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STARTEN PA EN GOD HOBBY STARTER HOS
WITZEL HOBBY

f,6DELt-loBs)
å rg

---S

DERKOMMER NYE MODTAGER MED IPD SOM ER MERE
SIKRE END ALMINDELIGE.
DE FILTRERE UVEDKOMMENDE STøJ FRA SA SIKKERHEDEN BLIVER BEDRE.
IPD ER MULTIPLEX AFLøSER
FOR DET GAMLE PCM. DE
NYE MODTAGER KAN BRUGES TIL DE FLESTE SENDE-

NYT RADIOSÆT FRA MULTIPLEX.
COCKPIT VARIOSÆT
BESTAR AF SENDER MED 9 MODELLERS
HUKOMMELSE, 3 SERVOER, MODTAGER
OG AKKUER TIL SENDER & MODTAGER
LADELEDNINGER & KRYSTALSÆT
FORVENTET PRIS KR. 2.600,00

MULTIPLEX KOMMER MED 2 NYE SERVOER
COCKPIT BB 35X32X15 mm 27c TRÆK
20 Ncm. FORVENTET PRIS KR,226,00
MS.X1-SERVO 15X23X9,5 mm 69 /BB MODEL
79 PRIS FRA KR. 236,75 - 283,5

RE.

PRISER FRA KR.714,OO
PROGRAMMERINGSBOX

TIL MULTIPLEX MC-V2
SERVOER MED DANSK

MANUAL KR.367,00

NY HELIKOPTER FRA MULTIPLEX RAPTOR HOVEDROTOR
1245 mm MOTOR TT PRO 36H.
PRIS MED MOTOR KR. 3396,00

ALPHAJUNIOR VINGEFANG 210 cm.
PRIS MED BEKUEDNING KR. 1568,00

NYT MULTIPLEX KATALOG
KR. 69,00

WITZEL HOBBY
SøGADE 26

41OO

RINGSTED TLF. 57 67 30 92 FAX 56 87 92 30

ABENT MANDAG -TORSDAG 11.00-17.30 FREDAG 11.00 _ 18.00 LøRDAG 9.OO _ 13.00
www http://www.witzel-hobby.com u mail salg@witzel-hobby.com

GODT NYT FRA
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-*.Gdr,rtn {frh.

DEN RIGTIGE START

PIPER CUB J-3, 1555 mm

1,040.-

PIPEB CUB J-3, 1945 mm

1

PIPER CUB J-3. 2286 mm

1.990."

ELECTRI CUB 1500 mm

TAVIONICI

106798..

Å

- lar den som rned stor interesse og omhyggellghed selv bygger sin model, så han kender hver en pind i modellen. Det er vigtigt at
man vælger et byggesæt af hoj kvalitet og
med en ordentlig vejledning lil. for at opnå et
godt resultat - at spare måske 200,- kr. på et
byggesæt af en dårlig kvalitet, kan resultere i
mange ærgelser og i at man kommer skævt
ind på hobbyen. Vort bud på en god begyndermodel kunne være en PT40 Trainer fra
Great Planes, der flere gange er kåret med
årets bedste byggesæt.

REqLFLIGHT
n\ca
ffi*x

.Y 9:fl-l:
fd,Fr'tE
9:{. ! I t{ Ll i. i I it, r

ffi

Nu er den opgraderede version af REAL FLIGHT endelig kommet med I
lighed for at bruge sin egen sender. Kom og prøv den i forretningen.

REALFL|GHTm.senderpult........kr.2.395,-

REALFLIGHTcd .......kr.1.395,kr.2.895,-

REALFLIGHTDeLuxem.senderpult
REAL FLIGHT De Luxe

EXTBA3005,

......

1.295,-

mm.... ...

1.740,.

1470mm.

EXIBA3005, 1680

F-t4

,-";*e'FY .;I=rn\æ**.
F-14TO]\ICAT 1460

mm ...

n.

Pris incl. Oracover beklædningsfolie,

......kr.1.098,.

Pris med 6,5ccm rnotor samt
Rc-anlæg med 4 servoer ......kr. 2.895,-

ffi

nye helikoptere, og mu.

FEALFLIGHTDeLuxeupgrade ..kr.

ADD.ONScdvol.1
ADD.ONScdvot.

895,285,zoc,-

............kr.

2 ............kt.

intedace . .kr.2.795.-

l<ytrSHtr
tilbehøroglim

1

Hetikoptere

NEXUS 30S m/OS32 SX-H ........3.795,NEXUS 30D m/OS32 SX-H........5.995,-

NEXUS46miOS46FX-H

.. ...

..s.995,-

NEXUS LEGATO m/OS FS s2S . . . .6.995,-

............ ..2.995,NEXUS30S ...........2.445,NEXUS 30D
.. ..... ....4.29s,-

CONCEPTSR EP

EN GOD START
- hvis man lkke har faet bygget sin model og
gerne vi i uften i en fart.

TILBUo: CONCEPT 60 SF
SPAR 1.500,- kr.- NU KUN

....

....4.495,-

^c

-,/-

-.lrllF4.*
ULTIMATE 1092 mm

E;ae,MoDELLEB

o
AVISTAF 40 AFF færdigmodel, 1520 mm, le.
veres med OS46LA motor
kr. 1,595,.
eller Thunder Tiger GP 42 motor tll kr. 1.595,Pris med motor samt RC-anlæg

til

med4servoer

.......kr.2.795,-

Til lader. accuer samt nødvendigt udstyr skal
regnes med ca. 600,- til 1.000,- kr.

DOUGLAS DC-3, 2095 mm 4.8,5 ccm

.

2.595,-

F4U CORSA|R. 1575 mm 10-20 ccm .

,

1.895,-

P51 I\,4USTANG, 1651 mm 10-20 ccm

1.895,.

P-40E WABHAWK, i625 mm 10.20 ccm

1.895,.

AT-6TEXAN. 1625 mm 10-20 ccm ..

1.895,-

CacxpIT**

SPITFIRE MK, IX,

t.GEE BEE PROFILE 40

15

mn

Lt
\:
,
*r*
3ptftt

1.895,.

P-39 AIRACOBBA,
11

1600 mm 10-15 ccm

Så kom den endelig - SPIFIT ELITE.
Den populære SPIRIT er nu kommet ien ny
udgave med krængeror og flaps.

2140 mm 35-70

SPIF|TEL|TE2000mm.....,.,.

F4U CORSAIR, GIANI,

798.-

ccm

..

ccm

CESSNA 182,2055 rnm 10-20 ccm
BEECHBAFT BONANZA,
2060 mm 10-20

SPIRIT 2000 mm

Dazzler 40
Spv. 1450 mm for 6,5-10 ccm

....

ccm

..

.
.
.

3.195,3.195,.
2.295,-

FJERilSryR'NGS.
ANLÆG

2.295,-

Contender Den legendariske Sports flyver
Spv. 1350mm, ior6.5-10ccm
kr. 1.195,-

\

- Spørg Avionic til råds, hvis du
tænker på nyt fjernstyringsanlæg.
Du vil hos os altid få et godt tilbud
og vi forer de kendte mærker
FUTABA - MULTIPLEX GRAUPNER og HITEC.

...

SLOW POKE 1,5-4,0 ccm spv. 1270 mm
Slov
755,-

hyggeflyverl

.

PICO JET m. motor. . .
Den s Cste nye el-flyver fra Multiplex

595,-

1.595,2.095,-

COCKP|Tlnternational-sæt ..
2,495,Top-Selleren fra l\/ultiplex med de mange
muligheder.

1.795,.

P-51 D MUSTANG, GIANT.

2197 mm 41-70

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

COCKPITTheBrick-sæt.......

C0CKPlTVario-sæt

1600 mm 10-20 ccm

DANMARKS
største udvalg
til modelflyvere!

Nu er den her. Den længe efterspurgte F-1 6
FIGHTING FALC0N fra Kyosho.

F-16m. motor,spv. 935

mm,.....

1.285,-

Agenturer:
R&G Glas og Epoxy . ORACOVER . EXTRON . KAVAN . StG . Chris
Foss . MFA England . FLAIR . Airfly Modelle . Robart . Hobbico .
Wing Manufacturing . Hobbytrå . Greven .Jamara .Aeronaut .
IKARUS . Carl Goldberg .Great Planes Top Flite . DuBro . Kyosho

IAVIONICI . Frichsvei 25 ,

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

B464Gatren . Tlf. 86 94 60

88

.

Fax 86 94 62

88

.

lnternet adr,: www.avionic.dk

.!

å#.*

If,b'
Prina

Elipsord

Prima el-svæver spv.200 cm

;?*

Multiplex Pico lnt. anlæg

KUN 1.195,.

Multiplex Cockpit lnt. anlæg

Pico anlæget har V-hale mixer, højderorskompensationsmixer og Combi-mixer, men er
ikke et computeranlæg der husker flere modeller.

Modellen styres med højde/side-ror og er velegnet iil
begyndere.
Sæt

1:
1.995,.
Prima incl. motor, støjkondensator, klappropel, JES 350
fartregulator samt 7 x RC1700 akkupack

Cockpit er computeranlæget der husker 9 modeller.
Det har 13 forud programeret mixere lil vingemodeller/

Sæt 2:

helikopter samt dual-rate og expotentialstyring.

KUN 3.995,.
Sæt 1 + multiplex PICO Int. fjernstyringsanlæg, PICO
lader til 7 celler samt Combi-lader 5/700

Udførlig beskrivelse af de omtalte fjernstyrnigsanlæg
finder du på:

Sæt 2 indeholder alt nødvendigt, for at komme godt
igang med elJlyvning.

I

nternet: www.elfl

ig

ht.dk

Er du i tvivl om valg af anlæg svarer vi gerne

cm

Elipsoid el-svæver spv. 280
KIJN 1.350,
Modelien slyres med højde/side-ror og krængror.
Vi anbefaler en speed 500/600 er,,t. m/gear og 7-B celler.

pa dine spørgsmå|.

Qualro svæver spv. I 50 cm
KUN 995,
Quatro er en fræk lille svæver som er velegnet lil HLG,
skrænt eller sp.400/480 med gode svæveegenskaber.
Modellen styres over højde/side-ror og krængror.

FLERE NYHEDERTIILBUD PA VORES HJEMMESIDE

Alle tre modeller leveres med hvid glasfiberkrop,
færdigbeklædt ribbevinge samt nødvendig fittings.
TWIN STAR komplet med de nødvendige kabler, fittings
samt motorer/propeller med Sanyo 7 x RC1700 akku og
JES 350 fartregulator

1.295,-

PICO JET modellen kommer komplel med de nødvendige
kabler, fittings samt motor/propel (samletid ca. 3 timer).
Byggesæt med Sanyo 7 x500AR akku samt JES 180
f artregulator (byggesæt 595,-)
1.275,-

,ft ft

4 \.r

OS 65 LA

vandrel eller lodret. Leveres med
E4010 dæmper og let.lusl6rbar karburator.

,&*u**

,:.;,i.. I .

L

i-{ i'.1

IZE.EtEIflEg

Den nyeste model i LA - serien.
Kvalilettil rimelig pris. 10,85 cm
'I,7 HK v. 16.000 omdr/min.
Separat dyse, der kan monleres

VORES NET ADRESSE: www.elflight.dk
E-Mail : elfl ight@3w.dk

.(

å*t"o;k
Nyt fra:

RING EFTER GRATIS PRISLISTE
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Den 1. april 2000 er det 40 ar siden Silver Star
Models startede under meget beskedne forhold.
Gennem arene har jeg altid prøvet at tilbyde de
bedste modelartikler til de danske modelbyggere.
F.eks. inlroducerede vi proportionalanlæggene på det
danske marked. I mere end 25 år har vi været dansk
agent for verdens førende modelmolor fabrik - OS
Engines. Jeg vil også i fremliden levere de bedste
varer fra hele verden. En slor tak til mine mange
kunder gennem tiden.

Sanwa RD-6000 er el meget
avanceret computeranlaeg,
men let at program-

laderapparat.
Bemærk: alle
betjeningsknapperne
er monteret.
lndeholder programmer til helikopter og
fastvingede fly.
Ring efter prospekt!
I løbet af kort

tid introducerer vi andre spændende

Sanwa RC-anlæ9.

SY brændstof biler 1:10
Vi kan nu levere en hel serie kvalitets br€endstof biler i
skala 1:10. Bilerne, der er g0% færdige, leveres som
2WD eller 4WD. De er forsynet med en let startende
2,5cmr gløderørs molor med snorestart.
2WD leveres med flg. karosserier: Porsche g11 GT,

KATALOGER

9900 Frederikshavn tlf. 98 43 4872
fra 14.00-20.30
Træffes bedst: yandag
Torsdag fra 1 7.00-20.30

o.t'*;
';r;***
HIROBO SHUTTLE

_"_

*

Condor 25 & 40
g,-

-"å

Mercedes C, Ford Escort, Opel Calibra & Toyota Celica
4WD leveres med flg. karosserier: Ferrari F50, Ford
Escort Cosworth & Porsche 911

:i,
''8t@.".'. '':Yt

Gl

Ring eller e-mail efter gratis bilbrochure.

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

- nos ain forhandter
eller mod frimærker ellerchec( fra impoftøren.
Simprop Hovedkatalog 1998 - kr. 60.OS Motor-katalog - kr. 10,-

t yipmtnL

V/ Jan Abel, Sdr. Jyllands Alle 12

Danmarks mesl populære helikopter. Shuttle er let at
klargøre, flyve og vedligeholde. Leveres i byggesæt
og færdigsamlel., med og uden motor. Moloren kan
leveres med lrækstart. Shutlle Z er standardudgaven. ZX er med ekstra kuglelejer, halestøtte og metalkobling. ZXX er Deluxe udgaven med mange finesser. Reservedele kan leveres fra lager lil rimelige priser. Ring efter gratis prospekt.

Sanwa RD-6000

mere - selv for
beqyndere. Leveres -l
komplet med 4
servoer, akkuer og

E [zcLrLc ittg lrt

E@ma il - axmo@post3.tele. dk

Prøv først hos din sædvanlige forhandler.
Kan han ikke levere, er du velkommen til at kontal<te os.
Vil du besøge os, så ring i forvejen.
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Flol træbyggesæ1. Leveres i 2 udgaver.
TII 5 og 6,5 cm: motorer. 25H - spv. 133 cm. 60H -

spv. 160 cm. Byggesæltene indeholder hjul, tank,
spinner, undersiel m.v.

IVYT FNA HOBBY WONLD
Svævemodeller/elektromodeller:
Modellerne er alle med glasfiberkrop og
vinger beklædt med film. Sættene leveres
som svævefly men dele til ombygning til EL

lvlultiplex EL-modeller.

Alle modeller er med motor

er med.

Junior Palio

TF
Æ
,3

Euro-Disc
spv. 50 cm, væg|275 9...........

-96,,
1i1....*a

.-r--**rf

.JF41'",

kr. 260,.

F-16A Falcon
Spv. 91

cm............

kr. 1285,-

..,,,"ii&i*;:.

PICO-JET. Spv. 895 mm................. kr. 595,-

-rd

Styres med side- og højderor.
Spv 220 cm, vægt 1 100/1700 q ... kr. 909,Sport Palio som Junior Palio
men med kræn9er0r............,........ kr.998.-

'ø

r.
'w

\.ilts

Thermic Palio

i'{%

-å*"#

Demoiselle
spv 95 cm, vægt 290 9............ kr. 430,Grande Endecker

Ti-*€'?txtlt{ p&}"i&
TEDDY Spv. 1250 mm

spv. 1 10 cm............................,. kr. 398,-

Rumpler Taube

spv I 20 cm......................

kt.478,-

T-334 Shootingstar
Spv.

117cm...........

kr. 1175,-

Limbo Dancer
Vinder af det engelske Fun Fly mesterskab

1

998

Blariot lll
Styres med side- og højderor.
Spv. 246 cm, vægt 1 200/1 800 g

kr. 998,-

spv. 1 26 cm ......................

kr. 398,-

Molorsæt med 2 propeller

kr. 195,-

Fartregulator - fra.............

kr.185,-

Aquila
TWIN STAR. Spv. 1420 mm

kr.652,-

':3
ilr

-Y

,

l\,4otor

..,,1|s

&*uård
Spv. 2 1 4 cm, vægt

FfrL*S
b*
3;'
F-

1

300/1 800

g

5-6,sccm. Spv. 127 cm

.

Extreme Fun Fly
kt. 1024,-

Falco2

r*r
'i!'

SPv.196 cm
vægt
1300/18oog

SIG Something Extra
Spv. 130

cm

..... kr.798,-

Yamada YS motorer

YS motorer er de kraftigste og mest stab le firetakts motore'pa ma.<edet oq oenvtles dedor a'
largt de lleste hLlstllVVnrnQspiloter verdeq ove..
Alle fi'eta(tsmotorer e, med "FJel lliection og

Extreme3D Fun Fly........................kr. 678,-

''Super Charqer"

YS
YS
YS
YS
YS

F253, 8,6 ccm, med dæmper ...........kr. 2575,F291.15ccr. neodæmper. ...... <r. 3995;
Fl20NC.20 ccm. med dæ-per.......kr. 4351,140 LTted 23ccn.......... ............ hr. 4663,F2140,23
..kr. 4995r
ST GS40 RC Ring m/dæmper................kr. 748,.
ST GS45 RC ABC
849,.
ST G51 Rirg 8C n
. ..
868,ST 561K 4 rg RC m dæmpe'...
978,ST S91K R 19 RC m,dæmper .. . . .".. 1210,OS 40 LA P,C.6.47 ccn m oæ-pe, ....
698,OS 40 LA S lver m/dæmper....................kr. 648,.
OS 46 LA R/C,7,45 ccm m/dæmper......kr. 750,.
OS 40 FX R/C. 6,47 ccm mldæmper ......kr. '1198,OS 46 FX R/C, 7.45 ccrn m/dæmper......kr. 1271,OS FS"52, 8,56 ccm midæmper..... .......kr. 2'128,.
OS
FSll n/oJmpe og oærpe.. . . .. .h'. 2995,.

ccm....

mioæmper... .(.

dæ-på.

Multiplex Cockpit
Cockpit sender kan gemme indstillinger
mange

til 9 modeller. Du indstiller de

funktioner til både motor-, svæve-, og
heli modeller med en dreje/trykkontakt lettere kan det ikke blive.
Cockpit lnternational med alt..kr. 2495,Vi sælger også Futaba, Graupner og Hitec anlæg og tilbehør.

.1.

. ..
.

Il

wE88A35.1.45HK... ......... .........k. 771,.
WEBHA 4OF GT

.,

.....................kr. 894.-

WEBRA50FGT.... ..............kr.945.SC 40 Aero RC ABC r oæTper ............{r. 600,SC 61 Aero RC ABC - oæmper. .... . .. kr. 750,.

l\,4inimum PC: Pentium 100 med Win 95, 16 Mb

Ram, Super VGA med 256 farver.
Kun kr......................................................1298.-

Vi fører også 3W og Saito motorer.

llobbg luorld
v/

.

Birgit og Erik Toft . Elvirasvej

1. DK-7100 Vejle . Ttf. og fax Zg 72 22 95

e-mail: hobbywo@post5.tele.dk. www.hobby-world.dk
Aben: Mandag - fredag: kl. 10 - 13 + 15 - 18 - Besøg uden for nævnte tider efter aftale.

Vi

sender som postordre i hele landet
Ring efter kataloger fra:
GRAUPNER - MULTIPLEX -

ROBBE-SIMPROP-FLAIR
GREAT PLANES - GOLDBEBG
MIH - PRISLISTE 99

Modelflyve Nyt 1/2000
I

korthed...

EM skala'99 i

...................side

!ekkiet

8

..................side

8

Bjarne Pedersen fortceiler om denne beg"ivenhed, hvor Leo Eriksen deltog med sin
Fokker F.XII Mercur.

Tournament of Champions 1999..side t2

l55N:0105-6441

Det er verdenseiiten blandt kunstflyvnings-piloterne, der kcemper ved denne
"world class competition" i Las Vegas om
en præmiesum på 180.000 dollars. Peter
Jersin blev en stor oplevelse dgere, da
han overvcerede denne konkurrence.

REDAKIION:
Ansvorshovende redoklør
B. Aolbæk Nielsen,
Kostonrevei 4,

5881c',clmp
rlf. 62 25 20 00

Gummimotorer.........,......................side

Grenredoktører:
Rodiostyrino

4700 Næstued

VM FgB

Tlf. 20 26 r 0 53
Lore Holte

Birkehoven 109

2980 Kokkedol

T]f.49r8rBs6
Fox 49 18 18 77
E-moil: holte@nob.dk
I

i--.k-i-^

F

9877 æh1

moil: modelflyvenyi@modeiflyuninE

riiflyvn i ng

.....side 44

I tekst

og tegninger giver Jgrgen Kors-

97.................

....side 46

Fem minutters flyvning i stille vejr uden
termik er, hvad denne F1A model kan
prcestere, fortceller Jørgen Korsgaard, og
med fotos og tegninger giver han en gang
bygge-inspiration.

Besøg hos Josti-Hobby...................side

48

- aflagt af Lars Holte.

...side 26

Produktinformation.......................side

49

Helikopternyheder fra Rotordisc'en

Dødsfald....
28

...................side

49

Leif Nielsen fra Thy RC-klub er død.

Lars Holte har bygget og flØjet denne
amerikanske "park flyer". en lille "skalamodel" af det scerprcegede bonbefl5,'.

Longgode I B,-l.v
9000 aolboro
E

i Sydafrika

82-bomber i miniformat................side

Coreten S. Jøroensen

rll

16

Fem danskere var med ved dette VM, og
de fik nogle spcendende oplevelser - også
uden for flywepladsen.

E-moil:pnm@post4.tele.dk

Cirkelkrog til FlA
og FIH modeller....

BIG AL

fremdrivningsmiddel
tii modelfly. J6rgen Korsgaard har samlet
næsten alt, hvad der er vcerd at vide om
Wakefreld-flwernes avancerede motorer.

Poul Møller
Morbæruængel 9, Fensmork,

...side 42

Svend Plougstrup stiller store krav til sine
helikoptere. NIed X-CELL har han fundet
en type, der stort set opfylder dem alle.

gaard anvisninger på, hvordan sådan en
konstrueres.

- er verdens celdste

Arild Lorsen, Rugmorlen 80,
8520 Lystrup
1ll. 86 22 63 1 9 (RC-unionenl

Mig og min X-CELL

C<

:

Jørgen Korsqoord
Ahorn*eg 5, Ellund
D 24983 Hondewrti. Tvsklond
Tlf. 0049 4608 6899 '
E-moil: ikorsgoord@foni net

Hanburger Modellbau Tage ........side

30

ar ogsa dansk deltagelse
blandt udstillerne. nemlig fra klubberle
- havde -sidste

"El1ehammer" og "Guldsmedene".

Henvendelser lil unionerne
bedes retet direkte iil det resoektive

sek.eioriot.
Tlf nomrene oolvses under orooniso
tionsnyt (se ind(.fonegnelseni

Redoktion:
Tidxkriftet Modelflyve
Koslon evei r',
588r' Gudme
rll. 62 25 20 00

Historien om en stor stormodel ..side 50

Np

Henrik Kejiaa har bygget en model af
SAS's nye Dash 8-400 med en spændvidde på 4,3 m og en lcengde på 4,37 m.

Ekspedition:
Trdsskrihet Modelflwe Nu
Skondhu<p
5762 Vesler Skerninge

I

Poslairc

rlt

...................... side 52

å2 2a 12 ss

{i olm. koniodid)
Annoncækspedition:
Trdssknftet Mode lne N,'
Strondhuse 4
5762 Vester Skernir:e
I f. 62 24 l2 5s I oir'":..c-d)

Udgiver:
Donsk Mode fl)rye Fc-1,-:
K ous tqeberq, 13-m:aj
Sonderuongsvei 5,
4583 S1ællonds Cd:e

Tlf og fox 59 32

7l :3

Abonnement og løssolg:
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"Tournament ofChampions" i Las Vegas er den
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Ny høiderekord

vere verden over (ved hjælp afJava eller IRC) om spørgsmål eller ideer, man

I det tyske blad Aufwind kunne man i
nr. 6/99 læse om Dr. Wolfgang Schårpers rekordflyvning med solcelledrevet
model uden motorakku. For at kunne
følge sin model så højt op som muligt
allierede piloten sig med en ballonskipper, og efter at have ventet et styk-

ke tid på det rette vejr flBj Wolfgang
Schårpers "MiniSolarExcet" op i 2.065
m hpjde, mens han selv stytede den fra
varmluftsballons gondol. Med den imponerende højde lagde han næsten 800
m til den eksisterende verdensrekord.

Hvordqn gør ieg?
Udebliver Modelflyve Nyf
eller er det blevet beskadiget, så skal du
snarest henvende dig til dit lokale posthus, som derefter skal rekvirere et nyt til
dig fra Østjyllands Postcenter.

Skifter du odresse,
så husk at meddele ændringen både til
Postvæsnet (så du fortsat kan få bladet
til tiden) og til den respektive unions se-

kretariat.

Ved evenluel udmeldelse
er det vigtigt, at du giver besked til din
unions sekretariat - og ikke bare lader
være med at betale det næste kontingent.

Stof til Modelflyve Nyt
skal sendes til grenredaktprerne og ikke
til den ansvarshavende redaktør.
Drejer det sig om organisationsstof, referater, indbydelser el.lign. skal det dog
sendes til de respektive unioners sekre-

www.net-flyvning

har. Jeg snakker selv tit med dem og
kan sige, at de er meget veniige og
hjælpsomme. Al chat foregår selvfplge-

lig på engelsk.
Hvis du skulle komme ind i chatten,
erjeg der som regel om aftenen i rcchat
og har nick-name "Santa". Der er også
et spørgehjørne, hvor du kan læse andres spørgsmål eller selv stille nogle.

I det svenske

Modellflygnytt kunne

man i nr. 5-99 læse om, hvordan Torbjcirn Carlsson tjener penge på sin hob-

by ved at fotografere fra luften. Den
svenske pilot har en hjemmeside. Synes du det lyder spændende, så tjek
hans hjemmeside'. http: I lhonte9.swip-

Overskriften er ikke en side på Internettet, men er du stødt på en hjemmeside om modelflyvning, som du synes
andre skulle kigge på, så mail adressen til pnrn@post4.tele.dk, og vi bringer den videre under denne overskrift.
Har du ikke selv en computer med
adgang til Internettet, er der efter-

net.se I -w-83822

lairhtm

Det engelske modelsvæveflyweforbund
BARCS har en hjemmeside på adressen http: I lhotne.clara.net lbarcs I . Påt
den side findes informationer om engelske og andre internationale stæv-

ner, ligesom der er mailinglister om

hånden adgang til en sådan på det lokale bibliotek. Besgg det, og få evt. en
til at hjælpe dig i gang - der er mange
spændende ting om modelflywning i cy-

F3B, F3J og HLG.

berspace.

de berettes om race med

- OY1976 - har
fundet denne side, som han skriver ikke bør ses affolk, der skal på charterferiell http: I lwww.auiutionpics.de I

Er du til flvrace, bør du tjekke siden
http: I I wwut.aitace.org l. På denne siReno

rigtige fly ved

i USA.

Tommy Christensen

www.rconline.com et et sted, hvor man
både kan chatte med andre modelflv-

En god start
websitet

til

en surftur på nettet er

http: I lwww.ouguelph.cø l-antoon lwebsites lrc.htm. På denne canadiske
side er der mange gode links.

tariater.

Referofer,
der modtages mere end tre måneder efter et arrangements afholdelse, kan ikke
forventes optaget.

EM skqlq

99 iTiekkiet
I

Billeder,
som sendes sammen med artikler eller
referater (og det er altid en god id6 at
gøre det), vil så vidt muligt blive returneret - men det forudsætter en oplysning
om, hvem de skal tilbage til. Vi vil også
gerne kunne fortælle, hvem der er fotografen. Men undlad altid at skrive direkte på billederne.
Vi får det pæneste resultat i bladet,
hvis der foruden papirbilledet også kan
lægges negativet ved.
Vi kan nu også bruge digitale biileder
på diskette, når de er gemt i JPEG-for-

matet. Men husk, at der skal altid vedlægges et udprint af biiiederne.

Disketter
Når en tekst er skrevet på PC, så send hvis det er muligt - en diskette med foruden den printede tekst på papir. Det vil
være en trjælp, hvis det skrives på di-

sketten, hvilket tekstbehandlingsprogram der er anvendt. Ønsker man di-

sketten retur, skal der også skrives navn
på, og der må gerne vedlægges en frankeret svarkuvert.
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Arliklens forfafter Biorne Pedersen (t.v.) ses her sommen med John Borgen under en træningsweekend i
Filskov, hvor flyveprogrommet for Leo Eriksens Fokker F.Xll Mercur blev pudset of .

december 1998 blev der afholdt styringsgruppemøde ved Ulrik Litzen for

at planlægge det kommende skalaår
'99.

f:
f

i

l
I

I

I

i
Styringsgluppen har-de da modta-

get papirer vedrorende EII i Tjekliiet.
Vi - John Borgen. Llirik og underte€inede - blev hurtigt enige om. at det r-ar pa
tide, at Danmark markerede sig inter-

nationalt; ikke siden Eli i Finland i
1993 har der været dansk deltagelse.
Valget faldt på Leo Eriksen og hans
Fokker F.XII Mercur, som vi mente var
en god kandidat i international sammenhæng. Leo blev kontaktet, og han
indvilgede heri.
Nu var det så om at forberede os, så
godt vi kunne. John tog sig af papirgangen i forhold til FAI, da han har
nær kontakt med Narwe Jensen. Internettet blev også anvendt i denne sammenhæng, dels fordi det er rart at ha-

ve direkte kontakt med arranggrerne,
og dels ved vi aferfaring, at papirgangen via KDA ikke altid fungerer opti-

malt.
Den 24.og 25. iuli blev udset til at
være træningsu'eekend i Filskov (Leos

hjemmeklub). deiris for at vi alle tre

kunne mødes og snaklie om 16st og
fast, men ogsa for at pilot- og hjælpersamarbejdet kunne rettes til og - hvad
måske var endnu rigtigere - at få gennemfløjet programmet. I den forbindelse kom John med et par t.ældig gode ideer. En af Leos i-algfri mandwer

er en trekantbane. og det kan være
vanskeligt at få lige lange ben. John

tegnede ganske simpelt en trekant på

et stykke A4 papir, holdt spidsen ind
imod sig selv i øjenhojde. og fik pa den
måde landkending. Ved hjælp af disse
referencepunkter var det betl-deligt
nemmere at få det til at ligne en trekant. Under udførelsen stiilede John
sig et godt stykke nede ad banen, holdt
armen vandret og i samme øjeblik, modellen ændrede højde, blev der gfort

En værdig repræsenfont for de donske forver under
den tlekkiske himmel
Originclen blev byggef of Orlogsværhet i t933
pc lic:ns fro Fokker. McCellen er byggef of Leo Erik_^-,.^! 1 . _-.! -- .-æraviCde pa 255,8
cm. D=n veler 8 kg cg c'r,v:s of rre aS26FS me
torer.

tegn, så hjælper kunne meddele pilot.
En rigtig god fidus!
EM var berammet til vare fra den
22. t1l den 28.august, altså startende
en søndag.

Torsdag var møde/pakkedag, og i
forvejen var vi enige om at k6re sydpå
fredag morgen for at overnatte et sted
i Sydtyskland og køre videre om lørdagen.

Alt forløb perfekt, John havde

sør-

get for en Ford tansit via sin gamle
arbejdsplads . Lørdag eftermiddag ankom vi til Vodochody godt trætte, men
med en hel flywer. Vi havde valgt at
indlogere os på det hotel, hvor indregi-

streringen samt den daglig ledelse
holdt til, hvilket senere skulle vise sig
at være god disposition.
Det donske hold. Fro venstre Leo Eriksen, Biorne
dersen og John Borgen.

P*

Søndog den22.ougust
Vi var alle spændte på at
sen, og skuffede blev

se flyveplad-

vi bestemt ikke.

Stedet var ikke mindre end Aero, en
flyvemaskinefabrik med egen startbane og tilhørende hangarer. Til opbeva-

ring af modellerne var der stillet to
hangarer til rådighed. Vi havde selskab af svejtsere, englændere, polakker, tjekker. ukrainer og mange flere.
Det var et herligt syn at se dette varierede udbud af modeller.

Alle lande fik tildelt en halv time

til

prgveflyvning, hvilket vil sige, at vi
havde tre gange så lang tid som de
Øvrige. Prøveflyvningen forløb uden
problemer.

Hen på eftermiddagen blev åbningsceremonien indledt. Samtlige
lande havde fået tildelt et landsskilt,
og i samlet flok blev vi ledt ned til standerhejsning og officielle taler. Herefter

blev der serveret gullash og rigtig god

tjekkisk øl krydret med et lokalt
jazzband.

Mondog den 23. ougust
Efter tidsplanen skulle Leo have sin
fgrste flyvning k1.15.00. Dette tidspunkt passede os glimrende, for det
gav os god lejlighed til at studere de
andre deltagere. En ting, som vi meget
hurtigt blev klar over, var placeringerne af diverse manøvrer. Vi har altid
herhjemme holdt på, at de skal ligge lige ud for dommerne, men her var dommerne enige om, at det var fint, blot de

lå det samme sted, f.eks. i ottetallets
skæring.

Klokken blev 15.00, og vi var klar.
Motorerne blev startet op nr.1 blev afprøvet, nr.2 afprgvet og så dem alle
tre. Vi gav signal til start, og Fokkeren

frk lavet en godjævn start. Ved første

L

var så sent på dagen med absolut ingen vind og en meget behagelig tempe-

ratur.

