv. 1680 mm
.....1485,00
DRAGON LADY 40 spv. 1325 mm
.....1085,00
VASP {0
.....1s85,00
.:T
SAPHIR Il
335
.
.2695,00
FLYING FiSH::.
.....1795,00
GREAT LAK:S : .:
1 1 45.00
p-ir Jliusll-"G
395.00
-ai .^
P-51 D t,lUSTAriG =:
P-51 D l,lUSTAllG

Metanol og Nitro

.

ULTIMATE 10 do. 30% skala .
.3675,00
.160
ME-109 glider spv. 1
. . . .695,00
F-20 TIGER SHARK spv. 1220 mm. . . . , .1495,00
SKYMARKcovered spv. 1690 mm.
..1098,00

ANGEL 1500 spv. 1600 mm
ANGEL 2000 spv. 2000 mm. . . . .
ANGEL 2400 spv. 2400 mm. . . ..
ANGEL 2800 spv. 2800 mm. . . . .
LARK MK-ll STUNT spv. 1600 mm.

. .198,00
akku . .
.........198,00
Powerpane|fra.....
. . .298,00
Starter op til 20 cc.
. . .175,00
Strøm på dåse med Lader . .
xnøgle.
.....48,00
Bossi rørfra
..........25,00

12 Volt start

Viforhandler:
t ngjlljfr-

Enurnzr

rvtul-tlel.ex hiEeq

Great Planes
Spirit 2 m.
Spirit 100

.

Fjernstyringsanlæg
Multiplex

Europasprint

....

::.:':tr
::.

-i:i ---:.:

.

: ::' ::,

.:.
a ::.

Sælges: Fl-rr-eiJar I J ska-a Hper Cup
komplet med radio kunne ses fl1r-e pa
Egeskor- sidste sommer,. kr. 5.000. Excell 60 mekanik for indbygn. i krop m.
10 ccm \Yebra og 4-bladet Bendix hoYed, fartreg., komplet m. FC 18 radio,
kr.5.000.
Morten Fauerholm
- 20 72 58 03 (eft. 16.30)

Sælges: Ny Spitfire m. motor, spv. 176
cm. Ny ilIustang m. OS FS 120 Surpass motor, sp\'. 166 cm.

Europamc.

1020..
2010

Comander mc.

Tilbud
Profi mc. 3010 Club Edition . . .kun 3785,00

Piper Cub spv. 1555 mm.
Piper Cub spv. 1945 mm.
Piper Cub spv. 2285 mm.

.........
.........
UllraSport1000 .......
S-i:: Decathlon {0

UltraSport4o
UltraSport60

180,00
.1300,00
.154s,00
.1

.1745,00

Sælges: Hn-. sceca.. spr-. 1f0 cm ;n.
15 ccm 2-takts OS 10E FSR-B\I m.

prop€l og resoror. Graupner \IC 16
fiernstlring m. batterier, modtager
samt 4 servoer og værktøj til motor,
alu.kuffert til anlæget, el'b. separat,
prisid6 samlet: kr. 3.000,
Sigurd Rasmussen - 86 88 17 36
Sælges: Ny Titan 23 ccm m. let modificeret dæmper og 18" x 8" propel, al-

drigk6rt, kr. 1.500.
Jan Knust - 86 82 90 82

DJURS HOBBY
v. Valter Hansen

Rådmandsvej 40. 85OO Grenå
Giro 9 72 92 08 Tlf. 86 32 66 03

Telefontid: 14-17 (løtdag efter aftale)

Kobes: Canopl. til \YIKs Speed-Astir
i 3 m udg. t John Xielsen - 98 18 62 97
Sælges: Ilultiplex 3010 Euro-line sender udbygget til 8 kanaler incl. sendermodul, senderpult og X-rem, kr. 2.500. 2
stk. Webra 61 FLS motorer m. pumpe og
bagudstødning, pr. stk. kr. 1.0b0. 2 stk
Hatori potter m. manifold til Webra 61,
pr. stk. kr. 350. Webra 120 F Aero m.
pumpe og bagudstØdning incl. Webra resonanspotte og manifold, kr. 2.300.
Leif Widenborg 53 62 52 84 {efi. 17)

BREV

SæIges: Godkendt og fl5.weklar Fokker
DR 1 (se MFN nr. 4r'96 s. 40) inkl. 62

pel, spv. 2.990 mm, \'ægt 19.5 kg. inkl.
6n I brændstof, har kun r'æret i luften
ca en time under godkendelse, ca. kr.
12,000. Webra T4 15 ccm, ny rem. ny

karburator, ommodificeret (karburator i stopstykke), kr. 750. Baggr-und for
salg: stop som modelfl)'ver.
Dieter Thmme - 53 61 51 94

575,00

. .2625,00

EuropaSprintmedlader.. ......1398,00

\renzer - 62 22 9141

ccm Titan motor med gear 1:2,5, to
modtagere, to akkupakker å 1.400
mhA samt alle sen'oer og ekstra pro-

1

..2225,00

Tilbud

64414559 Frr
I
Sælges: Webra Speed 61 RCG m. bagindsugning og gear 1:1,66 og potte m.
krummer, kr. 800 eller by.tte m. svæveeller elektrofly.

