*.
se.

;.

æg

sel

€E^d##-å.
F, g

i
F
:.?n"gESÆS#

e S

b *""

{4f F F €
$ ^# S"
,*# d J*Æ*:

å

fføs gu d
w
s. rå rff #tr-€#
'u'"'
n*t
,* qr
# S
gæs
,F.:* #
Æ- d
6'F*
"_#
:_F
ldÆ

s \tr qf flså
sa

aÆ

S
*'d&å

rff

' j

1Æ

f.s#F
*s's&

-,.,,.å. #:

-*-"*,d

.,***å,

€

i
,,i![

x

;!

F

,tfr,

%e
l-"*

q

"ri

Xi€,"**
-om#

i:

'+{r t;

ruaazt"ttu

storten på en godhobby storter no,

WTTZEL

/

t

HOBBY

,rgo
'-'eE?'EE

v'',&

/.#,'tr
MULTIPLEX PICOLINE SÆT MED 3 SERVOER,
AKKUER OG LADELEDNINGER KR. 1698,00
/,,

MULTIPLEX COKPIT MED 3 SERVOER. AKKUER OG

*d!

msffiffil
ffiww-

-ii

MODTAGER KR.728.OO UDEN X TAL
MICRO IPD
MICRO IPD DS MODTAGER KR. 888.00 UDEN X TAL

IvTULTIPLEX

TTTRAINER4O/2OOO ARF. KR. 1O98,OO
FUTABA SENDER FC 28 UDEN AKKUER I ALLUKUFFERT KR. 5598,00
KR. 3498,00
FUTABA FC 18 SÆT MED 1 SERVO UDEN AKKUER
KR. 2098,00
FUTABA FC 16 SÆT MED 1 SERVO UDEN AKKUER
MULTIPLEX 4OOO SÆT MED SKANNER,4 SERVOER KR. 10998,00
MULTIPLEX 3O3O SENDER/MODTAGER UDEN X TAL KR. 5498.00

MULTIPLEX NYE BILBADIOER ER

PA

LAGER

å* r
"*'
T
3øgade 26

PROFI CAR 403 VARIO
PROPI CAR 707 VARIO

- 4tOO Ringsted

Åbningstider mondog

-

Kr.1957,00
Kr.2868,00

For folk der ikke lever i stenolderen

SERVOER
MS-X2 SERVO Kr.215,00
MS-X4 SERVO Kr.229,00
MS-X6 SERVO Kr. 109,00
COKPIT BB SERVO Kr. ?

I

*sso+gMpx
* 6 5149 UNI

ø"

E-Moil solg@witzel-hobby.com Homepoge www.witzel -hobby.com
onsdog 11.00 - 17.30 torsdog - fredag 11.00 -18.00 lørdag 9.00 --13.00

GODT NYT FRA

TAVIONICI

BEGYNDERTILBUD
Der kan nu fås fol e mec

- iar den som med stor interesse og omhygge ighed selv bygger sin model, så han kender hver en pind i modellen. Det er vigtigt at
man vælger et byggesæt ai høj kvalitet og
med en ordentlig velledning til, for at opnå et
godt resultat - at spare måske 200,- kr. på et

tern i forskell ge nuance'
samt med ,Carbon loc<

i

forveksl ng og g ver model en et stærkere loo(

nrr

"il

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

Parkflyver m. molor og

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

REALFL|GHTcd .......kr.1.395,-

propel,spv.110cm...

WøiE)
595.-

\
Bonito elsvæver

srY 1 933

i :'

..

.kr.

285,-

Den klasslske Stinson Rel ant er den hidt I
st0rste model fra Top Fl te, og dens flotle
1'æ(crstri{ion g ver udtryk for omhyggelig"ai !aj c:s En:i af denne model.
S!'.'. 2a30 rq':r'1 7.5-35 ccm
3.395,-

2.595..

.

vol.2

MoDELLER

EN GOD START

Contest Llre

1 nye helikoptere, og mu-

m

High S erra. GFK krcc

lVu tiplex

1

Pris incl. Oracover beklædningsfolie,
tilbehørog I
......kr.1.098,Pris rned 6,sccm rnotor samt
RC-anlæg med 4 servoer ......kr.2.895,-

SO[,4[IERT]LBUD
holde-og sideror.

ffi

REALFL|GHTDeLuxeupgrade..kr 895,ADD-ONScdvol,l ............kr. 285,-

REAL FLIGHT De Luxe m. senderpult kr.2.895,- ADD-ONS cd
REAL FLIGHT De Luxe m. intedace . ,kt.2.795,-

i

Å:::- sr-:',, r;e:
spv. 2i:l r- . . .

? l1!r-i:*9
#..dr
! I ri J i i ; 1) li
rya

ilil

byggesæt af en dårlig kvalitet, kan resultere i
mange ærgelser og i at man kornrner 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.

-ilct

Wingo

RnuFiiSrir
!!RF
ææil
q

DEN RIGTIGE START

Nye farver fra Oracover

der lrgner kull bervæv

.,r4[{Nb!tr

1298.

i-5^:'::'.6.6s:rc:'.. .......

FÆRDIGE MODELLER

o

ELEKTROMODELLER FRA
MULTIPLEX

AVISTAR 40 AFF færdigmodel, 1520 mrn, le-

motortil

veres med OS4oLA
kr.1.695,eller Thunder Tiger GP 42 motor til kr. 1.595,Pris med motor samt RC-anlæg

med4servoer

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

Trl Jader, accuer samt nødvendigt udstyr skal
regnes rned ca. 600,- til 1.000,- kr.
CLASSIC, spv. 1 460 mm lor 4-6.5

cc

..

.

798,-

S[/ILEY spv. 1420 mm

al

LOCKprT MM
TWINSTAR

s:,, 112:

--

udgave med krængeror og flaps.

TEDDY, spv.

t

'3 {

948,.

............

1.595,-

COCKP|TTheBrick-sæt..,..,.,,

2.095,.

COCKP|Tlnternational-sæt

2.495,-

......

Top-Selleren fra Multrplex med de mange
mul gheder.

798,.

'f,

FJER'VSryR'IVGS.
ANL/EG
- Spørg Avionic til råds, hvis du

s..

lzal--

SLOW P0KE
Sjov

mr

.

1

,5-4,0 ccm spv. 1 270 mm
755,-

hyggeflyverl

l-å
t-*\*

b-

I.IYHED

PiCO JET, spv. 895

CANARY spv. 1 570 mm for 6.5-1 0 cc

SPlRlTEL|TE2000mm,,.,.....

å

=-

CoCKPlTVario-sæt

Så kom den endelig - SPIFIT ELITE.
Den populære SPIRIT er nu kommet ien ny

cc

...

1.295,.

FUTABA - MULTIPLEX GRAUPNER og HITEC.

^.-.

DANMARKS største ud-

t

:iÅ-

mci.: . ..
Alle modellerne er incl. nciat a::'::.

T,IACER 40 - Afløseren for Ultra Sport
S:.'. 1334mmfor6,5-11,5ccm.... 1.375,-

CO|\,4BATversron u.

SUKHOI,spv. 1500 mmfor6.5-10

tænker på nyt fjernstyringsanlæ9.
Du vil hos os altid få et godt tilbud
og vi fører de kendte mærker

valg til
modelflyvere!
GILES,spv.

1510mmior6,5-10cc.....

1.295,-

Agenturer:
R&G Glas og Epoxy . ORACOVER . EXTRON . KAVAN . SIG . Chris
Foss . MFA England . FLAIR .Airi:y Mccelle Robart . Hobbico
Wing Manufacturing . Hobbytrå . G!'even .Jamara . Aeronaut
IKARUS . Carl Goldberg . Great Planes .Top Flite . DuBro . Kyosho
.

.

fAV|ONICI

.

Frichsvej25

. 8464Galten .

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

Tlf, 86 94 60

88

.

Fax 86 94 62

88

.

lnternet adr.: www.avionic.dk

Stort udvalg i

f

rdigb?.klædte f,y fra

t(TtrsHtr

SPACEWAfIGR, spv. 1584 mm
Mot. 6,5 m3,

2T.............

kr. 1545'-

PBY CIIIAIJNA spv. 1740 mm,
Mot. 2 x 2,5 cm3, 2T........................ Itr. 1545,MESSERS'CHMTTT Bf.1O9 E,
spv. 1420 mm . Mot. 6,5 cm', 2T.....
SPITHRE Mk tr, spv. 12140 mm

Mot.6,5 cm3, 2T............

lIr. 1625,Lr. 1625,-

ItÅeder fra

Vi fører

Færdigbeklædte:
RAVEN, spv. 1320 m,
Mot. 6,5-7,5 cm3 2T.................... kr. 1245,TEQT IIA SUNRISE, spv. 1320 mm,
Mot. 6,5-7,5 cm3, 2T........,.......... kr. 1245,Træfærdig:

F2O TIGER SllARK, spv. 1194 mm,
Mot. 6,5-10 cm3, 2T.................... kr. 1495,-

Har du startkassen i orden?
kr. 199,l2V / 7,24 blyaccu..............
Elstartere fra ........................:.:.:.:
Powerpaneler fra ......................

kr. 235,kr. 185,-

også automadske powerpaneler
Spørg om andre modeller eller rekvirer

eller m. indb. punpe-

som også indeholder helikoptere,
både og biler f.eks. en serie
brændstofuiler, med bakgear.

KAVAN's brændstofpumpe
Gløderørsnøgle
Gløderørsklemme
"Strøm på dåse" evt. med lader.

KYOSHOkatdos2fiX)................ kr. 4O,-

Forfuhold for udelra kommende prisændringer,
trykleil og udsolgte wrer

Nyhed fra IiIUITIPLEX:
Med 6n knap u"" COCXpIT **progra
^emegel enkelt.
res og indstilles

Standard 4 kanaler,
kan udbygges til 7
kanaler. Hukommelse for 9 modeller.
Stopur med alam,
færdige mix-programmer.

Se den og mærk
den i hånden!

Brændstofmotorer
Stort udvalg i motorer fra OS og Super Tigre.

OBS!! ONSDAGSLUKKE'T

Ramsherred 27 .47OO Næstved

Fax:57 83 14 f0

Nyt fra:

Ir.g.EtørtEg

MODEL - HOBBY
TLF. 55 73 66 22

ÅeNtHGsiloeR:
Fredag kl. 10.30 - 18.00

Hverdage kl. 10.30 - 17.30

Lørdag

kl. 10.00 - 13.00

HIROBO SHUTTLE

sUNNY BOY

.**å

OS 65 LA
Den nyeste model i LA - serien.
Kvalitettil rimelig pris. 10,85 cm3
1,7 HK v. 16.000 omdr/min.
Separat dyse, der kan monteres
vandret eller lodret. Leveres med
E4010 dæmper og let
bar karburator.

r'
juster- , .

*

o

SunnyBoy en fremragende elektro-begyndermodel.
Udviklet i samarbejde med det tyske modelflyve
forbund. Spv. 115 cm, vægt ca. 620 g. Næsten
færdige komponenter reducerer byggetiden til et
minimum. Kan udstyres med pontoner/ski eller
kamera til luftfoto. Funktioner: højde- sideror og
motorregulering. Elektromotor-sæt leveres separat.

Sanwa RD-6000
Sanwa RD-6000 er et meget
avanceret computeranlæ9,
men let at programmere selv for begyndere.
Leveres komplet med

Danmarks mest populære helikopter. Shuttle er let at
klargøre, flWe og vedligeholde. Leveres i byggesæt
og færdigsamlet., med og uden motor. Motoren kan
leveres med trækstart. Shuftle Z er standardudgaven. ZX er med ekstra kuglelejer, halestøtte og metalkobling. ZXX er Deluxe udgaven med mange finesser. Reservedele kan leveres fra lager til rimelige pri-

ser. Ring efter gratis prospeffi.