Tirsdog den 24, ougust
Denne dag var fridag og planlægningsdag for os. F4C runden manglede endnu nogle få flyvninger fra dagen fBr
p.g.a. for lang middagspause mandag

(2timer).
Da F4C var fuldført, gik man over
til F4C-X. X-klassen var en åben klasse med hovedvægten på modeller over
10 kg. Når det var en åben klasse, var
det selvf6lgelig med det mål at have
så mange deltagere som muligt og at
give andre konkurrenceinteresserede
chancen for at deltage uden at skulle
klassifrcere sig først ved nationale konkurrencer.

Del vor en mængde utroligt fine defoller, der vor med til ot ofgøre placeringerne.
Her er det englænderen Mick Reeves' I
strutfer med en ipændvidde iå 3,04 m og en vægr

'f

venstre drej opførte Fokkeren sig underligt. Et øjeblik troede Leo, at en eller to motorer var gået i stå, men lidt
efter lidt ordnede det sig, og flywepro-

grammet blev gennemført. Eftefiølgende blev vi klar over, at der var tale
om små turbulente vinde, og eneste
forklaring måtte være varmens påvirkning.
Efter endt flyvning skal jeg love for,
at Leo blev bombarderet med udenlandske journalister fra hele fem blade. Både ved EM og \/1\{ er det stort set

de samme, der møder op år efter år og
med de samme modeller, så mon ikke
det var forfriskende forjournalister at
se en Fokker F.XII Mercur. Leo blev senere kontaktet af redaktøren for det
tyske blad SKALE, Peter Hartvig, som
ønskede at lave en artikel til bladet.

hvilket Leo indvilgede i. Det er nok ikke overdrevet, hvis jeg siger, at de
udenlandske j ournalister og fotografer
sværmede om Fokkeren som små bier,

hele tiden "summende" fra diverse

vinkler for foto samt info angående flyet.

Efter endt fotosession var det tid at
se på resultater. På pointtavlen kunne
vi se, hvad Leo havde fået for sin første

flyvning. Pointene var lidt lavere, end

hvad vi selv havde vurderet. Det måtte kunne forbedresl
Første konkurrencedag var nu ved
at gå på hæld. Sidste fllwning blev
gennemfgrt kl 19.30 af Karel Vodesil
med hans Aero Ae 10-01, en model i
skala 1:5,2. Det var en af de bedste

flyvninger, vi så denne dag. Karel Vodesil havde nok også i sin favør; at det

P?Y?I Felc!fr_o Tlekkiet mødte med denne smukt dekorerede Knoller Ctt

vidde på 2,13 m og en vægt på 6,96 kg.

pa r 6 kg

i

målestok t :4,75

og

med

en spænd-

Vi kommer nok ikke uden om, at
stort er flot. Der var mange, man kunne fremhæve fra denne klasse, menjeg
vil nøjes med nogle få stykker:
Svejtseren Andreas Luthi, der fløj
med en Br.icker Jungmeister i skala
1:3, viste virkelig god flywning. Med så
stor en model på 16 kg var det imponerende at se hans 4 punkts rul. Andreas
Luthi sluttede da også på en ganske
velfortjent 1.plads.

Max Schilt viste også gode takter
med sin WWII Strike Ærplane i skala
7:5,2,78 m spv. og 14 kg. Motoren på
modellen var en hjemmelavet 3 cyl. 4takter i række på 90 cm. Det var en
fryd både athøre den og at se den flyve.

Dagen tog sin afslutning på meget
hyggelig vis. Samtlige deltagere og
supportere var inviteret iil tjekkisk
øUpølseparty. Vi havde fundet os en
plads i god tid for at planlægge morgendagens flyvning, og uden at vi vidste af det, havde vi dannet et nordisk
bord med formanden for juryen, nordmanden Narve Jensen med frue, den
norske dommer Jan Liahagen med
frue og den svenske dommer Lars
Helmbro. En rigtig god afslutning på
dagen, hvor vores værtsland virkelig
kræsede for deres gæster.

Onsdog den 25. ougusl
Pete McDermott var den første kl.
8.00. Det var især spændende at se,
fordi Pete nok er en, der regnes med
internationalt. Pete fik gennemfBrt sin
flywning, men var tydeligvis ikke tilfreds med sin indsats. Med sin Sopwith Tfipane, 1:4, spv.1,98 m, 7.5 kg og
en Laser v-180 tog han tilløb til et stall
turn, som desværre ikke kom til at ligne et sådant.

Når vi nu er ved genren, skal der
dog også nævnes en enkelt hændelse,
som var bemærkelsesværdig. Mick Reeves, som startede noget senere på dagen, lavede en start, som frk hårene til
at rejse sig på hovedet og især på dommernes. Ved take off trak modellen
til venstre med direkte ret-

voldsomt

ning

til dommerne. -\lle rille nok have

ment, at han skulie have afbrudt sin
start, men gammel i garde (50 år med
modelflywningr trak han sin 11/: Stutter i luften samtidig med pasat kraftigt højre krænseror'. ]Iodellen kom i
luften, dog sa kr-imineit tæt ved dommerne, at en fl1-gtede. og en anden
faldt ned af stolen. Det er mildt sagt, at

dommerne

var hiidglodende efter

præsentationen TAKE OFF.
Det skal nu t'etfær'digf-is nær-nes. at
efter endt fl1.r'ning konstaterede det
engelske hold en defekt pa det \-enstre

hjuls navkapsel. som sandsl-nii_eris
var årsagen til den spektakulær'e
start.

To hele dage val nu gaet i konkurrencen, og det var tldeligt, at rutinen
var ved at være pa plads for de fleste.
Tlrskernes, svejtsernes og østrigernes
grej kørte upaklageligt.
Tj'skeren Max Merkenschlager mit
frau (konen agerede som pilothjælper)

leverede overbevisende

flyvning

Et por detoller på engelske Dovid Toyers Howker
Tempest V, en temmelig tung model på 12,5 kg og
med en spændvidde på 2,10 m.

enige om, at der skulle fremskaffes noget nitro, hvad enten vi skulle låne os
frem eller tage til Prag for at hente 100

var aldrig problemer med gennemførelse af diverse manøvrer, og dermed
blev flyvningerne også langt mere
overbevisende.

ml.

Kl 18.15 var vi klar i startboxen. Alt
syntes at være klar. Motorerne blev
star"tet op. En gik i stå og startet op
igen. Dernæst svigtede endnu 6n. Nerverne beglndte nti at melde sig. Efter
at ha\-e taxiet ud ad banen blev der
gjort teg:r til take off. Det r-ar iklie muiigt for Leo at fa Fokkeren til at kore lige ud ad banen til uods for flittig brue
af sideror. Det matte r'ær'e motolelne i
r"ingen, som ikke gik med ens omdrejninger. Nlotorerne blev justeret igen,
hvorved den 3. motor gik ud og gen-

startet. Efter 4. forsøg kom Fokkeren i
luften, men desværre havde vi opbrugt
vores starttid - meget ærgerligt. Leo
formåede dog at holde humøret oppe

H\,IER GANG med sin Albatros D Va,
1:4. Spv 2,02 m,6,05 kg og Laser 200.
En ting. som vi alle tre var enige om,

ved at give lidt flyweopvisning, for selv-

var, at stort set alle modeller havde
overdimensionerede motorer. så der

følgelig kunne den da flwe. Herefter
gik vi endnu en gang i tænkebox. En
ting, som vi var overbeviste om, va4 at
motorerne måtte have det for varmt i

Mox Merckenschlager fro Tysklond blev nr. I i F4C
med denne Albolros D Vo i skalo l:4,1

I F4CX blev førsteplodsen besot
skolo I :3.

of Andreas

Luthi

forhold til det danske klima. Onsdagen
var den varmeste dag i den uge. Efter
nogen rådslagning i truppen var vi

Torsdog den 26. ougust
Straks fra morgenstunden gik

vi i

gang med at få organiseret noget nitro.
Stævnelederen Jiri Havel kunne hjælpe os. Ved middagstid modtog vi en bitte ivhiskl4laske med 200 ml nitro. Karel Vodosil fra det tjekkiske hold havde
lant os sin omdreiningstæller, og i middagspausen fik vi lov til at få udleveret
senderen. lled nyt brændstof blandet
gik vi i krig med Fokkeren. Motorerne
(3 stk.OS 26fFS) var meget villige; der

var mærkbar forskel, og tidspunktet
var ideelt, da det var midt i middagsheden. Nr. 3 motor bøvlede noget; den

ville ikke helt op i omdrejninger som
de to andre. Tony Bull fra det engelske
hold trådte hjælpende til med et nyt
Enya gløderør, hvilket hjalp på problemet. Vi var nu så godt rustede og rimeligt selvsikre, at nu kunne kun regnvejr ødelægge den sidste flywning.

fro Schweiz. Hon ses her med sin Bijcker Jungmeisler i

Fredog den27.ougusf.
?
fr

Vi var nu alle tre helt tændte. Det var
dagen, hvor det var knald eller fald.
Det vidste sig, at F4C runden manglede en enkelt deltager fra torsdag, inden det var vores tur. Italieneren Aldo
Landi gennemførte fllwningen med sin
Tiger Moth DH 84-A i skala 1:4, spv.
2.23 m,7 .54kg m. OS 120fs, og vi gjorde os klar.

Med erfaringen fra sidst trak vi modellen ud på banen for at spare tid. Mo-

torerne var meget villige i den tidlige
morgenluft k1.8.20. Efter omdrejningscheck afgav vi OKfor go. Fokkeren gik
i luften pænt og nydeligt, og Leo høstede et 8-tal for starten. Før det første
drej nåede modellen at få en god højde
på - en ting, som vi ellers var noget bekymrede for. Flyvningen foregik fuldstændig efter vores plan, og der var ingen problemer med at holde højde eller
problemer med motorerne. Vi blev bagefter enige om, at det måtte være en
kombination af nitro og den tunge
morgenluft, der gjorde sin indflydelse
gældende. Æt i alt en væsentligt bedre
flyrming, hvor Leo hævede sine point
med 300.

lørdog den 28. ougust

Ifølge resultattavlen kunne vi se, at
Leos indsats kunne række til en 19.
plads ud af 32 deltagere, hvilket må siges at være ganske godt. Som ved så

mange andre konkurrencer tager det
nogen tid, førend det er muligt at gøre

sig gældende i top 10. Der kan være
mange årsager hertil.
En ting, som jeg synes, at man godt

kan fastslå: vi blev godt modtaget, og
med den behandling, som vi modtog
fra de Øwige deltagere, kan det kun
animere til at fastholde et arrangement i international sammenhæng.

Resulfofer:
F4C
1.

Max Merckenschlager, Albatros D
Va i skala 1: 4,1, Tlskland

2.Pete McDermott, Sopwith TFiplane i
skala 1:4, England
3. Hans Ammann, Curtiss Jn i skala
1:4,8, Schweiz

F4C-X
1. Andreas Luthi

/

Bticker Jungmei-

ster i skala 1:3, Schweiz

2. Mick Reeves / 7 I/2 Strutter i skala
1:3,5, England
3. Herbert Holzer / P47 Thunderbolt i

skala 1:5,14, Østrig

Regnskabets time var nu oprundet. Alle konkurrencer var afsluttet, og dagen

igennem blev anvendt til opvisningsflyvning. Nærliggende byer havde fået
invitation, og samtlige deltagere ved
havde lyst til at flwe med deres modeller. Det var tydeligt, at presset var
taget af piloterne, folk var meget afslappede i deres flyvninger. Vi fik at se
formationsfllwning med en Mustang i
skala 1:4,5 og en Thunderbolt i skala
7:5,74, begge fra Østng. Det var et imponerende sJm, og der var ingen tvivl
om, at det var gennemøvet hjemmefra.

1. Schweiz

2. Østrig
3. England

Jeg

vil

..'ry

:i**l{.."'"ii*e

t.

Forhondlinger med fomilien
Efter en intens forhandling med min
familie om vore sommerferieplaner for
1999 lykkedes det at blive enige om at
forskyde den planlagte tur til Californien til sidst i oktober. Formålet var
dels at undgå den værste varme, og for
mit vedkommende at få den ultimative
modelflyveroplevelse: "Tournament of
Champions" i Las Vegas, der i år afholdtes i perioden 20. tll24. oktober.
For at bringe mig så tæt på begivenhederne som muligt og for at kunne
rapportere til mine modelflyverkolleger udstytede MFN-redaktør Lars
Holte mig med et "Letter of Accredita-

tion" fra Modelflyve Nf4. Og hvilket
brev - ordlyden, som min naturlige beskedenhed forbyder mig at citere, ville

kunne få tårerne frem i Øjnene på en-

an accredited representative of Model-

afslutningsvis gerne herigen-

nem takke for støtten fra RC-unionen,
Eliteudvalgets formand Svend Ploug-

strup samt Karen Larsen, sekretaria-

tet. Det er rart at have med folk at
gøre, som virkelig ved noget om sagerne.

te*

Af Peter Jersin

flyve Nyt"!

Bjarne Pedersen.

Alle midler må toges i brug for at opnå den slørsl mulige skalalighed med det originole forbillede som her,
hvor Leo Eriksen slider sine dæk til på hongorens belon. Det Donske Luftfortsselskohs Fokker possogerfly fløi
jo heller ikke ohid med splinternye dæk.

ts"

los Vegqs, USA

hver papirknitrende og penneskrattende kancellist. Jeg var blevet udnævnt til: "Special correspondent and

Holdplacering

dette års EM blev forespurgt, om de

Iiournqmenl

Over Atlonten mod Colifornien
og Nevodo
T\rren til San Francisco via London
var, som lange flyveture plejer at være:
anstrengende og i bedste fald bare kedsommelig. Min l2-årige søn Mads blev
bl.a inviteret ud i cockpittet på den

747, der bragte os over Atlanten og
Nordamerika. Her kunne farmand så
luske med (for drengens skyld naturlig'vis!!) og få en hyggelig sludder med
de to piloter, der vist kedede sig slemt.
Vel ankomne til San Francisco - vor
turs første destination - indlogerede vi
os på et hotel og tog et par dages sightseeing i denne ualmindeligt charmerende by. Efter et par dage hentede vi
den lejede bil, et stort, dejligt amerikansk "badekar" med absolut alle tænkelige tekniske frnesser og ikke mindst
masser af hestekræfter. I den begav vi
os på vej sydpå langs kystvejen mod
Los Angeles. Efter et par dages ophold
her hos gode venner startede vi endelig
på turens vigtigste del - turen gennem
Mojave ørkenen mod Las Vegas og
Tournament of Champions.

Ankomsf fil Lqs Vegos
Hvis man er en af de heldige, der stadig har sin tro på menneskelig ratio-

nalitet og fornuft i behold, skal man
nok ikke tage til Las Vegas. På dette
sted er der nemlig tilsyneladende in-

nemorganiseret alt syntes at være. TiI-

of Chqmpions 1999
gen af menneskehedens mest vanvitti-

ge påfund, der ikke findes i MEGA
SIZE. Æt er stort, ubeskriveligt smagløst, men også morsomt og spændende
for os danske, der er vante til en verden i en anden målestok.
Vi havde på forhånd "booket" os ind

på Sahara Hotel, der er arrangør af
Tournament of Champions. Hotellet en "lille intim sagi'med 3000 (tre tusinde!) værelser, 16 indcheckningsskranker, 8 restauranter og et gigantisk parkeringshus - var super velorganiseret, og alt klappede til mindste
detalje. I hele konkurrenceperioden er
der en halvlimes "shuttle seryice" mellem hotellet og flyvepladsen - en stor
behagelighed ikke mindst for de familiemedlemmer, der mener, at 8 timers
modelfl;-vning om dagen er lidt meget.

Historien bqq Tournqment
of Chompion-s
Konkurrencen blev startet tilbage i
7974 af mr. William G. Bennet, der
dengangvar ejer afCircus-Circus, et af
Las Vegas' meget store hoteller. Han
ønskede at skabe en "world class competition" og fastlagde derfor fra starten nogle ret skrappe regler. dels for piloternes kompetence, men ogsa for,
hvilke modeller der kunne deltage, og ikke mindst - hvordan de skulle se ud.
Det, der dengang som nu skulle lokke
verdenseliten til, er kolossale penge-

præmier. Mr. Bennet er nu ejer af Sahara Hotel, og det er derfor dette sted,
der fremover vil fungere som sponsor
for konkurrencen. I år var den samlede præmiesum på 180 tusind, hvoraf
alle får 4,5 tusind for blot at deltage, og
nr. 6t, to og tre hhv. 40, 25 og L5 tusind
.... US dollars, forstås!!!

Det kan lyde som store belgb, hvad
det naturligvis også er. Man skal dog
huske, at der konkurreres med modeller, der koster 30 iil 40 tusind danske
kroner pr. stk., og dem skal man så have to af. Æle piloter kan dog glæde sig
over, at konkurrencen efterhånden er
så prestige$4dt, at producenterne står
på nakken afhinanden for at sponsere
piloterne. Uden denne sponsering vil
jeg gætte på, at den økonomiske belastning ville blive for stor selv for nogle af disse piloter, hvoraf mange kun er
i tyverne.
I de første år fra'74 og frem til '88

var Hanno Prettner ikke mindre end
otte gange på toppen af sejrsskamlen,
men også Wolfgang Matt og "vor egen"
Ivan Kristensen klarede sig meget

fint. Som nogle vil vide, er Ivan Kristensen født og opvokset

i

Danmark,

men har nu boet i Canada i en menneskealder og har - næsten lige så længe

-

repræsenteret det canadiske landshold i kunstflyvning. Ved VM i Florida
i sommer opnåede han således en 10.
plads for Canada.
At mr. Bennet er en mand med magt
over tingene. blev demonstreret, da en
deitager under træningen var så uheldig at crashe sin model i den lave bevoksning ude i ørkenen. Hvad gør man
så? Ja, mr. Bennet valgte at ringe efter
sin fuldskala Jetranger helikopter(!),
der hurtigt var ude på pladsen og efter
en kort eftersggning fandt stumperne
af den totalt knuste model.

Ankomsf til plodsen
Ankommet til pladsen, den lokale modelflyveklubs 50 X 200 meters asfaltbane, på den første konkurrencedag
var det fprste, der slog os, hvor gen-

Chip Hyde ved sin Uhinote i somlole med ortiklens forfotler.

skuerne havde et fremragende overblik fra to store tribuner. Hertil kom et
telt på 50 x 50 meter, hvor der var servering af diverse varme retter, soft
drinks, øl osv. Denne servering udmærkede sig også ved at være utrolig
effektiv, så når flere hundrede tilskuere pludselig frk behov for "burgers eller
coke and fries" på samme tid, skete det
med et minimum af ventetid. Ikke
mindst pga. det talstærke personale,
udkommanderet fra Sahara Hotel, der
under hele konkurrencen med en smittende munterhed fik alt til at glide.
Det var tankevækkende at se de to

gigantiske "mobil homes" udstyret
med bar og opholdsrum, der under hele konkurrencen var parkeret klods op
ad flyvefeltet. Det viste sig at være afslapningsrum for dommerne, der dagen igennem måtte opholde sig i den
stegende sol. Senere på ugen havdejeg

lejlighed til at se det "kraftværk", der
leverede strøm til aircondition- anlægget og andre elektriske installatio-

ner i den ene af disse mobil homes, og
jeg kan sige, at motoren var noget
større end den, der ligger i min bil, der
trods alt har 100 hk.
En anden ting, der slog mig, var den

fremragende "speakning", der fulgte
konkurrencer fra først til sidst. Det er
bestemt 6n af den slags ting, der kan
bryde tendensen

til monotoni ved den-

ne type konkunencer, der kan være
ensformige, hvis man ikke er meget
optaget af begivenhederne.
Jeg tog nu en tur ned langs hegnet
til "pitten", der var bevogtet afSahara
Hotels eget sikkerhedspersonale, der i
dagens anledning havde ladet pistolerne blive hjemme. Pludselig så jeg Ivan

Kristensens navn på en afpilotboksene og kaldte på ham. Da det gik op for
ham, at jeg var fra Danmark, og hvad
mit ærinde var, slog han efter en kort
"indregulering" over i dansk. På et Øje-

blik havde han skaffet mig et "pittpas", der gav mig adgang til hele konkur:renceområdet samt alle pilotbokse.

I

den udstrækning, konkurrencerne
tillod det, hjalp han mig i de følgende
dage med et utal af oplysninger om
konkurrencevilkårene, teknikken og
en masse andre nyttige ting.

Modellerne
Som nælmt tidligere er alle modeller
tillempede skalamodeller, der dog især
mht. dekoration afspejler de tidligere
nævnte sponsorater. Ekstra 300L og
S., Giles 202, Cap 231 og Edge 540 var
de dominerende. Kun Chip Hyde havde vovet at stille op med et biplan - en
Illtimate, som han fløj så smukt og
stilfuldt, at det næsten var poetisk. På
motorsiden var det 3W og Desert Ærcraft, der dominerede billedet. 3W med
sin 150i 82 boksermotor på 150 kubikcentimeter og Desert Aircraft med sin

konkurrerende DA L50 på samme
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storrelse. llai'kante undtagelser fi'a
clette var Bill Hembcls Edge 540 i 50 r,l

l-rar-i

skaiastørrclse - 3netel og 65 centime-

fblmc.n, inden stobningen af'clcn fanta-

stisk flotte iloclc.i (sc

ler i spændvidde og en 3W tivin pa 2,tr0
kubikcentirneter med en propel pa 38"
- samt Chip ltrycles Ultimate, der'har

n

/

I

en 4- c.ylinch'et l3W pa 160 cc

6

i

llcrrz. Rt,llr ,,g NIt'jzl il,.

næ-qen.

Konkurrencen
Sclve fl yvekoni<Lrri'ericen afvikles over'
f'em clirgc fra l<i. 8 inolgen lii 5 eftern"riclclag. og l'c'gels€cttet ei' noget fbr'-

enklet -*alecle-": clc tle ftrlste dnge {i-yvcr
hvcl af'de 20 inclirudie piJoio'hr.er dag
h'e programmer: et irenclt progi'arn. ct
ukcr-iclt progl'anl <ig ct sakaiclt, fi'cesty-

jurnbo-sen ocr. Doi.rbelte. scri,oel pa alle i'oi'flader var ciagens olclen-. llange
piloter brugte spændirgsdclcle. irvis

fbrmal er at srklt fblcl spaencling til
modtagercn, ogsa nai' mi:u1ge -qefvoer
kørcr hårdt bclastct pa 6n gang.

1e-progi'am.
hlt l<c'nclt progl'anr

Nloclellcrne var ba-qelel pa bvggesæi

&nt

cl i

clcnnc sam-

ntenhieng en sc'li\rens a{ ntart()\'r'er',
hvor konliurrcncecleitagetne p:r lor.

fi'a Carclen Aircraf't, Aclorvorks og c1e
ogsa her'lijemmc licndtc' l'ibei' Ciassics. Kun dcn sidste laver i ovrigt sine

,

Fibei'Cla-qsic-*

hjc'mmesicle. ath'esse neclerst). Spinnere val fi'a 'l'i'i-rtur'r og plopeller li'a

Radioer val iævnt folclelt mellem
,IR og Futaba ,samt cn enkelt A1ltlonics" hvor alle brugte disse fabrihkei's
top-handsenclere. Sen'ocr var iigclccies det dyrest tæn}<clige ud-\lyi'. hr'ol'
del i ovrigt blev brugl e'n ciol l,Iultilrlcr

modcller sorn lene kompo-ritkonsti ukiioner (gias, kevlar og elto:ry). Iilier':
var opbygniitgen "lilas-.isl<" rneri brtisa.
iiieplv krop og vingr.i'af'-"kurn og i..,al-.ii.
Motolcor.,'l og iancling-sstel aI' glas/epoxtr "Fleavy dutv" rorholn og nogle
ualmindelig læl<re ah-r servoalme fi'a
Nc.lson Ilobbv Specialties blev ligcicdes brugt a{'næsten alle. Bcirlecdning
-".a1 NIonok-oie og/eiler iakering. P:r clekolationssicleir for"tjcnel en FibelCl assics Giles G-202 flr1et af Jason Shulmatr fra USA ekstra opmi:erli-qornhed.
Aldrcas Gietz - ejel og glundlægger af
FibcrClassics - fortalte mis scncle, :r'u

per'-ronligt hiivde r,rclfix'.r dcn kom-

piicercdc ailbrush lal<crir-rg clileirte i
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nier inden flyvningerne. og dc,r' ina
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Fi'eestylc-progr'i,rrrrmet, el e'n 4 nrilFreestyle ko,n røgen fra røganla:qget' lrl
den ozurblu I'tinimel.

stn rel
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nuttels sekvclls. hvor hvcr'cnkclt pilol,
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Dci. r:r'veci riisse' prograrmmcr', at mange piloter Iacicl rnociellen h:engc 1oclrei
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Æt dette forgår under kraftig brug af
modellernes røganlæg og naturligvis
med musikledsagelse!
E{ter tre dages konkurrence sorte-

Til venstre sesJoson Shulmon med sin FiberClossics

Giles G-202.
Til høire kan mon rigtigt se den fabelogtige bemoling på delle fly. Den er udført af Andreos Gietz
direkte i sløbeformen.

res de seks piloter med laveste score
fra, så der nu er 14 tilbage, der går videre til semifinalerne. Semifinalerne
afvikles over 6n dag og består af to
(nye) ukendte programmer, samt to
freestyle-sekvenser å 4 minutter for
hver pilot.
Efter semifinalen sorteres yderlige-

te pointsystem er med til at holde
adrenalinet i kog hos alle til sidste se-

kund.

Underholdning i pquserne
Også i frokostpauserne var der sørget
for top-underholdning af forskellig art.
Under kvalifikationsrunderne fløj et
fabriksteam fra "Bob Violet Models"
med dennes "Bandit" model udstyret
med AMT turbine - en fantastisk demonstration af. hr-or stille og lynhurtige jetmodeller kan rære. Jerry L.
Smith, amerikansk mester i funfly, viste, at et loop faktisk kan laves med en
radius, der svarer til modellens vingekorde!
Mange, inklusive jeg selr'. havde set
frem til Mrs. Patty \\'agstaffs opvis-

ning. Patty Wagstaff er en af USAs
førende fuldskala kunstfll-r-ningspiloter. Hele tre dage gav hun os i middagspausen en fantastisk prove på.
hvad hun kunne præstere med sin Ertra 3005 - "the real deal" som det blev
udtrykt. Det må dog siges, at det faktisk var svært at se forskel på hendes

ved

ikke rigtigt over denne hændelse resten afkonkurrencen.
Fremme ved finalen var kun syv tilr
bage, og slutresultat blev som f6lger:

Land: Points:
Quique Somenzini Argentina 9873
Chip Hyde
USA
9832
Chr. Paysant-Le Roux Frankrig 9504
Frazer Briggs
New Zealand 9369

McMurtry USA
McConville USA
Kirk Gray
USA
Sean

Mike

9306
8991
8480

Ætså endnu en gang sejr til Quique Somenzini, men det skal siges, at det var

gram.

der (de tre første dage) samt semifrnale og finale afvikles som tre separate
konkurrencer. Med det uhyre jævnbyndige hold er der ingen tvivl om, at det-

tillid til modellen et knæk

den lejlighed, og han kom sig desværre

Pilot:

re syv piloter fra, således at kun syw
går videre til frnalen. Finalen afvikles
på femte og sidste flyvedag, og programmet består for hver pilot af to
gange kendt, ukendt og fieestyle-pro-

Ved pointgirming tages der ikke
hens;m til den enkeltes placering i den
forrige runde. Det har dermed principielt ingen betydning, om man kommeri frnalen medminimum ellermaksimum points, idet kvalifrkationsrun-

hans

fly og modellerne. der pga. den meget
store størrelse opførte sig meget skala-

tro, når der blev fløjet manøwer. Herfra naturligvis undtaget freestyle-programmerne, som intet fuldskala fly
ville kunne g8e efter

og afgørende.

Tournoment of Chompions 2000
Var det en id6 attage til Tournament of

Resuhqtet

Efter kvalifrkationsflyvningerne gik
fBlgende piloter videre til semifrnalen:

Pilot:
Chip Hyde
Chr. Paysant-Le Roux
Frazer Briggs
Quique Somenzini
Sean McMurtry
Mike McConville
Kirk Gray
Dave von Linsowe
Jason Shulman
Peter Goldsmith
Bill Hembel
Frank Noll
Sebastiano Silvestri
Chris Lakin

de flestes forventning, at han denne
gang måtte se sig slået af Chip Hyde,
der da også placerede sig bedre i samtlige runder, undtagen altså den sidste

Land: Pl.:
USA
L
Frankrig 2
New Zealand 3
Argentina 4
USA
5
USA
6
USA
7
USA
8
USA
9
Australien 10
USA
11
USA
12
Italien
1,3
USA
14

Champions i år?

Det er såmænd ikke så dyrt - regn
med 3.500,- kr. for en retur til Las Vegas. Hotelophold i konkurrenceperioden ca.2.000,- kr. Dertil ca. 500,- kr. pr.

døgn til forplejning. Æt i alt markant
under 10.000,- kr. for en modelflyveoplevelse, som du helt sikkert ALDRIG
vil glemme. Er man lidt fiks med Internettet, er der naturligvis mulighed

for at sænke denne pris yderligere.

Web sites
Her er et par websites for dem, der vil

have yderligere oplysninger om

de

nævnte produkter:

www. nelsonhobby.com.
w w w. 3 w - m

o

dell mot or en. c om

www.fiberclassics.com
Som det flemgår, lykkedes det ikke for

Ivan Kristensen at kvalificere sig til
semifrnalerne. Også en anden prominent pilot, nemlig Wolfgang Matt,
mangler i dette eksklusive selskab.
Han har ellers været i finalen ved
Tournament of Champions ikke mindre end 10 gange. Hanmåtte opgive at
starte sin 3W motor i en af kvalifikationsflywningerne pga. tændingsproblemer. Som han senere fortalte mig, fik

www.desertaircrøft.com (her er bl.a.
link til en speciel TOC-side, hvor der er
detaljer om de enkelte modeller, Sahara Hotel etc.)

Tok til lvqn Kristensen
TiI sidst vil jeg sige mange tak til Ivan
og Dianne Kristensen, uden hvis venlige assistance mine muligheder for at
se modellerne, fotografere og tale med
piloterne havde været langt ringere.
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Gummimotorer
Verdens ældsie fremdrivningsmiddel til modelfly
Denne ortikel er et forsøg på ot somle næsfen olt, hvod der er værd ot vide om gummimotorer på 6t sted, nemlig
her i blodet.

Af Jørgen Korsgoord

torgummi fra Dunlop og senere endnu
også fra Pirelli, begge egentlig fabri
kanter af bildæk og andre gummiprodukter. I starten af halderdserne be-

Lidt hisrorie

Omkring 1870

eksperimenterede

franskmanden Charles Alphonse Penaud (1850-81) med snoede elastikker
som drivmiddel for hans fors@g med
modelhelikoptere og modelfly. Det var
ikke nyt at bruge gummi til lignende

gyndte amerikaneren Ed Dolby i samarbejde med en ukendt gummifabrik
at sende motorgummi på markedet, og
han fik i øvrigt på et noget senere tidspunkt konkurrence fra en anden modelflyver i USA, Schroeder fra Champion Models. Han blev dog ret hurtigt

forsøg, men Penaud var den første, der

fandt på at sno elastikken. Tidligere
havde man forsØgt at gemme energien
i strakt gummi, men det krævede tunge og stærke konstruktioner, og flyveforsøgene varede ganske kort, da elastikken hurtigt løb ud igen.

Penauds lille helikopter (se fig.1)
var en sensation i 1870. Den kunne flyve 15-20 sekunder. Prøv at lave en ef-

udkonkurreret, og da Dunlop for

P6naud'c H6licoptårc

F/6 /

længst havde stoppet produktionen, og

Pirelli gjorde det samme omkring

1981, blev Ed Dolby (FAI Model Supply) enerådende på markedet. På trods
af dette monopol fortsatte han alligevel i samarbejde med en anden gum-

terligning i dag!
Aret efter konstruerede han i samarbejde med en vis Joseph M. Pline
den første af sine planephores (fly-model). Pline havde gennem eksperimenter med papirmodeller af fugle og som-

merfugle fået et godt kendskab til
tyngdepunkt, indfaldsvinkler og Vform, som Penaud benl'ttede, da han
fremstillede den første planephore (se
fig 2), som senere blev solgt som legetøj. Modellen kunne flyve 11-13 sekunder og i distancer op til ca. 60 meter.

Ikke dårligt

i 1871!

Den snoede elastik har altså lige siden været anvendt i modelfly, men Penaud gjorde aldrig noget for at tage patent på den opfindelse. Han skulle

egentlig have været marineoffrcer,
men på grund af dårlige hofter måtte
han opgive den karriere og helligede
sig derfor en lang række naturvidenskabelige og tekniske projekter. Han
studerede balloner, fugleflugt, ballisti
ske baner, hydrodynamik, high-speed
fotografering, raketter, aerodynamik
og en del mere. Han havde særlige evner for at overføre komplicerede, abstrakte ideer til det praktiske plan. Og
han nævnes faktisk altid i forbindelse
med flyvningens historie.