.......1348,00

Europa mc. 1010

fidsskriftet Modelflyve Nyt
Nørrevænget 3
DK-5762 V. Skerninge

Tegn abonnemenf på

MFN ønmelder

Modelflyve Nyf og fo bladet til
tiden i resten af I99B
Snyd ikke dig selv for glæden ved ot fa uodelflp,e Nyt med posten
hveronden måned fro nu of. - Tegn obonnement!
Abonnementsprisen for resten of t pp8 (iolt 4 blode) er 126,00 kr.
Bestil ved ot udfylde og indsende nedenstående kupon.
Som obonnent får du tilsendt blodet med posten umiddelbort efter
udgivelsen - du slipper for ot gå forgæves i blqdkiosken, når blodet

er udsolgt.

Pos

po dine blode

Vi hor fået fremstillet nogle solide somlebind, der hver kon rumme
l2 numre of Modelflyve Nyt - oltså to årgonge.
Blodet holdes fost i somlebindet med metolklemmer - der skol
ikke limes, ,hulles<< eller klippes for ot få blodene til ot sidde fost,
og de kon let toges ud igen, hvis mon skulle få lyst til det.
Somlebindene er lovet i meget kroftigt plostbetrukket korton.
På forsiden og på ryggen er der trykt >Modelflyve Nyt<<.
De leveres i fem flotte forver - husk ot krydse of på bestillingssedlen
herunder, hvilke(n) forve(r) du ønsker. Prisen erkr.75,- pr. stk.

Dqs Elektrc-

lmpellerbuch

Ekspedifionsgebyr
måttet indføre et ekspeditionsgebyr på olle ordrer
Vi hor desvaerre
,l0,.l00,-.
og gor til dækning of
Ekspeditionsgebyret er kr.
under kr.
portoudgitterne ued udsendelse o[ bestilte blode og mopper.
Ved ordrer ouer kr. 100,- opkræver vi iniei ekspeditionsgebyr.

Hvis du ikke vil klippe i bladet, sa skriv

Grundlogen, Selbstbou, Einsotz
Skr'æn-rmer den t1'ske or-erskrift dig

gøre med elektro-fan.
Både begyndere og mere øvede fin-

din bestilling i et brev eller pa et postkort!

I
Hermed bestiller ieg:

:-

Abonnement lro
pris kr. 1 26,-

3/98 (i olt 4

blode),

stk. somlebind å kr. 7 5,-

i forverne:

bla , gul -: grøn l) rød Il sølv

il
I

rl
n
i-

Årgong
Arsons
Argong
Argong
Argong
Argong

97, kr. 150,?9,
95,
94,
93,
92,

!,r.

]!9,

kr. 125,kr. 125,kr. 125,,l00,kr.

Beløbet vedlogi i check

Novn:

Adresse:

Postnr./by:

Følgende enkeltnumre {sæt kryds) d kr. 3r',50:
Nr.2 Nr 3 Nr 4 N- 5 Nr.6
Nr. l
1986:
1987:
r 988:
1 989:
I 990:
I 991:

r

'l-

1995:
1996:
1997:
I 998:

optimalt. Naturligvis fortælles

rf_
;tl

der i denne bog alt, hvad man behøver
vide om elektro-fan modeller. Både den
teoretiske baggrund og en række konstruktive detaljeløsninger, der kræves
for at få succes med hjemmebyggede
modeller og fan'er ,gennemgås. I tekst
og 180 fotos - heraf flere i farwe - fortælles om egnede forbilleder for elektro-fan projekter, hvordan man kan realisere den vigtige letvægtskonstrukti-

on, og hvordan man udnytter fan'en

:t

1992:
1993:
1994:

ik-

ke. og drommer du om en hurtig jetmodel. sa foltæller "Das Elektro-Impe11er-buch", hvordan det kan lade sig

.

også

om flyn'ning med eletro-fan modeller.
Et heit afsnit omhandler start, flyvning og landing med jetmodeller. Har
man ikke lyst til selv at konstruere eller bygge, er der tillige en oversigt over
tilgængelige modeller og fan'er.
Fascineret af elektro-fan modeller? -

Her er bogen.
Den er skrevet af Dirk Juras og udgivet på r'th.
"Das Elektro-Impellerbuch" kan skaffes hjem hos flere af Modelflywe N1'ts
annoncører. Prisen i DM er 29,50.