Condor 25 & 40

4 servoer, akkuer og
laderapparat.
Bemærk: alle
betjeningsknappeme
er monteret.
lndeholder programmer til helikopter og
fastvingede fly.
Ring efter prospektl

SY brændstof biler 1:10
Vi kan nu levere en hel serie kvalitets brændstof biler i
skala 1:10. Bilerne, der er 90% færdige, leveres som
2WD eller 4WD. De er forsynet med en let startende
2,5cm3 gløderørs motor med snorestart.

2WD leveres med flg. karosserier: Porsche 911 GT,
Mercedes C, Ford Escort, Opel Calibra &Toyota Celica
4WD leveres med flg. karosserier: Fenari F50, Ford

Gl

I løbet af kort tid

Escort Cosworth & Porsche 911

introducerer vi andre
spændende Sanwa RC-anlæ9.

Ring eller e-mail efter gratis bilbrochure.

SILVER STAR MODELS
KATALOGER

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

tos ain forhandter

eller mod fimærker eller checkfra impoftøren
Simprop Hovedkatalog 1999 - kr.60,Srmprop Nyåedsprospekt 2000 - kr. 10,OS Motor-katalog - kr. 10,-

E@m ai I - axmo@post3. te/e. dk

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

Flot træbyggesæt. Velegnet til bygning i ungdomsklubber. Leveres i 2 udgaver.
Til 5 cm3 og 6,5 cm3 motorer. 25H - spv. 133 cm.
60H - spv. 160 cm. Byggesættene indeholder hjul,
tank, spinner, understel m.v. Alle trædele er
udstandsede.

Prima, spv. 200 cm

995

Elipsoid, spv.280 cm

1

.295,- Wingo 2000 er nu på lager, spv.

1

Multiplex Cockptt lnt. anlæg

10 cm

..6

.i
ARC

cm 1,5 ccm 895,cm 6,5 ccm 1.225,155 cm
10 ccm 1.395,Dlabloiin Super 155 cm
6.5 ccm 1.495,Diablo:in Xl
220 cn 30'60 ccm 3 195Diabloilr er del ceieke r;3 g ; i! 'y,- :!
l/icro. l.'lr-' og S-pe'x:' c:sa :'..-::: i ! !rr'1.
Diablotin

Micro

Mini
Diablotin Std.
Diablotin

ARF

84

1.095,-

128

1.595,1.825,I .895 L.-Y:l

Spar tid

P;co'Jet meo

-o'o'is'oce

cr.

scv. 9C

(UN

cm

Pico-Jet COMBAT i EPP-skum. spv.90

-

MULTIPLEX IPD Micro modtager. 7
'i"/

l'gc

:ec rc:o'p:cpe

scv. i10

5S5,-

KUN 550,-

t [zcLrLe i

cr.

cm.

KUN 785,KUN 885,-

akku
akku

Wingo med motor/propel, regulator og
I SlowGo med motor/gear/propel, regul. og

ttg

I't

t yipment

V/ Jan Abel. Sdr. Jyllands A116 12
9900 Frederikshavn tlf. 98 43 4872

kanaler KUN 655,-

S cwGo rned mo:or/gearrpropel spv. 110

FERIELUKKET FRA
31n TL 20,lA-2000

I

PICO CUB komplet med de nødvendige kabler, fitlings
saml motorog propel (m/akku og regulator 1.195,-) 530,-

E-Mail: elflight@3w.dk

1.3g5,-

relefontid:

1.495,-

lnternetbestilling er åben døgnet rundt

tsl:ff$

1å:33.?3:33

Spar penge - Gå til specialisten

-

lngen regel uden undtagelse ! - Her er undtagelsen - HAWK III
En helikopter af god kvalitet og 85% samlet til kun: kr. 2999.00, incl.OS32 SX-H & dæmper.
Specif ikationer

\"
\

Jt'

I] 3]67C

Styre

Kuglelejer:
kugler:

29
Metal

Swashplate:

Metalindening

Rotordiameter:

115 cm
40,5 cm
123 cm
.32 - .36
2500 g

Længde:
Højde:

lvlotor:
Vægt:

SEESAWTiEBAF;
H 3167D SEESAWBEAR]NGCUP:

E
Hi 3176
Nl 3179
I]] 3]67

r

TA

t

PITCH TEVEH SET

31N64 TAIICoNTRoLFoD CHAI/PS
3107 UPPEF S DE FFAl,lE SET

'.: ,',lS'E:D
':r :-:--;\(SEI

3075
3C78
3C87

l:-:,_::i

' -- :

..

..:,

.,

:_--:-::::_a:{

3OB9

3096
3099
3102

.:-:

:::41

_::a:-:

:-:

HW

16 00

HW3062 TAILBOOI,I
HW3063 TA]LDRIVEFSHAFISET
HW3064 TA]LPITCHCONTBOLFODSET

79.60

60

11960

68.m

TAIL DRIVER PRIIi,IARY SHAN

39.60

8i

I,I X]NG

AFII SET

STAB;EF

60

HW3O7O TAILGEARBOXINPUTSHAFT

39 60

HW3073 TAILGEARBOXOUTPI]TSHAN
HW3074 SPACERTUBE-

39 60

31 60
36 00

TA L OUTPUT SHAFT

79 60

i5 €c

SFTTSi

CLUTCH SHOES

153

€:

30]7

ENG NE I/OUNT

103

€l

36.00

HW

3024

COLLECTIVE PITCH LEVER SET

39.60
r96.00

HW3O5O AUTOROTATONONEWAY

r5r.60

BEAFING SET

HW3053 MAINSHAFI'-8mm
HW 3054 MAIN SHAfl LOCK

R

NG-8

95 60

39.60

MIi/

I
r
I

55 60

Li :,li

J l! lr:(

U5

79 60

!.'i:127
I,,'I3:5]

IEX FBIIi ESPAiEFS
FLYtsÅB SE:SAYi SIANSET

50 00

NV/ 3161 A

FIYBAF SEESAV/ SHAN SET

68 00

NY/3170 WASIi0UTPINS
HVi3173 FLYBAR
HW3180 FEATNERNGSHAFI
HW3190 tr/AIN ROTOB BLADES55O
HW3192 LTNKLAGE SET ( 11 BoDS)

39.60

276.00

3202

79.60

NW

23.60

NW3203 BFASSBEARNGSET

95.60

52.00

1
1
1
2
I
1
I
r
1
2

76 00

204.00
319.60
132.00
23.64

ROTORDISC'EN

AMLUNDVEJ 4, LINDEBALLE
DK-7321GADBJERG

s*ou

-c8?]

T1F.7588 5454. FAX.7588 5495

WWWrotord isc-rc-helicopter,d k
E-MAIL:rotordisc @teknik.dk

132.00
119.60

it9

60

3960
r1960

52ll

24 TIMERS SERVICE: FAX . E-MAIL
TLF. MANDAG. FREDAG 8.OO-15.00

,

Der tages lorbehald for trykfell og prisændringer

68 00

12 00

36 00
5s 60
mm SE]

TAIL BOOI/ SUPPOBT STFUT

239.60

79.60

7at

HY/3N!8 TATROTOFI]UB

199.60

10"?.60

31.60
71.60

3C]1

103.60

44.00

HW 3064 CTAIL P TCH CONTROT ROD SET

HU/

47.60

TAILDRIVERBEVELGEAR

31 60

N FOTOR BLADE CBIP

HI//

79.60

3059

IIA

231.60

16+6

'.-

HW3057

28 00

DAIi/P]NG BUBBEBS

HW3042 PRII/ABYDRVERSHAN
HW3045 ALLOYDBIVEFGEAR

1

3040

3067

3189

H,'J3:i5

',:;:aj:SET-IAWKSE

3C56

H

28 00

4i

FLYBAR PADDLES (3mm)

L

:
- :,I2 LO\i/EBS]DEFRAME-SET
. :.:5 SERVO FFAME SET
,:2 tAND]NG STBUTS
':r CANoPY I/oUNT8 IIARDWABE
'i, CÅN0PY SET
', : CÅlloPY
',.1 i:CÅ-SET

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

3]8J
3]84

STAB LIZER C0NTFOLABM (3mm)

I 32C', TA 3OO\I SUPPOIT FIN NG SEl
I 3245 S:i',JC r/0t',ii t,G TABS
i 3z:a ii-t".:c^)CC',^i:Cicl
iil:,:a i:il,'li:ePla(

PRIS PA RESERVEDELE TIL HAWK III
F 3'I2 A

1']]

H]

SPEC AL BALL [,I3X6

159 60

11

6360
39 60
11S60

NYT FNA HOBBY WONLD
YS 63 ccm
motorer
Ring om pris!

SCANNER. SPv 1400 mm
Kun..,................ ........................... kr.877'-

TANGO. Færdig 3D model
Spv. 125 cm - Kun...........

SUPER DECATHLON

..

kr' 1231''

Spv. 203 cm - KUN................... ... kr' 1995''

Yamada YS motorer

YS rnolorer er de kra{tigste og mest stablle flre'
takis motorer på markedet og benyttes derfor ai
langt de flesle kunstflyvningspiloter verden over'
Alle liretaktsmotorer er med 'Fuel Iniection" og
''Super Chargel'

SPITFIRE MK IX
(lkke beklædt)
Spv. 171 cm - Kun................... kr. 1995.-

ACCIPITER. SPV, 1600 mm
Kun................,........,......

HOME-HUN
Færdlo kunsttlwninqsmodel
Spv. tåz

cm...........-

kr.

1740.-

kr.1295,-

"

.. . kr'
YS F253. 8,6 ccm, med dæmper
kr.
YSF291, 15ccm, meddæmper" .
YS F120NC,20 ccm, med dæmper. . . kr'
yS 140 Llmited,23 ccm ... ..... ............kr.
yS FZ'140,23 ccm... .......... .... ..............kr

.

2633,4097'4443''
5430,5265,'

. . . kr' 748,. . kr' 848,'
ST G51 Ring RC m/clæmper '. . . . kr. 868''
ST S61K Ring RC m/dæmper. . . . .kr' 978,'
STS91KBingRCm/dæmper'. .. .. kr' 1210'OS 40 LA R/C. 6,47 ccm m/dæmper. . kr' 784''
kt 740''
OS 40 LA Silver mldæmper.. . . . .
oS 46 LA R/C,7,45 ccm m/dæmper '. kr. 919,'
OS 40 FX RiC, 6,47 ccm m/dærnper " . kr' 1423'-

ST GS40 RC Rlng m/dæmper.
ST GS45 RC ABC m/dæmper.

SPACE WALKER.
Spv. 1570

mm'Kun

kr'

885'-

OS46 FX R/C. 7.45ccm rn/dæmper" kr' 1496,oS FS'52 8 56 ccm m/dæmper'. . . . kr. 2676''
OS 91 FSll mlpunrpe og dæmper". . . .kr' 3390''

ARROW 40
Spv. 154 cm, -Kun...................

kr. 995,u

rli!,r$ffi

SUKHOUSU 31
Spv. 150 crn....

kr

1298,-

WEBBA 35. 1,45 HK . .,

kr.77'1,-

WEBRA 4OF GT .....,,,..,

......kr. 894,............kr. 945,-

WEBBA S0F

4t'

d

.,....

kr.

1298,-

'd@

cAP 232
kr,2195,-

Spv. 170 cm, -Kun

" . . kr' 600,.. . kr. 750''

Vi lører også Moki og Saito motorer.
GILES G2O2
Spv. 151 cm - Kun...

'€ q}r.

P-51 MUSTANG.
Spv. 1570 mm'Kun..,

GT.......

SC 40 Aero RC ABC m/dæmper
SC 61 Aero RC ABC m/dæmper.

Færdigpakke til begYndere
Pakken rndehorder alle dele du skal bruge til en
flyveklar model.

kr.1245,-

w

Comet
Færdiq sports- oq kunstflyvningsmodel
... kun kr'1298.Spv. t?2

cm .- .