Gummien til modelfly
Går man tilbage i b6gerne om modelflyvningens historie, nævnes der
næsten altid forskellige typer motorgummi. Noget af det første hed T-56 og
skulle ikke have været så dårligt endda. Samtidig eller senere kom der mo16
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mifabrik (som fremstiller indmad til

golfkugler som hovedprodukt) med at
forbedre kvaliteten af motorgummien.
Efter det berømte "grå FAI gummi"
kom det første TAN I på markedet om-

kring 1989,

i 1993,

og det meget i1'sere TAli II
og dette produkt var så godt, at

alle fritflyvende gummimotormodeller
straks fløj en del bedre. og samtlige re-

korder

i

indendorsfln-ning begl.ndte

at falde en efter en.
I 1996 overtog amerikaneren John

Clapp FAI Model Suppll- og dermed
ansvaret for verdens forslning af motorgummi til modelfl1.. Clapp intensiverede samarbejdet med gummifabrikken, og i 1997 fik ii det bedste
TAN II nogensinde. nemiig produktionen fra

juli

1997. Hele portionen blev

faktisk udsolgt ved \lI i fritflywning i
Tjekkiet en måned senerel
Men den hoje kr-alitet af gummien
er stort set bibeholdt siden da, og det
har betydet. at man f.eks. i Wakefieldklassen (F1Br nu har modeller, der
egentlig fl1.i'er alt for godt! Først blev
gummivægten i 1997 sat ned til 35
gram, og i 2002 skal den ned på 30

/. Sddon kommer "elostikkerne" i den store l0
punds kosse. Del gælder om ot finde den løse ende, idet gummien simpelthen er løgt ned i kossen
som løs spoghefti. Defte gælder også, når mon
køber I punds æsker.

gram.

Det skal lige i forbifarten nævnes.
at indtil 1997 var det tilladt at bnrge
motoryarmere til gummimotorerne.
hvilket øgede modellernes præsrari-

hold, der hersker i gummimotoren under de to ekstreme forhold. Her skal
blot nær'nes. at moiekylerne stritter

onsevne endnu mere sammen med den

strækning/snoning og afgiver derfor en

gode gummikvalitet. Det foregik pa
den måde, at efter at have trukket motoren op pakkede man modellens krop
ind i et varmetæppe eller blæste varm
luft ind i motorrøret, indtil man fandt
det rigtige tidspunkt at starte på.

Vqredeklqrofion
I et skema fra en artikel af John Clapp
kan man læse, at der indgår følgende
ting i TAN II gummien: naturgummi

og syntetisk gummi, r.ulkaniseringsmidler, akceleratorer, antioxydanter
og antizonanter samt diverse aktir-atorer og andre stoffer. Fabrikken lar-er to
lag 0,5 mm lange piader gummi, der så

rnrlkaniseres sammen. De lange piader
bliver splejset sammen til endnu læn-

gere stykker, hvorefter de skæres i
strimler fra 1,5 til 6 mm bredde. Den
mest anvendte bredde er 1/8 inch (ca.

1

x 3 mm).

FAI Model Supply sælger motorgummien i 1 punds æsker eller 10
punds kasser. I Danmark kan man
købe TAN II gummi i FF-Unionens
materialesalg. Se adresserne efber ar-

tiklen.

Energiopfogrling og
energtrngrvetse
Når man strækker en elastik hårdt,
bliver den varmel'e og kan udsende
dufte. Når den igen slækkes, bliver
den kold. Det samme sker, når man
snor elastikken som i gummimotoren.
Det vil føre for r.idt her at komme ind
på de nærmere kemiske og fi'siske for-

imod de r-oldsomme par.irkninger ved

del varme. Når gummien

slappes,

søger molekylerne på plads igen, hvorved der skal bruges varme. Se i owigt

henvisningerne efter artiklen.
Tager man en 35 grams gummimotor på 28 strenge 1x 3 mm og snor den,
til lige før den sprænges, vil momentkurven se ud som den stiplede linie på
fig.3. Lader man motoren løbe ud, vil
motoren give en momentkurve svarende til den nederste kurve "flywning".
Forskellen mellem de to kurver svarer

tii energien, der går til molekylegenopretningen. lfan far altså ikke så meget
energi ud af motoren. som man putter
i under optrækliet (snoningen). En
sådan kun'e kaides en hvsterese.
Naturlip-is må man have sig et ap-

parat

til

maiing af drejningsmomen-

terne for at kunne måle en given motors energiindhold. Det kan dog også
godt lade sig g6re at strækprøve gummien i stedet for at sno den, og herved
får man faktisk et lige så godt indtrvk
af en bestemt motors energiindhold.
Det kræver lidt af en opstilling, som vi

lidt senere vender tilbage til. Den danske Wakefreldfll'ver, Jens B. Kristensen, har for mange år siden lavet et
momentmåleapparat, og med dette
har han testet mange motorer. Den typiske gummimotor, som omtaltes f6r,
kan efter fuldt optræk frigive energi
svarende til ca. 400 Joule. En Wakefreld (F1B) vejer ca. 230 gram inkl. motor, og hvis den havde en propel med
1007o virkningsgrad og ingen luftmodstand, ville den kunne komme op i ca.

180 meters højde! (Formel: E = hmg,
hvor E er energien i Joule, h højden i
meter, m massen i kg, og g er tyngde-

accelerationen, ca. 9,81 m/sek2). Men
de fleste modeller ender i 100-120 meters højde på grund af luftmodstand og
propellens virkningsgrad på ca. 80 ,/c.
Se også appendiks efter artiklen, hvor

Jens B.Kristensen sammenfatter sit
næsten 25 fuige arbejde med testning
af gummimotorer.

Det sfore orbeide!
Når man har købt en portion motorgummi - se kilderne efter artiklen skal gummien vejes af til de enkelte
motorer; der skal bindes knuder, de
skal lægges op og eventuelt vaskes re-

ne for talkum og urenheder, smøres,
strækkes (breaking-in) osv. Der er
masser af arbejde, før man kan komme

ud at flywe med dem; men arbejdet er
spændende og lærerigt.

Afuejning:

Denne foretages med en rigtig god
vægt, der mindst skal kunne være
nøjaStig indenfor 0,1 gram. En almindelig brerwægt er slet ikke god nok.
Forfatteren har selv en mekanisk fysiki'ægt af mærket Bosch, som er ret
nojagtig. Har man ikke en god vægt,
må man enten låne en sådan eller ud
at købe en. De almindeligt udbredte
elektroniske brer,wægte

til et par hun-

drede kroner er ikke gode nok, selvom

de ser sådan ud. Se adresserne efter
artiklen.
Start med at få fat i den løse ende af
gummien i kassen (billede 1), og læg
strimlen i løkker i den ene hånd - 15-20
cm længde - indtil du tror, der er 34
gram i hånden, og kontroll6r på vægten. En Wakefieldmotor må højest veje
35 gram inklusive smprelse. Det plejer
at komme til at passe, når man vejer
de nye motorer af på 34 gram. Den færdigt afvejede motor bundtes lidt sammen, og der lægges en almindelig ela-

stik omkring.

Se billede 2.
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2.

Et bundt færdigt ofueiede motorer på 34 grom
hver, En enkelt elosfik er logt omkring for ot holde

slyr på spogheftien.

Til selve oplægningen af motoren skal
man bruge et bræt med et par søm,
selvom jeg dog stærkt vil anbefale at
fremstille et rigtigt oplægningsbræt,

Knuder og oplægning:
De to løse ender på gummimotoren
skal naturligvis bindes sammen, inden
man lægger motoren op i det ønskede
antal strenge. Lad gummien løbe gennem fingrene for at sikre, at der ikke er
nogen snoninger og for at kigge efter
eventuelle fejl. Derefterbindes en solid
knude med de løse ender. Den bedste
knude er et råbåndsknob, hvor der la-

der nemt kan justeres. Se billede 4.
Det er en fordel at lægge motoren op
i den dobbelte længde, og dermed det
halve antal strenge, som den færdige
motor skal have. Når motoren så bliver
lagt igennem propelsystemets bobbin,
fremkommer det rigtige antal strenge.

ves et par ekstra knuder ovenpå med
enderne - se billede 3. Knuden skal virkelig strammes til, og det gøres bedst
ved at gøre den våd med saliva (spyt!)
fØst, før man trækker til. Det samme
gælder ekstra knuder. Der er også enkelte modelflyvere, der kan binde holdbare knuder på allerede smurte motorer, og det har jeg også selv forsggt uden heldl

have en længde på 70-75 cm længde.
Sørg for at justere "sømmene" på brættet, således at alle strenge er lige
stramme. Det lykkes normalt efter 2-3

4.

Et bræf lil oplægning af gummimoforer. Pinden til høire løber i et stykke gordinstong, så den
kon fusleres med henblik på ot få olle strenge lige
longe. En lille nylonskrue låser i den ønskede position. Lineolen er et stykke nålebånd, der er limet
fost på brælle| så mon kon kontrollere længden of

motorerne.

5.

Den færdige motor. Den er logf op iden dobbelte længde på oplægningsbrættet, hvorved man
nemt kan stikke den igennem bobbinen (trissen).

Denne oplægning posser til 24, 28 og 32 sfrenge.
Vil mon bruge 26 eller 30 strenge, skal mon
lægge den sidste løkke, så den kommer til ot slufte

på midlen of de øvige strenge.

I
I

6.
(tr

i

s
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Her ses gummimoforen sol igennem bobbinen
n) på propeloggregatet.

se

Se billederne 5 og 6.

En typisk 28 strenges motor lægges
altså op i 14 strenge, der normalt vil

forsø9.

Samme metode benyttes ved 32 el-

ler 24 strenges motorer. Hvis man vil

3.

Med et råbåndsknob kon mon binde en god
knude. Kom den løse knude i munden for al "filsætte" solivo (spyt), hvorved mon kon stromme knuden
helt til, uden af der opstår revner i gummien.
Som en ekslro siknng bør mon binde en eller to
gonge mere med de løse ender, der derefter klippes of co. 5 mm fro knuden.

have 26 eller 30 strenge, lægges motoren op således, at den sidste løkke ender hah,vejs mellem "sømmene". Det
glver 12 strenge + 2 elTer 14 strenge +

2. Når motoren derefter bliver sat i

bobbinen (den skal kunne adskilles for
at få den sidste løkke med), får man 2
gange 72 + 2 = 26 strenge, eller 2 gan-

ge14+2=30.

For at holde orden på strengene binlille elastik om hver
ende af motoren ca. 10 cm inde.
des med fordel en

Motorerne er nu klar

til

smgring,

hvis man da ikke foretrækker at vaske
dem først. Når jeg giderl r-asker jeg
dem kort i håndvasken i lunket r-and

tilsat nogle dråber

opr-askemiddel.

Herved skylles fabrik]<ens talkum af
sammen med evt. andre urenheder.
Motorerne tørres af i et l'ent handklæde og hænges

til torle

pa et rorrestativ

indendørs eller ude i ski'gge. Gummien tåler ikke ret længe ophold i direkte soliys, idet de uitrariolette stråler
nedbryder materialet.

I en gpundig undersogeise af modelflyveres behandling af deres gummimotorer r-ar der forskellige meninger
om n5'tten af motorr-ask. og det er ekstra arbejde. sa forfatteren vil overlade
det til læserens egen energi med hen,
syn til r'ask ellel iklie I'ask.

Smpring:
Gummimotorer skal smores med en elier anden forrn for giidemiddel", hvorved friktionen mellem de enkelte
strenge og knuder ved optræk og udløb
nedsættes betl deligt. Gennem tiderne
har der været anvendt mange forskellige substanser. hr-oraf amerikansk

olie (ricinus olie) og en blanding af
brun eller grøn sæbe og gl1'cerin har
været de mest populære. I de senere år
er der kommet flere og flere. som an-

vender silikoneolie. Det skulle være
ret så udmærket, men har den ulempe,
at det ikke er til at vaske affingrene eller modellen, og nogen mener ligefrem,
at silikoneolie ikke er helt uskadeligt
for helbredet, da den kryber ind overalt. Men der er en solid flok, der mener,
at blandingen af sæben og glycerin er
særdeles udmærket, og den kan vaskes af fingrene med vand. Her er lidt
om fremstillingen:

I supermarkedet køber man en portion brun eller grøn sæbe, som også
nogle steder kaldes krystalsæbe, og på
apoteket eller hos Matas købes en til-

svarende portion glycerin. Hjemme i
køkkenet skal der bruges en mindre
gryde til opvarmning af sæbemassen,
hvorved den bliver flydende, og diverse
stoffer fordamper. Dertil sættes en tilsvarende mængde glycerin, og det hele

omrøres grundigt. Konsistensen af
substansen skal være som sirup. I
øvrigt skal man kun varme op, der skal
ikke koges! Det kan ellers give et lettere fedtet komfur!
Normalt vil der være lidt skum på
overfladen, men det forsvinder efter
afkoling. Smorelsen kommes herefter
pa gias eller endnu bedre i små tomme
limflasker eller li-qnende. De tomme
rog ubrugle t limflasker kan kobes hos

F/€

f.eks. frrmaer, der sælger formningsmaterialer til skoler.
Det er lettest at smøre en motor på følgende måde. Tag en motor i den ene
hånd, dryp nogle dråber smørelse på,
og mass6r smgrelsen ind i motoren.
Ser motoren nu stadig tør ud, må der
mere smprelse på. Den skal skinne en
anelse, når den er smurt rigtigt. Og det
kan være, at du skal smøre den endnu
en gang, når du har strakt den, idet noget af smgrelsen forsvinder ind i gummien.
Strækning (breah-in):
Det er langt det bedste at strække mototerne, inden de benyttes til flywning.
Herved kan de tåle flere omdrejninger
og har et bedre momentforløb end ikke-strakte motorer. Når en motor er
strakt, vil den være lidt længere end

oprindeligt, og det vil den blive ved
med at være. Strækker du den igen
kort tid efter, vil den hurtigt vende tilbage

til den længde,

den havde lige ef-

ter det første stræk. Og det kan tages
som et tegn på, at gummien virker
bedre efter strækning.

Der er gennem tiderne blevet forsøgt meget mht. "indkøring" af gummimotorer, og nogen har faktisk også be-
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ny.ttet break-in metoder, hvor de trak
motorerne op efter et bestemt skema. I
dag er det strækningsmetoden, der anvendes mest, idet den er den mest
skånsomme metode, og den synes at
være lige så god eller bedre end metoden med at trække motorerne op. Og
den er enklere at udføre i praksis.
Og vi er nu igen ved ting, som har

beskæftiget mange modelflyvere i
tonsvis af timer. UndersBgelser viser,
at der også her er forskellige måder at
gøre tingene på. Nogle er meget viden-

skabelige, mens andre er mere pragmatiske og praktiske. En del har fun-

det ud af , at TAN II motorgummi kun
behøver fuld strækning i ca. et minut
for at blive ordentligt "indkørt" (broken-in), og kun 6n gang.
Amerikaneren Bob Piserchio har (ligesom mange andre) bygget sig et ap-

parat til strækning og testning af gummimoterer. Han strækker kun gummien r5n gang, men noterer sig længden
af motoren ved forskellige kræfter.
Hertil bruger han en opstilling i sin
carport med et solidt bræt (5 x 10 x 430

cm) et bådspil, en god kraftmåler
(mindst på 50 kp) og en målestok. I den
ene ende afbrættet anbringes en solid
krog, som monteres solidt, og i den an-

den ende monteres bådspillet med
kraftmåIeren på dets krog. På oversiden af brættet anbringes et målebånd,
så man kan se, hvor langt motoren

Ier æsken, hvilken produktion der er
tale om - hvis ikke, så skriv det selv på.
Det skal jo ikke være det bedste gummi, man f.eks. forærer bort til et par le-

om, hvor mange omdrejninger en bestemt motor kan tage uden at sprænges. Efter de 36,3 kp træk slækkes
trækket, til motoren har en længde på
100 inches (=254 cm). Kraften aflæses,
og den aflæste værdi siger noget om
gummiens kvalitet, dvs. dens evne til
at frigive den energi, man har givet
den under optrækket.
Han har sammenfattet sine målinger/erfaringer på fig. 4. De hyppigt forekommende "skæve" tal er fremkommet efter omregningen fra tommer og
pund til kp og cm.
Andre modelflyvere bruger mindre
energi og er mindre systematiske end

getØjsmodeller.
Der findes også en del modelflyvere,
der har et gammelt køleskab i kælderen eller i garagen, der fungerer som
depot for deres gummilager! Man regner med, at godt gummi holder bedre

og længere ved lave temPeraturer,

men mit eget gummi når næsten ikke
at blive mere end nogle måneder gammelt, førend det er brugt op. Og jeg opbevarer det ved 18-20 grader i et skab
i mit værksted.
De klargiorte motorer kommer jeg i
plastikposer - AROMI fryse, koge og
mikrobplgeposer fra Brugsen på 8liter
- hvor der også er plads til at skrive om
posens indhold med permanent lYnskriver. På mine står der f.eks.:

Piserchio, og jeg selv nøjes med at
strække mine motorer med muskelkraft, så hårdt jeg kan i ca. et minut.
Jeg har monteret en solid krog i min
carport til dette formål og har i øwigt
også en specielt præpareret dørkarm
inde i huset til samme formåI. Det har
nemlig vist sig, at det er bedst at

TAN

12 stk.28 strenge
ca. 37 cm lange
ca. 450 omdrejninger

De smurte motorer kan sagtens holde
sig i disse poser i måneder og alligevel
være friske. Skulle de s;mes en anelse
tørre, kan de smøres igen. Desuden
kan det anbefales at strække motorerne endnu en gang, hvis de har ligget
længere end 7-8 måneder.
Poserne gemmes i modelkassen eller et andet mørkt sted.

højere temperaturen er. Denne kan
dog også blive for hØj (over 35-40 gra-

der), hvorved risikoen for

motor-

sprængning forgges betydeligt.

strækkes.

Piserchio har eksperimenteret en
masse med forskellige strækninger af
motorer og har fundet ud af, at det er
nok at strække TAN II motorer til 80
pund (= 36,3 kp) og holde dem der i et
minut. Samtidig måles længden af den
strakte motor, hvorved han får en id6

II
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strække motorer, når temperaturen er
mellem 20 og 24 grader. Derfor står
der også på Piserchios skema 24 grader for testningerne. idet målinger på
samme motor ved forskellige temperaturer giver forskellige resultater.
En konsekvens heraf er naturligvis
også, at gummimotorer virker bedre, jo

Opbev.oring of gummi og
gummrmotorer:

Det er en dårlig ide at blande forskellige gummiproduktioner (batches)
i samme pose, da der jo er forskelle på
de forskellige produktioner.
Tester man de enkelte motorer hver

Generelt tåler gummi til gummimotorer ikke sollys og varme, hvorfor det
bedst opbevares et mørkt og køligt
sted. Som regel står der på kassen el-
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for sig a la Piserchio. bor de læg_tes i
hver sin lille pose med testdata og orige oplysninger skrevet pa. Sær'ligt go-

de motorer kunne maske sa fa titien:
Fly-off motorer!

Udstyret
Før vi beskriver et t,\-pisk optræk af en
gummimotor. ril r-i iige se pa det nødvendige udstg. som skal bruges - for-

uden modellen naturligi.isl Og til
fremstilling af delene til udstyret bruges faktisk kun. hvad man kan få i

hobb.dorretninger og

i

byggemarke-

der.

For at få motoren ind i modellen
skal der laves en "ladestok", som motoren kan haegtes på og sættes ind i kroppen. Se fig.5, som også viser momentmaler og beskyttelserør.
Til at sno gummimotoren skal man
have en optrækker; det kan være en
solid ombygget gammeldags håndboremaskine, eller den kan være købt di-

rekte til formålet. Billede 7 viser
sådanne apparater.
Desuden har de fleste et beskyttelsesrør til at stikke ind i modellens forkrop (motorrøret). Det beskytter modellen ved motorsprængning, og det vil
ofte være nemmere at få den sprængte

motor ud ved at trække beskyttelsesrøret ud. Beskyttelsesrøret er normalt
et aluminiumsrør, men også plastikelektrikerrør kan bruges. En passende
udvendig diameter er 24-25 mm.
Beskyttelsesrøret gør det også nødvendigt med en passende lang stang til
at sætte på optrækkeren, så man kan

få rØet ud efter

optrækket. Denne
stang er der mange, der kombinerer

med en form for momentmåler, der underveis i optrækket fortæller om moto-

7. To forskellige optrækkere. Den korle hor tienl
forfofteren i mere end 25 år! Det er en ombygget
boremøskine, hvor krogen of hensyn fil risikoen for

løbet af tresserne og halvfi erdserne, og
stort set alle Wakefieldflywere anven-

metoltræthedsbrud udskiftes med iævne mellemrum. Den onden er er specielt lovet til optræk of
gummimolorer og kommer fro Ukroine. Den er m+
gel solidt lovet og forsynet med poroplyhåndtog,
der sælles om overorment når man trækker op.
Pris co. 900 kroner.

10, 11 og 12 viser et sådant stativ med

ren drejningsmoment ved forskelligt
antal omdrejninger. Billederne 8 og 9
viser ovennævnte ting.
I de gode gamle dage skulle man have en solid og stærk hjælpea når man
skulle trække en gummimotormodel
op. Han4run skuiie nemlig holde fast i
modellen, mens modelflyweren trak
gummimotoren op. Desr'ærre skete der
af og til uheld, hvor motoren er sprunget, eller noget af optræksudstyret er
brudt sammen, og nogle er kommet

mere eller mindre til skade. Derfor
bredte optræksstativer sig hurtigt i

der

i

dag optrækstativer. Billederne

detaljer.

Sikkerhed
Der grund til at dvæle et øjeblik ved
begrebet SIKKERHED i forbindelse
med flyvning med gummimotormodeller. Der er meget stærke kræfter i
gang, når man trækker op, og man
skal altså være meget omhyggelig med

dimensioneringen

af ens udstyr og

med dets vedligeholdelse. Pianotråden
i momentmåleren er stærkt belastet og

bør udskiftes hvert andet år, eller
hvert år, hvis man flyver meget. Krogen på optrækkeren tilsvarende, da
den også er meget udsat.

Pløkkene til optraeksstativet skal
være 25-30 cm lange og bankes godt
ned i undergrunden, og bardunerne
må ikke vise tegn på slidtage osv.
Der er altså sket uheld som fglge af
dårlig eller manglende vedligeholdelse
i tidens løb.

Selve gummimolorens optræk
Jo mere energi, dvs. jo flere omdrejnin-

ger, man kan give motoren, jo højere
kommer modellen op (forudsat selvføl-

gelig, at modellen er godt trimmetl), og
jo længere tid er den i luften.
Nogle trækker motoren op med propellen på, nogle få trækker den op bagfra (delbar krop), men de fleste trækB. Lodesfok, momenlmåler og beskyfielsesrør

- se

i

øvrigt også fig

9.

Lodeslok, momentmåler og beskyttelsesrør i
nærbillede. Dimsen længsl til venstre er en "gummimotorudgrover" (når moloren sprænges, og det
mesle of den bliver inde i selv modellens krop.) Pinden med plosthåndtaget foran de øvrige ting er til
hiælp ved montering of propellen efter optrækket.
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10. Modellen i

opfræksstotivet. Tværpinden er 3

mm pionotråd.

ker op uden propellen, der først hægtes
på efter optrækket. Se billederne 13 til
16.

Den mest almindelige metode ved
optræk er at trække motoren så langt
ud, som man tør og har kræfter til,

hvorefter man herude giver den

ca.

halvdelen af de maksimale omdrejninger, som man regner med, at den kan

tåIe. Derefter går man langsomt ind
mod modellen, mens man giver de sidste omdrejninger, og man skulle gerne
slutte af med de sidste par omdrejninger, når man er helt inde ved modellen.
Undervejs i optrækket fortæller momentmåleren, hvor meget motoren vrider, og det er fornuftigt at indarbejde
en bestemt rutine. Jeg selv (og andre)
plejer gerne at checke momentet ved
250 omdrejninger. Er det under en bestemt værdi, kan motoren tåle mange
omdrejninger, og er det over, skal motoren ikke have så mange omdrejninger. Hver enkelt modelflyver udarbejder efterhånden sin egen rutine og fornemmelse for sammenhængen mellem

vridning

og antal omdrejninger. Og en-

delig kan Piserchios skema bruges

som vejledning, hvis man orker at lave

udstyret.
En simpel metode til fastlæggelse af
1 2. Tre solide borduner (den ene kon desværre
ikke rigtig ses pd defie billedel og meget kroftige
teltpløkke holder optræksslotivel på plods. Der er
store kræfter i sving, når man lrækker op.

13. Moloren frækkes sd longt ud,

som mon kon

eller Iør(!) under den første hølvdel of optrækket,
hvorefter man langsoml går ind nod modellen,
mens de sidste omdreininger lilføres. Bemærk, ol
momenlmåleren er sot direkte til boremaskinen.

t

x
G

:
q

max. antal omdrejninger er i gvrigt
ved at trække motoren op, til den
sprænges og så notere omdrejningerne. Det er dog lidt af en brutal metode!
men absolut brugbar.

Bliv ikke forskrækket, hvis motoren

livet som
"gummiflyver", og hvis man aldrig
sprænger en motor, udnytter man ikke
sine motorer godt nok. Med nutidens
sprænges. Det er en del af

I

l.

Klar til optræk.

materialer til motorrør sker der sjældent noget ved en motorsprængning.
Der er dog set tilfælde, hvor finnen eller pylonen er gået løs. Det er ikke altid til at se umiddelbart, hvorfor et
grundigt modelcheck altid er nødvendigt efter en motorsprængning.
En 28 strengs TAN II motor kan
normalt tåle op til ca. 450 omdrejnin-

ger og en 26 strengs over 500 - disse tal

blot som en grov rettesnor.

Når mqn venler på termik
Med motoren optrukket og propellen
hægtet på er det ikke altid, at man
skal starte modellen med det samme.
Det kan jo være, at luften ikke er så
god, hvorfor det kan betale sig at vente til den næste termikboble eller på at
"snylte" ved at sende sin model op under modeller, der allerede er i termik!
Og det kan man roligt gøre, idet motoren trækker udmærket selv efter 5, 10,
eller 15 minutters ventetid, eller endnu længere.

Naturligvis falder motorens drejningsmoment noget i løbet af ventetiden, men det betyder ikke rigtig noget,
hvis man sender sin model op i en god
termikboble; den skal nok flyve sin
max.

Man kan imidleriid gøre noget for at
hindre en del af momenttabet i løbet af
ventetiden, idet man fra tid til anden
kan give motoren nogle ekstra omdrej-

14.

Beskyttelsesrøret trækkes ud efter endt optræk.
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15. H1ælpepinden sæiles i,

mens mon frigør

bor*

/

maski ne momentm åler f ra bobbi nen.

dem

fri afsand ogjord, ude afsollyset,

og lad dem ikke ligge og bage i en stegende varm bil om sommeren.

Disse var ordene om gummimotorer i
denne omgang. Men læs og studer også Jens B. Kristensens tillæg/appen-

diks

til

denne artikel. (Mange tak,

Jens)

Kilder og henvisninger:
TAN

II

motorgummi fås hos Jørgen

Korsgaard, der bestyrer FF-Unionens

materialesalg, samt direkte fra FAI
Model Supply eller Mike Woodhouse.
Jørgen oplyser gerne adresserne.

Tekst og skitser om Alphonse Penaud
er med tak og tilladelse hentet fra Bill
Hannans bøger:
STICK & TISSUE Models, Vol. 1 og 2.
Og der er (med tilladelse) hentet oplys-

ninger fra:

NFFS Sympo Report 1999,
Rubber Testin g Techniques
Bob Piserchio

TAN

II Rubber: A Journey

John Clapp
NT'FS Sympo Report 1985,

Set and Temperature Effects on the
Energy Output ofRubber
Fred Pearce

Analysis of Large Deformations
in Rubber Strip
Robert Thoren

NFFS Sympo Report 1973,
Rubber Thermodynamics
Dale Hornish

6.

Propellen hægtes på .... der skal bruges lidt
behændighed og en del kræfter!
1

rerne, bind strengene sammen, og læg
dem op igen og smgr.

Det betaler sig
ningen ved at dreje på propellen. De
fleste propelsvstemer har tekniske
muligheder for dette, inden man kantstiller propellen før starten. Hvor mange omdrejninger man kan tilføje efter
optrækket, er lidt af en erfarings- og
fornemmelsessag, og der ses (og høres)
da af og til motorsprængninger som

følge

af disse ekstra

i

det hele taget at

være god og omhyggelig med sine motorer, både nye og brugte. De kosterjo
nok cirka 12-15 kroner stykket! Hold

Mekaniske og elektroniske vægte
kan fås hos:
A/S S. Frederiksen

Viaduktvej 35, 6870 Ølgod
T]f. 75 24 49 66

Appendiks:

Moforgummi hvor meget bedre er def blevet?

omdrejninger,

men de er en del af legen.

Af Jens Borchsenius Kristensen

De brugte motorer:
Det er en udbredt opfattelse, at TAN

II

motorer kun kan bruges en enkelt
gang ved fuldt optræk, idet en del
strenge vil være sprunget efter flyvningen. Resten afstrengene har desuden normalt også en del revner i kanterne. Men motorerne kan nok alligevel bruges til lidt småtrimning af nye
eller reparerede modeller. Vask moto24

Fordi motorgummiet er så vigtigt for
en Wakefi eld-models præstationsevne,

tester mange F I Bflyvere systematisk
det gummi, der kommer på markedet,
for at kortlægge dets egenskaber. Personligt har undertegnede testet gummi, siden jeg begyndte at flyve F IB for
alvor sidst i halvfierdserne.

Min måIemetode består i at teste
hele gummimotorer, som får et autentisk optræk i stativ med min sædvanlige "winder" - dog sidder motoren ikke i
en model, men i et løst rør, som deref-

ter monteres i et måleapparat. Her

drejes omdrejningerne gradvist ned,
mens momentet registreres. Herefter

slet ikke levede op til det fornemme r.aremærkes tidligere standard. Sidst i 70'erne kom der kvalitetsgummi frem, fprst det amerikanske
FAl-Supplies og derefter det berømte,
lysebrune Pirelli fra 78-81. Herefter
var niveauet nogenlunde stabilt indtil
1993, hvor det nye Tan II -gummi fra

kan momentkurven optegrres og ener-

re11i. som

giindholdet beregnes.
Metoden er valgt, fordi testen pa en
gang checker gummikvaliteten og fungerer som optræktraening. Andle FIBfl;,were, bl.a. i USA. tester gummiet i
mindre portioner og ved straekning og
får derfor gennemgående hojere r'ærdier for energiindholdet - de kan simpelthen belaste gummiet hardere under de mere laboratorieagtige forhold.

FAl-Supplies kom frem. De seneste år
er kvaliteten af gummiet steget dramatisk - se blot kurven!

Historien
Midt i 70'erne var kvaliteten på et lavpunkt - vi fløj med noget brunsort Pi-

Hvor meoef bedre
er gummlet blevet?
Sammenligner vi godt gummi fra
80'elne med det bedste gummi i dag, er
energilagringsevnen steget fra ca. 8,5

J/gt|l12.35 J/g - dvs. med ikke mindre
end 45%! Seh'med den seneste nedsættelse af motorvægten fra 40 g

g har en Wakefield

i

til

35

dag 25o/o mere
energi til rådighed end for bare 6-7 år
siden. I år 2002 synker motorvægten
til 30 g, men sådan en motor vil stadig
indeholde mere energi end 40 gram af
det bedste gummi fra S0'erne.

Samlet energi i konkurrencemotor
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På trods af, at motorvægten nu er 35 gram, har en Wakefield mere energi
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nogensrnde r'ør.
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energi er forbedret markant de seneste 5-7 år.
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Til dette års \/lVI F3B var vi fem af
sted. Team manager var Ttine Jensen,
piloterne var Jesper Jensen, SMK, Jan

Hansen, SMK, og John Rasmussen,
BMC, og hjælper var Louise Hansen.
Afrejsen mod Sydafrika foregik med
3 store trækasser med udstyr'. Den
samlede vægt var i alt 237 kg. En af
kasserne var 3,20 meter lang, så da vi
kom til Billund Lufthavn, skabte det
en del røre blandt personalet. Der var
hurtigt mange ansatte omkring os. De
var interesserede i, om der var våben i
kasserne, hvilket vi hurtigt kunne afkræfte.
Efter nogle telefonopkald frk vi besked om, at kasserne ville mellemlande sammen med os i Frankfurt og der-

efter fortsætte med samme fly videre
til Johannesburg. Men da vi 18 timer
senere stod i Johannesburg Lufthavn ja, så var kasserne strandet i Frankfurt. Da flyverkasserne først ville komme næste dag, var vi nødsaget til at

forlade lufthaven med kurs mod
Krtiger Nationalpark, da vi skulle

Modelflyvning køn give ønledning

,"rre. H",

g"ælder åel således

ui

til mønge offroklive og spændende oplevelser - også uden for flyveplod
gorg morgenmod for elefonter i Kriger Notionolparken'

starte på vores rundrejse samme dag.
Kasserne ville vi så afhente på vejen

tilbage, inden konkurrencen skulle
starte, og det var der heldigvis 9 dage
til, så vi havde lidt tid atløbe på, selvom tid tager den tid, ting tar'i SYdafrika.
De første dage tilbragte vi i Drakensbergene og på safari i Kriiger Nationalpark. Vi fik set alle de dyr', der
var værd at se, blandt andet "The Big
Five": løver, elefanter, næsehorn, bøfler og en leopard. På natsafari så vi to
hanløver, der var i færd med at indtage en giraf, som de havde nedlagt nogle dage forinden. Det var ikke et kønt
syn, og stanken var uudholdelig.
Derefter g'ik dei videre til Pretoria

i

Det donske hold ved Verdensmesterskobel. Stående er det fro venstre Jesper Jensen, Jon Honsen og John
Rosmussen. Knælende ses louise Honsen og Trine Jensen.

vores lejede Folkevognsbus. Vores kasser stod i lufthavnen, men da vi skulle

have dem udleveret, krævede tolderne
afgift for dem. Heldigvis havde vi told-

i orden fra Danmark. Men
det næste problem var, at en af de an-

papirerne

satte havde smidt originalsedlen på
indleveringen væk!! Så vi kørte tomhændede derfra.