FUTABA 9201 NY HEL]KOPTER SERVO TBÆKKEB 9 5 KG,
FUTABA 91C2 NYHED GOD PITCH SEBVO TRÆKKER 8 KG
FUTABA 960] GAS SERVO/ SVÆVE SERVO.

FUIABA

.

31]O'

-a2700NYSEFVoTLP|EZO3000.. . . . .

325,00

FUTABA PIEZO GYRO FP-G301
FUTABA G 153 BB. .. . . .. ... .. .

r54........... .

FUTABAG

JB 3000 PIEZO GYRo .. ..

4995.00K8
::--':::-',:
7250.00 KR
:-: :: :: :l ' ,'i3- : {C .
1004'SEX-CELLGRAF|T-:S::::-::-:', 9195.00KR

1006-5WCX_LpRo\,,'0:_r^-:r,r..:r:--:

-?C
ra

1008-5 X-CELL
1009-s x.cELL
1010.5 X-CELLta

s-2902

.

.

(C',,:-:-r--

800s SKY:oY
...
8015 S(\',:CX:.a-,i:.'
81aC pÅ\!--:.r,r:.r,r-r :3.i1,c3"r:3GIAFHUS

aa:i (c3:_:! icc'.'-_ -c:','
8700

X-'REI'E

F0-:: O:

BEBGE\ CE\rUq/ r\TREP'D
ERGo 30 . .. .
EBGo

46

.. .. .. ..

..

..

ICG360PIEZOGYRO[/ED' HEADINGLOCK'.,.,., .,..
NY [/lNl PIEZO GYR0 STABIL FRA -5 TIL +60 GRADER..

68CI'421OGR

695.00 KR

XL

KULFIBER

SK

SYI\4ETRISK

8195,OOKB TGCOMPETTION SYN/ETRISK
2642.00KR
TG IVINI SELECT S-SCHLAG
5775.00 KR
S-SCHLAG
TG IVOSKITO

CII ]35 GB

450.00 KF

55 Cl''l 150 GF

450.00 KR

s.scHLAG

55 C[4 150 GR

ALL-ROUND SY]\IETRISK

50 CI,I 140 GR

450.00 KR
450.00 KR

6775.00KR

TG SHUTTLE

6775.00K8

TG [/INI

55

NHP FAI

3275,00

NHP FAI SII SEM

1975.00 KB
1975.00 KR
1050.00 KB
1025.00 KR
625 00 KF
-c75

S

KULFIBER

SEN4I

68 CIr/

700,00 KR

66 CM

575,00 KR
575.00 KR

68 CIV

ERGO

Cl\.4 M

55 CIV

NHP KULFIBEB ROTOBBLADE IVOSKITO54 CI\,4
NHP AFSLUTNING T]L ALLE SPOBT II ROTOFBLAOE PR SÆT

425.00 KR
425,00 KR
'1s.00 KR

HALEROTORBLADE.
SITAB GFK ., .
GFK TFAPEZ HV]DE VARIO

250,00 KB

NHP KULFIBER TILALLE 1O CCM HELI ER,
NHP KULFIBEB TIL [IOSKITO GPH346 X-CELL,;åCO NIIM
THP KULF BER T L ALLE 5 CCIII B CC[/ HELI ER .., ... ., .

135.00 KR
135.00 KB

275.25 KR

110.00 KR

fil

OS-Laser-Superfiger
lagerføres
OS 40 LA blå, 6,5 ccm....................kr.
OS 46 LA blå, 7,5 ccm.....................kr.

698,714,-

Nyhed

OS 40 I^4, sølvfarvet, 6,5 ccrn ...kr.

-jyru--"rtP-€

selvbyggeren

Skalategninger og tilbehør er på lager fra:

Dennis Bryant, C.A.B
Mike Smart og Brian Taylor

.... ..

..

65.00 KR
70.00 KB

.

. ..

28,00 KR

.

..............

35.00 KR

SE ALLE PRISERNE I VORES PRISLISTE

PAKKEN ELLEB PÅ INTERNET
PÅsrAr,rDl

DER TAGES FORBEHOLD FOF EVT. TBYKFEJL OG UDEFRA KOMMENDE

BETALE POSTORDER MED DANKORT,OG SPARE OPKBAV'OG FÅ VA.
BERNE LEVEBET MED DET SAMI\,IE.SOM VED BESTILLING PA INTER.
NET!