-5--t I

6'---å:

*-å*å
æ **&
å=x
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Vi holder ferielukket
fra den 26/8 til den
10/9 2000

Anlæg med sender accu og en servo
Kan gemme 2 modeller.
1495,Kun.........................................

kr.

Cockpit sender kan gernme lndst I ige'
til 9 modeller.
Cockpit lnlernational med alt. kr' 2495.-

Yilører også FUTABA og SANWA anlæg

SE VORES HJEMMESIDE

PA INTERNETTET

Birgit og Erik Toft

. Etvirasvei

e-åaiti hobbywo
Aben: Mandag - fredafi:

@

1' DK'7100 Veile

ler folger med i Pakken.

' Tlf ' og fax 75

7?

sender og modtager samt ladekabler'

Samlet pris kun kr.

2998,'

Vi sender som postordre i hele landet

llobbg ttlodd
v/

Motor: SC40 6.5 ccm med kuglelejer' Standard
dæmper, brændstofslange, gløderør og propel
Fadioanlæg: 4 kanal lvlultiplex Pico anlæg der
kan udbvoqes, 7 kanal modiager' 4 standard
rormaskihli genopradelige akkupakker iil baoe

Multiplex CockPit

Graupner MC 10

Model: Arisjng Star, der er næsten færdig rned
beklædnlng og alttl behør (spv 157 cm):

Ring efter kataloger fra:

GRAUPNER-MULTIPLEX
.22..95

postS'tete'dk' www.hobbyygrld'dk,.

kt. 10 -'13 + 15 - 18 - Besøg uden for nævnte tider efter aftale.
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ROBBE-SIMPROP.FLAIR
GREAT PLANES. GOLDBERG
MIH . PRISLISTE 2OOO

Modelflyve Nyt 4/2000
I korthed

side 8

Flyvende vinge ..........

side 9

Carsten Bantz forvandiede en gammel
s\'æ\'eflJ.vevinge til en spændende flyvende vinge.

Tbecylindret

elmotor....

En gang imellem skal man fuldføre nogle
af de sk6re ideer, man får, hævder RC-redaktør Pou] Møller. Og det har han så

side 28

gjortl

"B-17 er død - Længe leve B-17"... side 10
Henning Boisens B-17 styrtede ned. Kort

ISSN:0105'6441

tid efter var han i gang med at bygge en
ny. Det byggearbejde har RC-redaktør

Arild Larsen fulgt

og beskrevet.

REDAKTION:

Ansvorshovende reic'<'c
B Ao bæk-N e:e"
Kostonievei 4,
5BB4 Gudme
rll. 62 2s 2A AA
Grenredokiorer:
Rodioslyrino:

Arild Loreen, Rugnc-l:: 3l
8520 Lvsr uo
I I 86 22 6iJ r9 tRC.r- :-=rl

Min

Lineslyring:

Corsien S Jørglensen
Longgode lB, l.l
9000 Aolhorc
Tlf. 98 77 o3"Br
E:moil: modeiflyreny€node

i

n"'"3

c<

Fritflyvning:
.Jørgen Korsgoord
Ahornweg 5, E und
D-24983 Hondew fl, Tv;llond

model.

side

Det knibel med bidl'ag til denne lublik.
Derfol matte RC-r'edaktol Poul llolier uci
og finde un a[.ine eEne licnl.

Prima

Genbrugstegninger
15

E-moil: jkorogoord@foni.net
Henvendelser lil unionerne
bedes renel d rekte ti dei resoeltive

selretonor
f numrene ooluses under orooniso
tionsnyt (se rnd( foneqnelsen)'

T

Redoktion:
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Ekspedition:

Tidr[riftet Modelflwe Nvr

rll. å2 24 12 5s

Autopilot AP-2300 fra Graupner. side

{i olm. koniotid)
Annonceekspedifion:
Tidsslrihet Modelflwe Nvt
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62 24 12 55(i
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formcr:

Sønderuongsve,5,
4583 Siæl onds Odde
Tf oo(ox59.1271 ao
Abonnerienr og løssolg:
Abonnement for 2000 kosier i Donmork
I r. 2 I 0,- lor o le 6 numre. I de øvriqe
nord s\e orde er p. se- k'. ?a5-agi ae.
ovnoe Europo kr. 275,-.
Lørsolqse(senplore. kos'er 39,50 oq lor
l.øbes i en -ækle I os(er londet ove; somt
pd blodets ekspedition
Udgivelsesterminer:
Modelf yre Nyi udlcmrer den I 5 i
monederne {ebrL)r, oFr , jurr ougust,
oltobe'oq decenae'
A__o_cejo'e, ce.lc'.æ-eo iræ:oe
senesi 6 uge: fc. !j. !el!€!j:'c

Oplog:4 200

Hclieb-.

Mol,eriole til Modelflwe Nyh
ndlæg ogonl':: lr::::,.='.,sendes

..... side 25

Undel mottoet ''Ud og -.g med HLG" fbrtæller'llolter-r llunkesoe om h]'gning og
fl1r'r-rins: rred denne 'Hand L:runched Glider"' - ci.r'.s. en

hanciiastltoiei,

Regler for

håndkastmodeller - HLG...............side 26
Bemærkninger og
betragtninger om HLG ..................side 27

li def or:-:=-:-

grenredokior (se i:'e::: -:-:.:.
Moleriole I I !nions-å::: : ::'-: :<:
dog sendes t I ce" :=:..'
.= -'
selretorioi
Oplysninger og neninger:
hemsot i Mode l we \ ;: .- '
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for oriike forfoleie": e:=' -=.- -...
dækker ikke nodvenCrc-., :
redokiionens opfoire ie"-

- det var, hvad MFN's redaktør fandt hos
Peter Haas i en hangar i Berlin.

... side 40

Hvilken planform skal anvendes på det

næste fly? Jørgen Korsgaard hjælper med

svaret.

Blandede mål

..............

side 40

Englændere og amerikanere har stadig ikke fået stillet om til fra tommer til meter.
Det plobiem hjælpel Jorgen Korsgaard
ned at lo-.e.

Produktinformation......
\1-t lra Rotoldisc-en

side 41

- Flere papmodeiler.

Tips om trekanter...

RC-referater...................
F5B 10 celles stævne - JM 2000

... side 42
side 42

Orientering fra unionerne

eise:::-e:

Sots og tryk:

o-offsei,

Cikada

ner og lufthavne åbner portene. B. Aalbæk-Nielsen har været på besøg med kameraet i Skrydstrup og Berlin.

Stall og planformer
23

Poui Mø11er har afpr6vet denne autopilot,
der er specielt udviklet til rc-flymodeller.

I

Også modelflyverne var med, fortæller

Fantasi ogbyggesnilde.................. side 38

...... side 20

"Et vanedannende deltaplan i Depron"
kalder Claus Tønnesen denne model.

/

SnonclL,,se
5762 Vester 3kerninge
Postaio nr.7 16 1A 77

Abent hus-arrangement ................side 34

- det kan man bl.a. finde, når flyvestatio-

side 18

i fotos afLars Hoite

... side 32

Der er r.nodeiler. der er sa fi'L.mlagende. at
de lcrltjener at blive b1'gget igen.

Inspiration og udfordringer
- specielt for skalafolket................ side 36

med det.

- set og gengivet

5B8a Gudme
rlt. 62 25 20 AO

to

Kim Frandsen.

vender sig til begyndere, men som også de
mere erfarne piioter kan have glæde af.
Poul Møller har samlet en Prima og fortæller om byggesættet og sine erfaringer

Vandflyvetræfi

Tidsskrifrer Modelflyve Nyr
Ko*onievet 4,

til

!'lyvevåbnets

Prima er en e1-svæver, der primært hen-

Tlf oo49 r'6og 6s99

b."'t

side 29

i sidste nummer følger Jørgen

tjekkiske katapultmodeller.

E-moil: holte@nob.dk

I

Katapultmodeller..........
Korsgaard her op med tegningerne

Bir[ehoven 1 09
2980 Kokkedol

Tlf.49181856
Fax 49 18 1B 77

I

side 29

Som lovet

Lqrs Holfe

Stonrlhlsp

Webbing.....

Jørgen Korsgaard viser, hvordan man laver det.

PoulMøller
Morbærvænoet 9 Fens-:-.
4700 NæsN;d
r 1.20 26 1A 53
E-moi rpnm@maill.siofonet dk

Deodlines
De anførte datoer er dem, hvor stoftil de enkelte numre senest skal være grenredaktørerne
(artikler og referater) eller unionernes sekretariater (organisationsstofl i hænde.
\Ien man må meget gerne sende det før:
Nr'. 5/00
. . .18. august 2000
\r. 6/00
. . .23. oktober 2000

RC-unionen
Cl-unionen
FF-unionen
DMV...........
Opslagstavlen..............

side
side
side
side

43

side

51

Forsidebilledet: Henning Boisen med hans nye
B-17. Foto: Arild Larsen.
(Repro: Per Hassing Christensen)

48
50
50

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

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

kretariat.

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

Srof fil Modelflyve Nyt
skal sendes til gr:enredaktgrerne og ikke
til den ansvarshavende redaktør.

tt... oll veireftt

Celcius konfrq
Fqhrenheit
v/Jqrgen Korsgaard
Specielt i USA anvender man ikke Celcius-grader, men derimod Fahrenheitgrader.

Her er et omregningsdiagram lige

til at kopiere

og tage med
rencen derovre:

til konkur-

Drejer det sig om organisationsstof, referater, indbydelser el.lign. skai det dog
sendes til de respektive unioners sekre-

Den 24. august kl. 19.30 er der en udsendelse på DR 2, der nok kan interessere en og anden modelflywer. Udsendelsen handler nemlig om flyvevejr og
er en del af DR's nye program "...og
vejret" lavet af Jesper Theilgaard.
Udsendelsen vil blive genudsendt et
par gange, så alle kan få en chance for
at se den.
Tjek også DR's hjemmeside
www.dr.dk/vejret

tariater.

"c

Referoter,
der modtages mere end tre måneder efter et arrangements afholdelse. kan ikke

= 6' G"- sz)

for-ventes optaget.

Billeder,
som sendes sammen med artikler eller
referater (og det er altid en god ide 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 billeder
på diskette, når de er gemt i JPEG-for-

Vt

\J

dzo
!
-tll

\J
0

matet. NIen husk. at der skal altid vedIægges et udprint afbillederne.

Disketter
Når en tekst er skrevet på PC, sa send hvis det er muligt - en diskette med fon:den den printede tekst på papir. Det vil
være en hjælp, 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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Folos: PNM

Af Corsten Bqnfz

kritisk, så længe den ikke er "hale-

En dag, da jeg var på besøg hos min gode modelflyve-kammerat Poul Møller,
kom vores vej forbi hobbyrummet.
Poul har lige som jeg selv et hjørne,
hvor der er lidt modelg::ej, som ikke er
helt færdigt. Vi blev hurtigt enige om,
at det er lidt synd, at tingene bare står
og venter på at blive smidt ud. De må
da kunne bruges til noget.
Poul havde faktisk en svæveflywe-

tung" (ikke et helt passende ord for en

flyvende vinge, men hvad ellers?).
Hvis du selv vil prøve noget lignende,
så start med tyngdepunktet lidt længere fremme og arbejd dig så bagud.
Når modellen retter langsomt op efter

et dyk, passer tyngdepunktet.
Da valget faldt på, at modellen skulle bygges med el-drift, blev der fremstillet en 2 mm balsa kropssektion, der

vinge på ca.I20 cm spændvidde i hvidt
skum med balsabeklædning. Den kun-

lige kunne indeholde en Multiplex

ne bruges til en flywende vinge til

Permax 450 med direkte træk og klappropel 6 x 3" samt en 7 cellers batteri-

skræntflywning eller eventuelt som en
elmodel. Vi talte lidt om, hvorledes en

pakke (500 Mah AR), en lille Multi-

ombygning kunne foretages, og fik
fundet et engelsk modelflyveblad, hvor
der netop havde været en mindre artikel om flywende vinger. I artiklen var
beskrevet, at en ideel pilform var 30
grader, så dette blev udgangspunktet.
Jeg fik vingen med hjem og skar den
over på midten, således at pileformen
blev 30 grader, når den blev limet sammen på midten. Der blev udskåret
krængeror/JrØjderor i bagkanten af
vingen og monteret to små servoer på
bedste amerikanerstil. Krængerorene
blev hævet over neutralpunktet med
ca. 5 mm. Modellen fik også et par
rvinglets afbalsa.
\-ngdepunktet ligger ca. 60c/o fra
vingens spids, men modellen er ikke

plex-modtager og en Jamara regulator.