Efter at vi havde spist aftensmad
i byen, stod vores flyverkasser intakte hos Jensens Safari. Han havde
vist haft en frnger med i spillet og talt
med store bogstaver til personalet i
lufbhavnen, så de havde bragt vores
kasser fra Johannesburg til Pretoria.
ude

I Pretoria boede vi som grever og
baroner hos Jensens Safari Guesthouse. Utrolig flot sted. Deres mad er overalt i landet en kulinarisk oplevelse og
prisen en fierdedel af herhjemme. Fra
Pretoria kørte vi på ture til Johannesburg, Pretoria b1'rnidte og Lost
City/Sun City.
Lørdag kørte vi til Rustenburg, hvor
mesterskabet skulle foregå.

Vi startede med at k6re til flYvepladsen for lige at se den an. Der frk vi
lidt afet chok, da pladsen bestod afen
solsikkemark, det var høstet, pløjet og

tromlet en gang. Dvs. at det var bar
jord bestående afstore, hårde klumper
jord. TiI termik-landingerne var der
dog lagt græst6rv ud i 4x4 meters felter. Dette hjalp dog ikke meget i speed-

og distance-landingerne, hvilket betød, at alle fik nogle gevaldige ridser
på bunden afflyene.

Vi blev indkvarteret og frk Pakket
vores fly og spil ud af de store kasser,
og alt var i orden efter rejsen.
Lørdag aften var der arrangeret et
barbecue party med rigelig og lækker
mad, og aftenen sluttede med en flot

opvisning i afrikansk stammedans af
en flok unge afrikanere.
Søndag morgen startede vi med at

flyve 0-runde, hvor der som sædvanligt var nogle startproblemer', men dog
ikke være, end at de frk det til at kore
inden 1. runde mandag.
Vi fik processet fly og spil sondag eftermiddag, og det gik frnt.
Mandag startede vi 1. mnde. hvor
vi lagde godt ud med nogle gode flyvninger.Vi fandt dog hurtigt ud af, at
det var i distancen, del r-ille blir-e tabt
mange point, både af os og mange andre.

Termikken var særdeles kraftig,
hvilket også resuiterede i. at Espen
Torp fra Norge satte ny'rekord i distancen med 35 ben (å 150 m)på de 4
minutter med sin Tiagi 702.
Også i speeden blev der sat ny rekord af den nu 3-dobbelte verdensmester Daryl Perkins med en tid på 14,07
sek. for de 4x150 m med hans Cobra
Calypso, som han havde købt af en
englænder, da han ankom til Sydafri-

ka.

Da termikken var iu'aftig, var der
naturligvis ogsa kraftig s1'nk, hvilket
betød, at mange fik lammetær' i distancen, hyis man iklie ramte termikken. Schweizerne var hel meget dygtige, da de vandt næsten alle deres distancer, hvilket også blev at se på resultatet.
Der var flere hold, som ikke frk deres ambitioner opfyldt, bl.a. amerikanerne og svenskerne, som begge nok
havde regnet med at vinde.
Vi nåede heller ikke det mål, vi havde regnet med. De 3 første dage gik det
godt for os, da vi lå nummer 2 i hold

(uden smid væk-runde), men torsdag
og fredag gik det helt galt, da vi tabte

"Det vor så def", synes den norske pilol Espen Torp
ot sige. Del er hom længsl lil højre, ag lige bog hom
ses den onden nordmond Ton Erik Smedol.

nogle distancer

ret stort,

knækkede
mange liner, ogJohn var uheldig at falde ned i forste opgave i 5. runde. Det
gav ham 3 x 0. hvilket altsammen var
med til, at r-i tabte modet om torsdagen. Derudover tabte vi stort i distancerne om fredagen, sa

ri

Def russiske hold ned Jesper siddende foron.
I boggrunden ses noget of den feltby, der var reist
til leiligheden.

endte på en 9.

plads i hold, hvor vi hjemmefra havde
regnet med en 5. plads.
Der var nogle nye fly at se, bl.a.
svenskernes Race Machine, som var
bygget til dette \4VI. Stefan Knechtle
fra Schweiz havde sin videreudvikling
af Ab Arten med; den har krydshale,
hvor der er asymmetrisk profrl på både
haleplanet og halefrnnen! Ideen med
dette er, at et asymmetrisk profil giver

mere løft ved ændret indfaldsvinkel,

end et symmetrisk profil gør. Dette giver så en bedre højde- og siderorsvirkning. Det skal lige siges, at halefrnnen
er monteret med en smule indfaldsvinkel, så modellen flyver ligeud.
Derudover var der et overtal af Cobra Calypso og et væld af andre hjemmebyggede og købefly.
Jan og Jesper fløj Ellipse 3 CAM, og
John fløj sin hjemmebyggede Tfinitus,
som han har fået til at gå godt nu.

Æt i alt var stævnet rigtig godt arrangeret (undtagen fl
med
god stævneledelse og god
forplejning.
'.vepladsen)
En stor tak til RC-unionen, Graupner og BG-Bank for støtte til vores deltagelse r dette \rNI.

Fra resultatlisten:
1 Perkins Daryl

2
3
4
5

Dieter Perlick, Tyskland
Roland Hofmann, Svejts
Stefan Boehlen, Svejts
Stefan Knechtle, Svejts

i;;""

Hansen,

74552 p.

14529 14442 -

74320 14260 -

rl

Danmark r3g2g -

22 Jespet Jensen, 13759
34 John Rasmussen, 13169
Der var 53 deltagende piloter.

-

Holdhonkurrencen:

1
2
3

Svejts

43022 p.

Tlskland
Frankrig

42084 41825 -

9

Danmark

40857

i

ri

-

Der var 18 deltagende lande.

i
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B2-bomber i miniformqt
omerikonske modelflweblode hor mon kunnet se omerikonske forvestrålende annoncer for en ny "pork flyer",
som skulle hove helt e'nestående esenskober for nybegyndere tiltrods for dens beskedne sførrelse. Det dreier sig
"skolotmodel" of den oinerikonske B2-bomber. Flof ser den ud, men virker det nu også som lovef. Det
oÅ
"iiitø
måtte
prwes!
1o

I

Tekst og foto: Lqrs Holte

Flot æske med beqrænset

indhold
Den farvestrålende æske minder om
noget fra Fætter BR, og indholdet ligeså. Der er ikke mange dele, og så godt
som intet af det er af træ. Det er plastik og skum det hele: en midtersektion, to vingetipper og et cockpitdæksel i
skum med en hård, sølvblank overflade og nogle små stumper i plast. Samt
to meget små elektriske motorer - tilsammen vejer de knap 10 gram. Der er
også et stort ark med en fyldig bygge82 har elevons på centersektionen,

og flyvevejledning med engelsk tekst
og billeder. I mit sæt var der også en
tysk vejledning. \{it saet kom fra frrmaet Jamar:a. og oprindelsen er helt

klart Fjernøsten.

Modellen
Vingetipperne har en meget kraft'ig
washout - ca. 15o. Vinger og krængeror er støbt i 6t, så krængerorene må
skæres fri og derefter hængsles med
tape. Der er også elevons på midtersektionen, som ligeledes skal skæres

som også slyrer rorfladerne

på tipperne

og hængsles. På undersiden af midtersektionen er der udsparinger til de
to mikrosen'oer, som skal sty're model-

fri

len. Der medfølger mini-rorhorn af

plast og nogle tynde stødstænger af
metal. Vingetipperne limes fast på
midtersektionen med epoxy, og limningen forstærkes med et lille stykke tynd
frn6r. Man kan så vælge, om man vil
montere nogle finner i klar plast her
eller lade være. Hvis man skal flyve
udendørs, er frnnerne helt sikkert nødvendige, så jeg valgte at montere dem.
Da de er gennemsigtige, ødelægger de
ikke modellens ret skalarigtige udseende.

Byggearbejdet går nemt og er hur-

tigt overstået. Man må blot være forsigtig så der ikke kommer trykmærker
skummet. Blandt plastikdelene er
der også et understel til præsentation
af modellen. Af vægthensyn lagde jeg
disse dele til side. Til sidst pvntes modellen med nogle strimler fra et deko-

i

rationsark.

Motorisering
De ultrasmå motorer monteres med en

klat epoxy i to spalter i bagkanten af
midtersektionen, og i rummet under

cockpitdækslet er der (så vidt) plads til
modtager, motorkontrol og motorbatteri. Cockpitdækslet holdes fast af en
kort elastik. Jeg har monteret nogle af

de mindste servoer, jeg kunne finde
lsakaldte 9 grams sel'voer'- prisen er
omvendt proportional med stonelsen r.
og benytter Schulzes mindste motorkontrol (Slim 8e), som fr'lder det halr'e
af et Dronning Marglethe-irin.rierke.

Vejledningen anbefaler 5-cellers ilotorbatterier fra 50 til 110 nAh. men 5
celler vil få BECen til at slir til for hurtigt, så jeg benyttel et 6-cellels motorbatteri på 110 mAh. Alt i alt rammer
jeg lige den maksimale \'æEig'ænse pa
140 gram, når jeg tagel mini-modtage-

ren ud afpiasthuset.
En motortest i hobbu'ur.nmet f,ik
balsastøvet til at rejse sig. oe'motorlyden var meget spændende. To propeller, der kørel hurtigt i en spalte. r'esulterer i en syngende. hoifi"ekr-ent iyd.
Jeg blev fbr or-rig neget imllonel'et
over denne lille Schulze motorkontroi.

Batteriet skal her tilsluttes

med

gaspinden pa fuld gas. )Iotorelne svarer med et kolt bip. \al gitspinden
føres helt tilbage. bipper notorerne to
gange. Nu er gaspindens vandring ka-

libreret i motorkontrollen. og nar
gaspinden føres frem igen. starter mo-

torerne blødt og ogel on'rdreiningel
helt proportionalt med gaspinder.rs
vandring. Det korer ilrkelig som i
smør.

Flyvning
Annoncen

i

Model Ærplane Nervs si-

ger: "Fly Indoors! Fly Outdoorsl Fly
Anytime, Anywhere!" og "Beginners
can fly solo in one afternoon, then take
the 82 out for a "spin" anytime after
school, on weekends, you name it!"
Jeg ved ikke om dette er en sag for
forbrugerombudsmanden, men jeg synes desværre. at modellen slet ikke le-

til disse anprisninger'.
For det forste: r'il man fl1n'e

ver op

rned

82'eren udendors. ma det r':ere sa godt
som vindstille. Ilodellen er nteget iet.
sa seh'det mindste r-indpust vifter den
let ud af kurs. og den har ikke neget
kraftoverskud til at kolrigere med. Fot'

Her kon mon se den begræns ede plods til rødiogreiet

82 på fogt - et sled over Donmork.

det andet: jeg tror, en nybegynder hurtigt vil tabe orienteringen på modellen,
da den jo er en flywende vinge med en
ret speciel kontur. Jeg har flØjet med
B2'ere om aftnerne, efter at vinden har
lagt sig. og netop det gør, at man ofte
kun ser modeilen som en mork silhuet
mod aftenhimlen. Det kan gore olien-

teringen s\'ær'. Og fol det tledje:
B2'eren hal ikke ret meget kraftover-

skud eller specielt lang fl1r.etid. Et let
skub ligefrem far den til at fl1'r'e pænt
ud af hånden, men allerede efter et par

minutters tid kan man nemt mærke,
at kraften er aftagende, og inden længe får en lille smule hgjderor ikke længere modellen til at stige - kun til at
tabe farten. Jeg vil heller ikke kalde
modellen specielt stabil - den flyver for
det meste lige i nærheden af stallegr'æn-qen. lled lettere batterier (det er
den ab-.olut tungeste del)ville den nok
fln'e bedre. nlen sa i'ille flyvetiden til
geng.ælci nok blir-e endnu koltele. Heldigris tager den ikJre skircic af en ukon-

trolleret landing, hvis den flyves over
græs, da denjo som sagt ikke vejer noget, men den er ikke glad for nærkontakt med buske og grene, da skummet
er meget blødt. Og de små propeller
spiser hurtigt store stvkker ud afcockpitdækslet, hvis det kommer til at forskubbe sig (jo, jeg har prøvet det).
Priser
Det kan være relevant med nogle priser, når man skal bedømme en sådan
model, men det er faktisk lidt svært i
dette tilfælde. I TVskland kan man få
denne model fbr ca. 100 D-mark eller
ca. 380 danske kroner. Men det er jo
det mindste af det. Slutprisen a{hænger alvorligt af, hvilket udstyr man
har eller må købe for at få den i luften:

mini-motorkontrol, mini-motorbatterier, mini-serwoer og mini-modtager.
Har du intet af dette i forvejen, vil disse ting hurtigt løbe op i 8-900 kroner
eller mere.

Konklusion
Det må blive et både-og. Den ser fakti-s[ 1"1 godt ud - den er original og lidt

D= smo no
J isrycnoiorer. Propellen kører i en spohe, og del
sulterer i en helt speciel lyd

ryb*

re

]

Hqmburge
17.-19. september 1999
I foråret frk vi en forespørgsel fra DMFV, om vi havde lyst til at deltage med
en dansk stand på Hamborgmessen i
september. Vi ville få fuldstændig "frie

hænder" med hensyn til opbygningen
afvores stand og med, hvad vi havde
lyst til at medbringe til udstillingen.
Det var fgrste gang, at DMFV havde
indbudt en dansk klub til at deltage i
messen, så vi var spændte på, om vi
kunne leve op til DM\lF's forventnin-

ffiii$adHd

ger.
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M.olelle1 har et ret skalorigtigt udseende, hvilket mon kon få et indtryk af ved ot sommenligne med "fhe re
ol thing" nederst på siden, hvor en 82 er fotogroferet over Moiove ørkenen i Colifornten.

anderledes, så den har en vis "wauw"faktor, når man hiver den frem. Motorlyden og den specielle kontur gør den
også spændende. Men da den i mine
øjne ikke flywer specielt fremragende
og er ultra vindfølsom (ikke godt i et

land som Danmark), lever den ikke
helt op til mine forventninger. Nogen
begyndermodel er den i hvert fald ik-

Modeldqtq:
Spændvidde
Længde

845 mm
370 mm

Vægt
Planareal
Planbelastning
Washout
Profrl

138 g (6 stk. 110 mAh)
ca. 12,6 drrrz
ca. 11 g/dmz

E 180

Motorer

var meget enige om, hvordan

2 stk. servomotorer

Propel

ca. ø 65 mm

danske stand skulle opbygges, så alle
fire gik i gang med forskellige gøremåI,
og efter et par timer var vores stand
færdig. Vi var yderst tilfredse med resultatet heraf, og alt var klar til at møde de første besøgende på messen fredag formiddag fra kl. 10.
Fredag morgen var vi alle ovre i hal
6 for at foretage prØveflyvninger med
vores "slow-flyer" modeller. Vi havde
nemlig tilmeldt tre personer til flyweopvisning frre gange dagligt de tre dage, messen varede. Æt forløb heldigvis
planmæssigt, og hallen, vi skulle flywe
i, var lidt større end "vores egen hal"
hjemme i Kolding, så det gav ingen

ke. Som indendørsmodel kan det være,

at den gør sig bedre, men til ren indend6rsflyvning kan man i dag til
gengæld få så mange andre gode modeller med langt bedre flyweegenska-

Efter et mØde hos os sagde vi JA til
dette arrangement, og torsdag formiddag den 16. september gik turen til
Tlskland - nærmere bestemt Hamborg. Vi havde aftalt at mødes alle fire
på en nærmere bestemt rasteplads, og
herfra fulgtes vi så ad.
Vi fandt uden problemer til messens
område, frk anvist vores standplads i
hal 3 på 1. sal og fik vores campingvogne stillet på plads i hal 7. Torsdag
gik med at få opbygget vores stand på
de 5x4 meter, vi fik stillet til rådighed
af DMVF og klubben "Eiderstedt". Vi

ca -15o

(medfølger)
(medfølger)

Batterier

6 x 110 mAh

ber end det, B2'eren har at byde på.
Det tyske modelflyvetidsskrift Mo-

LH

dell har også testet modellen, og deres
konklusion er faktisk langt hen ad vejen den samme.

vores

problemer.

Fra fredag

til

var messen
kl. 10 - 18, og da
vores stand gennem alle dagene hele
tiden var godt besøgt af såvel danske
som udenlandske modelfl;were samt
besøgende, havde vi hele tiden nok at
gøre alle flrre. Vi havde bl.a. medbragt
en video til filmforevisning, forskellige
sBndag

åben for besøgende fra

støbeforme
I

|'

f

i

glasfiber, stytoporvinger,

halvfabrikata afvinger med frn6r samt
diverse modelfly til udstilling i vores
stand. Samtidig havde vi lånt RC-unionens flag, som vi hængte op på bagvæggen sammen med et stort dannebrogsflag. Ingen skulle være i tvivl om,

hvor vi kom ffa.

Vi har fået stor respons både fra
DMVF, danske og udenlandske modelflyvere og besøgende med hensyn til
vores danske stand og udstilling, og

Modellbqu Toge
Iige oplevelser rigere af de frre dage i
Hamborg, og selv om vi var rigtig godt
trætte, da vi søndag nat igen var hjem-

samtidig har vi fået mange gode kontakter, som vi fremtidig ril gore brug
af.

me, var det hele turen værd - ikke
mindst fordi kammeratskabet mellem
os alle var helt i top.

DMVF og klubben "Eider-.tedt" )'dede os stor service og var meget hjælpsomme over for os, nal vi manglede noget til vores stand. Samtidig fik i'i benzin til hele turen og alle udgifter til

På klubberne "Ellehammer" og "Guldsmedene"s vegne

messen betalt, sa r.i kan kun være
yderst tilfredse.
Vi er i hvert fald alle fire mange dej-

Tfaute, Kaj, Inge og Tbrben

Homborgmessens modelflyveudstilling er en imponerende udstilling, som nok er et besøg værd.
Billedet til venstre giver et blik på en megef lille del
rummede monge utroligt flofte
modeller som Ieks. den C-l 60 Tronsall herover.

øf udslillingen, som

Endelig giver billedet herunder el indtryk of "Ell+
hommers", "Guldsmedenes" og RC-unionens slond,
som skobfe gode konfokter til tyske modelflyvere.
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Hons loubschers Hawker Hunter.
Loubscher er schweizer, og derfor er nodellen
selvfølgelig ogso i de schweiztske farver.

Jet VM i Øslrig
Det 3. verdensmesterskab for jetmodeller blev afholdt i Zeltrveg i Østrig
den 74.-22. august 1999. I lang tid inden havde jeg luret med tanken om at
tage af sted, men grundet mit arbejde

netop var gaet i gang. Konkulrencen
blev afholdt på en østrjgsk militzerbase (Fliegerhorst Hinterstoi,qscr). som
ei'hjemsted fol Dralien plus flele tt'pel
s1;okf11'. Ilascu ligg..el i ovr'lgt llr'.t et

måtte jeg opgive ideen. Sa p1r-rclsc,lig to
dage før var der alligevel mulighecl for'
at komme af'sted, sa loldag cl. 1-tr ar:gust kl. 12 blev bilen dlejet rnocl svcl. og
af sted det gik. Efter en lang koletur

iralr'1ar-rgt sienkest fli'. '\i-r'irt: ltri' cjc
l l lui ul'- lrol I . ir l Iei e--.l rtlt

(alene) med kø. r'eiarbeide og monsunregn plus en overnatning ankom jeg til
Zeltrveg om formiddagen, hvor "pr6ve-

flywningerne" for dommere og piloter

.

Dr-r.jc3-

cr tcr.nnrelig

rf i RC-sporten

aldlig hal oplevet et ietstær'ne tidligel'e. \-al det urniddelbare indtryk bacle overvældende og temmelig imponeog

r"ende. Netop da jeg kom,

vat Grinther

Sedlmeier i gang med en pt'øveflywning

for dommerne med sin Mirage

Vtndermodellen, Wolfgong KlAhrs MtG-29 med fo furbiner og en cirkovægf på 20 kgl

2000

med turbine. Det er nogle utroiige ma-

novrer. man kan lave med turbinefly.
Stole veltilialc rnanør,rer er intet prob1eni. og clcl vii'ker'. -qolrt ol't1 modellen

kan lblts.r:ttc opil(1

i

ciet rietrdelige.

Jler.r clc.t læhlestc ved turbineflyene er

sin"rpeltiren lyden; cle har den helt r"igtige ''rvousch" lyd, og desuden larmer
de ogsa mindre end ducted-fan flyene.

Det var bare gu{l

Til konkurrencen var der tilmeldt
piloter fi'a Argentina, Belgien, Canada, trngland, Finland, Holland, Italien,
Kina, Norge. Noi'dirland, Portugal,
Rr-rsland. Schrveiz, Spanien, Sverige,
Sydafrika, Thailand. Tlskland, Ukraine, Ungam. USA, og Østrig.
Dei'blev konkurreret i to forskellige
kategolier, nemlig Expert Scale og
'Ieam Scale. Et af kravene til Expert
Scale var", at piloten selv havde bygget
flyet. I alt var der tilmeldt ca. 45 i Expert Scale og t hold i Team Scale.
Der var opstillet et stort telt, hvor
deltagerne kunne opbevare og klargør'e deres modeller. Men som tilskuer
kunne man selvfølgelig ikke komme
helt tæt på og virkelig se detaljer eller
stille spørgsmal til piloter/byggere. Jeg
føJtc mig som et barn foran vinduet til
en slikbutik og fik derfor den ide at udgive mig fbr RC-unionens pressefotograf. Ti minutter serlere r.ar jeg udstyret med et fint pressekort og ubegr'ænset adgang til hangarteltet og til at fotografere foran sikkerhedsnettet.

Byggestandarden og skaladetaljeringen på langt de fleste mocleller var'
helt utrolig. Det er svært at fremhær'e
6n enkelt model, men Hans Laubschers Hawker Hunter r,ar en af mine
personlige favoritter. Her var der rirkelig kælet for detaijerne: undelstel.
droptanke, antennel og selv stigen til
cockpittet var med.

Efter flyvningelne for dommerne
var der officiel velkomst og indmarch
af de deltagende nationer. Det foregrk
under pomp og pragt med militærorkester samt taler fra an'angorelne. basekommandanten m.m.
Efter velkomsten star-tede gennemflyvningen af 1. runde. Den regereirde
verdensmester. \\'olfgang Kltihr. skulle starte sonr nr. 1. Stemningen i den
tyske lejr var - efter ansigsudtrlkkene at dømme - præget af nelr-ositet og
usikkerhed. Khihrs lIiG 29 havde vist
kun fløjet ganske fa gange inden. Modellen, der nu kan kobes som b1-ggesæt
hos Fiber Classics r for en bagatel af
vistnok 60.000.- ]o'. kan kun beskrives
som værende helt utrolig. Den er udstyret med 2 turbiner. ogi stort set alt
fungerer som per original. L-nderstel,
bremser, flaps. luftbremse. "gæller"
oven på luftindtaget osr'. - alt fungerer.
Desuden er lemme. nitter. s]<r'uer osv.

støbt ned

i

or.erfladen pa glasfiberen,

hvilket giver et utrolig skalarigtigt
indtryk. Alt dette taget i betragtning
kan det ikke undre, at flyet var tæt pa
den maksimale vægtgrænse med en
vægt på vistnok 19,995 kg.
Tilbage

til flywningen. Kliihr starte-

de med sin MiG 29 på en imponerende
fl1wning. Selvom man kunne fornemme. at hans fl;.weprogram ikke var finpudset endnu, var flyets manøvrer

utrolig flotte at se på. Jeg tror, at
stortelsenvaeEten

og

rnotorkraften

gjorde. at fl-\'ei iloi og "1a" nteget skala-

ligtigt i luften.
Der bler- i a,i :enne
ninger i lobet ial sord::
den ieg val nocit tii ;:
Der var mange rgii5 :l
men bade Stephan \-' --r
,

Nærmesf en Ponther F-9F filhørende Coto Horten, Norge. Bogved er def fo svenske
Hons Blom og Anders Wikmonn. Blom fløi med en Stmlet i sin model.

L 39 og David Ribbe med sin
MiG 15 imponerede. David Ribbes

batros

MiG 15, der i øvrigt nu bliver solgt som
et Bob Violett byggesæt, var nok den
mest stabile flyu"., jeg så. Alle manøvrerne så fuldstændig "rock steady"
ud uden den mindste slinger i valsen.
Afuheld de første dage var der kun
to. Ruben Quarleri fra Argentina mistede sin F86 på fprste flyvning under
en vending, da han enten mistede orienteringen eller havde radioproblemer. Den gik i jorden i en vinkel på ca.
70 grader. Ærgerligt. Senere kørte russeren Valery Gromkow sin LA 15 Fan-

tail af banen under en take-off, men
den kunne repareres.
Ud over hangarteltet var der opsat
telte med mad og drikke og forhand-

lerstande, hvor bl.a. danske Simjet
gjorde et godt indtryk. Desuden var
der campingplads og spisetelt for deltagerne. Æt i alt var det et meget stort
anangement, og foruden det allerede
næt'nte var der både static og flying
displal' med flr'fra clet østrigske flyver'.rlren. Del r-ill ogsit op\-isning'med en
BD-5. :l r el. :, )r: :ti )len \'ii huske fi'i:. cn
Ja:.nes B,rrci irn. Sonri.:g.rfiert lal der

.

lA37 Viggen tilhørende

helikopter med påmonteret lys + fyrværkeri. Det var temmelig flot at se en
regn af fyrværkeri fra helikopteren i
næsten 15 minutter.
Senere sgndag aften fik jeg mig en
snak og en tår humle sammen med
nogle afde svenske og norske deltagere, flinke folk! De havde endda også ro-

til

sende ord

den danske Simjet, og det

erjo frnt, selvomjeg ingen aktier har.
Desværre måtte jeg forlade Zeltweg

allerede mandag aften; men jeg var
blevet utroligt mange indtryk rigere og
håber at kunne komme til det næste
jet-\M, såfremt det ikke er alt for

langt væk. Det kunne også

være

spændende at se danske deltagere,
men man bliver klar over, at det er modelflywningens "jet-set", som er med
her. Når man tænker på prisen på Fiber Classics MiG 29, kan det godt undre, at der allerede var bestilt 20 byggesæt ud af de 100, som bliver produceret. Skullejeg gå hen og vinde i Lotto, ved jeg godt, hvad pengene skal
bruges

tii!

God r-ind

-

og happy landings!

Bjoln Ba1'er. RFI(

natilj.r-ninssoprisni:r.'e rned en n.rodel-

Resultaterne
EXPERT SCALE
Plads Naun

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lartcl

Stoj

Statisk

135,00

1,154.60
1,083.00
1,183.60
1,190.40
1,158.80
1,136.00
1,135.80

T1'sklar.rd

T1'skland

Albatros L39
Mirage 2000

13t,25

Patrick Reichstei;t:
Philip Avonds

Belgien

F 15C Eagle

135,00

Thomas Singel
Stephen Elias
David Ribbe

T1'skland
Englar.rd

F 86 F 40 Sabre
Lockhead T 33

rSA

MiG

t28,75
t37,25
t26,25

Hans Laubscher
Per G Strommer-r

Schn'eiz

Hawker Hunter
Vampire T 55

130,00
130,00

Rafale C 01

t26,25

1,085.00
1,179.80

Land

Model

Støj

Statisk

England
England

MiG 15
F 15C

135,00

Schrveiz

Rafale B01

130,00

1.060,80
989,60
1.139,40

Tlskland

\orge

Reto Senn
Schri'eiz
Der var i a\t 45 individuelle deitaqele.

TEAM-SCALE
Naun
1
J. Tappin{. Richardson
2
M. LeaveslyÅI. Chenl3
A. PeyerÆ Waiti
Der var i a1t 9 deltager-teams.

Plads

X'Iodel
NIig 29

Wolfgang Klunr'
Stephan \rijlker'

A

15

r3t,25

t27,50

I,L56.20

Flyuning
1.403,88
1.391,51
L282,19
1.270,51
1.299,38
1.292,50
1.286,32
1.247,82
1.299,38
1.195,57
Flyuning
1.347,50
1.403,88
1.129,57

Tbtcrlt

2,693.48
2,605.76
2,597.04

2,595.9t
2,586.93
2,559.75
2,548.37
2,534.02
2,514.38

2,50t.62

Tbtctlt
2.543,30
2.520,98
2.398,97

OJ

ir

Opfølgning på or{iklen frq

Caprise, Alliance, Larimar, Fashion
o.s.v. Vi så ellers alle typer modeller,
mange af gammel herkomst. Der deltog mange lande, og det var ikke alle,
der havde det nyeste udstyr med. Det
viser, at det ikke altid drejer sig om at
vinde, men lige så meget om at del-

VM iFloridq

tage.

Modellerne
Jeg havde håbet at kunne fortæIle om
en masse nye modeller, som var blevet
præsenteret ved VM; men det går ikke
så hurtigt med at udvikle nye modelIer, og det er nok også godt nok.

)."'fr

ø

Akibos Beot On med el øvonceret træk til krænge
rorene. Den hor lov vægt, men stor sb"Lo

i-..å
"E

Japanerne havde lavet små justeringer på deres modeller, men det var
nærmest kun små detaljer, der var
som ændringer; stort set alle modeller
havde vi set før. Amerikanerne er ikke
så vilde med de skalalignende modeller som bl.a. Caprise og Larimar. De
brugte deres gamle godt afprøvede modeller med små ændringer i støruelsen.
Der var en tendens til, at størrelsen på
modellerne havde nået sit plan. Med
en længde på 2 m og en spændvidde på

ca. 195 cm har man fundet størrelsen
på modellerne - i hvert fald for en periode. Det kan godt tænkes, at længden
på kroppen igen bliver kortere, da der

i de næste

Lillo eloxerel rorhorn. Kon

det snorl blive

mere

smorf.
Linket er fro MK og udslyret med kugleleie - slørfrit,
men dyrt.

programmer skal laves

mange snaprulninger, og her kan det
være en fordel at have en kortere krop.
Men lad os nu se, hvad der sker.
Amerikanerne fløj næsten alle med
fast understel. De havde fundet ud af,
at modellen flBj langsommere, og at
den rullede bedre. Jeg vil gerne give
dem ret i, at den flyver langsommere
med fast understel, for det har jeg selv
erfaret med mine Capriser; den ene er
med fast understel og den anden med
optrækkeligt, og den med fast fl1wer
langsommere og måske også lidt roligere. Men det med rulningerne kan jeg

dio). Amerikanerne er ikke vant til at
se pultsendere som FC 28 og MC 24 og

Multiplex. Der bliver kun importeret
håndsendere som f.eks. Futabas 92.
Pultsendere er et europæisk design, så
de var meget nysgerrige ved radiokon-

trollen.

Servoer
Vi havde hørt om digitale servoer. Ælan Sørensen bruger dem, og en nordmand bruger dem, så vi vidste lidt om
dem. Der er forskellig opfattelse af
brugen af dem. Nogen mener, de er meget gode, og andre er knap så begejstrede. Allan har erfaring med, at dem,

han bruger

til

krængror,

fik hurtigt

meget slør på grund af de ret så voldsomme vibrationer, der kan være i vingen. Til højde- og sideror er de derimod

rigtig gode, og der var da også mange,
der brugte dem. Det er Multiplex, JR
(Japan Radio) og Futaba, der leverer
digitale servoer.
Den største fordel ved digitale ser-

var en russer, der havde lavet dem, og

voer er deres enorme holdestyrke, der
er 5 til 7 gange deres trækkraft; dernæst deres høje trækkraft og hastighed. Deres høje holdestyrke betyder
desværre også et højt strømforbrug.
Især servoer fra Futaba har tilsyneladende et relativt højt strgmforbrug. JR
derimod er allerede ved 2. generation
afde digitale servoer (den 1. generation
kaldte de for Super servoer), og de har
nu formået at bringe strgmforbruget
noget ned. Til de nordiske mesterska-

"vores" Ivan Kristensen fløj med sådan

ber

en, og han var vældig godt tilfreds med
den. Japanerne kom igen med de utroIigt flotte modeller, der er bygget helt i

OIa Fremming, at han med JR Super
servoer i vingerne kun kunne få ca. 5
flyvninger på en 2300 mAh batteripakke (!l!). Det tyder dog på, at de nye JR
digitale servoer har et langt lavere

ikke mærke; det skyldes nok, at jeg
har to forskellige typer krængror på
vingerne, og der er stor forskel på,
hvordan de ruller.
Modellerne går lige fra balsaopbyggede modeller til modeller, der kom
færdigmalede ud afforme. Angels Shadow var sådan en færdig model. Det

De lefte Nomex ploder, her med glosvæv. De bruges
megel lil servoploder. Begge servoer er de nye digitole. Rorhornet er også her lillo eloxeret oluminium.