ROTORDISC'EN

AMLUNDVEJ 4, LINDEBALLE SKOV
DK.7321 GADBJERG T1F.7588 5454
BtL 2084 5454 FAX.7588 5495
WWW.rotordisc.dk
E-MAIL: rotordisc @ infogrindsted.dk

LTNDEBALLESKov 1.N0v.1ee7

75 88 54 54 , Biltlf, 30 73 44 54 , Fax75 88 54 95

Stort udbud i fiernstyringsanlæg

FrrtaDa

50.00 KR

..
.

395.00 KR

Benthe og K. H. Nle/sen . Amlundveil 'Lindeballe Skov '7321

lbrrpae,

. .. ..

..

. ..

425.00 KR

iiliiii

bj-Yeø

50.00 KR

575.00 KB

I

00 KR

Stil krav til kapacitet, finesser og pris, og vælg
mellem:

10.00 KR

100.00 KR

FORUD BE]ALING.
NHP CUBT S FAI EXPET

2725.OOKB

'1890.00 KB

1

PR]SJUSTERINGER. VARERNE SENDES PR.EFTERKRAV.ELLEB MOD

3350.50 KR

NHP KULF BEB ROTORBTADE

^::-:.:::::-_:

6.

68 CI\4.170 GR

TG ALLFOUND

50-51 5.53.55
NHP CUBTLS SPORT II
NHPKULF BEB ROTORBLADEX-CELL 55CM

^a--.:::::--:

ENYA

SYIVETR

ALLE TG.ROTORBLADE

DER FINDES KATALOGEB OVEB ALLE BYGGESÆT FRA DE
FORSKELLIGE FIBI\4A'ER. SE UNDEB KATALOGER,

_ar: ::
-'':_ :-_:. ^ :-^:
:: r. :' -:- ' :: :-:: ' :-=

5

695.00 KB
580.00 KR

2075.00 KR
1995.00 KB

. .. .. ......

10.00 KB

2s.00 KR
42.00 KB

os8t\,lEDtuM

NHP CURT S SPOBT

fTEBRA 61 P.5 HELI ll4OT0B

4 ..

542.00 KR

l'l0T0RER M.M.

.

KR

1

GLøDERøR

ENYA

TG ROTOB BLADE

TG 3D

128,00 KR
'127.25

.

CONCEPT 60 SORTE TUNGE. .. ,.,,. .
3D PADLER LETTE TIL 30 HELIEB ... .. .. .. .. .. .. ...

ENYA

69 CM 205 GB

KR

.. .

OS A3 NYT ALL ROUND GLODEROF,

ET LILLE UDVATG AF BYGGESÆT FRA ROTORDISC EN.

\Y

KB
KB
7s0.00 KR

66 CN/.195 GR

KB

col\cEP-60IV|DE.LETTE.

1375,00

S-SCHLAG

8375.00

399,00 KR

3295.00

TG SELECT

6l'.v

I'iY YS 61 SIDEUDST.HELI IIIED PUMPE,INTRUD PRIS..,,..,..

KB

TG EXPEBT

7825.00 KR

X'CELL PRO TYNGTEPUNKTS KOBRIGERET,
X-CELL HURTIG AF OG PA PADDELVÆGTE

1175.00KR ROSS 3'4-5-6
750.00KR ENYA3.......

4695.00 KR

Y:\i;q:

.

....

,1575,00

3450,00 KB

KR
6450.00 KB

107.50 KB

.

2475.00 KR

FÅES TIL BÅDE HøJRE OG VENSTRE
620.00 KR
S.SCHLAG 69 CIV.2O5 GR

11350.00KR

5895,00

i:^::_: --::'.r:(:\,r(

FrJRJli::J:_

.

..
.
...
..
..
..
...

.

FUTABA PIEZO GYBO FP-G501

1001-5 X-CELL60lv1El:,i-',
1004-5 X'CELL 60 KL:F

KB

VABIO NY TYPE TYNGTEPUNKTS KORRIGERET.. .. . .., " . '
X.CELL PADLEH IMED SKRUE VÆGTE TIL 30-40.46 HEL]ER.

PADDELVÆGTETIL30-40.60HELI88. .....,...,,,..,......F84

GYRO'E&

HELIKOPTERBYGGESET,

682,00

1195.00KR

.