Corslen Bonfz med sin vinge tnden lonfruflyvntngen.
Herunder t.v. ses def, ot der lige er plods til det hele
i kroppen, og f.h. ses, hvordon en seNo kon monteres i bedsfe omerikonerslil- hurfigt, neml og effeklivl.

Flyvning med modellen
Efter at have programmeret modellen
i radioen og sat rorudslagene til 'det
må være meget godt", lavede vi et
håndkast, og da vi så, at modellen kunne flyve, blev der startet med motor.
Modellen er meget velfly'vende og
meget villig til at tage højde og reagerer utrolig godt på rorene. Pas dog på
ikke at have for store udslag, da det let
staller vingen.
Finder du også en ny model - næste
gang der skal ryddes op i hobbyrummet?

rrB-17
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Tekst og foto: Arild Lorsen

Denne meddelelse lod ikke særligt
opmuntrende, og jeg 1æste r,idere:

"Den gamle B-17 faldt ned på grund
afpilotfejl under landingen. Jeg er nu
gået i gang med en ny B-17 i skala 1:8,

Den 30. august 1999 kom ovennævnte
besked ind på faxen i RC-unionens sekretariat: "B17 er død - Længe leve B17". Faxen var fra Henning Boisen.

Den "gamle" B-17 har vi tidligere
omtalt i Modelfl5,we Nyt nr. 6/98.

dvs. med et vingefang på 4 meter.
Jeg har nu bygget på den i 4 uger, og

opbygningen af alle skeletter til krop
vinger, haleplan og sideror er færdige.
Er det noget, du kan skrive om?''

Faxen var" signeret "Henning Boisen".
Jeg besluttede hurtigst muligt at tage ud og besoge Henning, for med den

Den Flyvende Faesfnings flolle forporti med pin'up

pigen "The Yankee Lody".

hastighed pa byggeriet ville han hur-

tigt nå temmelig langt. Hvis jeg ikke
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snarest tog af sted, kunne jeg ikke nå
at fotoglafere alle byggedetaljerne, inden modellen var beklædt.
Til den første model af B-L7 var jeg
for sent ude, idet modellen allerede var
beklædt, og der manglede kun malingen og stafferingen.

Lidt om flyet
For at orientere nye læsere vil jeg kort
oprid-.e en iiile smule af B-17's historie.

Flyet var det amerikanske flYvgvåbens mest anvendte 4-motolers
bombefly under den 2. verdenskrig.
Det er også kendt under tilnavnet
"Den flywende fæstning", et navn, som
det fik på grund af sin kraftige defensive bevæbning. Flyet var forsynet
r.rred27 svære panserplader og utallige
"flak-gardiner", men ingen af disse var
udset til at beskytte besætningen mod
angreb forfra. Derfor udviklede Luftrvaffe sin egen taktik til at foretage

frontalangreb på flyet. Som et modtræk mod denne angrebsmetode blev
G-modellen forsynet med en maskin-

åå

gevær-stand under naesepartiet med 2
fremadrettede drej elige Brorvnin g 0. 50
kaliber maskingeværer.

Og nu til modellen
Lørdag formiddag den 4. sePtember
1999 kører Deres udsendte derfor ud

til Henning Boisen i Fulden.
Jeg bliver modtaget af Henning i

døren

til hans store

hobbyafdeling,

som består af mindst 3-4 rum. hvor der

er alle de faciliteter, som enhr-er modelbygger kan ønske sig.
Vingerne til B-17 el placeret pa en
stor byggebedding. og kroppen ligger
på to bukke.

Henning fortæller. at den dag er det

lige nøjagtis fem uger siden. at han
styrtede ned med sin gamle B-17, og
han har nu bygget pa den n1e model i
fire uger. En uge gik med at høste; det
skulle jo ogsa klares. for"uden at han
passer sit civile arbejde hver dag.
Nedstyrtningen sk1'ldtes iflg. Henning, at han harde programmeret forkert på sin computel på senderen. Det
resulterede i. at da han lagde an til
landing og ville flade ud, steg modellen
og stallede og styrtede ned. Kroppen
tog mest skade; de andre dele var mere eller mindre hele.

tu

Piloten blev nødt

til at bremse alt.

hvad han kunne. Resultatet blev en sa
kraftig nødbremsning, at flere af dækkene punkterede. Ellers skete der heldigvis ikke mere.

Tilbqge ril modellen og
Henning Boisen
Hvorfor skulle det være den samme
model, og hvorfor i skala 1:8 i stedet for
- som den gamle - i skala 1:10, spgrger

jeg ham om?

skol gad plods ftl, når man vil gå i log med en
model som den, Henning Boisen hor bygget med en
3 meler long krop og en spændvtdde på co. 4 m+

Der

ter.

På gården i Fulden roder Henning do cgså over
en hel hobbyøfdeling.

;..åid
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Også ondre begår fell
Det er ikke kun Henning, der kan programmere forkert.
Fornylig kunne man læse i dagspressen, at en pilot på et SAS fly havde programmeret forkert, idet flyets
last var tastet forkert ind, og da flyet
var oppe på omkring 260 km i timen.
var der ikke nok po\\'er pa motol'erne.

-f:
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Hertil svarer Henning, at det har altid været hans ønske at bygge en B-17
i skala 1: 8 ligesom Jan Hanekamms
model. Det er ham. der har konstrueret teglingen til den B-17, Henning
b1'gger. Han hal ogsa haft direkte forbindelse til Jan Hanekamm og har fået
flere staldfiduser". uden at han kom
ind pa hiilke.
En anden stor fordel for Hening er
jo, at han kender modellen temmelig
godt fra den gamle B-17, og han havde
de gamle byggebeddinger til kroppen
og vingerne mv. Derfor ville det også
være betydeligt lettere og meget hurtigere at bygge en ny model af det samme fly.

De vigtigste ingredienser til at bygge
modellen er iflg. Henning følgende:

Millimeterpapir, passer, skydelære,
lommeregner, pudseværktøj og en 3planstegning i l:72 - dvs. at hver detalje på denne tegning skulle ganges
med 9.

Men Henning anvender nu også alIe de moderne hjælpemidler, han kan,
idet en detalje som et vindue skannes
ind efter tegningen og ganges op på
computeren.

To måneder senere
For anden gang kBrerjeg til Fulden. To
måneder er gået, sidenjeg sidst besøgte Henning Boisen, og det er spændende at se, hvor langt han nu er kommet?
Da vi aftalte dette møde, fortalte
Henning mig, at jeg lige fgr åen ind til
Fulden by skulle se efter en rød Ferguson ude på markerne, for han var
ude at plØie. Som aftalt kikkedejeg efter den røde Ferguson, og ganske rigtigt - ude på marken korte Henning.
Vi vinkede til hinanden. og han ogjeg
var næsten samtidig tilbage på gården.

Henning modtog mig ordene: "Det
var godt du kom, for nu har jeg endelig
faet taget mig sammen til at få ryddet
op, for her så herrens ud".
11

Nog/e defofer i byggearbeidet, mens mon endnu
kon studere modellens indre sturktur under beklæd'
ntngen.

Øverst

ses

vingefippen, der er bygget op of lomi-

neref bolsolræ for of spare vægt.
Billedef midfen giver ef godt indtryk of vingens
komplicerede opbygning. Overolt, hvor det er mu'
ligt, er der udskåret letningshuller i ribberne, og selv

i

om den nye

B-l

7

model er større end den gomle, er

det lykkedes ot bringe vægfen længere ned.
Anvendelsen of letningshuller er også brugt i forbindelse med konstruktionen øf motornøcellerne,
hvorof den ene ses nedersl med en of modellens fiOt Surposs motorer, der hver er på

l0'l

,::O
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Korrigering of Dtngdepunktet

- den sorte kosse

Ganske rigtigt: der var ryddet pænt op
de forskellige rum. B-17 var nu balsabeplanket, og den tre meter lange
balsabeklædte krop lå i al sin vælde på
sine to bukke.
På et afarbejdsbordene stod en lille
træboks fyldt med mange ledninger og
med computerstik i den ene ende. Det
var den "sorte kasse" med alt elektronikken. I denne kasse er bl.a. installeret al elektronik til glødestrømmen til

i

motorerne. Når flyet skal i luften, og
motorerne skal startes, aktiveres kon-

takten,

*,ffiæ@
t

og den

interne glødestrøm sæt-

tes

til. I

til

de to batteripakker.

den gamle model blev glødestrømmen sat til hver motor. Ligeledes
er der også installeret en "saftetyboks"

Er der f.eks.

faldet en celle ud i den ene batteripak-

ke, så fortæller de forskellige

diodelamper, hvilket batteri det drejer sig
om. Yderligere er trækassen også be-

regnet

til at korrigere, hvor tyngdei flyet skal ligge, idet selve

punktet

kassen med indhold vejer 1'l: kg. Det
er så meningen, at den skal kunne justeres ved, at den kan køre frem og tilbage på skinner, som er indbygget i
kroppen. På den måde kan man placere det ngjagtige tyngdepunkt for flyet,
og herefter vil kassen blive permanent
fastgjort.

6 måneder senere
søndag den 7/5-2000

Lidt for golleriet

til Henning
for at aftale tid, fik jeg at vide, at nu
var han næsten færdig med modellen.
Der manglede blot næsen og nogle anDa jeg næste gang ringede

dre smådetaljer.

Jeg bliver modtaget ude i haven,
hvor Henning har opstillet modellen.
Imponerende og flot ser den ud, som
den står der med sine stafferinger'. panellinier og alle de andre sma detaljer,
som Henning er en mester i at lar-e, og
som han selv siger. at han elsker at lave. Han har også la\-et iloget ''iir", som

er det udtrl'k. Henning br-tiger. Et par
eksempler: st1-repinden drejer med,
når sideroret ber'æges, og det går til siden. nar krængerorene aktiveres.

T!ækstængerne er lavet af 0.7 mm
pianotråd, og der er anvendt messingrør og små hjul.
På mindre end et år har Henning
bygget en model på frre meter i spændvidde og med en krop på tre meter. Det
lyder helt utroligt, men det er den rene
virkelighed.
Døren i agterenden kan åbnes, og en
lejder/stige kan sættes ud, og i kabinen
sidder der to piloter. Kanontårnene er
selvfBlgelig også bemandet; man kan
tydeligt se, at maskinkanonerne er
monteret i lædermanchetter. Stigen er
lavet af 3 og 2 mm aluminiumsror. som
er limet sammen.

T\rrboattrapperne er lavet af elektrikerrør, som er bøjet med en fieder og
savet op på langs.
Pin-up pigen på kroppen er lavet på
en meget speciel måde, idet Henning
har scannet billedet ind på sin computer. Billedet har han taget fra en af sine mange bøger om B-17. Efter at bil-

Fcr cg og:er.

aver kcrcnlårnei i

hc/esek;'cnen kan mon one
det sklulte siCerorslræk - en of de konstruktionsCetol'
'jer,
der er med til of gøre modellen iuldendt.
Moskinkønonerne, der stikker ud of flyets forreste
kononfårn, er lovet of messingrør, som der er boret
huller i. Også her er der kælet for de monge defol-

i"r.