Fiernstyringsonlæg
Det mest benyttede mærke var helt
klar Futaba. Om det skyldes, at de er
bedste, skal være usagt; men de gør
meget reklame for sig selv over hele
verden, og mon ikke det har en del at
sige også. EIIers var alle mærker repræsenteret, f eks. Graupner, Multiplex (ikke ret mange), JR (Japan Ra-

balsa og derefter lakeret. De havde
helt sikkert stævnets flotteste modeller med. Europæerne brugte mange af
de byggesæt, som kan købes i Frankrig; det er kevlar/<ul-kroppe med flamingo/balsa-vinger. De bliver solgt til
en overkommelig pris og er nok derfor
meget populære. Det er modeller som

Def sidsfe nye fro OS: elektronisk indsprøitning. Under krummeren ses hiertet, der behondler alle impulserne.

i Sverige i sommeren

1999 fortalte

strømforbrug, hvilket gør dem noget
mere attraktive. Jeg kunne forestille
mig, at de digitale seryoer fra Futaba
også bliver bedre (læs: får et lavere

strømforbrug)

i 2.

generation, så

måske skulle man slå koldt vand i blodet og vente lidt, før man køber digitale servoer fra i hvert fald Futaba.

Botterier
Der er kommet en ny type batteri på

markedet, de nye Litium-Metal batte-

rier. Disse celler har den

samme

størrelse som en normal AA (penlight)
celle, men har en væsentligt større
energikoncentration, idet spændingen
er 3V, kapaciteten 800mAh. og vægten
pr. celle er så lav som 17 gram. llan behøver derfor kun to celler. men desværre også en eller anden form for
spændingsregulator. idet spændingen

efter opladning er væsentligt hojere
end 6V. Med en spændingsregulator,
der holder spændingen konstant på
f.eks. 5,2V, vil sen'oerne bevæge sig lige hurtigt flyvetur efter fl5etur (dette
fordi spændingen holdes konstant),
hvilket gør det lettere at fl1r'e modellen. Li-Metal cellerne har en ekstrem

Suzukis nye model "Chonge" med fost understel. Joponerne hovde stævnets flolteste nodeller.

lav selvafladning. dvs. at man ikke behøver at lade, selvom pakken har ligget i flere uger. Hrts man eksempelvis
oplader en Li-Metal batteripakke fuldt
og lader den ligge et ar. ril der stadig-

væk være 857c af kapaciteten tilbage.
Af dette følger. at man kan parallelkoble Li-Metal batterierne. således at
kapaciteten kan fordobles. uden at de
selvaflader, som Ni-Cd cellerne gør.LiMetal batterierne har heller ingen
"memory" effekt som Ni-Cd cellerne:

at man ikke behorer at aflade
dem, før de genoplades. Dette bet-vder,
at alle de problemer. vi har med afladning, cycling osv., forsvinder. Der må
da være en bagside ved disse batterier,
og det er der da også: batterierne ikke
kan oplades med en normal oplader til
Ni-Cd celler; de skal derimod oplades
med en speciel Li-Metal lader. Denne

-wa
_

(eii!.i.li

n ffilol S

dvs.

lader er dog relativt billig og fuldautomatisk; dvs. At den slår selv fra, når
batterierne er fuldt opladede. Vi så

batterierne og købte dem da også med
det samme ved forhandleren, der hed

Duralite. Jeg ved, at der står mere om

batterierne på hans hjemmeside
Itttp : I I performanceprod. hom

e.

due

south.

Finn Lerager har testet dem herhjemme og er vældig tilfreds.
net I .

Motorer
Yamada (YS) må siges at være i front
stadig. Det var langt stgrsteparten af
deltagerne, der brugte YS motorer;
men 2-takterne er virkelig ved at vinde terræn, efter at det er ved at lykkedes producenterne at få dem til at gå
ordentlig i alle omdrejninger. 2-takterne har en utrolig høj ydelse og er ikke
særlig stØjende, så vi kommer sikkert
til at se mere til 2-takterne. Det sidste
nye fra OS er en 23 ccm 2-takter med
elektronisk insprgjtning. Der sidder
fglere, der måler brændstofforbrug,

temperatur, omdrejninger etc. og som
så indstiller karburatoren afhængigt
af, hvor meget drossel man giver - pris
ca. 1000 dollar. Hatta fra Japan havde
en OS motor med et formentlig hjem-

melavet topstykke med to gløderør;
der var ingen forklaring på hvorfor,
men motoren gik godt.

23 ccm OS firtokter med mekonisk compressor. Læg igen mærke lil den meget flotte finish

Efter at man har nedsat støjgrænsen fra 96 db til 94 db over asfalt,
har der været problemer med at få YS
140 L til at kunne holde grænsen. YS
740 L er en potent motor, der støjer en
del fra indsugningen, så Yamada har
da også udviklet en afløser. Den heder
YS 140 FZ-2, og den skulle have en lil-

le smule mindre

ydelse, men til

gengæld en endnu bedre motorgang,
og den er ikke så støiende. Men som
Mr. Yamada siger: der er jo kræfter
nok.

Øvrigt udstyr
Smarte tilbehørsdele fla firmaet NW
blev meget brugt. De har en høj kvalitet, og mange af delene er specielt
fremstillet til kunstflyvning. Prisen på
delene er dog rclh6j, og de skal bestilles i udlandet; men i disse åbne tider er

det efterhånden heller ikke noget problem længere. Vi så også en del hjemmelavet tilbehør som gør samme gavn.
Så det er ikke om at have det fine udstJrr, men om at finde det, der tilfreds-

stiller en selv.
Et materiale, der hedder Nomex, er
efterhånden ved at være meget brugt.

Det bruges til servoplader og motorspanter. Æhængigt af, hvor det skal

bruges, er det så belagt med enten
glasvæv eller kulvæv. Fordelen ved
materialet er, at det er meget let samtidig med, at det er meget stærkt. Prisen er dog stadig meget hBj, og en
balsaplade med kul- eller glasvæv giver samme styrke; den er dog lidt tungere, men så er prisen også meget lavere.

Det var lidt om udstyret, der blev
brugt ved VM i F3A. Det adskiller sig
ikke så meget fra det, vi bruger i Danmark. En ting, jeg lagde mærke til,
var, at selv de rigtig gode havde mange
hjemmelavede løsninger på rorforbindelser og hængslinger, så det udstyr',
der kan købes specielt til kunstflyvning, er kun et tilbud; det er bestemt
ikke noget, man er nødt til at have for
at kunne flyve. Noget, som jeg selv
godt kunne tænke mig at prpve, er de
digitale servoer, men hvilken type og
mærke ved jeg ikke endnu; det skal der
Iige tænkes lidt over.

Vi håbea at du med dette har fået en
lille inspiration til dit næste kunstflyvningsprojekt.
Morten Laugesen
Peer Hinrichsen
35

Wingo
r den er go'
Af Lors Holte

Wingo tilhører en ny modeltYPe som
virkelig har stor fremmarch for tiden.
Det er en type, som de på engelsk kalder "park flyer" og dermed bogstavelig
talt mener en model, man kan flYwe
med i en park. Wingo er en lille, Iangsomtflyvende elektrisk model lavet

helt i skum og med skubberProPel.
Derfor kan man flyve med den nær
sagt overalt uden at genere ret mange
og uden at være til fare for nogen.
Nogle meget "seriøse" modelflyvere
vil måske betragte modeller af denne
type som det rene legetøj. Det er Wingo
dog ikke - det er en nBje gennemtænkt
model med mange fine træk: den er
meget simpel at bygge, den er nem at
transportere, og den flyver ret godt,
hvis der ikke er for meget vind. Det gør

den godt egnet som 6velsesfly for be-

gyndere, men målgruppen er meget
større end det. Producenten, Conzel-

Fofo: Henrik Jore

mann, har lavet en masse tilbehor til
Wingo. som gor. at den kan og*.3 benl't-

tes som vandfl5'er', fotoflln'er, vinter-

flywer og natfl)."t, sa den har også meget at byde på for den erfarne pilot.

Æske med indhold
Wingo er pakket i en specielt udformet
flamingoklods i en stor, farverig æske.

Denne flamingoklods fungerer også
som byggebord og som opbevarings- og

transportsystem. Ja, der f6lger til og
med bæreseler med, så man kan have
den på ryggen og cykle til flyvepladsen.

Wingo er lavet i skum, så der er ikke så mange dele i æsken; men de dele, der er, er af høj kvalitet. Byggearbejdet er overstået på tå timer med 5-

minutters epoxy. for

delene passer'

godt sammen (hr.id lim kan ogsa beny'ttes. men det tager længere tid og er

heller ikke et godt valg på en vandflyver). Der er vedlagt en meget god byggebeskrivelse med informative billeder
samt tekst på engelsk og tYsk.

Bygning
Byggearbejdet består i at lime to krophalvdele i skum sammen, atlime en 12
x 12 halebom i balsa forstærket med
abachifin6r til kroppen og til sidst at Iime haleplan og finne på halebommen.
Side- og højderor hængsles med små,
medføIgende strips af en blød type tape. Der er hul i kroppen, som servoer-

ne bare skal trvkkes på Plads i. Der
star, at servoerne skal limes fast, men
Klor til

sic,rt.

(Fofo: Lors Holte)

det harjeg undladt, uden at det har gi-

vet mig problemer, Stodstær-rgelne
(tynd metaltråd i plastror) er faeldigbukkede i hver ende og passel'pelfekt.

Yderrørene limes pa plads

i

færdige

udsparinger på kroppen. Der skal oq.sa
limes en træliste i bunden til landings-

stellet. Æt passer problenifiit sam-

men.

Vingen består af en lang centersekog to tipper, som kait tages af. Her
skal der limes nogle træforstærkninger i vingen ved vingesamlingerne. r'ed
fæstepunkterne for vingestræberne og
til at holde motoren. Alt passer perfekt. Vingen nonteres r-ed at hægte
vingestræbere fla iandingsstellet fast i
vingen og fæste I'ingen til en d5'el pa
kroppen med en elastik. Nemt. hurtigt
og gennemtænkt. Jeg har ber-aret vingen delbar, men overvejer at lime tipperne på permanent, da den jo alligevel ikke fylder ret meget.

tion

Modellen skal ikke overfladebehandles: men kan man ikke lide far-verne - lyserød og lyseblå - kan man jo
overveje en let slibning og overmaling

e.
\-f^

uÅå

Sådon onkommer Wrngo - pokket ind i en skumblok, som også kan fungere som byggebord
port- og opbevoringssystem. (Boflerier er

ekstroudslyr).

ster selvfølgelig ekstra, men udvider
også modellens muligheder. Senere

med vandba-qeret maling. Dette overvejer jeg stærkt. nar den har tilstrækkeligt mange ridser i or.erfladen til at
trænge en behandiing. \\'ingo har dog
vist sig at være forbloffende holdbar -

købte jeg en 8-celles 500 mAh AR batteripakke for at få en lettere model
med lidt livligere flpweegenskaber.

Sverige har ikke sat specieh n.rnEe

\\-ingo kan loldstalte

nærkontakt med et tli=

oE en

biltur til

spor.

Motorer og bofterier
Del medfolger en 7.2 r'olt Speed 400motor og en lille plastpropel. \\iingo er'
beregnet til at flyle med S-cellers batterier fra 270 mAh til 1400 mAh. Den
er selr'{olgelig mest livlig med de letteste batteripakker, men da jeg havde
planer om at flywe med pontoner, valgte jeg i første omgang pakken med
hojest kapacitet - en pakke 8 celier
1400 mAh AE
\irr'\\lnqo skal fln'e med pontoner
-l,r'r'e : ,ille fitoappalat. skal den have

j: --:'.1::.
-=:'.. -tr.ll'rl Jllotof {pa mOrier::e --. s.-. P, ,.i'=,'"a,tteb" . Dette ko.-:-- .-

s

Flyvning

fla

asf'alt eller

suDelK.rf i sr'aes med stirndeil'dmotolen
og den iille battenp:rkke. men med sit

ho-jringede ia1'out med skubbende propel er den ogsa nem at handkaste. Ha-

stighedsomradet er stgrre, end jeg
havde ventet. Wingo kan flyve meget
langsomt og indbyder til at luske
rundt i lav højde, men på fuld gas går

det forbavsende hurtigt. Med

stan-

dardmotor og den tunge batteripakke
kan jeg ikke loope min Wingo, mens
det går nemt med den lette batteripakke. Den gearede motor gør modellerne
endnu mere alsidig, men nogen kunst-

flywer bliver det selvfølgelig aldrig.
Wingo er højvinget med styring på højde- og sideror og har et meget lavt
Pontoner til Wingo

i

skum beklædt med film.

og som trans(Foto: L.H.)

tyngdepunkt, og det giver selvfølgelig
sine begrænsninger.
Profilet (NACA 4408 mod.) buer opad på undersiden. Det giver gode langsomtflywningsegenskaber, men Wingoen har en styg vane til pludselige dyk,
hvis farten bliver for høj, eiler der kommer nogie vindstod. Derimod har mo-

dellen ikke nogen problemer med at
bær'e en tung batteripakke og pontoner'.

Det gor den bare mere stabil.

Schulze molorkontrol

Til min Wingo havde jeg valgt en
Schulze 24be motorkontrol. Nu er
Schulze

jo et kvalitetsmærke,

så jeg

havde ikke forventet mig nogle problemer fra den kant. Jeg nåede lige at få
Wingoen i hus, før vi tog på sommerferie, og den blev puttet ind bag i bilen
på toppen afalt andet. Den klarede ferieturen med bravur, men jeg fik ikke
fløjet så meget, som jeg havde ønsket.
Hver gang ieg fløj med den, stoppede

motoren efter nogle få minutters mo(Foto: L.H.)

>

og loddede dem på igen. Lidt uvidenskabeligt, for nu vedjeg ikke nøjagtigt,
hvad det var, som hjalP; men Problemet er heldigvis forsvundet.

tortid, selv om jeg bagefter kunne konstatere, at der fortsat var masser af
strøm på batteriet. Jeg ladede, og jeg
testede. Jeg fandt ud af, at jeg kunne
starte motoren igen og flYve videre,
men det giorde mig usikker, at motoren stoppede efter så kort tid.
Efteriommerferien fik jeg en snak

Dette og problemerne med motorkontrollen viser for mig, at elektroflywning heller ikke er helt problemfrit'
Deiskulle helst være "plug and fly",
men sådan er det ikke altid. Dette er
dog ikke noget kritikpunkt mod Win-

med Jan Abel fra Electric Flight

Equipment, og han fortalte mig, at der
havde været nogle problemer med lige
den motorkontrol. Den kunne ikke lide, at man fløj for længe På halv gas.

goen.

Konklusion
?4p

Måden, den måIte kaPaciteten På,
giorde, at den blev snydt til at tro, at
batterierne blev tømt hurtigere, end
tilfældet var. Heldigvis kunne motorkontrollen omprogrammeres, og imens
lånte jeg en Jeti motorkontrol, som
fungerede udmærket. Senere har jeg
fløjet med Schulze kontrollen, og nu
kører det, somjeghavde forventet.

Wingo som vondflyver

Med et sæt pontoner og større tiltro til
modellens flywetid frk jeg nu mulighed
for at prØve Wingoen som vandflYver,
og det var noget helt n1't for mig. Det er
o[så noget af det sjoveste, jeg har
piøvet i lang tid. Pontonerne er skåret

i skum og skal kun

have nogle frn6rforstærkninger ved monteringspunkterne og ved steppet på undersiåen. Der f6lger en strimmel film med
til at beklæde undersiden med, men
jeg lagde også film på oversiden. Pontonerne er pæne, men kan du skære i
skum, kan du nemt lave dem selv og

spare de penge. Den gearede motor er
derimod en nødvendighed.
Med 1400 mAh batterier kan jeg flYve i nær ved 20 minutter med den ene
touch-and-go på vandet efter den anden. Med 500 mAh har jeg godt 8 minutters flyvetid med pontoner' og med
en pakke 7 celler 700 AR harjeg godt
12 minutters flyvetid. Med tre forskellige pakker kan jeg blive ved med at

flyve, så længe jeg lyster.

Nu bliver det sjovb. Med helt fladt
vand og vindstille er der absolut ingen
problemer. Og hvis jeg sørger for ikke
åt pitt" de sidste milliampere ud af batteiierne, kan jeg selv styre modellen
ind for batteriskift. Jeg har dog også
prøvet at måtte hente Wingo i kano,
fordi batterierne var helt flade; men
det frk mig også til at Prøve at flYve
Wingoen fra kanoen midt ude på søen.
Se, det var en oPlevelse for sig. Her
kunne jeg flyve rundt omkring mig
selv og virkelig nyde synet af Wingoen,
lande og starte eller bare skøjte hen ad
vandoverfladen og trække op, før jeg
nåede sivene. Og var der nogle små
krusninger på vandet, gav det en herIig lyd, når pontonerne klaskede mod
bølgetoppene. Dette er underholdning
så god som nogen.

Men medaljen har også en bagside.
Wingoen på pontoner kan ikke lide sidevind - den er næsten umulig at sty38

re med vinden pa tr-ærs. hvis det bare
blæsel en liiie smule. Derfor kan den
også være svær at få ind til bredden
ig"en efter landing, hvis det blæser lidt
op. Og d.er skal ikke meget sidevind til
Wingo om På ryggen. Men da
ut
jo-er skum alt sammen' flyder den
dei"ipp"

så højt på vandet, at motor og radio
stort set er over vandet. Alt i alt må det
siges, at som vandflYver er Wingoen i

sit

es.

Motorproblemer
Foruden problemerne med motorkontrollen frk jeg på et tidspunkt også
problemer med den gearede motor.

ben skabte så meget radiostøj, at alt
flippede, og modellen blev umulig at
styre. Jeg var i starten ikke klar over,

hvor fejlen Iå, så der gik en del tid med
at prøve alt muligt af , føt ieg frk konstateret, at det var motoren (eller gearet), som skabte Problemerne. Jeg
smurte aksler og lejer og gav gearet

lidt

silikonefedt. Jeg fiernede også
støjkondensatoren og motorkablerne

Wingo er i mine Øjne en ganske fremtugåd" model. Den høje standard På
samt den korte byg-od"t og tilbehørmen
det, som virkelig
setid er Dositir,'h
der ligger bag
omtanke,
den
filt.l"r. er
alt ved denne model' I reklamesproget
ville man kalde det et "koncept"' Det
omfattende tilbehør, som kan fås til
Wingo, gør den utrolig atsidiq' Den kan
benr,ttei som ovelsesflyver for en nybeglT rder, men den har så sandelig også"-høj underholdningsværdi for

-den

pilot, og som vandflyver er de-n i
særklasse. For med Wingo kan du flYve fra et vandhul' hvor du ville blive
bandlyst med en brændstofmotor, og
ja, selv byparkens andedam er ingen
Lmdighed for enWingo med,sutter påØvede

I år viljeg gerne have en hvid vinter, så
jeg også litt prørr" Wingo med ski På'

Dqto
Spændvidde 1100 mm
900 mm
Længde
FIyvevægt fra 550 g
7- 8 celler
Akkuer
270

Profil
Motor

Batteri
PropeI

-

/

1400 mAh

NACA4408 mod.
Speed 400 7,2V
8 x 500 mAh AR SanYo

/

8 x 1400 mAh AE SanYo
5 x 4,3 (standard) /

APC8x3,8(gear)
Pris basisudgave: kr. 785,Pris pontoner plus gearet motor: ca. kr'

700,-

"Mission occomplished". Wingo "toxier" hiem for egen krafl

LH
(Foto: L.H.)

Bullit
- en qnderledes skrænfmodel
RC-redokfør Poul Møller har efterhånden set en delforskellioe modeller i monge slogs moterioler; men do hon
modtog en lille popkosse fro Hobby Wortd indeholdende ån Bullit, måtte hon indrømme, et nogef lignende hovde

hon oldrig set.

I

det følgende beskriver hon bygning of

og flyvning med modellen.

Byggesætfet
Uden på papkassen præsenteres Bullit'en som en nærmest u-odelæggelig

krængerors-træningsmodel. der takket være sit gode profil - RG 15 - kan
bruges til al mulig sjov og til at træne
de mest mærkværdige manovrer. Et
par billeder, hvor henholdsvis en mand
og en bil er placeret på vingerne, skal
underbygge påstanden om holdbarheden.

Synet, man m6der, når papkassen
med Bullit'en åbnes, er nogle mærkelige sorte flamingolignende skumdele og
nogle plasticstykker af den type plastic, der benl'ttes til de meget robuste
Ærcore modeller. De 4 skumdele - r.ingehalvdele, over- og underkrop - er lavet i noget, der kaldes EPP skum. Jee
kender ikke materialet. men der li_gner

som sagt flamingoskum , stlropor

.

men med en gummiagtig konsisiens.
og det frnder altid tilbage til sin oprin-

delige facon - lige meget hvor meget
man presser det ud af den. Det kan dog
rives i stykker, sa pas lidt på ved elt.

test af materialerne. Delene er skåret
ud med gl6detråd, som vi kender det

fra styroporen. Plasticdelene er finne,

haleplan og et par tipper, der kan monteres efter Ønske. Desuden er der kul-

fiberhovedbjælker, alu-midterstykke,
trækstænger, krængeror af balsa, rorhorn, link, dobbeltklæbende tape, beklædningstape og en byggevejledning
(desværre kun på engelsk) med billeder i æsken. Det eneste, der mangler
for at bygge - eller rettere samle - en

flyveklar model, er radiogrej og lidt
silikonelim eller epoxy.
Byggesættets dele

Bullit med de medfølgende lipper monteret.

Vingen
Inden ringehalr'delene samles. skal
hoi-ebjælken samles. To kulfiben'or limes sarrrmen med en aiuminiumsmuffe med eposl- eller sililionelim. Hovedbjælken smores ind i lim, og de to
skumvinger limes sammen med ho-

vedbjælken indlimet

i

et hul i vinge-

kernerne. Når limen er tør - det går

hurtigst med epoxy - pudses vingen af
med skarpt sandpapir og støvsuges.
Det er ikke svært at slibe i materialet,
men man skal være omhyggelig med
forkanten, der ikke er skåret i facon.
Nu kan beklædningstapen - der er
noget kraftigt glasfrberforstærket tape
- sættes på som vist i byggevejledningen. Der gøres opmærksom på, at man
skal passe på ikke at trække i tapen,
når den lægges på, da man så kan få

skæve vinger. Ligeledes skal tapen
presses fast - ikke gnides. Krængerore-

ne monteres også med tape. Jeg var
lidt skeptisk over for metoden, men det
gik forbioffende let, når man fulgte vej-

ledningen og benyttede to små afstandstykker, som også fulgte med
byggesættet.
Jeg har i det tyske Aufwind læst at,
tapen, der godt kan boble lidt op, sidder endnu bedre fast og helt undgår at

gå l6s, hyis man inden pålimning

sprØjter skummet med spraylim. Hvilken type lim, det drejer sig om, meldte
artiklen ikke noget om, og jeg var færdig med beklædningen, da jeg læste
om det, så jeg har ikke haft mulighed
for at afprpve ideen. Er der nogen, der
kender til det, så giv os andre et tip!
Hvis man vil have en vinge med lidt
større spændvidde, kan man montere
tipperne med dobbeltklæbende tape.
Jeg ville dog først pr6ve Bullit med den
korte vinge og sprang tipperne over.

Den udmærkede og fint illustrerede - engelske - byggeveiledning

dele klor til sommenlimning. Læg
mæ*e til, hvor godt olt sidder indpokket i skum.
Og herover ses sd den færdige model med Høi'
tryks ioponske logo på vingen.
Til venstre er de to

Kroppen

del af kroppen er limet på

Kropsdelene behandles på samme måde som vingen. Når underkroppen er
beklædt, Iimes vingen på plads med
dobbeltklæbende tape - pas på, det er
en meget kraftig lim, der sidder på
denne tape.
Nu er det tid at skære huller til radiogrejet og kanaler til trækstængerne. Modellen sty'rer kun på krænge- og
højderor, og jeg valgte at sætte mikroservoer i den. Ddr er dog rigelig plads

Tænd/sluk kontakten sidder også begravet i skummet ogbetjenes med snoretræk. Jeg lod et ladestik stikke lidt

til

standardudstyr'.

I

vejledningen er

beskrevet, hvor de forskellige ting skal

placeres, men jeg anbragte dem så
langt forude som muligt. Med et 300
mAh modtagerbatteri skulle min Bul-

lit

ved den endelige afbalancering have ca. 60 g bly ekstra i næsen. Der skal
ikke bruges skruer eller noget andet til
at holde udstyret på plads. Skærer
man hullerne så de passer, sidder servoer og andet fast - og godt besky.ttet
inde i kroppen, når først den øverste
por of seniormedlemmerne ser lidl belænkelige
ud; men snort vor de også i gong med at lege.

plads.

ud, så modellen kan lades uden at
skulle skilles ad.

Finish
Er ovenstående byggebeskrivelse kort,
så er byggetiden det også. Alt klares på
en aften - også frnishen. Det må siges
med det samme - Bullit er ikke en nogen kgn model, og der skal vist en del
til at gøre den bare lidt pæn. Jeg valgte at skrive radioudsendelsen Hgjtryk's japanske logo på vingen og klistre et "canopy" på næsen af modellen.

Flyvning
Da rtnden ved modellens færdiggørel-

var i øst - en retning, som jeg ikke
har nogen brugbare skrænter i nærheden til - valgte jeg at montere en katapultkrog på test-Bullit'en. Vejledninse

gen angiver en forreste og en bagerste
placering af en krog - jeg valgte at placere min hjemmelavede krog midt mel-

lem disse angivelser. Krogen er lavet

afet stykke glasfrberprintplade, der er
limet ind i en slids i en 4 mm krydsfrnerplade. Denne er monteret med dobbeltklæbende tape og beklædningstape. Udstyret med mit gamle 2m-høj-

startstov, der

til

lejligheden var lagt

dobbelt og havde fået kort (25m) snor,
begav jeg mig i sommervarmen ud på
en mark bag min bolig for at prBveflyve modellen, inden jeg stillede op med
den på min klubflyveplads.
Jeg tænkte, at modellen hellere
måtte få så meget fart på som muligt,
sa jeg spændte tovet godt, inden Bullit'en blev skudt af. Og sikke et skud!

I'Iodellen skod lynhurtigt frem i en
svag stigning, og da jeg kunne se, at
den var tqgel aftovet, trakjeg en smuIe højderor. Bullit'en røg lodret 30-40
meter op, inden jeg rettede den ud og

Et

1
J

I

Bullit blev

huniø et

hit

på flyveplødsen. Her wes "hongorskibslandinger" efler kotopuhsturt.

kunne konstatere, at den fløj fuldstændig lige uden at skulle trimmes så meget som et enkelt klik. Det har jeg aldrig oplevet f6r!

Nu er modellen ikke noget decideret
flad-marks-svævefly, så en landingsrunde måtte hurtigt påbegyndes. Det
var heller ikke svært. Så længe man

holder fart på modellen, flyver den
fint. Taber den farten, skal der en del
dykror til at få den i fart igen - og det
har man jo sjældent plads til lige inden
en landing.

Det blev til mange skud denne
f6rste dag, men jeg må tilstå, at de blev

ikke alle lige så perfekte som

(
Krængerorene holdes pc c'cd: c
inden de limes po med iop:.

:nå

træslykker,

det

første. T!ækker man højderor for tidligt, for længe eller for sent, eller flader
man ikke ud i ret tid, får man ikke ret
meget højde på. I det hele taget skal
man passe på med store manøvrer på
tovet. De ender som regel med, at Bullit'en ryger ukontrollabel ud i det blå.
Næste dag var det flyvedag i min
klub. Uden at sige noget eller præsentere Bullit'en riggede jeg katapulten
til. Da der var en pause i flyvningerne,
skødjeg den af, og hurtigt kom de tilstedeværende hen for at se, hvad det
nu var for noget. Der blev rystet på et
hoved eller to, men da vi lagde en presenning ud og gik i gang med at øve
"hangarskibslandinger", blev der alli-

gevel kamp om senderen. Enkelte

holdt,sig i begyndelsen tilbage, men da

Bullit'en lave den ene mere hasarderede landing efter den anden uden at tage nogen skade. t.ille de
alliger-el gerne lege med. Det med at
lande pa presenningen riste sig ikke at
være helt let - og mange matte ud at
vandre for at hente Bullit'en. sa den
næste ivrige pilot kunne gøre forsøget.
Den fgrste, der ramte plet, var Arne
Hansen, men med en "landing" nærde har-de set

Topen lægges forsigtig på - uden

Så nemt kon udslyret monteres -

ot hække

skær

et hul!

i

den.

mest lodret fra 4 meters hgjde blev der
dømt kamikazeangreb i stedet. Måske

blev Arne inspireret af de japanske
skrifttegn. Behpver jeg nævne, at Bul-

lit'en også klarede dette overgreb uden
problemer.

Et forsøg på at skyde Bullit'en af
med vingetipperne monteret endte i en

ukontrolleret overfl;rvning af pilotfelt
og opboldsområde. Arsagen var

i

flutter

hele vingen. Efter denne forskrækkelse - der heldigvis ikke gav nogen
skader - har vi sBrget for, at der ikke
befinder sig personer eller ting i skudbanen.

Efter megen legen med tov - og ind
imellem nogle gevaldige sty'r't, når fa-

milie og venner frk overdraget senderen med en kort instruktion og besked
på, at de selv måtte hente modellen
d6r, hvor den landede - eller rettere
sagt ramte jorden, blev det tid til en
tur til en skrænt. Ikke overraskende er
flyveegenskaberne nogenlunde de
samme foran en skrænt som over flad
mark. Bullit har det bedst, når der er
fart på! Og det betyder ved skrænten,
at det helst skal blæse en del. Er der
kun 4-5 meter vind, kan modellen godt
fl).ve - helst med de før omtalte tipper
monteret - men det er lidt kedeligt.
Når det blæser 8-9 meter, begynder det

imidlertid at blive sjovt, og opdriften
redder ofte modellen ud af for krappe
manøvrer, der i svag vind ville have
sendt den i bakken. Når det alligevel
en gang imellem sker, kan Bullit'en stå
for mosten. 10-15 meters mpllevinge
hen langs jorden eller for den sags
skyld flywning i fuld fart direkte ind i
en klint har endnu ikke givet nogen
skader pa modellen. Jeg vil ikke påstå,
at en Bullit ikke kan ødelægges, men
det er svært, og det er ikke lykkedes
for mig. Det har flere gange overrasket
mig, at tandhjulene i de små seryoer

har klaret mishandlingen, men det
skyldes nok, at alt i modellen er "sat
fast" i stødabsorberende skum.
Konklusion
Som det er fremgået af ovenstående,
har jeg - og mange andre - haft meget
sjov ud af Bullit'en. Når den så oven i

købet har været udsat for samme
mængde styrt som resten af mine modeller tilsammen uden at tage nogen
forrn for skade. kan jeg kun anbefale
den til de piloter, der er opsat på lidt
skæg og ballade. Det er ikke nogen decideret begyndermodel, men med reducerede udslag på krænge- og højderor kan selv en begynder have fornøjelse

afden.

Om Bullit'en er manøvredygtig nok
til combatflywning, må være op til en
prøve. En ting, jeg godt kunne tænke
mig at ptøve, er skrænt-race med flere
modeller i luften på den samme bane.
Det er noget, der kan få adrenalinet til
at flyde. Og med en flok u-6de1æggelige modeller må det virkelig være en disciplin, som det både er sjovt at deltage i og at være tilskuer til.

PNM
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To generationer of X'CELL Grophn 60'

Mig og min X'CELL
en servicevenlig opbygning og ikke

Af Svend Plougstrup

I 1990 købte jeg min første

helikopter'

en brugt Heim med en Lockhead kroP.
I den følgende tid gjorde jeg flere tiltag
til at få modellen giort klar og dermed

starte min helikopter-karriere. Det
til mere end nogle halvhjertede forsøg - det var nok mere

blev dog aldrig

spændende at bygge en ny model. Efter mange overvejelser blev beslutnin-

og-

At en helikopter består af mange

det bare at ga i gang med træningen.
Efter nogle timers hover begYndte

snak med Benthe, og efter at have set

på forskellige modeltyper faldt valget
på en X-CELL .30, da jeg mente, at den
kunne opfylde mine kriterier for en

servicevenlig opbygning, og på Rotordisc'ens hylder var der utrolige mængder af reservedele; resen'edels-backup
kunne altsa ogsa opfl{des. sa med hen-

gen truffet, men sa meldte sporgsma-

s1'n til driftsikkerheden
så være i orden.

model det så skulle være.

dele, får man et godt bevis På med en

1et sig straks med hensyn til, hvilken

I

en del år havde jeg deltaget som

dommer ved helikopter-konkurrencer,
og her bemærkede jeg, at et meget vigtigt punkt var driftsikkerheden samt
AIle dele er med i byggesættet.

små poser mærket nr. 1-2-3...osv. Det

er så viseligt, at tager man pose nr. 1
og fplger step 1 i byggevejledningen
samt afsnit 1 på tegningen, herefter
pose 2, step 2 og afsnit 2 osv. ja, så har
man en helikopter, der er færdig, når
sidste pose er brugt.
Spændingen var stor, da min nYe
helikopter skulle testes. De første ture
blev gennemført med Peter Wædeled
som testpilot. Eneste nødvendige justering var sporing afrotorbladene: to
omgange på den ene link. Herefter var

mindst mulighed for en hurtig og sikker reservedels-backup.
Jeg kørte til Rotordisc'en og frk en

skulle den

X-CELL. Opbygningen foregik

dog

uden problemer, da der fulgte en virkelig god og detaljeret tegning og byggevejledning med. Alle dele er pakket i
X-CELL SE

i "komprimeret"

der at være problemer med motoren,

en Super Tiger .30. Problemerne

skyldtes nok, at en .30 motor er i underkanten af, hvad der er nødvendigt i
en model som X-CELLen. En ombYg-

form

ning

til en .46'er er meget

nern. da der

kun skal skiftes to aluminiumsklodser
i motorophænget samt svinghjulet. Efter denne ombygning fungerede \CELLen perfekt.
Da jeg altid har interesserei niis fol
konkurrenceflywning. r'al dei netuliig-t
at forsgge med denne g-r'en rrf helikopterflywningen. Jeg deltog , cien ftrrste
hoverkonkurrence eftel ce. et h.ll\-t ars
træning med helikoptei'. Je-= r'andt absolut ikke, men jeg vil med. og meget
var nået.
De næste pal'iil'b.r\' rr'.:rins-.en meget begrænset pa gr-ur:d -i rneget rejse-

aktivitet

i mit albeiie. Da del igen

blev lidt bedre tid tii nc,cielfl]r'ningen,
begyndte je3- irt tr':.ne pa sportspro-

grammet. stadiE rled min .46'er XCtrLL. Nu meldre i1'sten til en ny model sig, for den "lille" .'16'er blev meget
hurtig lilie. nal der skulle foretages
flyvemanøvrer'. sa altsir denne gang en

.60'er model. For irt undga
sætte sig ind

i

at skulle

n1'e s)'stemer m.v.