SUPER HIGH SPEED SERVO TIL PIEZO GYBO

KOPTER-

KR
KB
495,00 KB
160.00 KR
682.00

664,-

Bemærk alle OS-motorer
leveres m. gløderør og dæmper.

SUPER TILBUD!
Magnum XL, 91, 4-takt.. ...............kr. 1645,Magnum GPA 40
2-takt m. tomgangiust. ......... -...........kr. 498,-

Nyt telefonnummer

55 73 66 22
MODELLER FOR ALLE
Velbyggede træfærdige modeller i kvalitetstræ
med alt tilbehør.

J
j\/':=.!=cH
-,<

545,675,E50,-

945,-

12V blyaccu 6,5 mAh/7.2 mAh fra...kr. 149,Powerpanel flere typer ogsa autm. frakr. lEs,Brændstofpumpe f .eks. KAVA-'tj ........kr. 169,Nyt hovedkatalog fra ICVOSHO
Indeholder nyheder i fly, bil, bad og helikopter
inkl. forsendelse kun.......................kr. 5O.-

Ramsherred 27 . 4700 Næstved
Fax: 57 83 14 10

Farbehold for udefra kommende prisændringer,
ryklejl oa udsolqe uarer

CAP 2l kunstfl. model
spv. 1500 mm................. .................k:. 127 5,SUPER CAP 2l kunstfl. model
spv. 1 830 mm ..................................kr. I 795,GREIIT IAXES bi-plan
spv. 1200+1095 mm ........................kr. I 145'CESSNA 182 spv. 1910 mm ..........kr.2385,SUKHOI - 29 spv. 1555 mm ..........kr.2075,UITIMATE 1O-3OOS biplan
spv. 2x1430 mm ................. .............kt. 257 5

"

ABNINGSTIDER:

Fredag k|.11.00-18.00

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

JOSTI - HOBBY

DAN M AR K's ST Ø RSIE 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 E Lt KO PT E R E...
Direkte import fra:
GRAUPNER-VARIO-ROBBE
G-KAT
G-l\/lNl

GBAUPNEB hovedkatatog 46FS i997 tysk . ....

..

kr.

...

kr.

G-NYHED GRAUPNEB nyheds katalog gB tysk. .......
.
R-KAT ROBBE hovedkata og 97/98 tysk... . .... . . . .... .
R-NYHED ROBBE nyhedskata oq 98 tysk...... . .. . .
VARI0 he kata og 7. enge sk
.........
V1/04"8 VARi0 nyhedskatalog 98 engetsk........
..........

kr.

GBAUPNEBminikatalogdansk.l00sder

. .

V1/01

.........
..

....

kr
kr.
kr.

100,10,.
20,100,-

ta_
ItE _

kr.

5 ter u/dunk . ... . .... .......................... kr.
N,'lETAN0L5 term/dunk+mærkat........... ..... kr
AEROSYNC 2 ol e, 1 ter..... . .
... ........ . .. kr.
lr/ETANOL

2800.1
2800.5

.

AEROSYNC2oie.5 ler.............. ............ .. kr

40,.
70,-

I

'122,-

410,.
14s,-

\ rA\Rto-r
NITR0 1 1iter.........

f U-Rotor-syzsterrre
lJli Streich

8035
8800
8700
8900
7008

I

FLASH speed FAI krop......
Alle reservede e t i VARI0

k

.

GqAUPNER TRA NEB 400 for 6,5

kr.
kr.
kr.

3231,3588,.
................... .............
8700,.......... kr. 10356,kr. 2160,.

3::,:',:a

4451
4447

4452
4455

fy lræner io' 32 notcr

\./':a':'a

2816..

UN .EKSPEBT IVEKANIK,,.

kr.

3764.4594,.
1079,2495,-

UN.EKSPERTIVEKANIK2OOO-NYPROF,,,,,,,
UN STAB60trænersæt.............. .

Kr

kr.
ULTRA-STAR 2000, NY prof træner ..... . ... ... ... .. . kt.
JET RANGER krop tl UNI.IVEKANIK . . .. ........... kr.
IVEGASTARFAIkTop-ny.......................
.......... kr.

FUTUBAvLLrtrui,riurr,r

.

.............

..

r1,låå

. ......

FUTUBA-qA\Eq................

52902 cU-JRABOVAcKq0P.................
52991 FUTURA SE TRAINER ny version.

403i2
403
4'0
34 6
34/10

4682.59

1682

...

...

.

..

VABIO GFK (g 3sr3sr;
VAB O JAVIO g asi le; S.':.r::
VAB 0 3-D ac ooa : ...
VAR 0 Fa e:oro b aoe GF( rode
VARIO halerotorblade sorte g asl oer
P asti{ 1a e'o orb a0e tlEil/ ..