Sorovsportlen Eir "6u'ds gove"
Men r-i ma hellere prove at se pa nogle
af detaljerne. Jeg sporger Henning,
hvordan den videre procedure er med
at spartle og male modellen, når kroppen og vingerne mv. er træfærdige.
Og her fortsætter Henning med at
fortælle:
"Efter at modellen er træfærdig, bliver den slebet og pudset. Dernæst la-

keres den ca. tre gange og bliver heref-

ter pudset igen. Til lakeringen bruger
jeg Zaponlak. Efter pudsningen beklæ-

der jeg modellen med Japanpapir, og
derefter får den lak igen. Dernæst giver jeg den sprayspartel. Det er simpelthen en "Guds gave". Spartlen har
jeg købt ved en automaler. Det er en 2
komponent sprayspartel, som skal
sprØjtes på, og når det er sket, er det,
som om spartlen vokser lidt. Der bliver
et meget kraftigt lag; spartlen bliver
utrolig hård og kan slibes efter et par
timer. Sprayspartlen er meget nem at
slibe akkurat som balsa. Til påføringen af sprayspartelen anvender jeg en
malerpistol. Men en fin lille malerrulle kan også anvendes, derimod ikke en

pensel, fordi den laver striber/riller,
idet spartelmassen sætter sig meget

hurtigt. Forholdet, man
spayspartlen i, er ca.l l.
der.

Iedet var blevet indscannet, blev det
via e-mail sendt til en specialist indenfor skiltebranchen. Denne skiltespeci-

alist printede Hennings mail ud, og
herefter blev der fabrikeret klistermærker. Dagen efter modtog Henning
nogle klistermærker med pin-up pigen. For en pris afkr. 200 kan dette lade sig gore. Resultatet er imponerende.
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Min model

Nu er den helt gail
Ingen modelpiloter

i

Danmark sy-

Tommy Jensen er stærk nond med 5 kg Alpino i
strokt orm lige før Alpinoens førsle el-stort.

nes, at deres model er præsentabel nok

til

denne spalte, så redaktøren må i
hangaren og frnde en af sine egne modeller frem og hyre hustruen som fotograf.
Tag jer nu sammen, og send et billede og et par linier om jeres modeller til
bladet. Godt nok synes hustruen, at redaktøren har mange modeller, men det
er begrænset, hvor længe disse modeller kan holde liv i "Min model".
Den viste model er en gammel Alpi
na, der med winglets og elmotor har
fået nyt liv. De trendy winglets af glasfrber faldt jeg for på en udstilling - om
de har forandret modellens fl1'r'eegenskaber kanjegikke sige. sa det har de

nok ikke, men smarte ser de da ud.

Motormonteringen tog det mig noget tid at samle mod til. Den gamle Alpina var ikke nogen letvægter og kunne godt finde på at tipstalle, hvis den
blev fløjet for langsomt. Det med at flyve for langsomt er en uvane fra dengang, da jeg fløj meget med 2m-svævere. Med moralsk støtte fra en anden
garvet 2m-pilot - Stig Christensen tog jeg mig sammen og savede næsen
af A1pinaen. Et motorspant af krydsfi-

ner blev limet på, og en

robbe

536/7med en Aeronaut 14-7 propel sad
snart på plads. I kroppen fandt 16 celler plads uden de store ændringer. Motoren trækker 35 A. og det giver en
tilført effekt til motoren på 700 watt.

En tommelfingerregel siger, at 100
watt pr. kg giver nok kraft til at flyve
med, så del skulle r-ære kraft
skud.

Da Alpinaen nu var klar

i

over-

til

sin

første tur, var det bare at komme ud på
flyvepladsen. Tomml- Jensen tilbød sig

ri lige fik sat et
par stik på motoren tilbage pa deres
rigtige plads, så propellen lob den rigtige vej - tak Tomm)- - bler -\Jpinaen
sendt af sted på sin forste tur som elsvæver. Der var rigeligt motortræk. og
som kaster, og efter at

snart steg modellen i et pænt stig mod
himlen. Der var ikke de store ændringer

i modellens flyveegenskaber - den

havde da også kun taget få hundrede
gram på af ombygningen, da det bly,
jeg tog ud af næsen, vejede noget mere
end motoren.

Alpinaen fortæller stadig med et
stall, når jeg flyver den for langsomt,
men med elmotoren i næsen får jeg
mange flere flyveture, end jeg tidligere
frk med flyslæb. Nu kan jeg også flyve
rundt i lang tid i en højde, hvorjeg tydeligt kan se modellen og lære mig at
dosere rorudslagene. sa modellen fl,vver bedst.
Som det nok fiemgar af ovenståen-

de. er jeg meget glad for. at jeg tog
springet og elektricificerede min gamle Alpina.

PNM

Til hø1re poserer redaktør Poul Møller for hushuen
(Foto: Korin Møller)

Alpino.

med sin
Og herunder: "Den flyver!"

Vingerne er meget flot forarbejdede og

beklædt med rød transparent Orecover - og helt ærlig tror jeg ikke, at jeg
selv kunne lave det lige så pænt. Vingerne er bygget med washout, hvilket
lover godt for den færdige models flyveegenskaber.

Hvis der er nogen, der ikke ved,
hvad rvashout er, så fglger her en kort

forklaring. Washout står for, at vingens bagkant ved tipperne er hævet i
forhold til forkanten. Det har den virkning, at vingen populært sagt løfter
bedre ved tipperne ved langsom flywning, og det forebygger, at den ene vinge pludselig falder nedad - tipstaller når modellen flywer langsomt. Mange
fuld-størrelse fly har også indbygget
washout - prøv fx. bare at se På en F15's vinge.

Posen med småting viser sig at

Poul Møller med Prima

Prima
Prima er en el-suæaer, der
primært henaender sig til
begyndere, rnen. sotn også, de
ntere erfarne piloter han
haae glæde øf.

Electric Flight Equipment
har fundet byggesættet i
Tjehhiet og tilbyder det til
sine hunder for ca. 7000 hr.
Poul MøIIer har samlet en
model og fortæller her orn
byggesættet og sine erfaringer med det.

Byggesættet
Prima leveres i en stor æske med et
flot billede af den færdige model udenpå. Når man åbner æsken, ser man let,

at vejen fra byggesæt til færdig model
ikke er lang. I kassen ligger nemlig en
flot glasfiberkrop, beklædte vinger, haleplan og sideror og en plasticpose med
alle de ngdvendige småting - plus en
dansk byggevejledning.

Æle tingene virker meget lette og
flot forarbejdede. Glasfiberkroppen er
lavet i et enkelt lag glasflrber med en
synlig søm. Et par steder kan man se
små uregelmæssigheder i gelcoaten, men helhedsindtrykket er i orden.

lidt
16

være helt komplet, og det eneste, man
skal bruge for at samle modellen, er
epoxy- og cyanolim og lidt værktgj.
I vejledningen kan man læse, hvilken motor m.m. der anbefales til modellen, men mere om det senere.

Somling qf modellen
Det tog ca. 4 timer at samle modellen.
Arbejdet bestod af indlimning af liste i
halefinnen, indlimning af 2 kroPsspanter med sevobræt og batterihylde
og indlimning af motorspant. Desuden
skal der iimes et par bou'denkabler til
højde- og sideror pa plads. Ingen aftingene er specielt besværlige at have
med at gøre; det største problem er ik-

ke at få sat grimme lim-frngeraftryk
på den pæne glasfrberkrop.

Montering af vinger og haleplan
sker med nylonskruer ned i bolte i
Her kon Primo'ens flotte linier rigtigt nydes.

kroppen

-

disse sidder

i

træstykker,

der limes fast i kroppen.

Jeg var lidt skeptisk over for bowdenkablerne i kroppen. Løse kabler i
en halebom kan let give slgr i forbindelserne mellem servoer og rorflader;
men sørger man for at lime kablernes
yderrør godt fast i begge ender, er der
ingen problemer. Vil man være helt på
den sikre side, kan man føre kablerne
gennem et par huller i et lille stykke
træ, oglime det ind ca. midt i halebom-

men.

Vil man have den

oPtimale

lpsning, anbringer man en servo i finnen - men pas på: der er ikke meget
plads i den smalle halefinne.
En anden ting, jeg vil anbefale (og
som man altid bør gøre), q at sikre siderorets hængsler med stifter gennem
henholdsvis roret/finnen og hængslet.
Efter et par ture gik sideroret løs fra
finnen (hvilket ikke kan lastes model-

len, men som skyldtes en dårlig limning fra min side), og kun held forhindrede modellen i at lide alvorlig skade.

Rodioudstyr
Prima stiller ikke de store krav

til ra-

dioanlægget. Der skal bruges to servoer, og selv om jeg satte miniservoer i
testmodellen, er der god plads til ser-

voer af standardstørrelsen

i

servo-

brættet. Desuden er der brug for en eIler anden regulering af motoren. Heldigvis er regulatorer til elmotorer
kommet ned i en pris, så tidligere tiders losninger med kontakter limet på
servoer m.m. må betegles som "1,'t". En
regulator har i dag også BEC, der forsyner modtageren med strøm fra driv-

akkuen og derved overflgdiggør et

modtagerbatteri. Der bør i regulatoren

også være en bremse. del'standser pl'o-

pellen og får bladene tii ai kiappe ind
langs kroppen, når moioren siandses.

Motoren
Vejledningen anbefale:' er: Speed 600
8,4 V og en Es-l klapcr,-'cei. Sammen
med en 7-ce11et akhu p: 1.; Ah n.ra detrde for bete også siges at \'ær'e en
=oi en biilig
gyndere og piloter. cier- onsker
I6sning. IIed cienne i ,;:-lb;nation stiger Prima'en pæli ::- r'='rs ,:,g nal hurtigt en hojde. hi',,r ::-r:,'ren kan slas

fra, og termikjag:=:: :lr'.-ning
gående

luftstrcnre i:r

3:a

i

opad-

ind.

Flyvning
Og det er- netoc ::, :e::.r-i:i. at Pdma'en
er rigtig god. \I-,i s:: -a''e r-ægt - 1230
g med ovennæir:< :::-i,r,r Lrg en 1700
mAh ak]<u - c-l::;i ::i goCmodige og
velflywende pr',--ii- - S=-r;:j021- el mo-

l;r ier er' :ermik.
Nu er ter::::k-:1 ::-< lkke det forste, en begl-nier ::r - ;a::5 med. Forst
skal man lære a: i,,::::- --.r'€ n,rdellen.
men det går'rei hl:::-;. JIe j s:la .icldellen i sit es.

Prir::'.:. :cj:l

.ct ,rl
styre. Nal nran sonl pi-,r: ;-i:: :il.-r< ::rslag pa rorene er

model pænt r-undr pa irirrien. oon;r

Her ses den ændring ved holeplonet, som omtoles i feksten.

til. hvor store områderne med telmik er. og hvordan de
fl1r:er siq n:ed rinden. Brug denne viden. nar del ikhe el iugle tii at vise die

Iært, hvilken højde du skal lave ind-

'. ^:

Da jeg havde flojet nogle dage med

dem. Læg mærke

af ter-

man 1et flf i.etider pa mere end 20 ninutter - uden nogen former for rerrnik.

mikfl5-ning gælder seir-folgelig alle

Termikflyvning

Prima'en er lidt af en mester

Med fulde motoromdrejninger går det
nogenlunde hurtigt til vejrs, og så kan
termikj agten begyndes.
Jeg har oplevet flere begyndere i
svæveflyvningens ædle kunst, der ikke
kunne finde termik - derimod havde
de en del radioforstyrrelse og stødte på

disciplin. Nogle vil måske savne krængeror, men modellen er faktisk i stand

turbulenser. Hvad de ikke var klar
over, var, at det var termik, der skubbede deres svæver ud afkurs. Når en
svæver med sine forholdsvis store vinger flyver gennem et område med termik, vil den opadgående luft som regel
skubbe mere

til

den ene vinge end

til

den anden og tvinge modellen til at
dreje. Det gæider så om at flywe ind i
det område "der skubber". Dette kan
gøres på forskellige måde, men prøv at
lade termikken skubbe modellen ud af
kurs, giv en lille smule sideror til den
side, modellen allerede drejer til, og
flyv en fuldcirkel tilbage til den kraftige termik. Med lidt ovelse kan man
frnde termikkens centrum, og så gælder om at blive der og flyve rrndt i
cirkler.