I

faldt

-iili

valget pa en X-CELL .60 grafit.

!

Igen måtte jeg konstatere, at alt
passede perfekt sammen. altså start
med pose 1, fortsæt med pose 2, ognår
der ikke er flere løsdele, har man en
flyveklar helikopter. Ogsa denne model flywer uden egentlige justeringer
udover de indstillinger, der laves i for-

model som afløser for min gamle

bindelse med opbygningen.
Ofte horel man. at del skrues nrcre.
end der flyn'es. nal man hrrr en helikopter. Jeg menel. do:. :rt oel r:-r \,--r'r
en gammel sklone fra mocieii-relikopierens barndom.
Efter at hale flojet''hoveret i ganske
mange timer i de folgende tre a1'med

Fo1.l-,r'ii;et al |ese|r-ecieie h.rr ogsri
r-r=ret 1'ciersr bcskedent. \ar del l'rar
r-eeret behor- for n5-e dele. sklldes det

min "nye" model samt deltaget i konkurrencerne her i iandet og en enkelt
afstikker til Gøteborg til Grænsecup,
opstod et ønske om endnu en .60'er

'o
n"
;!

.9a

En lille, lækker sog! "SE"+otorhovedet.

.46'er.

Igen meldte spørgsmålet sig, hvilken
model jeg skulle vælge, men denne
gang var valget relativt nemt. for incltil da havcle ieg ikhe l.rirft r'.esentligc
pr',-rbienrel neci n-ne \-f'ELL'er.

en enkelt "1i1le" styrefejll Det eneste,
jeg aldrig har fået til at fungere korrekt, er det lejesystem, der er brugt til
Hover-fræning med

X-CELL

60

SE.

at holde svingkobling og startaksel.
Det or"iginale system har jeg udskiftet
med det system, som anvendes på
BtrRGtrN helikopteren. I dette system
el del anr-endt storre lejer, og afstanden mellem iejerne el'væsentlig større.

Efter at jeg har lavet denne ændring,
har jeg ikke haft problemer med kobling/startaksel i nu mere end to år.
Min anden .60'er model blev en XCELL 60 grafrt SE. Betegnelsen SE
står for Speciel Edition. Modellen ser
umiddelbart ud som en X-CELL 60
grafit, men ved en nØjere iagttagelse
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at SE versionen fra fabrikken er

udstyret med de tuningsdele, som kan
købes til forbedring af tidligere modelversioner.
Disse indbyggede tuningsdele er:

* Metal rotorhoved
* Halerotortreek forsynet med ekstra
leje ved gearhjul

x Halerotorservo placeret bag

meka-

nikken
Mange ting er gennem tiden blevet
ændret i byggesættene, men delenes
præcision og en god beskrivelse og tegning bevirker, at man kan bygge modellen uden store engelsk-kundskaber.

Jeg har flere gange fået stillet

spørgsmålet, om SE modellen er så
meget bedre end den "normale" model,
at det modsvarer den prisforskel der er
på ca. kr. 3.000. Hvis modellen skal anvendes til konkurrencebrug, er svaret
ja - specielt hvis man vil flyve FAI programmet. Her gør rotorhovedet en af
de afgørende forskelle. Med kunststofhovedet, som sidder på den "gamle" XCELL, er det maksimale udslag på rul
og nick ca. 5 grader; på det nye metalhoved kan udslaget på rul og nick blive ca. 6,5

-

7

grader. Denne forggelse af

udslaget bevirker en markant hurtige-

re rulning. Den øgede rullehastighed
bevirker, at det bliver lidt nemmere at
udføre to rul uden at flyve ud af"vinduet".
Jeg har nu anvendt SE'en i et år, og
det er blevet til mange timers træning
44

og konkurrence, og der

har ikke været

nogen problemer undervejs. De eneste
dele, jeg har skiftet i det forløbne år,
har vaeret et hoved-gearhjul, det blev
slidt som følge af nogle eksperimenter,
jeg skulle prøve, så nogen egentlig fejl
kan det ikke tilskrives. Det næste, der
er blevet skiftet, er køleblæseren, som

under en træningsflyvning knækkede
på grund af metaltræthed. Efter montering af en ny fungerer helikopteren
igen, som var den ny. Så den med, at
der skrues mere, end der flyves, kan
vist godt manes i jorden.
Jeg har nu deltaget i de to første
konkurrencer i FAI klassen med et for

mig godt resultat - nuvel, jeg blev

sidst, men jeg sporede store fremskridt
til anden konkurrence, såjeg
er fuld af optimisme med hensy.n til,
hvad fremtiden vil byde mig og min X-

fra første

CELL.
Da jeg deltog

i FSA kunstflyvning,
varjeg klar over, at under en konkurrence må man kunne stole 1007a på sit
grej, og ved helikopterflywning er dette
også gældende; derfor er det dejligt at
vide, at X-CELI-:en ikke svigter.
At udviklingen indenfor modelhelikoptere ikke står stille, er der vel ingen, der er i tvivl om, og derfor er der

nu kommet en

videreudvikling af

"SE'en". Men grundmodellen er stadig
den samme, så nu overvejer jeg, om
min nuværende model skal opgraderes, eller der skal købes en ny - resul-

tatet kommer senere.

Franskmanden Francois Moreau har
konstrueret denne cirkelkrog ud fra
kollegaen Joel Besnards ideer. Som
Francois skriver, er det muligt selv at
lave denne krog med simple værktøjer
og 4-5 mm hård aluminiumsplade og 1
og 2 mm glasfiberplader (printplader).
Tegningerne af de forskellige dele
kan fotokopieres og limes fast på pladerne med limstift, hvorefber de kan
saves ud med almindelig løvsav forsynet med metalklinger. Derefter er der
en hel del frlearbejde!
Hullerne til de to stk. 2 mm pianotråd skal bores i borestander - smør bo-

ret med almindelig sprit - og det vil
være hensigtsmæssigt at lave en borelære (skabelon), så hullerne i de to de-

Ie kommer

til at ligge

præcist. Des-

uden kan man med fordel benytte2,05
mm bor; så passer pianotrådene bedre.

Fjedrene kan man selv lave af pianotråd omkring en dorn spændt fast i
en håndboremaskine. Læg mærke til.
at krogen kan skilles ad, hvorved det
er muligt at justere åbningsbelastningen. Til F1H modeller er det nok tilstrækkeligt med to fiedre af 0,4 mm
pianotråd.
Se tegningen pa følgende side.
Jqrgen Korsgaard

Cirkelkrog tit FlA og FlH modeller
Oprindeligt konstrueret af Joel Besnard og videreudviklet af Francois Moreau,
begge Frankrig.
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BIG At 97

lee

R. Hines med sin senesfe
FIA-model, som kon præsfere op lil fem minufters flyvning i sfille veir uden fernik.

Amerikaneren Lee R. Hines har fløjet
med F1A modeller i snart to menneskealdre, og nogle kender ham fra
chuckgliderserien SWEEPETTE fra
starten af tresserne. Her præsenterer
vi hans seneste F1A model, som han
har fået en ukrainer til at bygge for sigl
Modellen er baseret på modellen
AL-33, Andreas Lepps stillevejrsmodel
fra 1989, som Lee blev meget imponeret af ved VM i Argentina samme år.
BIGAL 97 har lidt større spændvidde og et ekstra knæk i vingen og er

bygget helt som de fleste modeller i

dag med kulfiberlister, D-box,

cap-

strips osv. Den er naturligvis også forsynet med BUNT-system, og Lee påstår med rimelig dokumentation, at
modellen kan flyve omkring de fem minutter i stille vejr uden termik - hvis
han ellers kan få fart nok på modellen
til et godt BUNT.
Tegningen tjener kun til inspiration, da der mangler lidt oplysninger om
dimensioner på lister m.m., men man
kan naturligvis også købe sig et eksemplar af modellen via Lee, og FF-redaktøren formidler da gerne adresser
m.m.
Jgrgen Korsgaard

Herunder

ses nogle defolier
of modellen, bl.o. den meget

ovoncerede timer-mekonisme.

Som ondre dele of flyet er
også vingelipperne bygget

op over ribber of kulfiber, og
holeportiet er beklædt med
Mylor.
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Besøg hos

JOSTI.HOBBY
Der er efterhånden longl mellem de seriøse modelhobbybutikker i Storkøbenhovn og Nordslæ//on d, men i S/ongeruP finder.viJOSTI-HOBBY - en of Donmorks største ipeciolforretninger for model-fly og m,odelheliikoptere. tnde
hoveren hedder Jørgen Øllgård, og hon er en mond med monge
iern-i ilden. Ved siåeiof modelhobbyforretningen hor ho1
en
dotøvirksomhed
- JOSTI-DATA. Denne kimbinotion gør, ot hon ikke udelukkende er ofhæn99{
gig of modelhobbymorkedet, men hor flere ben ol stå på. Jeg besøgte hom på en flot solskinsdag i september.

Boggrund
Jørgen Øllgård startede sit første frrma tilbage i 1965. Det hed Josty Elec-

tronic og forhandlede

elektroniske

komponenter. På et tidspunkt var
Josty Electronic vokset til et firma
med 20 ansatte og afdelinger i Norge
og Sverige, men tiderne og behovene
ændrer sig. I 1987 gik Jprgen Øllgård

over i databranchen og startede
har leveret

JOSTI-DATA, som bl.a.

special PC-hardware

til

Danmarks

Radio og Nordisk Film.
Modeltog har længe haft Jørgens interesse, specielt i de helt små størrelser som Mårklin Mini-Club, og i 1989

at forhandle lidt
Mårklin ved siden af. I forbindelse
med et besøg på en datamesse i T)'skland i 1992 så han nogle modelhelikoptere i aktion, og det fangede øjeblikkebegyndte han selv

ligt hans interesse. Vel hjemme i Danmark ville J6rgen straks købe et byggeseet, men han fandt ud af, at det ikke var så nemt. Den erfaring fik ham
til at kontakte Graupner-importøren
Ib Andersen for at få lov

til

at forhand-

le Graupner modelhelikoptere og modelfly. I 1994 lukkede Ib Andersen, og
Jørgen Øllgård har siden handlet di-

rekte med Graupner. Sideløbende frk
han også en aftale i stand med Robbe
om forhandling af Robbe og Futaba,
med direkte import fra Robbe. JOSTIHOBBY forhandler også Varios store
modelhelikopterprogram med direkte
import.
Jørgen fandt snart sammen med
andre modelhelikopterpiloter i Nordsjællands trjernstyringsklub (NFK) i
T\rlstrup ved Hillerød, hvor der hurtigt
voksede et aktivt helikoptermiljø frem.
Her har Jørgen også været initiatil'tager til en række stævner specielt for
modelhelikoptere. Da NFK var så
uheldig at miste sin plads i 1998, gik
dette miljø desværre gradvis i oplgsning. Jørgen er i dag medlem af Radioflyweklubben, men har ikke så meget tid til at flyve, selv som han gerne
ville. Når det sker, er det med Graupner helikoptere med Uni-mekanik. Det
er ikke, fordi han anser denne mekanik for at være det bedste, der kan fås
for pengene, men fordi det var det, han
startede med i sin tid.

Bredt sortiment
Fordi helikoptere hele tiden har haft
Jørgens største interesse, har helikop-

Jørgen Øllgård i et hiørne of bulikken. Foron ham ses en of åons Grøupner helikoptere.

tere også udgjort en væsentlig del af
JOSTI-HOBBYs salg, men JOSTIHOBBY fører selvfølgelig også alt til
modelfly - også svævefly og elektromodeller. Jørgen Øllgbrd fremhæver,
at JOSTI-HOBBY forhandler hele
Graupners. Robbes og Varios program,
og derfor er han også leveringsdygtig i
byggesæt og dele til ikke bare til helikoptere og fly, men også til modelbåde
og -biler. I de senere år er modeltog
desuden blevet en vigtig del afJOSTIHOBBYs sortiment og fylder stadig
mere på hylderne.
JOSTI-HOBBYhar åbent alle hverdage fra 10-17, men har også et bety-

deligt postordresalg. På butikkens
hjemmeside wwwjosti.dk kan kunder-

ne se butikkens brede sortiment

og

hente komplette prislister med danske

priser for alle de mærker, JOSTIHOBBY forhandler.

Specielt for nybegyndere
Jeg spurgte Jørgen, hvad han ville anbefale til nybegyndere, og for at tage
modelfly først, anbefaler han en
Graupner Tlainer 400, som kan fås
med en OS .46 I"A inkl. propel og udstødning for kr. 1.665,-. Dette er en

næsten færdig model, så der er ikke
meget byggearbejde, og man er sikker
på, at krop og vinge er lige. Motoren
tilhører den nye "blå" serie fra OS, som
er kendt for at være meget lidt st6jende. Man kan imidlertid også få en spe-

cialdæmper

til den, som dæmper

stØjen endnu mere. Byggesættet frndes
også i en lidt mindre udgave - Tbainer
300 - til en OS. 25L1'. Det er en lidt bil-

tainer 400 er
forvejen og har høstet så

ligere løsning, men da
så rimelig

i

mange lovord fra instruktører ude i
klubberne, vil han holde en knap på
den.

For en vordende helikopterpilot er
der meget at vælge imellem. For det
første skal man ikke bare se på prisen.
men også tage stilling til, hrilk=:,
størrelse helien skal have. En stor::='
flyver mere stabilt end en lille.
==motor og udstØdning er selrfolge-,; :- rere på en 10 cc model end pa ie ::---dre i 30-klassen, og brændstoi-:::--get er også større. Jørgen freei=-"

=:.

dog en Vario Kobold, som er en heli

i

10

cc-klassen. Den er rimelig i anskaffelse - kr. 3.580,- uden motor. Den fl1-ver
meget godt og har vist sig at r'ære meget driftssikker og holdbar. Det er ogsa

til den. Hvis
piloten senere ønsker at fl5'e en skalanemt at får reservedele

lignende helikopter. er der mange
kroppe at få til netop denne helikopter,

da de bruger samme mekanik. Det gør
Vario Kobold til et fremtidssikret valg.
Hvis piloten hellere r-il have en min-

dre helikopter. frenthæver

Jørgen

Graupners Ergo 30 som et godt valg.
Den leveres færdigsamlet og med en
OS. 32 SX-H motor til kr. 4.014,-. Denne helikopter*rtolreise var meget popuIær en ovelgang. men kan være sværere at lære med end en stgrre, mere stabil helikopter. En mellemting mellem
disse to er en Ergo 50. som koster kr.
4.903,- færdigsamiet og med en OS .46
FX-H motor.
Når vi taler om fiernstyringsanlæg,
synes Jørgen iklie. at man bør købe de
allermindste anlæg. nar et Futaba FC16 anlæg kan fas for kun ca. 1.900 kroner. FC-16 er en computersender, som
egner sig meget godt til modelfly - bå-

de motorfly og svævere - og som indeholder mange udbygningsmuligheder.
Den kan også bruges til helikopter,

men for helikopterpiloter er Futaba
FC-18 nok et bedre valg, siger Jgrgen
Øllgård, da den har bedre helikopterprogrammer med flere muligheder. Da
senderen uanset må udbygges med
nogle ekstra kontrolknapper til helikopterflyvning, bliver prisforskellen
heller ikke så stor. Begge sendere leveres med en komplet dansk vejledning.
Når vi taler om radioanlæg, nævner

JØgen også den lille "auto-pilot", som
Graupner har i sit program. Det er en

lille enhed på stgrrelse med en modtager, som kobles sammen med modtager og servoer. Den koster ikke alverden, og den kan redde mangen model
og hjælpe piloter, som ikke har opnået
den store sikkerhed endnu. Det undrer
ham, at den ikke har vundet større udbredelse.
Telefonen ringer, og der er kunder i
butikken, så vi må hellere stoppe her.
Men står du og mangler et modelbyggesæt eller en ny helikopter, er JOSTI-

HOBBY

i hvert fald et godt

starte.

sted at

LH

PRODUKTINFORMATION
Fro Rotordiscen

følger selvfølgelig en frnne i matchende

farver. Priser fra kr. 1.150.

En god ting at have er en lille

hævetank. Fidusen, er at denne lille
tank er helt fyldt - så længe brændstoffet rækker - og at der derfor ikke
kommer luft i systemet. Priser fra kr.

kommende tillige kollega gennera mere end 20 åa Leif Nielsen. Leif blev 56
år gammel.
Leifs sygdomsforløb har fået os til at
tænke en ekstra gang på, hvor meget
modelflywningen betyder for os. For
3'/' år siden fik Leif stillet diagnosen
kræft. Det var et chok aL få at vide, at
et af de mest aktive mennesker, jeg nogensinde har kendt, sandsynligvis ville være væk indenfor et halvt år.
Leif gjorde op med sig selg at skønt
han allerede havde oplevet mere end
de fleste, ville han alligevel nå meget
endnu. Hans tilværelse blev nu for alvor sat i højt gear.

På familiesiden nåede begge døtre
at gfie Leif til bedstefar, hvilket gjorde
ham jublende lykkelig. Han fik vist sin
hustru Inge mange af de spændende
rejsemål verden over, hvor han hjemmevant havde færdedes i kraft af sit
arbejde.

hele, hvilket stort set lykkedes. Termiksvævere, hotlinere, pylonracere,
fun flyers, skalamodeller, flermotorede, DF, helikoptere og indendørsmo-

89,75.

En anden rar ting - både for piloter
og omkrir.rgstaende - er resonanspiber,
der bade eilel god effekt, men også

llden godt. Den viste pibe le-

veres til .12-.:lS og .40-.46 motorer
komplet mei pitre. ll'ummer, silicone,
klemmer og monteringsbeslag for kr.
487.

Endelig kan ri forræile om kulfiber
halerotorblade med en \'ægt pa kun 4 g

Den 27/71-99 mistede vi vor afhoiJte
klubkammerat, og for mit eget ved-

A'bejdet blev stadig passet, så alt
kunne ser-\'eres på et sølvfad til afløseIen.
Og sa var der modelflyvningen. Leif
var en modelflywer ud over det sædvanlige. I perioder satte han en ære i
at bygge en ny model hver uge. Jeg taler ikke om hurtigbyggesæt. Mange
blev bygget efter tegning alene. Mange
af tegrringerne var Leifs egne kuglepennestreger på det træ, modellen
blev bygget af. Vi var nu nået til el-motorens tidsalder, og Leifville prøve det

er der endnu en stlibe in'heder. Den
mest spektakulære er helt klaft nogle
flotte faerdigmalede canopver i epos.r'.
De fås i flere fan'er, og med canopyet

dæmper

Dødsfqld

pr. blad. De leveres til alle typer helikoptere til priser fra kr. 135.

deller blev fragtet fra hobbyrummet til
flyvepiadsen og sendt i luften. Der blev
bygget begyndermodeller til klubben,
så nye medlemmer kan komme i luften
fra første dag. Hver ny model i luften
var en sejr, og i takt med at han fysisk
svandt ind til en skygge afsig selv, voksede mod og stædighed tilsvarende og
holdt ham i gang længere, end nogen
kunne forvente.

Leifs sidste år, der kunne have
været en lang periode i initiativdræbende sorg, blev med en utroligviljestlr'ke vendt til en beundringsværdig succesrække.
Æret være Leif Nielsens minde.
På THY RC-klubs vegne

Gert Sjælland
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Historien om en stor stormodel
Af Henrik Keiloo
KFK

Efter en del års erfaring med stormodeller viljeg her pr6ve at beskrive bygningen af en sådan fra id6 til virkelighed.

En dag fik jeg igen lyst til at bygge
en stormodel - det var i januar '98. Ef-

ter en masse overvejelser og kig i di
verse flyvebøger vat jeg i tvivl om,
hvadjeg skulle bygge. Efter et stykke
tid valgte jeg at bygge en Fokker 50.
Den var lige til at bygge, og var jeg i
tvivl om, hvordan den så ud, kunne jeg
jo bare kigge ud af vinduet - den fløj
forbi hele tiden. Med hjælp fra Frank
Mogensen fra KFK fik jeg nogle tegninger i stort format af dette fly, og jeg
begyndte så småt med de forberedende
øvelser - det vil sige beregninger på

vægt og størrelse, da den selvfølgelig
skulle veje tæt på 20 kg. Efter mange
udregninger - og med optrækkeligt understel - blev vingefanget ca. 4,3 m.
En kæp

i hiulet

Jeg var nu godt i gang med projektet,
men ... så kom der en kæp i hjulet. Det
var Flemming Madsen - også fra KFK
- der sagde, atjeg da ikke skulle bygge
en gammel Fokker 50. Næh, næh, nejl
Jeg skulle bygge en Dash 8. Den er så
flot og strømlinet og desuden meget

mere moderne. Flemming viste mig
dugfriske billeder fra Kastrup Lufthavn. Det var dog kun af en Dash 8100, men jeg måtte indrBmme, at den
så flot ud, og da Flemming samtidig
fortalte mig, at SAS havde bestilt ca.
50 stykker Dash 8-400, som de ville få
50

leveret i oktober 99, blevjeg tændt. Jeg
kunne så nå at bygge min Dash - og flyve med den - inden SAS fik deres første
leveret. Men så skulle der arbejdes der var kun 14 måneder at bygge i.

Nye beregninger
Herefter gik det stærkt.

I et par af

Da alt var skåret ud, var vægten på
skumdelene til krop, hovedvinge, tipper, sidefrnne og haleplan 3,0 kg. Det
var 0,4 kg mindre end beregnet, så det
varjo godt. Det skal også lige nævnes,
at det skum, jeg brugte, vejer ca. 15 kg
pr. kubikmeter.

SAS's interne blade var der nogle bille-

Problemer

der, jeg kunne måle efter, så jeg kunne

Men så beryndte problemerne at tårne
sig op, og jeg var ved at rive det, der
var tilbage af mit hår, af. Vægtprgverne med beklædning drillede mig. Jeg

begynde forfra på beregningerne. Og
her fik jeg et problem. Denne Dash
havde en kropslængde, der slog alle rekorder. Hvis jeg skulle lave den i skala,
ville kroppen blive over 5 m lang! Uhh,
det var langt! Så for at overholde vægten sagde mine udregninger, at med et

vingefang på 4,3

m kunne kroppen
"kun" blive 4,37 m. Så for at holde vægten måtte jeg skære 63 cm af længden.
Skum, skum, skum
Efter alle disse forberedelser skulle

der vælges byggeform og købes materialer. Jeg besluttede at bygge flyet helt
i skum. Det er ikke uden problemer, da
der går en del skum til et fly, der er så

stort; men min "kæp i hjulet" - Flemming - fortalte, at han havde hryt, at
en af vores klubkammerater - JernErik - havde sin garage fyldt med

skum. Det bekræftede Erik Nielsen,
da jeg ringede til ham. Erik sagde selv,
at han havde skum på hjernen, og at
jeg bare kunne komme og hente det,
jeg skulle bruge. Jeg var glad, og det
var Erik også, for han skulle have tømt
garagen, da den skulle bygges om. Jeg

kørte ud til Erik og proppede min Toyota Hiace til bristepunktet - og jeg

brugte det hele, selvfølgelig med en del
spiId.

eksperimenterede med glasvæv og
epoxy, og efter udregningerne måtte
jeg kun bruge 390 g pr. kvadratmeter.
Hele flyets overflade er ca. 14 kvadratmeterll Og selv om jeg lavede 22 forskellige prøve\ blev de alle alt for tunge - og d1re. Da jeg tidligere har benyttet plakatpap og skumlim, lavede jeg
nogle prøver med det, og det var en god
id6, fordi de malede prøver kun vejede
280 g pr. kvadratmeter. Hvis alt holdt

stik, ville den færdige vægt af al beklædningen veje ca. 4 kg, hvilket ville
være godt og vel 1,4 kg mindre end beregnet - så igen en vaegtbesparelse.

Londingsstel
Landingsstel og motorfundament var
noget af det første, der blev færdigt

til

montering. Mekanismen til det optrækkelige understel er hjemmegjort
på nær næsehjulet, der er et færdigkøbt Romair. Der er brugt 3 mm krydsfiner til opbygningen af motor- og hjulgondolerene. Hvor motorerne er
spændt fast, er der dog brugt 8 mm fin6r. Det hele er belagt med glasfrber
forstærket med kulfrber. Tanke og gasservoer blev også monteret i gondoler-

ne, så de var klar

til morrto'inq i r.iit-

gen.

Vingen
I vingen er fræset en i'ille. srl g,-rci ,,r,r'ne har fat i hovedbjlell;clr.,. (iLl rr' tl-l
undei'siden af'r'ingcn. Dr-t ir"l.. irlc-i- limet fast med siirin'r- .r: !i)'rii'\rilt. Hovedbjællierne J)estiu' r..l ir l'r'.,,srer'. cier'

.'

.'' . , J_ sunt Cl.

yCd 1Ode1 n1;11,.r' :ltl.i

-r

i

og bunden af r-ingi-r.

i

:'r,rt.n el iagt for-

hovlel rrcd 1il Irl\lr) "' " .,,i tip|"r'rre.
De er lagt necl i fi.:.=ii- r'r1ltr i toppen
stzerkningel ai :,.r.- ,,-

,i-Lrlfiber'

limet

mecl epox)'. Sor:r l,r-.; -:clnit]g ct' der og-

så på vingclr:e . r:t..I l.t1t nted skurn-

Tippelnr !.r' :-rs:r'ir(ir.tielecle pa hovedvine,cn. llttl :i;r l.rppes sammen son-t fl\L,lC rr.r :r-rn:.ilskibe. Det er
1im.

pi'ahLisk. rirl' s., -r,rr.[]Iet'ieg ikke tippelnc hje nrn!-. r.1t'. !g sliirl ud og flyve.

Holeplon og finne
HalepJanet ol srcit-rrtnen er i 6t styklce, cler lian clenrontei'es fi'a l<roppen.
Det hal giolt tt'itnsllot'ten meget nemrnere, og flvkloppc-n lirtn lct håndteres

i boligen. Son-r hovedbj:elke samt stotte til finnen er del ltlugt ct alumini-

til 20 kr'. Det er en let,
stærk og billig losning. Eirclen af'sliaftet går genem et hul i kroppen og blivel spændt fast med en 8 mm nylonbolt.
umskostesl<af't

Kroppen
I(ropperr eI ba|e et t\']lcit |o| rll .i,Ll]li
uden nogct'r iirt'r-r-t ct' ibt litls i i-:t'iiii i t:. t I'

ttd orct'ett I lilet- r'r,i.l',-1.]i...r::r
star pa hojl;ar-rt clcr'. l.rlol I'inEen slilnes fa-ct. \iingen blivet' firstgjort r.neci -l
meget lange 6 mm aluminiumsbolte.

Understellet
Colaflasken er samtidig tryktank

til

det optrækkelige undelstel. Alle hjule-

ne slar op rnocl f1.vr.ei'etningcr-r. og rned
den luftmodstand. der er'. nal moclellen
el i iuften, kr'æver det mellem 7 og 8
bar at tr'ække dem op. Colaflasken kan
tale ca. 15 bar. sa den er sil<ker nok.

Skulle trykket fbrsvinde ved cn
ut"ethcd i tanken eller en af de mange
trvkluftslanger, der di'iver understellet, komn.rer hiulene ud af sig seiv og'
låser. så der kan landes sikkelt.
Finish og montering of rc-grei
Hele over'fladen pa flyet el som nie\'nt
Lrc.li1.rdt mccl tr,r.rii pao liii.rcl. pa rnecl
-li tir':j;'.t. J.i , .r'.._ci -i -, . '_.'
rll:llu|l il-:llsi\ li.;.-r'!-. :-1 ti=t'itrri' i;lir
:,'..-: :L ''.-r. :'.,"1 ....'l..--,. ii-..,
,,r-nlit'r-rl altt-) 1. iti'or'.ti' riet nleste blCv
.iebet .-rl igen. llaleralbejclet bcgl-ncite

rlecl et t1'nclt lag gruncier, del blev
vandslebet. Som slutlak brugte jeg en
syntaliak på terpentinbasis.
Efter montering a{'servoer blev der
trykket strømkabel fra næsen, hvor
batterierne ligger, ud til 5 modtagetc.

I luften

fcr førsfe gcng.

Der er benyttet skærmet kabel s:imlet
rned de gronlle Multiplexstik. Loclning
af alle de mange ender stod min "kæp i
h-iulet , Flemming Nladsen, og hans
næsten navnefælle F'lemming K. Nlaclsen for'. De lodder ti1 daglig pa r"igtige
flv. så det kan ikke blive bedre.

Flyvning
Bygg-calbeiclet blev fulgt af stormodclliorrtlollrrnt Eio Petclscn. Efter kontloh'c,jnir.r3-c.n vnl cler kun 6t problem
tiiir:rge - rrt ihle. OS jeg ma sige, at det
gi h rrvel irl fblvcntning. I)en fl1ver som
en drunr. og det vai'liun mindrc fejl.

clel skulle lettes efter ion-rfruflyvningen.

Til alle dem. cler cndnu il<l<e har
floiet en jurnbo-stormodel. r'il jeg sige:

I har en stor oplevelse til

gode. Det

skal prr;lves; det kan ikke beskrivesl
God fornøjelsel

rI
PILOTTRÆF PA AMAGER
Caf6 Propellen inviterer igen tilComets

CE,MET

Skelgårdsskolen, Ugandavei - søndag d.12. marts kl. 10.00-15.00.
Udover cafeens gode tilbud byder vi på de samme interessante aktiviteter som tidligere.

Vi kan nævne iflæng:

H

Modelkonkurrence-Loppemarked-lnformationsstande-Forhandlerstande-Seminar-Lotteri.
Kort sagt: et Pilottræf, som plejer at samle mange mennesker. Vi håber, at det også bliver sådan på det første træf i det
nye årtusinde
På gensyn

MODELFLYVEKLU BBEN COMET

RC-UNIONEN

Fl5'eplads-udvalget:

Eliteudvalget:

Erik \uriark

Slelci Plou:::trup

nC,i.,u.n

:

Janmårk

/

6440 Augustenborg
tlf. 7 4 47 45 47

E-niail: svend@post6.te1e.dk

Frekvenskonsulent:

Styringssgrupper:

-t

r!-

BalJien 23. Fynshav

iiær'mindevei 1,1.
T1l. 75 52 7;l 69

Jan Hacke
Lotusvej 13, T[ne,4000 Roskilde
tlf. 46 13 89 85

Kunstflyuning:
Peer Hinrichsen
Ahlmannsvej 50, 1.tv,

-t-

:nionen er den danske landsorganisation

6400 Sønderborg

fbr modeiflyruing med radiostyru6s m6dslJer.
Arskontingent senior kr. 350,- + indm.gebyr
kr. 25,-. Årskontingentjunior 150,- + indm.gebyr kr. 25,-.
Ved indmeldelse skal der altid betales et
fuldt årskontingent. Indmeldelsesgebp er 25,Nledlemmer. som indmeldes i årets srdste halvdel, vil automatisk få overskydende beløb refunderet i næste års kontingentopkrævning

Salgsafdeling:

"uf.74 43 t2 60

Heidi Hansen
Jernbanevej 4, 4262 Sandved

Suæuernodeller:

Erik Dahl Christensen

tlf. 55 45 67 02

Engskovbakken 122
8541 Skødstrup

T1f.

Tlf. 86 97 93 92
E-mail: moose@private.dk

Methanol:
Jens Larsen
Sydvestvej 34, 8700 Horsens,
tlf. 75 64 73 43

Skalamodeller:

RC-unionens hjemmeside på Internettet:
http ://wwwrc-unionen. dk

tid: alle hverdage mellem

kl. 17.00-19.00

Bjalne Pedersen

fax:75 64 73 44

Langgacle 113A, Kaas
9490 Pandrup
t1f. 98 24 08 07

E-mail: bjap@post.tele.dk

RC-unionens sekretariat:

H eli.lto p te nno del I e r :
Benthe Nielsen
Amlundve.l 4, 7321 Cadbjerg

Bestyrelse:
Klaus Egeberg,
Dragsholm MFK., formand.
Tlf. + Fax: 59 32 71 40.
Jens Larsen, Østjysk Mfk., næstformand

Karen Larsen
Rugmarken 80, 8520 LYstruP
tlf. 86 22 63 19
telefax 86 22 68 67
E-mail: alklrcu@Post10.tele.dk
Girobank 326-5366

tlf. 75 88 54 54
E-mail: rotordisc@teknik.dk

Svend Plougstrup, RC-Falcon.
Jørgen Holsøe, KFK.