,

.....
....

kr
kr

kr.
.. kr.

kr,
kr.
kr
kr
. kr.
.. kr.
.
.

.

kr.

ROSSI gløderør 4-5.6.
OS g1ød"eror type 8 for

0S g ooe'or'o'4lakt .
0S g ooe'o s'og e r'yos.....

.

G ode'o'skaoe. GBAUPNER

..

1Sgg,-

1628

GBAUPNEq

1797,.

R4001

F0BBE stale'60.

oJo
R4002

GBAUoNEqslo'sLpe'sla1er.........

6426

.

kr

1037,-

.

kr

1369,.

GYPSY Ic. 6 5 ccm notor

srale' 60................
.........

B0BBE supe'stane' 120................ ..........
GRAUD\EB powe'oaael l2 Vo t (-/)
Laoe'Jn ve sal aeo 5 LOga-qe ....... ..

CS'.'iX a' S:', :::: -- -'..:,'?'..'
c: ,.,:x a' :x " - .x ...,-.:: -:.: -.:-

kr.
kr.
kr.

cm

IAAI
4508

kr.

1007,-

kr.

392,-

kr.
kr.

.

..

i': kr.

.

935,1014,-

1100.-

kt.

kr
kr.
kr.

2502,.
685,399,490,-

F1259
F1117
F1257
F1264
F1104
F1241
F1202
3285
51 40
3286

..

FUTABAservoHELl59203,tlPlEZO.....
FUTABA servo S9101

kt.
kr.
kr
........ kr
.. kt.
. kr.

FUTABAgyroGl54.
FUTABA gyroGl53BBliniær...............................

F7Q4O

FUTABASENDERFCISV3PLUSmodi.+3ser..

3

4829
FUCUb

F091

1

F0950
F0921

F0955

JOSTI-IIATA JOSTI - HOBBY
Postbox 42 - Blommevang 2 - 3550 Slangerup
Tlf. 47 38 1 5 69 - Fax 47 33 59 51
Aben: mandag - lredag: kl. 10-17 eller elter aftale, lørdag lukket.
E-mail: hobby@josti.dk
lnternet: www.josti.dk

14,18,"

34,-

29,-

F4040
F7050
F801

1,-

12,-

kr

.

GRAUPNEB PIEZO GYB0 2000...... .................,
GBAUPNER PIEZO GYB0 3000 ny
GRAUPNEBomdrejningsreguiator. ..................
FUTABA SENDEB F14 m/modt. og 1 servo ........
FUTABA SENDEB FC16 m/modl. og'1 servo ......
FUTABA SENDEB FCl8 V3 modt + servo. . .......

F4O3B

1

2235,-

FU-ABA servo 53003
FUTABA servo HELI 53001 ..
... ..........
FUTABA servo HELI S92A2 ............... . ..........

.

7,9,10,-

.... kt.

.

1500.2135..
25g6..

:CSS :a7F:tll.lO.rcl5c:r:e.-nyiy0e.......... kr. 1995;
iiOVA FOSSI C60 10 ccm HELI motor .. . . . .....
NOVA ROSSI C60 kabural0r/slyrel nål
. .. .....
80SSl 1 0 ccm ldstodninger ....
.... ......
fra
VARIo ldslodn
............fra

nger...

cr

1O

0S,,,rX:: 3. j::-:: -:::. .:::iOSS :a: i:-r.'ClOl':::":::.:...

661.882,808,.
85,331,67,-

....

kr. 29,- Balsatræ bedsle AND
ANt N0 kva tet - prlsen er baseret på køb af
kr 49,- m n. 10 plader:
kr. 65,- 1,0 mm. 10 x 100 cm
kr
kr. 38,- 1,5 mm, x 100 cm
kr.
kr 50,. 2,0 mm, 10 x 100 cm
kr.
kr 266,. 3,0 mm, 10 x joo cm
kr.
kr. 352,- 4,0 mm, 10 x 100 cm
kr.
kr. 389,- 5,0 rnm, 10 x 100 cm
kr.
kr. 585,- 10.0 rnm. 10 x 100 cm
kr.
kr. 189.- 20 0 nm 10 x 100 cm
kr.
kt. 220.-

....

1355

6733,.
6800,.
8994,'
2906..
9200.-

kr. 630,kr. 695.-

atrf,t

1659

1680

1687
.

ccfl rnotor

i50
...... .............
GRAUPNER I,1IN] ViPER,
Vrngeiang 77
.......................
GBAUPNEB PABTENAVIA P68 C VICTOR
Vingefanq 1 33 cm for 2 el-m01orer. .. .. ...............
EASY ll svævefly med el-motor ny. .. .................