Er der store rovfugle eller mågel i
nærheden, så stud6r dem - de er eksperter i netop denne kunst. Og skulle
de begynde at flyve rundt i cirkler i
nærheden, mens du har din model i
luften, så gælder det bare om at få
startet motoren, komme derhen i en
fart og gore dem følgeskab. Med mindre du beg1,'nder at jagte fuglene - og
det gør du seh{olgelig ikke - lader de
sig ikke genere af din model. og du kan
lade den kravle til r-ejrs sammen med

Ovenstaende Eennengang

sr'ær-efl1'. men det ma næ\'nes igen. at

i

denne

til at dreje

meget hurtigt med side- og
højderor. Samtidig er den meget stabil

og retningsbestemt, hvis man lader
den flywe selv. Og en stabil model er en
god ting ved termikjagt, hvor modellen
ofte kommer langt væk fra en selv og
overlades til sig selv, mens man står og

spejder efter cirklende fugle eller andre tegn på termik.

Stort og londing
Med en Speed 600 kastes Prima'en
mod vinden med fulde motoromdrejninger. Den stikker næsen lidt til vejrs
og kravler opad i et adstadigt tempo.
T?im modellen, så den ikke kun krarler opad, men også flywer fremad. Sa er
der ingen risiko for et stall, og motoren
bruger mindre strøm. Når tilstrækkelig højde er nået, slukkes for motoren,
og modellen trimmes til ligeudflywning.

Når du er fortrolig med modellen,
kan du trimme inden start, give fuld
gas, kaste modellen imod vinden og
stikke hånden i lommen, indtil din Prima har nået den ønskede h6jde.
Landingen kræver lidt forberedelse,
da Prima'en glider ret langt. Det gælder om ikke at komme forhøjt ind mod
landingspladsen, for dykker man Prima'en mod jorden, stiger hastigheden,
og så svææææææver modellen forbi
landingspladsen. Sørg derfor for at have lidt strgm tilbage i batteriet, sa du
kan stige og prøve igen, indtil du har

flywningen i.

Lille modifikorion
Pri-

ma en og havde faet trimmet den ind,
sa den passede til n-rin fl)n'estil, beg'ndte den at fl5-e mærkeligt. Det viste sig, at jeg havde strammet skruen,
der holder haleplanet pa piads fol me-

get. Resultatet var, at haleplanet var
blevet buet. Jeg løste problemet ved at
lave en lille liste afx-finer, så trykket
fra skruen nu bliver fordelt over hele
haleplanets bredde.

Konklusion
Skulle det fremgå af det ovenstående,
at jeg er ret begejstret for Prima'en, er
det ikke forkert. Prima er en smuk, bil-

lig, velflywende og hurtigbygget model,
der varmt kan anbefales til både begyndere og alle andre med lyst til elsvævning.
Jeg tror faktisk, at den kan blive en

i populærklassen, hvor dens
godmodighed og gode termikegenskaber kombineret med et godt handicap
helt sikkert kan overraske en og anden
børste(løs pilot). En Speed 500 Race
med gear Ødelægger ikke handicappet
og vil ifølge Jan AbeI fra Electric Flight
Equipment bringe modellen hurtigere
trussel

til

vejrs.

Dotq
Spændvidde

Profrl
Byggesættets vægt
Flyveklar r'ægt
(som testet
t

Rorfunktioner'

2000 mm
Selig 3021
600 g

\320 g
højde- og sideIOT

Regulator (anbefaies) 30 A med BEC
og bremse

PNM
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Lørdag den l-7. juni inviterede Jørgen

Frier Hansen og Bastrupflyverne til

vandflyvetræfi Lynge grusgrav og vejret var perfekt. Vinden var svag til
jærrn, og himmelen blå med hvide skytotter på. Jeg frk mig en tur med min

Wingo, før vinden blev for stærk for

den (men der skal nu heller ikke så

meget til). Jeg fik mig da også en

tur

senere på dagen, og for Øvrig var der

nok at se på.

Der kom piloter fra flere sjællandske klubber, men Piloterne fra Bastrupflyverne var selvfplgelig i overtal.
Den mest populære model var uden
tvivl Chris Foss'Wot 4 i forskellige afskygninger med hjemmebyggede pon-

toner. Frier Hansen selv foretrak en
stor centerponton og to små pontoner

Teleriraster

i

naturskønne oq€iYelser

under hver vinge, og det lod da også til
at fungere godt. Men der var mange
forskellige modeltyper repræsenteret,
bl.a. en trofast gammel Telemaster' en
flot el-drevet Catalina, en fin skalamodel af den danske HM-1 og en dobbeltdækker i form af en PuPPeteer - kort
sagt: stor bredde.
Der var i perioder god brug for kanoredningstjenesten, da vinden tog til og
ændrede retning, hver gang der gik en
sky for solen. Men der var ingen alvorlige havarier.
Æt i alt en fornPjelig dag.

LH

VandflyYetræf

i Lynge

Den eldrevne Catalina i danske farver
indleder sin take-off

Wot 4 "on step"

i.:ti

Pibros
- ef vqnedqnnende deltoplon i Deprcn
Pull version. speed 400, 7't'500 mAh,

Giinther propel. Hærgede

diverse

elektrotræf i efteråret'99. Velflyvende,
testet af mange, foræret væk. Prøvede
med 7*700 celler, men så bliver den

udpræget for tung. 8*500 giver lidt
mere stig, men drastisk reduceret fly-

vetid.
Ducted fan version nr. 1, ren katastrofe, faldt ned gang på gang. Monte-

ret med Graupner fan,

speed 400,

8/10'F500 celler. Mere power og bedre

fanmontering skulle være vejen frem.
Ducted fan v.2. Lidt bedre, kunne
flyve et par gange, men 12 celler brænder motoren i løbet af ganske få ture.

Monteret med Graupner fan, speed
400, 12'r'500 celler. Nu var den blevet
for tung, så der skulle mere areal til,
for at den kunne flyve.
Ducted fan v.3, forstørret til 1 meters spændvidde. Velflyvende. Monte-

Clous Tønnesen med DF Pibros

ret med Graupner fan,

speed 400,
10'i500 celler. Svaret var ikke mere

Af Clous Tønnesen

power, men lavere planbelastning. Ved
at gå op til 1 meter i spændvidde stiger

I påsken'99 såjeg en stak deltavinger
flyve combat på skrænten i Vigsg. I
ganske let vind lå de ogjagtede hinanden i de mest utrolige manøvrer. "So
ein Ding muss ich auch haben," tænk-

te jeg og begyndte at underspge sagen.
Originalt er Pibros en ren svæver,

men den egner sig også fremragende

til motorisering.

Det er Marcel Guwang fra Frankrig, som har udtænkt denne geniale
model. Den komplette byggevejledning

på engelsk kan findes på Internettet
på, http: I f www.rc-soancom I pibros

lkke til or slide op
Det er muligt at totalhavarere en Pibros, men det er ualmindelig svært.
Den kan se lidt brugt og træt ud, men
holde op med at flyve - nej.

Jeg har været nødt til at forære et
par stykker væk for at have en undskyldning for at bygge en ny, ogjeg har
bygget syv Pibros i det forgangne år.
Der er simpelthen så mange forskellige muligheder. som bare måtte prØves.

Fglgende varianter

har været

te-

stet:

Pusher version, speed 400, 7x500

mAh, Ginther propel. Velflyvende,
skåret op/ødelagL for at unders6ge
konstruktionen.
20

arealet fra 16 til 25 kvadratdecimeter og så kunne den flyve.
Svæveversion. Velflyvende, impone-

Skala 3:4, 60 centimeter spændvidde, speed 280, 8*350 og GriLnther propel. En hot kombination - og den kan

rulle helt ufatteligt, vi taler om flere
rul pr. sekund. Overvejer at prøve med

en speed 300 og 6*500 celler.
Prøv den!
Prøv en Pibros, også selvom at du
mest er til 'stille og rolig' flyvning. Det
er en utrolig god træning af ens flyvereflekser, og så er der en vis fare for, at
lattermusklerne også kommer på arbejde!

Tips og tricks
Depron
Jeg havde en kamp med at skaffe Depronplader sidste år og endte med at
hente to kasser i Sverige. Nu er Depronplader heldigvis kommet på sortimentet hos flere hobbyhandlere, så det
er til at få fat i. Depron er et kompakt
hvidt skum, som blandt andet bruges
til fødevareemballering (burger-kasser) og som isolering under tapet og
trægulve.
Til vores brug kommer det i plader å
80"125 cm, hvilket rigeligt rækker til
din første Pibros.

rende at man kan flyve med en 220
grams model i 14 meter vind. Blev bygget om til en indendørs model med en
gearet speed 280 og 8x350mAh celler.
Kunne flywes i en gymnastiksal, men
det var spændende.

Limning af Depron
Til sammenlimning af lagene er der
flere muligheder. Originalt blev anbefalet 3M nr.77, som er en kontaktlim
på spraydåse. Dette fungerer også ud-

l
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mærket, men man ender med at skulIe have modellen i pres natten over, for
at det ikke delaminerer i lagene. Jeg er
gået over til at benytte klar polyurethan lim, som også kræver, at man har
tålmodighed til dagen efter. Jeg har
talt med flere, som benytter dobbeltklæbende (tæppe) tape, hvilket jo er en
dejlig hurtig lgsning. Endelig kan man
benl'tte 5 minutters epoxy - men pas
på vægten og heibredet.

Bygning

Man starter med at skære delene ud
efter tegningen. Tegning venligst udlånt af RC-Soaring UK.
Undersiden udgores af stykke 1,
oversiden afstl'kke 2 og 3.
Stykkerne 2 og, 3 tapes helt tæt
sammen med sttklie 1. Når man efterfplgende folcier oversiden ind over un-

dersiden, sorger tapen for, at der kommer en pæn runding til forkanten. Der
limes ikke endnu; det er bare lettest at
lave dette buk på nuværende tids-

punkt.

Herefter fyldes 'indmaden' i, først
en stor trekant (4), derefter de to små
(617) oS til slut den sidste store (5) på
toppen. Profrlet i vingen fremkommer
nu stille og roligt - undersiden forbliver flad

-

se også billedserien.

Til slut foldes oversiden på plads -

vær omhyggelig med dette - min erfaring er, at det er denne operation, som
afgør, hvor lige den skal være fremover.

T!ngdepunkt
T)'ngdepunktet placeres 210 mm tilbage. Jeg har læst om folk, som mener, at
208 mm er det rette sted - pointen er,

rlI

+l
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at det skal ligge temmelig tæt på 210
mm, for at den bliver velflywende. Jeg
taper et stykke rgr på undersiden, således at den ligger og vipper over tyngdepunktet. Herefter placeres servoer/modtager/accu./motor, indtil tyngdepunktet passer.
Radiomontering
Servoer og modtager monteres, ved at
man skærer ned i skummet, klemmer
servoen i og giver den et stykke tape
henover til at fiksere den - simpelt!

Motonnontering
Nlotoren harjeg bygget en lille holder
til (se billeder). Motorholderen limes
fast med 5 minutters epoxy. Motoren
er elastisk ophængt - det dæmper lyden, har jeg læst - i hvert fald siger
den et blødere 'Bun9', når den går lod-
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Motormontering.

Servomontering.

ret ned..... og så skal den som regel
bare have en ny elastik for at flyve videre.

Huor skql motoren sidde?