Sportsflyveudvalget:

Tlf. tid: 16.30 og 18.30

Torben Møller

Jørgen Kaae Hansen, Mf. Arhus.

Hjulets Kvarter 262.5220 Odense

Erik Nymark, SPnderborg Mfk.

SØ

r]f. 66 15 58 69

Torben Møller, OMF.

Torsdag

til kl.

19.00

Fredag/lørdag/søndag er telefonen lukket.

Orientering frs RC'unionen
Repræsenlqnt'
skqbsmødle
RC-unionens årlige ordinære repræsentantskabsmøde frnder sted søndag den 19'
marts.
Indbydelse vil blive udsendt i form af en
Kluborientering, så du skal spørge i din
klub for nærmere information.
Vi vil minde om, at det er det aktuelle
medlemstal i klubberne, som på indkaldelsestidspunktet er afgørende for, hvor mange stemmer klubben er berettiget til'
<o

Fristen for indsendelse afforslag er den
I5l2-99. Forslagene skal være tilstillet repræsentantskabet og skal være underskre-

Holtræk Modelfl y'veklub
Flemming Larsen,
Solvangsvej 29, 4360 Kr. Eskildstrup
18 02 24

vet.

T]f.59

Klubber

Jørgen Biørn,

4 klubber

har ændret kontaktadresse:

Comet
Torstenvej 4 E. 2650 Hvidovre

Tlf. 36 78 29 03
E-mail: j.bjorn@get2net.dk

Nuserne
Thomas A. Steensen,
Stendyssen 7 ,7200 Grindsted
Tlf.75 35 33 18/40 95 30 35
E-mail: sho@maersk-pilot.dk

Den Røde Baron
Lars Jacob Møller,
Grimsbywej 15, 3650 ØlstYkke
Tlf.47 10 18 20
E-mail: moeller@get2net. dk

FORELØBIG STÆVNEKATENDER 2OOO
F3A kunstflyvning
29.-30. april
20.-27. maj
3.-4.

iuni

5.-6. august
16.-17. september

Falcon Cup

Veerst

Jysk mesterskab
Sjæilandsk mesterskab

Viborg
Ringsted

D]I

\FK

Sønderborg
Cup

NFK

Svend Plougstrup tlf. 75 82 73 69
Niels OIe Skov tlf. 86 62 96 05
Leif Widenborg tlf. 53 62 52 84
Peer Hinrichsen, tlf.74 43 12 60
Finn Lerager, tlf.4827 8606

helikopter

F3C

4.-5. marts
8.-9. april
6.-7. maj
1.-4.

juni

1.-9.

juli

Oktober'

Begl-nder seminar

Dommerkursus
1. DII afdeling
Filskov heli fly-in
2. DII afdeling
Somn-rerlejr

Veerst
Veerst

Filskov
Veerst

3. DII afdeling
Beg-vnder seminar

Svend Plougstrup tlf. 75 82 73 69
Svend Piougstrup tlf. 75 82 73 69
Styringsgruppen tlf. 75 88 54 54 eller
Benthe Nielsen tlf. 75 88 54 54
Styringsgruppen tlf. 75 88 54 54 eller
Svend Plougstrup tlf. 75 82 73 69
Styringsgruppen tlf. 75 88 54 54 eller
Styringsgruppen tlf. 75 BB 54 54 eller

75 82 73 69
75 82 73 69

75 8273 69
75 8273 69

skolo

F4C
April

Dommerseminar

Maj

Skalatræf

Brønderslev MFK

Juni

Dommerseminar
DNI skala

Sandmose MFK

9.-l0.sSeptember

F3B svæveflyvning
8.-9. april
13.-14. maj

17..juni
5.-6. august
9.-10. september

F3J

Æs Cup

Sønderborg

BMC Cup
SM F3B
FM F3B
DM F3B

BMC

NFK
OMF
Esbjerg

Jesper Jensen
John V. Rasmussen
Rene Madsen
Søren Helsted

Morten Christensen

svæveflyvning

26. august

Sonderborg F3J

Sonderborq

DII F;],]

Jg-.per Jensen

2',)

??

't?

Hanstholm

Jørgen Larsen

Gudenå

Per Nymark

Frederikshavn

Jan Abel

NFK

??

Falcon, Veerst

Esben Kristensen

EFK87
Ellehammer
Brande
Nuserne
Ellehammer
EFK87

Peter Bech, 44 48 28 08
Tommy Olsen, 75 88 21 01
Bjarne Christophersen,9T 18 11 50
Thomas A. Steensen, 75 35 33 18

F3F

svæveflyvning

23. april

Påskeskrænt

2M svæveflyvning
2.-3. september DM 2M

Elflyvning
1.

juli

??

27. august

F5B-600
F5B-600
El-populær

Øvrige orrongementer

maj
juni
1.-5. juni
L-ge 2,i
1S.-lt,t. -..-i--r,rsr
i. =.1:=::-.': =r'
14.

Elektrotræf

1.

Lar.rdsmodelflyvestævne

Stormodel-T!æf
Sommertræf

Hobbl'træf
Elektrotræf

Løsl oa
v fost

frE

sekretariqfef
lølst og fost

fro

sekretqriqtet
Ved udsendelsen af kontingentopkrær-ninger i november måned udsendte vi 2916
stk. med betalingsfrist 75112-99.

Tommy Olsen, 75 88 21 01
Peter Bech, 44 48 28 08

Lige efter jul er vi nu 2927 medlemmer,
og efter udsendelse af girokortene har vi
fået reaktion fra 78 (1998-35)medlemmer,
som ikke ønsker at være medlem i det nye
årtusinde. For et år siden var vi på samme
tid 2820 medlemmer, altså en fremgang på
godt 100 medlemmer i 1999.

prøve at slå det helt fast: DET ER DET
IKKE. Dit medlemsnr. er det nr., som står
på dit girokorVmedlemskort.
Ved indbetaling r.ia homebanking vil det
være en stor lettelse. hvis man skriver sit
medlemsnr som identifrkation og ikke kun
navn og adresse.

På nuværende tidspunkt har 1738 med-

lemmer betalt deres kontingent. Ved samme tid sidste år havde 1.785 medlemmer
betalt. Betalingsmæssigt et lidt dårligere

resultat end sidste år.
Vi får en del henvendelser fra medlemmer. som tror, deres medlemsnr. er det nr.,
som står bag på Modelflywe Nyt. Lad os

Vi har fra girokontoret fået meddelelse om,
at en indbetaling er bortkommet. Indbetalingen er foretaget den 7 ll2-99 på Ringsted
Postkontor. Kan du hjælpe os med at identificere denne indbetaling
(00194864100004002208), bedes du ringe

eller maile

til RC-unionens sekretariat.
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Dette års repræsentantskabsmøde bliver
afholdt søndag den 19. marts 2000 på
Båring Højskole på Fyn. TYaktementet indeholder morgenkaffe, middag og eftermiddagskaffe med brød, og prisen vil være kr.
160 + moms. Det har været umuligt at finde nogen hoteller, som vil være med ti1 individuel betaling, med mindre det blev på

Nyborg Strand eller Ebeltoft Strand, men
så vi1le prisen også være betydeligt højere.

KLIAI

Kluborienfering
Kluborientering nr. 6/99 og

til

7 199

er udsendt

de respektive klubbers kontaktmænd.

Nr.6-99
Rep ræ senta nt shab srnø d et

er søndag den 19. marts 2000.
FIyu eplad.sudu alget I for s iler ing

Angående indendørsflyvning er der nu fast-

sat en vægtgrænse på 500 gram for indendørs fly.

Sportsflyueudualget
består af: Ole Hilmer Petersen, Kurt Hevang og OIe Schou. Kontaktperson er Torben Møller.
Eliteudualget
Svend Plougstrup orienterede om planerne

for nyordning af Eliteudvalgets

arbejde,

herunder en er,t. reduktion af antallet af
medlemmer i RC-sport Dk. Man vil endvidere iværksætte en granskning af, hvordan
Eliteudvalgets midler fremover kan anvendes bedst muligt.
Euentuel.t

Bestyreisen drøftede forskellige tiltag, som
kan gøre unionens webside mere attraktiv.

Nr.7/99
Opfølgnins fra sidste ntøde

Lars Kildholt præsenterede forslag ti1 modernisering af RC-unionens web-side. Forslaget omhandlede en dynamisk webside
med mulighed for meget hurtig opdatering.
Det blev besluttet at arbejde videre med sa-

Sekretariatet

På foranledning af sekretariatet blev det
besluttet, at det skal præciseres over for
klubberne, at nye medlemmer kun kan flyve på instruktørens forsjkring tre gange.
Derefter skal det nye medlem være selvstændigt forsikret via medlemskab af RC-

Orienfering
Kunstflyvningssfyringsgruppen

unionen. Det besluttedes endvidere at indskærpe over fot" medlemmerne, at evt. forsikringsskader skal anmeldes til sekretariatet så hurtigt som overhovedet muligt.
Sportsudualget
Torben Møller oplyste, at Sportsudvalget
har besluttet at anbefale, at der bruges sikkerhedsnet ved alle støn:e arrangementer,
hvor der er mulighed for publikum. Besty-

relsen bakkede enstemmigt op omkring
denne anbefaling.

Eliteudualget
Styringsgrupperne forbereder at afholde et
fælles arrangement, hvor alle konkurrencedisciplinerne præsenteres for alle interesserede unionsmedlemmer.

Ved et ekstraordinært repr'æsentantskabsmøde i KDA blev det besternt. at man
vil indføre differentieret kontinger.rt i KDA;
men RC-unionen har endnu ikke hørt noget fra KDA. Beslutningen ville indebære,

at vi i RC-unionen skulie betale ca. kr.
90.000 kr.

DMF lI ISMFN lGrenredahtctrer
Bestyrelsen er fra grenredaktørerne blevet
orienteret om, at digitale billeder af dårlig
kvalitet er blevet et problem. Der er derfor
iværksat en kampagne mod "dårlige bitleder".

Sekretariatet
Karen fremiagde brev, som Benny Juhlin
har modtaget fra Danmarks Flyvemuseum. Benny oplyser, at alle modeller, som
rnodelfll.vere har deponeret pa museet, opber,ales under gode forhold, og at deponenterne vil blive olienteret, nal. effekterne
igen skal udstilles på det nye museum i

Så er

vi klar til at starte på en frisk sæson.

Alle år 2000-problemer skulle gerne være
løst, og forhåbentlig virker alle vore computersendere stadig, så de er klar til årets
første konkurrence.

Vi har planlagt en del arrangementer i
den kommende tid. Vi skal deltage ved
årets to pilottræf, både i Arhus og på Arnager. Vi

vil denne gang lave nogle små semi-

narer afca. 1 times varighed, hvor vi vil fortælle om motorer, beklædning, trimning og
andre ting. Der vil være information om seminarerne ved selve pilottræffet.
Den 1. april vil der blive afholdt dommerkursus i Billund. Læs indbydelse andet
sted i bladet.
Vi vil i weekenden d. 6. og7. maj afholde
en trænings-weekend. Tanken er, at vi her
kan mødes og få snakket om de manøvrer,
der kan volde problemer, og så prøve at få
dem løst. Æ1e er velkommen. Læs indbydelse i næste nr. alMFN.
Jeg vi1 gøre opmærksom på, at der er

nyt

program i Nordic og FAI klassen. Du er velkommen til at få tilsendt de nye programmer med tegninger; du er også velkommen
til at hente dem på styringsg:ruppens hjemmeside, hvor de er lige til at printe ud.

Stormodel - X-klassen

Nve regler for stormodeller i X-klassen:

Vægt:

min. 5 kg. max 20 kg.
Spændevidde: monoplan min. 200 cm.
biplan min. 160 cm.
Modellen skal have et rigtigt fly som forbil-

Helsingør.

lede.

KLlAI

Se også artikei andet sted i MFN.
Jeg vil ønske alle en rigtig god sæson
med forhåbentlig mange gode trænings- og
konkurrence-oplevelser.

gen.

Svend Plougstrup

vil tage kontakt

de respektive styringsgrupper med

på at få styringsgruppernes

nuværende

websider inkorporeret i det nye webdesign.
Jørgen Holsøe udtrykte betænkelighed ved
en dynamisk webside, som kunne blive en
konkurrent til MFN. Dette mente bestyreisen bestemt ikke; tværtimod så de muligheden for, at en spændende og up to date
hjemmeside kunne anspore interessen for
Modelflyve Nyt.
Salgsafdelingen
Besfia'e1sen vedtog, at næstformanden laver en vurdering af salgsafdelingen med
henblik på enten en øget aktivitet eller ned1æggelse.

Flyu epl.ad s - og For sikring s udu a Ig

Erik Nymark oplyste, at der i indeværende
år er anmeldt to forsikringsskader. Der er
godkendt to nye pladser og 6n er på vej.
Erik meddelte endvidere, at der har været
en stigende tendens til klager over støj fra
flyvepladser.
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Peer Hinrichsen

med

henblik

Orienfering
Eliteudvolgef

Rangliste for kunstflyvning

for året
Som en opfølgning af styringsgruppernes
indlæg på repræsentantskabsmødet i 1999
har Eliteudvalget besluttet, at der i ar 2000
arrangeres et fælles informationsstævne,
hvor alle fire styringsgruppers aktiviteter
vil blive vist.
RCU medlemmer vil her have mulighed
for at få oplysninger om alle konkurrencegrenene indenfor RC modelflywning.
Eliteudvaiget er i gang med planlægningen og forventer, at stævnet afholdes i september 2000.
I det næste nummer af Modelflywe N1't
vil der blive bragt flere konkrete oplysr.ringer om stævnet.

1999

Ud fra 5 alholdte konkurrencer er følgende
rangliste udregnet. Det er dejligt at se, at

sport-klassen virkelig har fået bid med

mange nye deltagere, men bedrøvende, at
der stadig ikke er flere, der ønsker at -qtillc
op i X-klassen. Jeg håber, at styrir.rgsgluppens tiltag kan hjælpe på fremmodet.
Landsholdet til EM i ar'2000. som afholdes i Belgier.r, fremgal af clc lolste 3 piloter
i FAl-klassen. Det el Allirn Solensen, Peer

Hinrichsen og Ole Klistensen. Finn Lerager er 1. reserlepiiot. Der har været kamp
fol placelingerne. sa jeg vil ønske alle tillr.kf:e med deres resultater.

tnlI
Peel Hinrichsen

F3A-FAI
1 Ælan Sørensen

2
3
4
5
6
7

Christian Buhl

Peer Hinrichsen
Ole Kristensen

Finn Lerager

Erik Toft
Torkil Hattel
Leif Widenborg

Uffe Marcussen

1S

Udtagelse til WM FgJ
Peter Mikkelsen

13

Jesper Jensen

Frode Jensen

Eggert Neistrup
Arne Nfadsen
Anders Rasmus,.en

Thomas R. Pedersen
John Rasmussen
Ole Blomseth
Claus E. Olsen

14
12

Leif Mikkelsen

Peder G. Pedersen

1
6

Hans P Norgaard

1 Nieis Ole Skor'
2 Einer Hjolt
3 Claus Christensen
4 Finn Rasmussen
5 Karsten Ottsen
6 B. Christoffersen
7 Per Villadsen
8 Niels Vanmann
9 Ivan Petersen
10 Rudi Hiibner
11 Per Nymark
12 Kenneth Petersen
13 Finn lloltensen

2I
19
18

Jes Holmstrup
Flemming Rost

AD

12
10
o
o

Udtagelse

3963 point
3923 -

Brian Dylmann

3911 -

4

Jan Hansen
Klaus Untrisser
Jørgen Larsen
Kim Forsingdal
Soren Helstcd

3863 -

3177

-

9

2521

-

1150

-

Soren h'ocir

'LiD / -

Hans L. D. Christensen

Pokalkamp 1999
Jesper Jensen

I det nve år'tr'æder llichael Buchreitz ind i
stylingsg'upper-r. Ibr at \'åretage elflyver-

Jan Hansen
John Rasmussen
Morten Christensen
Brian Dylmann
Søren Helsted
Knud Hebsgaard

nes interesser'.

Peter Mikkelsen

]Iichael rii gerne hore om aile de elstær'nt-r og træf. dcr hoides rundt omkring
i lande:. cs ciu kan Kon:akie ham på t1f. 86
s0 65 5;
og

\1I

Jan Hansen
John Rasmussen
Morten Christensen
Niels Ejnar Rasmusser

Brian Dylmann

F3B
5000 point
ool
,ott
I

ts:li
!!;l(l

r;ii;

-

Leif Mikkelsen

Søren Helsted

Henrik Andersen

Lars Christensen
'l)=,
la,-

-

Michael Munk
Kim Forsingdai

i6s9

-

Claus Olsen
Ren6 Madsen
Torben Rasmussen

3206
2861

Erik D. Christensen

1713 1283 -

Søren Krogh

Peter Mikkelsen

Klaus Untrisser
Kim Forsingdal
Michael Munk
Claus E. Olsen
Erik Dahl Christensen
Jørgen Larsen
Ole Blomseth
Henrik Andersen
Søren Krogh
Thomas R. Pedersen
Ren6 Madsen

-

JO / n -

t,1r)0

3706 3702 -

Plebel \orholnt

Kim Høgsgaard

STSG

Torben Rasmussen

Uffe Marcussen
Preben Nørholm
Hans L. D. Christensen
Hans Møller Andersen
\Iikkel H. Mikkelsen

Erik Dahl Christensen

Helikoptersfyringsgruppen
Der er gennem de sidste par år kommet flere og flere henvendelser fra helikopterpiloter, som ønsker at deitage i en skalakonkurrence. I styringsgruppen har vi taget
disse henvendelser ti1 efterretning og laver
nu i forbindelse med DM afdelingerne en
skalakonkurrence.
I opstartsfasen vi1 det være en semi-skalakonkurrence, som vil blive a{holdt. Den
statiske bedømmelse vil blive foretaget af
en skaladommer, og flywemanøvrerne bedømmes af helikopterdommerne.
Yderligere oplysninger og regler vil blive
bragt i næste nummer af Modelflyve Nyt.
Styringsgruppen

Orientering

374t

Andre:is L:.t'ser:

Peter Mikkelsen
Uffe Marcussen
Michael Munk

Orienfering

til EII

599 399 325 -

Jesper Jensen

R6ne }ladsen

Udtagelse

1332 1314 7767 7726 1000 824 -

Orientering

FBF

Lars Pederser-r
Ariid Jolgensen

Jesper Jensen

t397 -

8
7

10

Hans J. I{:'istensen

til Viking

1570 -

92-

Knud Hebsgaard

2

F3A-X
1 Erik N5rnark

77tt rot I -

Lars Christensen
Henrik Nielsen
Finn D. Hansen
Uffe Marcussen
Hans L. D. Christensen
Ben Besiakov
Niels E. Rasmussen
Per Johansen
Arne Bruun
Mikkel H. Mikkelsen

I

2000 point
1978 19611879 1869 1789 1750 -

Morten Christensen
30
28
27
22

F3A-Sport

2

645 -

424 728 -

Erik Dahl Christesen

FBA- Nordic
1 Morten Laugesen
2 Dan Severinser-t
3 Bjarne Nfadsen

4
5
6
7
8
9

746 -

Thomas R. Pedersen
Hans M. Andersen

30
29
27
25
27

ono

s63
834
822
684

62t 497 307 -

Sports-

flyveudvolget
Sportsflr-r'eudvalget vil gerne sige tak til de
mange klubber. del lavede arrangementer
for RC-unionens medlemmer i 1999. Det er

til de forskellige arrangementer i hele landet, både
de flyvende og pilotmøderne i hhv. Aarhus
altid interessant at komme ud

og på Amager.
Ar 2000 må også meget gerne være

med aktiviteter

point
5358

45403831-

28201915-

14-

t4-

1313-

8tJ-

6555-

443o

11-

til

fyldt

glæde for en stor skare
af modelfl;,were, både nuværende og kom-

mende medlemmer af unionen. Både de
traditionsrige stævner, der hvert år trækker modelflyvere tii, og de nye ideer, der
skal prøves af. Husk at benytte muligheden
for at søge om stØtte fra Sportsfly'veudvalget til de arrangementer, der ikke er "kommercielle". Sidste frist for ansøgning er 1.
maj 2000.
Vi har tidligere undret os over, at de to
store sommerlejre absolut skal ligge i sam-

me uge. Når man læser referaterne fra

sommerlejrene i 1999, ser det ud til, at det
bliver tilfældet igen i 2000. Er det velovervejet? Skal der virkelig være konkurrence
iejrene imellem?
I marts finder årets repræsentantskabsmøde i RC-unionen sted. Brug mødet konstruktivt. Det el her, beslutninger i unionen træffes, og det er her, der er mulighed

for at diskutere alt, l-rvad der kommer os
ved som modelflyr.ere. Det er vigtigt at benytte sig af muligheden for at fortæile bestylelsen, hvilken vej unionen skal bevæge
sig i fremtiden. Og det er lige så vigtigt at
stille med kandidater til best5,r'elsen. Benyt
dig af din klubs mulighed for indflydelse
d6r, hvor de overordnede modelfll.wepoltiske beslutninger træffes. Mød frem!
Oie Hilmer Petersen.
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De nye regler for stormodeiler i X-klasvil nu biive lempet, således at din stormodel herefter kun skal overholde fglgende
regler:
Vægt:
Min. 5 kg. Max 20 kg.
sen

minimum

Spændevidde: Monoplan

INDBYDETSER

200

cm.

Biplan minimum 160 cm.
Modellen skal have et rigtigt fly som forbillede.

Linestyrings-Unionen (Cl,-unionen)

Vi håber, at flere nu har fået mulighed for
at prgve kræfter i luften ved en af vores
konkurrencer.

Årskontingentet er for 1999, 300,- kr.
for direkte medlemmer.

d. 1 april kl. 10.00
i Billund Lufthavn, ankomsthallen.

til at få afholdt
dommerkursus for såvel 6vede som nye
Så er det igen blevet tid

Medlemsskab kan også opnås gennem
indmeldelse i en afde klubber, der er
tilsluttet unionen.

lndbydelse

Nærmere oplysninger herom fås fra

Har du en helikopter?
Er du uerfaren med en helikopter?
Vil du gerne have $ælp?

Linestyrings Unionens sekretariat:

dommere.

fl
lii
lii

lt:

jii

Selvfølgelig er alle piloter også velkommen til at få fortalt og vist, hvordan manøvrerne skal udføres. Det kan vist ikke siges for tit, hvor vigtigt det er at deltage også for piloterne, der her kan få en fornemmelse af, hvad det er, dommerne bedømmer

Vi skal igen i år bruge dommere til alle
vores konkurrencer, og da vi ikke ligefrem
har det problem, at vi er for mange dommere, håberjeg, at der er mange, der kun-

Kan du svareja til or.enstående tre sporgsmål, har du mulighed for at melde dig til et
opstarts-,&eg1'nderkursus. som helikopterstyringsgruppen arrangerer i foråret 2000.
Her kan du bl.a. få hjælp til at få din helikopter bygget færdig eller trimmet, eller
du kan måske få en løsning på netop dit

ne tænke sig at prøve.
Som noget nyt vil vi denne gang pr6ve

problem.
Da alle deltagere skal have mulighed for

efter.

at

demonstrere manøvrerne med en simulator. Vi har mange gange været udsat for, at
vi ikke har kunnet komme til at demonstrere manøvrerne med vores modeller på
grund afdårligt vejr. Vi vil nu prøve at bruge en af disse nye fly-simulatorer til at vise
manøvrerne med. Derved kan vi også nemt
gentage manøvrer, så alle kan nå at føIge
med. Det er noget helt nyt for os, men vi
håber, at det kan gøre det nemmere at demonstrere manøvrerne.
DommerkurseVseminaret bliver derfor
aiholdt i Billund lufthavn. Mødestedet vil

være ved Cafeteriet i ankomsthallen kl.
10.00. Vi vil stå med et skilt, hvor der står
"F3A'. Når alle er samlet, vil vi gå til lokalet.

Vi vil meget gerne have en forhåndstil-

melding til Peer Hinrichsen på telefon
74 43 72 60 eller pr e-mail på adressen
peerh@post.tele.dh, så vi ved, cirka hvor

til.
Dommerkurset vil kun blive afholdt i

mange vi skal lave kaffe

Billund og ikke som de foregående år både
i Jylland og på Sjæiland. Det skyldes bl.a.,
at Anders Rasmussen har været på et internationalt dommerkursus i forbindelse
med verdensmesterskaberne i Florida, og

at få et rimeligt udbl'tte af kurset, vil det
maksimale deltagerantal være 20.
Kurset vil blive afholdt i weekenden den
4.-5. marts hos:
RC klubben Falcon
Varregårdsvej 12, Veerst
6600 Vejen

Kursusgebyr: DKK

75,00

til

dækning

affrokost og kaffe.
Tilmelding senest den 27. februar til:
Svend Plougstrup
tlf .:75 82 73 69
e-mail: svend@jpost6.tele.dk

stormodellerne i X-klassen.
56

IJnionsformand:
Niels Lyhne Hansen
Gormsvej 14
7080 Børkop
tlf. 75 86 62 19
E'mail: lyhne@get2net.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Henrik Ludwigsen
Studekrogen

3

3500 Værløse
t\f. 44 65 54 5t

Ruben Sonne

Søndergårdsvej 30

N.B. Før du tilmelder dig, så husk, at du

7400 Herning
tlf.97 20 97 37

spørgsmåI.
Vel mødt i Veerst

Linestyringsredaktør:

skal kunne svare ja

til

alle tre stillede

Carsten S. Jørgensen
Langgade 18, 1.tv.
9000 Aalborg
98 77 03 81

AIs Cup F3B 2q)O

tif.

E-mail:
modelfl yvenyt@modelfl yvning. dk

Den 8. og 9. april

start k1.10.00. Man vil forsøge at flywe

Vi ved, at der er mange stormodeller
rundt i landet, der sagtens kunne gøre sig
gældende i konkurrencen; men det kan
være, åt det skyldes de regler, der er for

http ://www.modelfl yvning. dk

Aage Wiberg

mener, at alle vil have godt af at høre om. Vi

mærkede X-klasse?

Unionens Web-adresse:

Skolegade 64
7400 Herning
tlf.97 21 41 06

håber dog, at du kan finde en eller flere at
køre sammen med. Kontakt el't. styringsgruppen om koordinering afkBrsel.

Stormodel - X-klossen
Har du også lagt mærke til, at der ikke er
ret mange, der deltager i vores ellers ud-

.Iens Geschwendtner
Lundeager 28
2791 Dragor
T\f. 32 94 74 47

E-mail: ludwig@post7.tele.dk

Sønderborg Modelflyveklub indbyder til
Als Cup lørdag den 8. og spndag den 9.
april. Der flyves efter FAI regler.
Der kan sættes spil op fra lørdag morgen

der er kommet nogle nye begreber, som vi

Unionen er tilsluttet Kongelig Dansk

Aeroklub (KDA) og F6d6ration Aeronautique Internationale (FAI).

På styringsgruppens vegne
Peer Hinrichsen

Dommerkursus

er den danske landsorganisation for modelflyvning med linestyrede modelfl y.

kl 08.00.
Der er morgenkaffe kl. 09.00 og forste
6

runder.

Man tilmeider sig på 2- eller 3-mands
hold.

RC-Unionen har to spil, som kan lånes.
Der kan købes pølser og vand til middag.
Til aften bestiller vi pizza.
Konkurrencen tæller til NOM-2002,
EM-2002, VM 2001.

Tilmelding til Jesper Jensen, Llf.74 42
09 90 elier E-mail repsej-fusk@post.tele.dk
senest den 3. april.

Regeludvalg:
Jesper Buth Rasmussen
Æmavej 8
9280 Storvorde

t]f. 98 31 91 98
Somrnerlejrudvalg:
Ruben Sonne
Skolegade 64
7400 Herning
tlf.97 21,4t 06

LinesfyringsUnionens

Husk det nu!!

Orientering

Generalforsamlingen 2000 i LinestyringsUnionen frder sted den 11. marts i Vejle.

frq

kontqktnet

CL-unionen

Veiledere for nybegyndere
Per Sauerberg.
Sønderkær 266.
7190 Billund
Tlf. 75 35 36 04

Dqnsk Konkurrencekqlender 2OOO
Dato
30. april
14. maj
10-11. juni

Konkurrence
Vår vest

Klasser
Alle klasser
635 cup
TYekanten Minispeed + stunt
Limfiordsstcevne + NM Aviator
World cup i F2A,B og D
Il2 åbent NM i F2A,B,C og D
Good-year, beg.stunt og 1.00 speed
24.september Høst vest
Aviator
Æle klasser

Carl Johan Fanoe.
Vingårdsvej 7.
9280 Storvorde
TIf. 98 31 70 95

Sted

Aviator

Her.rrik Ludr.igsen.

World-Cup konkurrencer 2000

Studekrogen 3.
3500 Værløse,

TIf. 44 65 54 5t

Velleder iforbindelse med skole
og undervtsntng!
Har du brug for et godt råd om, hvordan linestvret modelflyvning kan indgå på valgfag og i projektorienteret og tværfaglig undervisnir-rg. kan du kontakte:
Hans Rabenhoj.
Skolesvinget 1. I{r'agelund,
8723 Losning

TIf. 75 89 34 04
Spørgsmal onr

linestyret-modelf lyvni n g

ungd6msklubber'
kan rettes til:

Fritz Steffensen.
Elmevej 25
4140 Borup

Tlf. 57 52 68 37

Veiledere i
kohkurrenceklosserne
F2A speed og minispeecl:
Niels Lyhne-Hansen
Gormsvej 14,
7080 Børkop
T]f. 75 86 62 19

F2B stunt
Henrik Ludvigsen.
Studekrogen ,3.
3500 Værlose.

Tlf. 44 65 54 51

KONKURRENCE

DATO

19.-20. februar 2000 Cup of Ekaterinburg
15.-16. april
2000 Opcil Abril em Portugal
22.-23. apfiI
1Oth Open International Vila de Vidreres
29. april-1. maj 8th IKR Pokalwettberverb
29. april-1. maj 4th Coupe Internationale du Sud-Ouest
30. april
2000 C.M.M. Tlophy
6.-7. maj
2000 Open International Contest
13.-14. maj
2000 Cup of Moscow
20.-27. maj
1st Open International Ciudad de Toledo
20.-21. rnai
4th Grand Plix du Luxembourg
26.-2S. maj
2000 Charnpions'Crqr
2{i.-2S. n:r:.j
2rlr)t) -\'ipile SoniesLrlui Cup

')- .)- ,-.

i

..--. -;:",

.:J.-J.

juni

;3.--1.

juni

9.-11. juni
10.-12. juni
10.-11. juni
17.-18.

juni

23.-25.

juni

8.-9. juli
12.-19. juli

4.-6. august
13.-14. august
19.-20. august
2.-3. sept.
22.-24. sept.
22.-24. sept.
29. sept.- 1.okt.
14.-15. okt.

!tir l"'.'"- -- S.tcits:sch"-*qcl.ieiz
I f lri 1r''-'.'', - F.s:.,iUt: Iil'

Cr-ip

2?r..:r H .z--.-:ir ,1.,..
:th bri.r'r-L-'.irc
Th:r,l:en C:D

l:lel

2UUU

]ricrn.,t;"r.tl -\yl'i

rrri

ic:

2000 Cr-rp Gold Engine
2000 ]lernoliai Jozela Cablisa
2000 Open de Paris
2000 Limfiords Competition and

Nordic Championchip
3rd City of Cirid World Cup
2000 Mecsek Cup
2000 Eurocup
2000 World Aeromodeiling

Championship for Control Line
Bth Country Control Line
'15th
Inlernational Contlol Line
2000 MBZB-Cup
2000 Coppa d'Oro
2000 Var Cup
2000 Gloria Dej Cup
2000 Dnipro Cup
7th Open International de Valladolid

STED
(Rusland)
Lisboa (Portugal)

KL.

Ekaterinburg

Vidreres-Girona

D

ABC
ABC
BCD
ABC
D
ABC
D

(Spanien)

Bitterfeld (Tlskland)
Ste Eulalie (Frankrig)
Cagliari (Italien)

(fiekkiet)
(Rusland)
(Spanien)
Landres (Frankrig)
Kiev (Ukraine)
Dei (Rumænien)
Sebnitz {}'sklar.rd)
Hradec Kralov6
Moscolv
Toledo

Iu'rriri iesen-Salzburg

(Østrig)

tT\'skland)
LBelgrent
Jloscori'lRusland)
Bratislava {Slor,akiet)

B

ABCD
D
BD
ACD
ABC

Tirlrtenhain
Genk

La Queue en Brie

(Frankrig)

Aalborg (Danmark)
Ciri6 (Torino) (Italien)
Pecs (Ungarn)
Landres (Frankrig)

(Frankrig)
(Polen)
(Belgien)

Landres
Wierzawice
Pepinster

Untersiggenthal

(Schwiez)

(Italien)
(Ungarn)
(Rumænien)
(Ukraine)
\/alladolid (Spanien)
Lugo (Ravenna)
Gyula
Dej
Nonomoskovsk

D
B

AC
B
ABC

ABD
B
ABC
AC
ABCD

ABD
ABC
B

ABC
AC
AC
D
ABCD

F2C teatn-race
Luis Petersen,
Østergaards Alle 28.
2500 Valby
Tlf. 36 30 05 51

DIN SKRATDCSPAilD
KAN IKKE LI'BATTERIER

Good-year
Jesper B. Rasmussen

Æmavej 8,
9280 Storvorde.