62C7

JREFGO50.nylrænerior46motor. kr 3488,JRSUPEB0ClrtsYoungboodF3C kr11900,.

53002 l\,10SKiT0 XXL. nyhed.....

sæ15
s290'

kr.

cm

hurtig sam lng

kr.1158,.

a:a CS','iX jJ -4.:6 19 cc: m g od:foi..
ta3 0S l.'ÅX:6 LA ba 7 64 ccnr n't'g oderor
JR ERGO 30.

162

ti

3eA!PN:R TFAINER 60 for'10 ccm molor
, -::':'! 18C cm

TILBUD + KOMPLETTE PRISLISTER
Se på www.josti.dk

4463
4466
4464
4450
4448

FÆRD GBEKLÆDT med stafer nger

\.'':e'a.c

..

lræner.

C- C(-SÆT

-l

C0L BR træner hel kopter - nyhed.........
..........
K0B0LD fast-færd g heiikopter træner......... ...........
X-TFE[,4E træner, ny mekan
VIPEB. ny FAI

*

FUTABA SENDER FC28 V3 a u kuffert
GRAUPNER SENDEB l\,4C 24 med modtager. ny
FUTABA ITI0DTAGER B-115 PPIV.............. .
.
FUTABA IVODTAGER F"118 PP[,1
FUTABA I\IODTAGER B-138 PPN'I
FUTABA I\lODTAGER R-129 PCMI ..................
FUTABA I\4ODTAGEF R-138 PCN/

kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.

kr
kr

kr
kr.

.. kr.

112,175.-

495,850.714,849,.
1353,.
2498..
3400..
1303,.
1400,1920,-

3445,3900.6800,7200,.
664..
752,828,.

kt.
. kr.
. kr. '13s0.-

ffiW

kr.1100.-

W-. €;'

,t

t)9

zilztz.,'r1-:'Ji
I *rl339.)l\
1'1J
t,fi,r r, r

l$årlv

WW

\iw
(l{!*

., a a et l.l riaLitorlatrske

.?l^i:I:1.?l-3: 3:,?.[:

''

'.5@i*

s!*$x
_'..-re"

,'

. r.d"-

-:rø

.&..-;

--"r" a.i&s&

E rn u p n g r

Ut

O nortensen nonngæ
Viforhandler følgende mærker i RC-anlæg:

*nPl?!fi.Emuønzr

Acoms

ffi

lrlgeg

BIPE SPECIAL Spv. 1400

mm

.

.

. 1460,-

PIPERARROW Spv 2100 mm..

MULTIPLEX
FIESELER STORCH Fi156 Spv.2080 mm. . ,

TRAINER 2()()()
Spv 1550 mm leveres med den nye lydsvage

.. ,1530,-

BANDIT
2-WD otf-road pick-up med 2,5 ccm motor

ThunderTigerGP42motor.. ,..... KUN1595,MedmotorogRC-anlæg-4servo .......2795,-

medlrækstart.

.......1895,CESSNA 177 - MlNl CAHDINAL Spv. 1730 mm . 1620,-

NY SERIE FG BILER MED
22 CCM BENSIN MOTOR
Prisen pr.

stk..,.. ..., kun.

5698,PORSCHE 911 GT1

4-WDmedmotor...,
Med RC-anlægog

,,..2195,glødestarteroglader......,,.2695,-

FØLGENDE MODELLER
KAN LEVERES:
Rena:: Liax Fa'y
Ira -.-^
=.
I t^.^-r-^
-. ^,

Fcrscr:911 Gr2
Bt"lV/ 320
Mercedes CLK

FORD ESCORT RS

4-WDmed3,5ccmmotor..., ...,...,4495,-

Alle priser er incl.25'k moms. Der iages forbehold for trykfejl, udsolgte varer, valutakurser, afgifter og andre forhold der kan indvirke på prisdannelsen.

ABNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG KL. 13.OO - 18.OO.LØRDAG EFTER AFTALE

Her kqn du l<øbe
dit modelflyveudsryrs
Nedenfor bringes en liste over hobbforhondlere, der hor et særligt udvolg of modelflyveudstyr.
Såfremt du ikke finder din forhondler på listen, eller hvis du i øvrigt finder feil i denne; så skriv til

Modelfyv. Nyt, Nørrevænget 3, 5762V. Skerninge, eller ring på 1r,.62241255 idogtimerne.