Første version var en pusher-model.
Den flywer godt, men konfrgurationen
er ikke optimal. Selve skumkonstruktionen er haletung, så når man stopper

motoren om bagi, skal accupakken
helt ud i snuden. Dvs. at vægten er
koncentreret langt fra tyngdepunktet,
og resultatet er, at den bliver Lræg i
længderetningen. En anden uheldig
virkning er, at man kapper en god bid
af sine rorflader i midten, hvilket igen
går mest ud over længderetningen.
Anden version har derfor motoren
forrest, hvilket gøt, at accupakken kryber ind mod midten. Man får også ful-

ror ved fuld fart. Dette korrigeres ved
at give motoren lidt nedadtræk.

Når du har brugt lidt tid på at justere trækretningen og svaret på nysgerrige spørgsmål, er accupakken ladet og klar til næste flyvning (pyha,
det er hårdt arbejde at være testpilot).
Heldigvis belønnes det hårde slid:
Pibros'en er i trim ved alle hastigheder, den falder ikke som en sten, når
motoren stoppes, og den kan faktisk
lave lige loops! (Med skæve klapper vil
den hellere gå i fladspind på toppen).
Der må grines
Ved præsentationen på flywepladsen lå

folk flade af grin

- den flyver simpelthen så morsomt, det ene pjeblik highspeed forbiflywninger, det næste øjeblik står den helt stille i luften. Med en

de rorflader, hvilket medfører bedre
flyve- og styreegenskaber.
Rorudslag
Rorudslag indstilles efter behov/evner.

Med +/-20 grader på krængeror og
+/-10 g::ader på højderor er den flyvbar

for erfarne piloter.
Med +/-45 grader på krængeror og
+/-80 grader på hgjderor/bremseklappen bliver det vildt - men med meget
eksponentiel styring kan det kontrolleres, indtil man får vippet pinden helt

ud:-)

I
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Tlimning
Tlimningen af Pibros'en er mest et
spørgsmål om at justere motorens
trækretning. Motoren skal have lidt
højretræk og nedadtræk. Man kan naturligvis også korrigere med rorene hvilket man gør under flyvningen på

normal vis. Når man så kommer ned
igen, studerer man rorstillingen. Flyver man f.eks. med konstant hgjre-

trim, giver man motoren en smule mere hpjretræk (1/2-1 millimeter ad gangen er nok til atjustere).
Hvis den synker kraftigt, når man
slukker motoren, flyver man med dyk22

Den færdige Pibros.

jævn modvind, kombineret med delta-

gerens evne til høje indfaldsvinkler,
kan man næsten parkere den i luften.
Rulninger foregår i ekspresfart - vær
forberedt på en overraskelse. Det er en
god id6 at få lavet lidt stafferinger på
over/underside, ellers kan man hurtigt
tabe orienteringen.
Pibros kan flywe det meste af det

'klassiske' program - men har også
indbygget nogle manøvrer, så man
skulle tro, at den har'thrust vectoring'
ligesom en Sukhoi. Prøv f.eks. at flyve
på ryggen og så give fuldt dykror... eller, eller, eller - alt er på eget ansvar der er risiko for at grine voldsomt - og
piloten må tit bruge katapultsædet!
Claus Tønnesen
claus@tonnesen.dk

Test

of

Autopilot AP-2300 frq Grqupner
Gennem de sidsfe por år hor mon kunnel købe el por forskellige oulo
piloter til rc-flymodeller boseret på lysfølsomme sensorer.
piloter
RC+edoktør Poul Møller hor hos sin lokale hobbyhondler, Flwood,
onskoffet srg ef eksem plar of Groupners oulopilot AP-2300 og vil i det
følgende båskrive, hvordon den vi'rker i teori og proksis.

senderen, griber kontrolenheden ikke
ind. Det sker f6rst, når pindene slippes
- men så påstår vejledningen også, at
enheden retter modellen op fla ethvert

fl1weleje.

Autopiloten skulle også virke så

godt, at den vil være en stor hjælp ved

starter og landinger.
I forbindelse med

Beskrivelse of outopiloten
Autopiloten består af to dele: en kontrolenhed på st6rrelse med en modta-

ger og en cylinderformet f6ler

på

størrelse med en halv frlmdåse, der
skal monteres pa undersiden af modelIen.

Føieren forbindes

til

kontrolenhe-

den med to stik. og denne forbindes til
modtageren og sen-oerne. Der kan tilsluttes 3 sen-oer - en til højde- og to til
krængeror. Ben\tter man kun 6n
krængerorssen-o. forbindes kun det
ene af krængerorsstikkene tii modtageren. Et ekstra stik fra enheden forbindes til en proporrionait stlret ud-

gang på modtageren - denne udgang
styrer autopilotens folsomhed. Del er
ingen bogstaver eller numre pa de 4
stik, så man må prøve sig lidi fi'em.
når enheden skal forbindes til modtageren. Føleren monteres pa undersiden af modellen med 4 skruer - der er
et lille mærke, der skal vende fremad.

Fail Safe i

en

Vejledningen gør også opmærksom
på, at når der benyttes 2 krængerorsservoer, skal disse servoer fungere,
uden at deres omløbsretning er ændret

PCM modtager kan man sætte følsomheden på maks., gassen på tomgang,
højde- og krængeror på neutral og en
lille smule udslag på sideroret. Det vil
få modellen til at cirkle langsomt mod
jorden.
Vejledningen gør opmærksom på, at
der er nogle forhold, der kan forringe
effekten af autopiloten. Et kraftigt lys-

fra senderen.

indfald fra en nedgående sol

Der må ikke være større ting, der blokerer for følerens udsyn, ligesom den
heller ikke må svines til af udstødningsgas.

Sådqn virker den
I føleren er der 4lysfølsomme sensorer,
der "ser" til siderne og frem og tilbage.
Så længe de registrerer lige meget lys,
sker der ikke noget. Men hvis den sensor, der "ser" bagud, registrerer mere
lys end den, der "ser" fremad, er modellen på vej mod jorden, og så giver
kontrolenheden højderor. Efter samme
princip virker sensorerne, der "ser" ud
til siderne. Disse korrektioner sker
kun. hvis ikke piloten styrer modellen.

Hris modellen krænger, stiger eller
d1-klier som et resultat

og

reflek-

ser fra store vandoverflader eller sne-

afrorudslagfra

dækkede landskaber kan forvirre enheden og få den til at reagere uhensigtsmæssigt,

Der er i vejledningen også vist,

hvordan man tester funktionen af autopiloten efter montering, og der gøres
- nok så fornuftigt - opmærksom på,
at begyndere skal søge hjælp hos en
rutineret pilot, inden de berynder at
flyve med radiostyrede flymodeller.
Selv med en autopilot om bord skal en
model være trimmet og tyngdepunktet
passe, inden en begynder kan begynde
at flyve med den..
23
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Sensoren

Prqktisk ofprøvning

Prqktisk ofprøvning

Selve monteringen af autopiloten i en
model tager ikke lang tid. Og med de

Allerede dagen efter monteringen af
autopiloten gik turen til flyvepladsen.
At det så var en kold og blæsende
martsdag, gjorde ikke så meget - auto-

beskedne dimensioner frnder kontrolenheden let plads i de begyndertrænere, der må formodes at være målgruppen for et sådant produkt. Jeg havde
ikke en sådan model til rådighed, men
satte i stedet autopiloten i en lille lavvinget motormodel, som jeg har fået af
min gode flyveven Niels Wagner

Sørensen, der er gået over til elsvævere. For at få sensoren til at sidde vandret måtte jeg lægge et lille stykke træ
under dens forkant. Vejledningen anbefaler at lade sensoren "se lidt nedad"
ved de første ture med autopiloten, da
det får modellen til at stige lidt ved li-

geudflyvning.
Efter at have prøvet mig lidt frem,
sad stikkene fra servoerne og kontrolenheden i de rigtige indgange, og jeg

kunne udføre en funktionstest. Det
gøres ganske enkelt ved med en lommelygte at lyse på sensoren forfra og
fra siden og iagttage rorudslagene.
Når der lyses forfra, skal autopiloten
give dykror, og når der lyses frah4jre,
skal højre krængeror gå opad.
Der er to fejlmuligheder. Den ene er,
at højderoret bevæger sig i stedet for
krængerorene - og omvendt. I så fald
byttes om på de to stik fra sensoren.
Den anden fejlmulighed er, at rorfladerne bevæger sig den forkerte vej. I
dette tilfælde er der et lille skema i vejledningen, der fortæller, hvad man
skal gøre - a{hængigt af, hvilke ror der

bevæger sig i den gale retning.

I testmodellen måtte jeg f6rst bytte

om på stikkene for at få de rigtige ror
til at bevæge sig. I anden omgang bevægede krængerorene sig den gale vej,
og jeg måtte dreje sensoren 90o mod

uret og igen bytte stikkene for at få
krængerorene til at bevæge sig den
rigtige vei.

Herefter virkede alt perfekt. Med

lys mod sensoren forfra gav autopilo-

ten fuldt dykror; med lys fra siden blev
der givet krængeror. Også styrekanalen, der justerer autopilotens følsomhed, fungerede. På mindste følsomhed
er udslagene reduceret til skønsmæssigt 1/3 afdet fulde udslag.
24

piloten skulle prgves! Den ældre OS 25
modellen havde ikke kørt et års tid,
så den drillede lidt, men efter kort tids
arbejde snurrede propellen, og af sted

i

gik det.

Der var tydelig effekt af autopilo-

ten, men den første tur var lidt flagrende. Det var der flere årsager til. Mo-

toren gik dårligt, og det viste sig, at
sensoren pegede lidt opad, hvilket frk
modellen til at dykke - og det hjalp ikke at trimme! Sensoren blev rettet lidt

nedad med et par st1-kker" pap under
forkanten. effekten af autopiloten blev
justeret ned til ca. det halve, motoren

blev justeret og modellen sendt til
vejrs igen.

Nu var det en helt anden sag at flyve med den. Den lystrede mine styreimpulser, som den plejede, og fløj vand-

ret ligeudflyvning, når jeg ikke r6rte

senderpindene, og det eneste, jeg skulholde

le vænne mig lidt til, var at
krængerorspinden

til

side hele vejen

igennem et sving, for hvisjeg f6rte pinden til midterstilling, rettede modellen

6jeblikkelig op og fløj ligeud.
Så kunne testen for alvor gå i gang.
Og lad mig bare komme til resultatet
med det samme. Det var helt fantastisk, som autopiloten virkede! Fra ethvert flyveleje bragte den hurtigt modellen tilbage til vandret ligeudflywning, og selv i kraftig sidevind blev den
lille model holdt vandret i luften.

Med følsomheden justeret til halv
kraft rettede autopiloten modellen op

til mindste
effekt tog det lidt tid, ogjeg kom nogle
gange i tvivl om, om den ville nå "at
redde" modellen, hvilket den dog gjorde hver gang. Med justeringen på fuld
effekt skete opretningen meget hurtigt
og med minimalt højdetab, men autopiloten greb så hurtigt ind, at det var
irriterende at flyve med modellen. Lige
så snart krænge/højderorspinden stod
i sin midterposition, rettede autopiloten modellen op.
Vejledningens påstand om autopilopå en harmonisk måde. Sat

er monleret under flyet.

tens evner under starter og landinger
blev også afprøvet.
Under starter skal modellen trækkes fra jorden med lidt hpjderor, og det
skal holdes, hvis modellen skal stige.
På jorden kan styres med sideror, men
når modellen er i luften, kompenserer
krængerorene for et evt. siderorsudslag, og modellen laver nydelige sideglid. Når man vil lande, er det nok at
rette modellen mod landingspladsen
og tage gassen af. Modellen daler så
mod jorden, og det eneste, der skal
gøres, er at "fange den" med højdero-

ret, inden den rammer jorden. Hvor
hurtigt modellen nærmer sig jorden,
a{hænger af dens vægt og vingens
bæreevne. En trænermodel med en
meget løftende vinge vil dale meget
langsomt og muligvis helt overflødig8Øre hØjderorsindgrebet.