Tlf. 98 31 91 98.
Donsk Modelflyve Veteron klub

F2D combat
Henning Forbech,
Biilowsgade 36 1
8000 Arhus C
T]f. 86 12 62 36

Tils

- og det gælder ogsåflybatterier,

ultet Donsk lvlodelf yveforbund

vi Erik Knudsen
Amagervej 66 . 6900 Skjern
Ttf. 97 35I7 67

siger din kommune.
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79r
Urtff,runings-Un

ionen

Danmarks eneste FAI anerkendte
fritfl yvningsorganisation.
Medlem af KDA.

Kontingenter for 1999:

Senior

Junior

Intro-medlem
Abonnement

FAI

450 kr.
250 kr.
150 kr.

alene 250 kr.

Licens

incl.

)

forsikr.

50 kr.

Unionens adresser:

Formand (og post til):
i

{

Tom Oxager

Månebakken 5, Dalby
4690 Haslev
Tlf.: 56 39 85 95
e-mail : oxager@vip.cypercitvdk

Næstformand:
Hugo Ernst
Ægirsvej 38
7000 Fredericia

TIf .:75 92 92 93

Sekretær/distrikt ØstÆAI licenser:
Henning Nyhegn
Industrivænget 28
3400 Hillerød

Tlf.:48 26 35 25

FF-NYT/distrikt Vest:
Frank Dahlin
Gjerager 7
6880 Tarm

T\f:97

37 24 42

IT-medlem:
Jens Borchsenius Kristensen
PS. Krøyersvej 28A
8270 Hpjbjerg
Tlf.: 86 27 13 28
e-mail: 100776. 1403@compuserve.com

Økonomimedlem:
Karsten Kongstad
Degnebakken 22, Vigersted
4100 Ringsted
Tlf.: 57 52 57 03
e-mail: kk@ringsted.dk

MF-NYT,&Iaterialer:
Jprgen Korsgaard
Ahornweg 5, Ellund
D-24983 Handewitt

Tj'skland
Tlf.: 0049-4608-6899
e-mail: jkorsgaard@foni.net

Giro og medlemsregistrering:
Peter Buchwald
Ellehøj 49, Høm
4100 Ringsied
Tlf.: 57 64 33 88
e-mail: buchwald@post2.tele.dk

Unionens gironummer: 713-9535

Fritflyvningskqlenderen 20q)

Fritf lyvn

Nedenfor finder du datoerne for alle danske konkurrencer og staevner i år samt nogie få udvalgte WORLD CUP konkurrencer,
som vi ved. at mange valfarter til.
Da rumænerne flyttede ENI nogle dage,
er der fly'ttet lidt om på Bodeland konkurrencen i Tlskland, som nu ser ud til at skulle kollidere med vores DM.
Desuden er der i skrivende stund
Q4.72.99) lidt usikkerhed om tilsagnet om
at kunne flyve på den meget store Kongenshus Mindepark hede i nærheden af
Karup, men det bliver afklaret.
Tidligere havde vi også med mellemrum

Fritflywnings-Unionens hiemmeside har
eksisteret et par år nu - og besøges afforbløffende mange i betragtning af, hvor få
fritflyvere vi er i Danmark.

en såkaldt vintercup, hvor man fløj den

første søndag i månederne november, december, januar, februar og marts, men
måske har man ikke tyst til det mere??
Hvis du vil vide mere om de internationale konkurrencer og andre, som ikke er
anført her, så klik ind på Fritflywningsr,rnionens hjemmeside eller ring til FF-redaktoren.
18.-19.

marts

i

n

ternet Explorer! Derved er FF-Unionens

Holidal-Qn-1ge. Gjo'ik. Norge

7. maj

Vårkonkur-r'ence 2. Skjern Enge
Begyndenveekend, Hjelm Hede ved Skive
Midsommerkonkurrence, Kongenshus
Scania Cup. Rinkaby. Sverige
Nordic Cup. Rinkaby. Sverige
Jyllandsslaget, Kongenshus
DM, Kongenshus
Bodeland, Egeln ved Magdeburg, Tlskland

juni
juli
10. juii
18.

12.-13. august
2.-3. september
1.-3. september
8.-9. september
17. september
23.-24. september
1. oktober
5. november

ionen s

hjemmeside i fremtiden kun nogle få museklik væk.
Hjemmessiden rummer bl.a. seneste n;rt
fra Unionen, knkurrencekalenderen med
mulighed for elektronisk tilmelding, referater fra de senere \/1\1I og EM'er osv. Prøv
at kigge!

\/arkonkurrence 1. Skjern Enge
10-startskonkurrence. Hillerød

8.

Un

Adressen er desværre lidt besværlig;
cturtuorld.compuserue.com f homepages I
Jens B _Kristensen I ff-union.htm.
Så når du første gang har opsøgt siden,
er det klogt at føje den ti1 "Foretrukne" i In-

26. marts
15.-16. april
26.-28. maj

gs-

nlemmeSrde

Eifel Pokal, Euskirchen, Tj'skland
Høstkonkurrence 1, Skjern Enge
Stonehenge Cup, England
Høstkonkurrence 2. Skjern Enge
Landsmøde, Ringsted

Spar tid

- Spar penge - Gå til specialisten

COOL POWER!

PROFI.BLADE

Brændstotfet alle taler om og
mange bruger!
Har du prøvet hvor godt det er
til alle 2- og 4 takt motorer?
Pris pr. gallon ved køb af 4 gallon (15,12liter)

oo/"
570

NITRo

KR

NITRO

107"

NTTRO

KR
KR

12.5% NITRO
157" NITRO

25%
30%

KFI

NTTRO

KR
KR

NTTRO

KR.

Leveres til klubber

HAWK lll 32 -

PROF .BLADE
PROFI-BLADE
PROFI-BLADE
PROFI-BLADE
PROF -BLADE
PROF -BLADE
PROF .BLADE
PROF -BLADE

GFK 53 CM
CFK 53 CM
GFK 55 CM
CFK 55 CM
GFK 58 CM
CFK 58 CM
GFK 60 CM
CFK 60 CM
PROFI-BLADE GFK 66 CM
PROFI-BLADE CFK 66 CM
PROFI-BLADE GFK 68 CM

00.00
20.00
43,00
66,75
66.75
99.00
240,00

ROTORDISC'EN FORHANDLER FLERE FORSKELLIGE
FABRIKATER AF ROTORBLADE / HALEROTORBLADE
PADLEF / KULFIBER FINNER.
HOTORBLADE: PRISER FRA KR.325,00 - 1550,00

rng or n pris!
I

o/o

S AMLET MED OG UDEN MOTOR

HAWK III 32 9OO/" SAMI FT
HAWK lll 32. INCL. OS32-SXH MOTOR + DÆMPER

KR. 2295.00
KR. 3395,00

HAWK 32 III MED
29 KUGLELEJER
85% SAMLET: KR.2295,
HAWK 32 lll + OS32-SXH
+ DÆMPER: KR.3395,-

ROTORDISC'EN

AMLUNDVEJ 4, LINDEBALLE SKOV
DK.732'I GADBJERG
T1F.7588 5454 - F4X.7588 5495

WWWrotordisc+c-helicopter.dk
E-MAIL: rotordisc @teknik.dk
24 TIMERS SERVICE: FAX . E-MAIL

.

TLF. MANDAG - FREDAG 8.00.15.00
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

Produktinformqtion
Co.l O kr. er forskellen!!
Havde Henning Boisen blot ladet være
med at bruge de hængsler, der var i det

byggesæt, som han havde købt hos
Avionic, ville nedenstående billeder
ikke være blevet aktuelle.
Byggesættet var en Cessna Skyline
fra Aviomodelli. Tlods Avionics gentagne henvendelser til Aviomodelli,
har der ikke været nogen respons fra
frrmaet. Modelflyve Nyts RC-redaktion har også rettet henvendelse uden
resultat.
Køber man evt. dette ellers flotte
byggesæt, må man under ingen omstændigheder anvende de hængsler,
som medfølger i byggesættet.

Vi lader billederne tale for sig

KR.325,00
KR.350,00
KR.325,00
KR.375,00
KR.325,00
KR.390,00
KR.350,00
KR.398,00
KR.450,00
KR.550,00
KR.495,00

BREV

selv.

AI

Tidsskriftet Modelflyve Nyt
Strandhuse 4
DK-5762 V. Skerninge

/

OPHøRSTILBUD

Tegn obonnement på

STAI,4PE 1/4skaa-209cm-0.60m0i0r.........kr.
HI-BOY -begynder4 kanal-skumvinge 142

ModelflW, Nyf og fo blodet til
tiden i resfen of 2000
Snyd ikke dig selv for glæd-en ved ot fa modelflyve Nyr med posten
hveronden måned fro nu of. - Tegn obonnementl
Abonnementsprisen for resten of 20OO (iolt 5 blode) er I 25,00 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 blodkiosken, når blodet

1

er udsolgt.

Pos

tl
F

po dine blode

Vi hor foet fremstillet nogle solide somlebind, der hver kon rumme
l2 numre of Modelflyve Nyt - oltså to årgonge.
Blodet holdes fost'i soml'ebindet rned r,-"tolklemmer - der skol
ikke limes, >hulles<< eller klippes for ot få blodene til ot sidde fosr,
og de kon let toges ud igen, hvis mon skulle få lyst til det.
Somlebindene er lovet i meget kroftigt plostbetrukket korton.
Po forsiden 99 pq 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. rtk.

I|l
F

!i

ii
i;l
rll

ii
i

1

Ekspeditionsgeby,
Vi hor desværre måttet indføre et ekspeditionsgebyr på olle ordrer
under k1. 100,-. Ekspeditionsgebyret er kr. l0,l og går ril daekning of
portoudgifterne ved udsendelse of bestilte blode og-ropp"r.
Ved ordrer over kr. 100,- opkræver vi intet ekspeditiontgebyr.
Hvis du ikke vil klippe

i

blodet, så skriv din bestilling i et brev eller på

et postkort!

I
Hermed bestiller ieg:
Abonnement for resten of 2OO0
(i olt 5 blode), pris kr. 1Z5,OO

n

stk. somlebind

i forverne:
l-l blå n
Argong
Argong
-r-l Argong
Argong
n Argong
fl Argons
l l Argong
i Argong

gul

Ll grøn

, kr. 17 5,98, kr. 150,99

97 , kr. 1 50,-

g6,ft. l50,95,kr. 125,-

94,kr.

125,-

93,kr. 125,92,kr. 100,-

Beløbei vedlogi i check

Novn:
Adresse

Følgende enkeltnumre (saet kryds) d kr. 39,50:

Nr I

åkr.75,-

- rød n

sølv

1986: I
1987:Jl-rt.
1988:rLll
1989: I
1990: t
I 991:
1992:
'1993: f
1994:
1995:l!:n
1996:
1997:
r 998:
1999:

Nr.

2

Nr.

.

I

f
t,

I
!l

-r
l

L
f
f

3

Nr.

4

Nr.5

Ll

t-

L

-r

f
:
:l
al

:.
L
fLr
fl

Nr. 6

1
-

n

PLUS MASSEF AF TILBEHøR, PROPELLEF, MOTOREB M.M.

Ved køb for under kc lOO,. til'æoges et ekspedi,ionsgebyr
po kr 1 O.- til dækning of portouå!i1er. Uden for Doi.J,k
tillægges olt.d et beløb til dælning of forsendelsen.
v/ Lars Korup Ulspilsager 1 2791 DagN,
Teleton 32 53 88 05 ' Telefax 32 53 88 28
Man.+tirs.+tors.+tredag 1 8.30-20.00 - onsdag lukket lør.
dag 12.00-16.00 - søndag lukket

_ ABENT FOR BESøG EFTER
E-mail: lars-korup

Postnr./by

940,-

........kr. 452,.
...... . ..kt. 428,T-2404kanal24Acn.60-1.20molor ..kr. 1020,BrlstolBenhem
.........kr. 536,HawkerSeaFury
........kr. 456,Grumman Bearcat
... ....kr. 456.Turbulefl .
...kr. 1020,Limbo Dancer
.kr. 468,Aeroncal/4ska|a266cm ......
.....kr. 1036,.
Magnatl a.30-.402T.40-.604T153cm ..........kr. 584,Hannibal-232cm.60-.....
.......kr. 860,Baronette-125cmTB|PLANE.40-504T ........ kr. 636,.
Super Lightn ng 165 cm .61 2 lakt
. . . . .kr. 718,Elrich Taube 203 cm .2A-.252lakl
. . . .kr, 701,Hooligan Di L k t 37 cm .29-.61 2 takt
. .kr. 629,FairCUB-185cm.32-.4021ak1 .
.....kt. 824,Fokker D7 155 cm .48-80 4 Takt
. . . . . .kr. 836,Palriot155cm35-.602takt .. .....kr. 859,.
Tlger l\.4oth 1/4 scale
. . . . .kt. 2295,Ecslasy-210cmelsvæver ....
......kr. 956,.
CalalinaPBY6A-el{|y....... ......kr. 1260,Esprtl52cm.46motorgaskiskumv ...kr. 1119,N,4agic 182 cm .61 motor glasuskumv
. .k(. 1'172,F-16 80 cm .28 motor glasldskumv
. . .kr. 957,GPUltlmateBplane
......kr. 1236,.
GPF-14Tomcat
.........kr.1076,Slkhoj SU 26 N/
.........kr. 910,Tra ner 400
. . .kr. 892,Cilabria Pro
...kr. 983,Laker.....
...kr. 799,The Stick 40
. .kr. 436,.
Thunderbug 120 . .. .. .
. . .kr. 876,SopwithPup2T5cm
......kr.2300,PperJ-3Cub1i3skala . .....
......kr. 4380,.
PA1BSuperCubli3skala.. .........kr. 5112,St nger 40 .
. .kr. 558,BrdeTen.
...kr. 288,.
Sk,ihar,kA',1E
..........kr.1012,lbz-hcivrlgei170cm...
.kr. 980,.
Tucanc 143cm-040-.060-glaskrop/skumv .........kr. 1012,B.A. HAWK-127cm-.40-.60 glaskrop/skumv .......kr. 1180,.
PhanthomF4-122cm-.60-.90-glaskrop/skum ......kr. 1436,GnattySupetrl48cm-.40-s3-glaskrop/sku ........kr. 880,.
EXTBA230-l53cm-.70-.90firlaklskumvin
........kr. 820,.
CAP21 153cm-balsakrop-skumvinge ..........kr. 796,P-51D l,4ustang .60 motor 165 cm
. . . .kt. 1476,4T-6 Texan 61 motor 177 cm
. . . . . .kr. 1476,l\4ustang .60 - 65 cm - .60-.90 2takl
. .kr. 900,AT"6 Texan
. .kr. 1880,Cilabra - 206 cm.60-.75 tolakl.65-.91
.kr. 1359,G-202 lB3cm 1 08-1.5totaki1 20-1.82 ..........kr. 1780,LitlleCAP232.
..........kr.1348,.
Cessna 177 170cm .. .
.kr. 1108,Fokker DR1 Trplane' ..
.. .kt. 1220,SopwthFlCamel...
....kt.1220,AirDancerAulogyro
......kr. 1116,.
Poson Fun Fly ... ...
. .. .kt. 420,SUKHOI SU-31 165cm.60..902T.80.120 ...... kr. 1640,Nutten Speciai
... . ... ..kr. 1196,Cessna 182 190 cm . . .
. .kr. 1996,"
P per J3 Cub 89 cm
. . . . . .kt. 212,A-26lnvaderwing-kt
.....kr. 556,Red Zephyr
. . .kr. 644,Superscorpon
..........kr. 644,PayboySenior
..........kr. 620,Fokker D Vlll
. .kr. 620,SlandardBuccaneer
......kr. 620,.
Flying Quaker
.kr. 864,Ut ty. .. ..
..kr. 380,Diamond Demon
. ... . ...kr. 236,.
Falcon .. ..
. ..kr. 1060,Hepcat . ..
. ..kt. 228,P-51 Mustang
.kt. 7A4,Extra300-færdigbekædl .....
......kr. 1596,T-33AShootngstar.
......kr. 940,Apache2-kanasheli
.....kt.1279,.
Sprit100.
...kr. 688,SP2300Eektro.230cm....... .....kr. 1126,SOLAR-UHUm,'celler ..
.kt, 1425,Sunrlser-ei-250cm
.....kr. 719,.
Aerofy-el-255cm
......kr. 798,Comet-136-2xFanSpeed400 ....kr. 1263,.
HI-FLY162cm"2kanal....... ......kt. 224,.
Fiedg ng 3 ch. 180 cm . . .
.kt. 464,ASW22B-300cm
......kt. 1740,.
Grob G l03 A Twin lll Acro - 340 cm
. . kr. 2'160,Opt ma Pro
. . kt. 1292,.
ClubStar-204cm
.......kr. 762,FOKA4-220cm
.......kr.1148,V-EXPER ENCE v-hale 337-368 cm
. . .kr. 2600,.
ASH26-320cm-glaskrop.... ......kr.'1759,l\,4nimoa1936-340cm .......
......kr. 1452,.
GrunauBabyl:6-226cm..... ......kr. 904,SuperBieti2S2cm krængeror/bremseklapp .......kr. 1300,MidwestEssence200cm.... ..
.....kr. 344..
cm

BI"FLY254kanaldobbedækker91
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takeoff .dk

Homepoge: www.tqkeoff.dk

Opslogstovlen
Opslagstavlen kan benyttcs af lrlaclcts

læsere til

ikke-forlcrrrin::nt,-:-i-,

Det er oltid en god idå

købs- og salgs-annoncel fin'nocic-ii1.r og

tilbehør til modelflr'r'ning. Annoncer
for andet bliver brutalt smidt i papirkurven. Samute orliarlsli gl ricpot
bliver ogsa endestrrtior-rrr-r iirl ui:- -e1 -e
annoncer. allnoncer uden tritvu og aflsenderadlessc plr seir-e ånnoncernal"ru-skriptet og lignendc.
Til gertgæld er aitttrtttt'ante gratis.

Annoncer ti1 OpsLrgstar.len skal sen-

Radio - Modtager
Futaba FF 1 16 6 kanal 35[/]hz
Aci l\licro 6 kanal - 35Mhz 149r.
Act l\licro 7 kanal DS - 35N,4h2 169r.
Act Synth I kanal 35Mhz 269r. m/fai safe
(ikke behov for x{al f nder selv kanal)

of studere

Modelflyre Nyt"
før du hondler!

til:
Modelflyve Nyt
A.nnoncer til Opslagstavlen i næste
nummcr skal være redaktionen i h:ende

februar

Sælges: Fabriksnye (har aldrig
været monteret) ASP 75ABC og
ASP91 ABC motorer med kuglelejer,

lyddæmper, værktøj, instruktioner
osv. Ydelse og kvalitet som Super
Tigre. Kr. 550/600.
Hans - 47 16 19 00

ler' ln

n s@rt r-g a

cr

k(.445,kr. 750,-

kr.
kr.
kr.

Kontaktsæt m/ladekabel
Futaba/ MPX /Gr

Kastanievej 4, 5884 Gudme

eI

kr. 345,-

Fladio - Tilbehør
X-tal FM (Jr,Gr og Futaba)
X-tal DS ( Jr, Gr og Futaba)
Servo stik (han el. hun stik)
Alle typer
Forlaengerledning 25 cm FutiJR/Gr

0nnoncer/

des

settest dert 27.

kr.485,-

rc!. co

rtt

Købes: Færdigbyggede flyvsmssPineE helst gamle, gerne uden motot".
Peter Høssitry - 43 41 1133

Sælges: Modelfl;we Nyt årgang 1990 1999. Kun hele årgange samlet. Kr.
50,- pr. årgang + porto.
59 sa 4l g2
Sælges: Næsten flyveklar Concept 30
m. OS32H og Graupner gyro, kr. 3.000.
LJltimate, spv. 1980 mm, kr. 2.500. Super Tigre motorsæt til lJltimate, kr.
3.500. Ifustang P51 m. OS120 Sur-

pass. ser-voe1'. rnekanisk unclerstel,
hjul + andet tilbehor. kr. 6.500.

Peter - 86 32 73 75 refl. 17)

Sælges: Bmgt Ellipse 2v m. 6 stk.

Graupner C324I miniservoer + div.
ledninger, kr. 2.500. Aøjstartspil m.
Omløber. speeder og pløkke, kr.
2-500. N1' V-ultra glasfiber svæveflyvekrop. kr. 500.
Jesper Jensen - 74 42 09 90

Sælges: Nye motorer i forseglet emballage: OS-FS-2O, kr. 600. OS-FS40, kr. 800. 12 r'olt Multiplex starter,
kr. 100. N1 Futaba Module sender
model FP-T8-JN. kr. 1.000.
44 18 41 48

Sælges: Flalr Foklier DR.l tredækker, spr.. 187 cm. kr. 2.500. Se5A dobbeltdækker. -.pr-. 225 cm. kr: 1.500.
Super Tipye -15 ccn.r eloderørsmotor,

kr. 2000.
Hettril: Horitiner - 75 31 81 62

Sælges: Hercules til frre Speed 400
motorer, spv. 190 cm, kr. 1.000.
Arne Hansen - 55 45 30 86

II moOS 120 FS IL Grokker

Sælges: Zlin 50 m. OS 120 FS
tor. Ultimate

til

m. Cox Medallon. Cobra m. Cox Tee
Dee. Riser, spv. 200 cm. LS I, spv. 285
cm. ASW 20, spv. 360 cm. Multiplex
Royal sender m.7 kanaler. Multiplex
1020 sender. 3 stk. Modtagere. 3 stk.
Modtager akku. 16 stk. Micro servoer.
Flere skalateglinger, startkasse, gummitov, multilader, div. ting - alt skal
væk. Prisid6: kr. 7.500.
Venter Skou Hansen - 56 65 96 85

Sælges: Ny, næsten færdigsamlet Fu-

tura Tbainer (5-2901), kr. 4.500. JR
2000 gyro, kr. 1.250.

Niels-Henrik Hcnsen

-

74441899 I 40189899

AEROPLANKRYDSFINER
Vand- og kogefast birkekrydsfin6r i tykkelser fra 0,4 til 12,0 mm.
Pladestørrelse: 127 x 1271122 x 122 cm
eller 60 x 30 cm.
Hurtig levering.

os/finer
Frodesgade 171, 6700 Esbjerg
Ttt.75 12 23 90
Fax75 12 23 35

55,65,-

kr.

1 6,28.-

kr.

49.-

Radio - Servo
Sportline 1 1gr. 1 .7 kg
Dymond D200 169r. 2,5k9 - nr.1
Dymond D4000 45 gr. 3,2 kg
Dymond D7500 54 gr.7 ,6 kg MG,
Dymond D9000 54 9r.5,0 kg
Dymond D9500 54 9r.5,5 kg MG,
Dymond D8500 125 gr. 10 kg

stk/4 stk

Futaba
Futaba
Futaba
Futaba

kr. 103,-/400,kr. 108,1416,kr. 154.J600,kr. 438.-

3003
S148
3001

9202

kr. 1 85,kr. 175.-1680,kr. 90,1340.kr. 210,-/800.kr. 185,J700.kr. 185,-/700,-

kr.278,-

11700,-

Futaba 31 01

kr. 298.-

Byggesæt Laser 3D spv. 146 cm

-

kr.

845.-

ccm kr.

445,-

Full 3D 8.5-15 ccm
Bedste 3D Fun Flyer på markedet
Laser Arrow
spv. 100cm - Delta 4,5-10
Ovedly Bronco spv. 180cm, skala
2x6.5/1 occm
Ovedly Strlkemaster spv. 140cm avanceret træner
Holzmann Speedy Ful cFK
1 00cm speed400
HoJzmann Scorpion-400 Full GFK
80cm, el. Speed
Dymond Crazee
spv. 160cm færdig el svæver
incl. elmotor
Graupner P51, spv. 146cm
Færdig m/opt. Understel

Gyro (til fast vinge fly)
WINGO gyro 2 udg. juterbar
7,5

kr.

845,-

kr.

995,-

kr.

995,-

kr.

895,-

kr. 1785,-

kr.995,-

kr.
kt.

Z-Gyro-Mini 229r.
l\,4i-cro

kr. 1 585,-

gr.

675,425,-

(alle Piezo gyro)
Diverse
Bremser - lrykluft passer i Robart
kr. 198.Palnt Brush - double
kr. 695,Spray gun 1/4 I
kr. 385,12v Booster peak lader
kr. 650,Dymond 35A el-regulering 14
kr. 248,Dymond 50A el-reglurinq 18
kr. 348,Cyano
n. 27,50
Epoxy 5 min.
kr. 29,50
Abachi finer 0,6 el. 0,gmm ca. 30x1 00cm
1 8.Poppel Xjiner 25x100cm
48.Glasliber 25gr I 49gr l89gr.l 1 689r.
ring billigste pris i DK
Balsa træ - bedste kvalitet og billigste pris.
OS - DK billlqste priser

-

hjul
action
beholder
1-12cell
gr.
gr.

209r.
1009r.

kr.
kr.

Special st i Glasf ber samt Ducted Fan
Turbine fly.
lmport af Dymond - ACT Prol\/odel.
Forhand ere soges i Skand;navien

-

- Neptunvel 38,
DK 8723 Løsning
tlf./fax + 4575651771
e-mail overfly.model @ get2net.dk
www.overfly.dk
Overfly Model

-

Je't -

MtO nortensen nonW%
INDENDØRS OG PARKFLY

BALSA USA

,'.

ONE.

..

FORCE
Spv. 927 mm, motor 6,5-8,5 ccm

Kr.795,-

.

TAUBE.
Spv. 1575 mm, molor 6,5-8,5 ccm

,

"",'

.1.,1

Kr. 695,-

Vi har modeller fra GRAUPNER - IKARUS - KAVAN - IVULTIPLEX
- ROBBE - SIMPROP
Stor udvalg i tilbehør, bl.a.:
SERVo I g

N00ncEn8s....

......... ..:.,:.:,.:...

FARTREGULATOR3g.....

lr

;l
ti

.....

.

PHAETON II .
Spv. 1300 mm, motor 8-10 ccm

Kr.895,-

PIPER J-3 - 1/4 skala
Spv. 2743 mm, motor

.
1

Kr.355,Kr. 185,Kr. 35,Kr. 30,Kr. 38,5,-

2 MM KULFIBERSTANG 2 m
UHU POR (lim) 50 ml
CYANO TIL STYROPOR 10 g
PR0PELLER lra.

i:
l;

Kr. 180,-

Kr.

5-20 ccm

I

FUN FLY

.

SOMETHIN EXTRA
Spv. 1308 mm, motor 6,5-8,5 ccm

Kr.850,-

ULTIMATE,

Kr.810,-

Spv 1067 mm, motor 6,5-8,5 ccm

FERIAS m. elmotor, spv. 1010 mm

MedRC-anlægFocusgss.....

FAZER

SIG
Spv. '1220 mm, motor 6,5-8,5 ccm

Kr.67s,-

TRI-STAR
Spv. 1206 mm, motor

....,:...,:.:.:

Kr.925,.
Kr.1675,-

Kr.630,.
1

,7-2,5 ccm

STATUS SALG!

SPITFIRE-motor6,5ccm-B,5ccm.

.,..

Kr.1545,-

.,.

Kr.325,-

Vi har frasorteret en del byggesæt og motorer,
Ring og få tilsendt en liste eller se den på vores hjemmeside,

I

nlernet: www.leif-o-hobby. dk
E-mail: leif @ leif-o-hobby.dk

MIA2ABRAMS

Fjernstyret kampvogn - længde 129 mm, bredde 63 mm,
højde 47 mm, vægt ca, 180 g, motor 2 stk.

Alle priser er incl.25o/o moms. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer, valutakurser, algifter og andre forhold der kan indvirke på prisdannelsen.

ÅerutrucsrtDER: MANDAG - FREDAG KL. 13.oo - 18.o0 .LØRDAG EFTER AFTALE

Her kqn du l<øbe

dit modelflw"udstyrs
Nedenfor bringes en liste over hobbforhondlere, der hqr et særligt udvolg of modelflyveudstyr.
Såfremt du ikke finder din forhqndler på listen, eller hvis du i øvrigt finder feil i denne; så skriv til

Modelflyve

Ny,

stDEN1e48

Strondhuse

4,5762V.

Skerninge, eller ring på

furige Siællond:
Hobby og Fririd .................

ff

Avionic
49 21 45 42

Rosenkildevei 2, 3000 Helsingør

Byggesæt til svæve- og gummimotorfly.
Tegninger og materialer til veteran- og
skalamodeller. - Træ - lister - balsa - rør
profiler -beklædning m.m.m. Pa gensyn i

ECA

..................

..... ..

.....42286600

Thorsholms Alle 6, Tulstrup, 3400 Hillerød
Roskilde

MODEL & HOBBY

........ 42 48 37 38

Nørrevænget 106, 3500 Værløse

R/CModelcenterApS

Modelhobby ..

.

...............4237 0622

Clermontsgode 10, 4000 Roskilde

Frederiksborggade 23 - 1360 Københarn K
telf. 33 14 30 10 - kt. ll-17. lo. 10-13. onsdas LIKKET

Wirzel

Hobby

.. ........ 57 67 30 92

Sogode 26, 4l 00 Ringsted

Kolundborg Mode1hobby......................53 50 30 07
Hoiskolevei 3, 4400 Kolundborg
Flywood Model-hobby... . ........... . .... s5t3 66 zz
Romsherred 27 , 4700 Næstved
Jupiter

Storkøbenhqvn:

Hobby

Hobby..

Donsk Hobby, JS Teknik
Jernbonevei 3,A, 2800 Lyngby

tvtodelhobby... ....... .....

Øverødvei l

l,

........... 53 41 21 22

Jupitervei 9, 4500 Nykøbing Sjællond

l. C. Communicolions ....-.................... 36 l7 03 33
Folehoven i 2, 2500 Volby
Mini
36 41 50 46
Tårnvej 303, 261 0 Rødovre
Rødovre
.......3670 19 04
Roskildevej 258, 26 1 0 Rødovre
Toke-Off
.. 32 53 BB 05
Ulspilsoger 1, 2791 Drogor
Lyngby Hobby Nyt .
.. 45 87 02 10
Torvet 9, 2800 Lyngby

Holre

Hobby

.. 45 88 89 87
...

.. 42

4201

13

2840 Holte

.J/L

Hobby

s3 46 37 20

Byvei27,4532 Gislinge

Model Hobrry-cenrer

Fyn:
Odense Hobby

66 1221 04

Sondergode 26, 5000 Odense
Forue- og Hobby Hjornet

6221 31

31

Klosterplods 4, 5200 Svendborg

65 31 60 56

Christionslundsvel AZ, SaCO Nyborg

....752804 55

Bork Hovn,6893 Hemmet
Jysk Hobbycenter ....................,.......

JOST|-HOBBY

Fælledvej 26,

og modelhelikopter i Donmårk.
Blommevong 2, 3550 Slongerup.
Fox:47 33 59 5l
E-moil: hobby@iosti.dk

Hobby Shoppen
'10,
Sønderbrogode
7100 Veile
Hobby World
Elvirosvei 1, 7100 Veile
MID HOBBY,..,...

lnterneh www.iosti.dk

Tietgens Plods

7

BB

Hobby

86326603

Rådmondsvei 40, 8500 Grenå

Legelond

75 61 60

11

Hospitolsgode 15, 8700 Horsens
Overfly

Model

......75 65 17 71

Neptunvei 38, 8732 Løsning
e-moil: overfly.model@get2net.dk
www.overfly.dk
Pitch Skolo Hobby
Rævehøien

..............

86 67 64 64

5, BB00 Viborg

HOBBY

86 43 39 23

Aolborg HobbyService ......................98
Nørregode I B, 9000 Aolborg
Aolborg hobby Shop ................... .......98
Veslerbro I 15. 9000 Aolborg
Leif O. Mortensens
98
Nørremorksvei 61 ,9270 Klorup
Silver Slor Models
98
Ø\svei35,9500 Hobro
Winkelmonn Legetøi
98
Strømgode 3, 9800 Hiøning

....75 91 45 40

l2 l3

15

13 62 63

Hobby

31 94 22

.............

52 02 55

l/S

92 06 65

Eleckic Flight Equipment

98 43

Jyllond:

.......47 38 15 69
Den største speciolforretning for modelfly

Diurs

4872

Sdr. Jyllonds A116

Auto- og Surf ..................

........ 86 94 60

Helikopler spec. Rol,ordiscen ..........75 88 54 54
Amlundvei 4, Linde Skov 7321 Godbierg
Fox 75 88 54 95; e-moil: rol,ordisc@teknik.dk
www.rolordisc-rc-helicopter.dk

MtD

B' 1920 Søllestcd,,., ..54 91 15 40

Nyborg Modelhcbby

.............

Frichsvei 25, 8464 Go\en

Vestergode 38, 8900 Ronders

[ollond-Folster

T[nikk"n

ill.62241255 idogtimerne.

12,9900 Frederikshovn

Alt i elektromodeller og tilbehør.
e-moil: elflight@3w.dk
www.3wdk/elf ight

000 Fredericio

i,

....75 83 04 94
....75 72 22 95
,... 86 r 2 36 15

Bornholm:
Dorthes Hobbystue ....................... ........ 56
Midgordsve j 2, 37 00 Rønne

9

5 9 4 49

BO00 Arhus C

Til forhsndlere ol modelflyveudstyr:
På denne side kon du få en >fogtelefonbogsonnonce<<:

Ring pq telefon

622412 55

for yderligere opbruninger:

63
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