19;\

50.\R

1998

:i

47 3839 59
Onkel Buchs Legetøl
Jernbonegode 38, 3600 Frederikssund

ECA..................

::

.

.42483738

Helikopler spec. Rotordiscen ..........75 88 54 54
Amlundvei 4, linde Skov 7321 Godbierg
Fox 75 88 54 95;

w.

Hobby og Fritid

\
..

.................

49 21 45 42

Avionic.............
Frichsvej 25, 8464 Go\en

R/CModelcenterApS . . . ....... 42286600

Diurs Hobby

Thcrshclms Alle 6, Tulstrup, 3400 Hillerød

Nørregode 4, 8500 Grenå

ic:! ce Moieho"by
I :--:-'::::: '0 aCC0 Roskllde

.......4237 0622

Longeiondsvej

Legelond,l5,

92

9, 4220 Korsar
53 41 21 22

Jupitervei 9, 4500 Nykøbing Si6ellond

45 BB 89 87

42 4201 13
... 44 99 00 30

Hobby

53 46 37 20

.....86 43 39 23

.98121315

.

Norregode I B, 9000 AoLborg
Aolborg hobby Shop .......................... 98 13 62 63
Vesterbro 1 15, 9000 Aolborg

Fyn:

Nørremorksvei 61 , 9270 Klorup
Silver StorModels ......................

661221 04

Søndergode 26, 5000 Odense
Forve- og Hobby Hjørnet

6221 31

31

Klosterplods 4, 5700 Svendborg

Nyborg Modelhobby
Christionslundsvei 47, 5B0O Nyborg

65 31 60 56

75 28 04 55

Bork Hovn,6893 Hemmet

Den største speciolforretning for modelfly

Jysk Hobbycenter .............................

og modelhelikopier i Donmork.
Blommevong 2, 3550 Slongerup.
Fox:47 33 59 5l
E-moil: hobby@ josti.dk
lnternei: www.iosti.dk

Fælledvef 26, 7000 Fredericio
Hobby Shoppen
Sønderbrogode I 0, 71 00 Veile
MID
Tietgens Plods l, 8000 Arhus C

HOBBY.......

O. Mortensens Hobby

9831 9422

....

.

. . 98 5202 55

Ølsvei 35, 9500 Hobro

Winkelmonn Legetøi l/S .
Strømgode 3, 9800 Hiørring
Electric Flight

........ 98 52 05 65

Equipment.........

98 43

4872

12,9900 Frederikshovn
Model
........98 429022
Moriendolsvei 105, 9900 Frederikshovn
Sdr. Jyllonds A116

El-Teknik..

Bornholm:

Auto- og Surf ........,.........

......47 38 t5 69

I -l:: ,

Leif

Odense Hobby

11

Overtly Models .......
75 65 17 71
Nepiunvej 38, 8732 Løsning
Fcx:75 64 42 45, e-n,ail. overfly.model@get2net.dk
..... 86 67 64 64

Byvei2T,4532 Gislinge

Jyllond:

HOBBY

75 61 60
8700 Horsens

vå!-:'c::: J5 :yJJ a3-aers
Ac,c::g Fcbcy Se.u'ce .. ... .

.Jupiter Hobby

J/L

..... 86 32 66 03

Hospitolsgode

..,

45 87 02 10

..... 86 94 60 88

Rosenkildevei 2, 3000 Helsingør

57 67 30

JOSTT

rotordisc.dk/E-moil rotordisc@infogrindsted.dk

Nørrevaenget 106, 3500 Værløse

MODEL & HOBBY
FI-u-::...: ::--,-: lr - r-- :,. --::::.i
i-:.l:.-:
---

Øvrige Siællond:

.............

:. : .-. :r,jr ti,liit,1 ntt,d tlt,htrlige
- : .- .: ,i:: 'iir .k( i. d(r luu'litl?t oC
.: r' -: .' i: iili, iinttilit,fort,ru,qt,rtde
. /1,.,i:11111r1y 11. - Pu ,!t,ttsttt
- j ..., ::-,: l;,::tiIllr-. n]lrtcliller og
''_.-:-,. -: :: . ...,- .-:.:iu:t::ti::tiritr:llr.
-

7591 4540

Dorthes Hobbystue....................... ........56
Midgårdsvei 2, 3ZO0 Rønne

9

5 9 4 49

75 83 04 94
........ 86 1236

Til forhondlere of modelflyveudstyr:
På denne side kon du få en >fogtelefonbogsonnonce,,:

t5

Ring på telefon 62 24

l2 55

for yderligere oplysninger
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