Konklusion
Graupners Autopilot AP -2300, der kan
købes for ca. 600 kr., lever fuldt op til,
hvad vejledningen lover, ogjeg er ikke

i tvivl

om, at den kan være en stor
hjælp for mange rc-piloter. Folk, der
kan flyve - og flyver regelmæssigt har efter min mening ikke meget at
bruge den til. Men begyndere - og piloter, der er sjældne gæster på flyvepladserne - vil have stor glaede afautopiloten, der kan "redde" deres modeller ud
af næsten hvad som helst.
Flyvning med autopilot overflødiggør
ikke en instruktør. En sådan er under
alle omstændigheder nødt til at justere
føleren ind og lære piloten grundlæg-

gende flyvning. Men en begynder vil
meget hurtigt få så meget tiltro til egne
(og autopilotens) evner, at han t6r flyve
rundt uden en instruktør stående ved
siden af sig. Efterhånden som piloten
bliver bedre til at styre modellen, kan
han så skrue ned for autopilotens effekt
for til sidst at pille den ud af sin model.
På samme måde kan den pilot, der

måske har lært at flyve, men pga.
travlhed med mange andre ting ofte
møder "rusten" op på flyvepladsen, for-

holdsvis trygt nyde at flyve med sin
model - og lade instruktørerne tage sig
afbegynderne.

PNM

(RC)
Efter motfoet:
"Ud og se med HLG"
Af Morten Munkesøe

Jeg har en dårlig vane med at købe en
masse modelbyggesæt og så have dem
liggende i flere år, før jeg begynder at
lime dem sammen. Ofte har det den
lidt kedelige konsekvens, at den
pågældende modeltype er gået lidt af
mode i resten afklubben, nårjeg ende-

Fofos: Morlen Munkesøe

Bygning qf modellen

til at kom-

Der er ikke de store vanskeligheder

me ud med det nye hyl.
Sådan gik det, dajeg startede på elflywning. og nu er det sadan igen med
HLG. Og sa drejer det sig iklie engang
om en rigtig HLG'er.
Jeg har kigget meget eiter cie ier
små håndkastere. som man kan kobe

med at sætte delene sammen. T?æet er
af fin kvaiitet. og der el endda ekstla
r-ingeribbel med i sætter. l.n-is en skul-

lig får snøvlet mig sammen

for mindre formuer fra de forskelliee

kendte byggesætfabrikanter. Ja - b1-ggesæt og by'ggesæt. Oftest er modellerne mere eller mindre færdige, når man
får dem, og kun frlmbeklædning og radiomontering mangler at blive ordnet.
Næsten 1000,- spir for en håndsvæver
på 1,5 m - uha da da. Det er dyrt, men
dejligt.
Jeg fik en id6. Hvorfor ikke kigge
lidt efter, hvad fritflyverne gør, når de
skal bygge modeller. Der findes en del
fritflyvningsbyggesæt på markedet,
som uden de store forandringer godt
kan blive til RC-modeller.
Jeg fandt en simpel en, som så rigtig flrn ud. Cikada hedder den. llodellen bliver fremstillet hos Hobbvtr'å i

Sverige QS ligner et rigtigt -åd"1.vævefly. Abenbart er fritfllwningsmodeller ikke så dy'r'e som RC-modeller.
Jeg gav 135,- for byggesættet

i

1999, og

så var der endda beklædningsmateria-

le med i sættet. Imponerende. Nu skal
man huske, at modellen kun er 120 cm
i spændvidde, men alligevel. (Jeg har
lige set, at den er steget t1lI44,- snøft).
Operationen med at ombygge en
Cikada standard til RC var lettere,
end jeg havde troet. Jeg anvendte forkroppens plyrvoodforstærkninger som
skabeloner til et par n1-e lu.opssider i 2
mm balsa. Kroppen blev gjolt sa bred,
så de to servoer kunne sidde ved siden

af hinanden. Med lidt fildmaterialer
blev halebommen gjort lidt bredere pa
det første stykke. Det var faktisk. hvad
der skulle gøres ved den.

le kræslie -iee kr.=!,kc-r' serne en 5-6
-.:i'krer' . Here'Srtn1nen er af ntassir-t
b.rlsa:ræ. sd nran .ka. passe pa. at
nan ikke iar b1'gget halen for tung.
Det gores r-ed at horle iidt af rundt omkring og spidse den godt til ude ved haleplanet.
Cikada er bygget med bærende haleplan, og det har nogle praktiske fordele. Med bærende haleplan rykker
tyngdepunktet noget tilbage på hovedplanet. Dette gør det muligt at bevare
den korte næse, som er karakteristisk
for fritflywende modeller, og det betyder, at modellen også drejer lidt bedre.
Dette er vigtigt, når vi skal ud og kurve i termikken (og fange den fra jorden

a0.

Der er en meget fin tegning med i
sættet, så hvis noget skulle gå i stykker, er dokumentationen til stede, når
n1'e dele skal fremstilles.
Æt blir-er limet sammen med Cr-ano
lim. Kabelforbindelserne bliver fældet
ind i den massive bagkrop ved at ridse
et spor i bommen. Kablerne er de tyn-

de 1,5 mm nylonkabler med 0,5-0,8
mm ståltråd indeni. Der anvendes ingen links til disse rorforbindelser (modellen er simpelthen for lille). Ståltråden inden i kablet kortes aftil den rig-

tige længde, og der bukkes et "Z" ibegge ender.

Rorhornene er hjemmelavede

-

er ganske enkelt et stykke 1

det

mm

krydsfiner, som er skåret ud og lokket
med en nåI. Faktisk sparede jeg i for-

hold til en almindeligivæveibåde de
dyre standardkabler, links og rorhorn
- totalt set vel en 40-50 kr. Jo, det er
billigt dette h6r.

Jeg har ikke sat højstartskrog pa

min Cikada, men det er selvfølgeligt
muiigt. Nu da det er en håndkaster, vil
jeg bare benltte den til det pa de siille
sommeldage tdem er del i ovrigt ikke
sa manse af;. \bd siden af dette kan
jeg fl1-i'e lidt let skræntsr,æv med den.
Hr-is man i'il hojstarte modellen, så
skal man forstærke vingen lidt på midten, samt hvor grerne er klistret på.
Det er nemt at lave. Her skal man huske på, at modellen jo er noget tungere
end som fritflywende model.
Jeg har beklædt vinge og haleplan

med almindeligt farvet solarfrlm. Det
ville nok være bedre med noget lettere
(lightspan) eller japanpapir. Hvis man
kan lide japanpapir og dope, så er papiret med i sættet. Jeg brugte papiret
til kroppen i stedet for. Det giver lidt
styrke og vejer ikke noget særligt. Lad
være med at male modellen. Det bliver
hurtigt for tungt de forkerte steder.

Rodio
Jeg har bygget 2 Graupner miniservo-

i Cikadaen, og de sidder som
sagt ved siden af hinanden. Batteriet
er et halr-t penlight (270 mAh), og det
er rigeligt. Ifodtager er en standard
Multiplex Pico 4-5. Det hele vejer
er ind

næsten ingenting og fylder heller ikke

ret meget. Mange vil sikkert sige, at
selvom modellen er meget billig, så er
det småtterigrej kostbart. Det er det
egentlig ikke længere. Modtageren koster 400-500 kr. eller det samme som
en almindelig stgrrelse. Servoer koster
ca. 180-200,- kr. stykket og batteri ca.

en hundredkroneseddel. IIed

andre

ord så er der hel maske en genvej for
nybegyndere uden den store tegnebog.
X[an kan undre sig over, at man er
nodt til at fl1r'e to-kanals mini modelier med radiosendere så store som toiletsæder og med 48 knapper på. Jeg

hal

inr.esteret

i det nye Multiplex F
25

problem: Sideroret er tilsyneladende
for lille, hvis man skal lave hurtige
RC-drej. Jeg havde en mistanke om
det fra starten, men jeg ville ikke ændre det originale ror, fordi det havde den

flotte elliptiske facon. Det er meget let
at lave et større ror, og man kan even-

tuelt skære nogle forskellige stprrelser
ud og så tage det, som virker bedst.
Prgv jer lidt frem her.

Hvis man studerer

Hobby-trå's

hjemmeside i Sverige, vil man erfare,
at de laver et byggesæt til enAl model,
som hedder Balsar. Den er 140 cm i
spændvidde og fl)'ver givetvis lidt bed-

re end Cikada. Problemet er, at den
model (så vidt jeg ved) ikke tages hjem

af de forskellige danske forhandlere.
Den kan dog bestilles direkte hos Hob-

bytrå

og koster så også hele 19

kroner

mere end Cikadaen. Det er jo en rigtig
Rolls Royce, kan I nok høre.

Der er stadigvæk langt op

til

de

1000,- kr. for en hot håndkaster. Man

kan næsten købe alt radiogrejet for
Cockpit radioanlæg. Det er et forholdsvis lille håndanlæg med rigtig mange
gode funktioner. Desværre findes der
ikke RC-anlæg med kun 6n pind i på

markedet i Danmark. Cockpit anlægget er tilpas lille til at fungere godt
som HLG-anlæg. Desværre er der ikke
mulighed for at montere Multiplex

gummiantenne på Cocpitanlægget, så
den lange antenne er noget i vejen, når
man kaster modellen og flyver rundt.
Jeg savner stadigvæk et godt mikroan-

læg fra de gængse fabrikanter, så
måske flywer jeg blot videre med mit
"oversavede" Europa-anlæg. Det har
fungeret frnt i 10 år nu og har en rimelig størrelse (se billede).

Flyvning
Modellen er endt med at blive meget
let for en RC-model. 260 gram vejer
den fuldt opladet (hi hi). Det virker
sjovt nok, som om det er for lidt. Den

svæver faktisk udmærket, men den
lette konstruktion gør, at den er lidt
svær at slynge højt op i lufben. Går det
helt galt, må man lægge et gammelt
tændrør ind i kroppen, så der kommer
lidt power i den (hj hi).
Det er ikke det store, jeg har fløjet
med Cikada endnu; det har desværre
stormet på mange af mine fridage her
i februar: men jeg glæder mig til riCtiCt
at få gang i den.
Der er ikke angivet noget wash-out
i vingen, men jeg vil foreslå, at man giver den 5 mm ude i ørerne. Det skader
i hvert fald ikke. Der er et udmærket
glid i modellen, når man igen tager i
betragtning, at den er så lille. Selvom
alt virker meget spinkelt, så går den
ikke i stykker lige med det første. Her

skal man nemlig huske, at den lave
vægt kommer modellen til gode, hvis
den skulle lande lidt hårdt.
Umiddelbart har modellen kun 6t

prisdifferencen, og det erjo værd at tage med. Man skal dog nok ikke regne
med at vinde en konkurrence med en
Cikada imod de mere strømlinede modeller. Men hvad - når man har bygget
Cikadaen, så kan man tage en rigtig
HLG'er bagefter.
God forngjelse, hvis

I skulle få lyst til

at prøve.

Regler for hånr
Modellen
Maksimum spændvidde: 60" (152,4
cm)

Maksimum vægL:20 oz. (567 g)
Minimum næseradius: 7,5 mm.

Stqrt
Starten foregår ved hjælp afet håndkast eller et starttov.
Starttovet består af fem meter gummitov og femten meter line.
Gummitovet skal være tydeligt markeret ved plØkken med et flag og i den
anden ende med en skærm eller en
tydelig vimpel.
Det maksimale træk i linen må højest
udgøre 7 meter.

Piloten skal selv slippe/kaste modellen.

Modellen skal kastes/slippes fra eller
foran startlinien.
ill

iltaln

Londing
Modellen skal landes inden for det afmærkede landingsområde.
Modellen må ikke gr"ibes eller på anden måde forhindres i en normal landing.

Bemærkninger og
betrogtninger omkring

tttl

5

HtG'ere

meter gummitov.

1-i meter line.

tt

7 m eter udstrækring

Jeg faldt fornllig or-er de norske regler

for HLG'ere tHanci Launched Glider)
blev meget begejstret. Her er maske
den klasse, der kan aflose den lidt udslidte 2M kiasse.
Jeg har selr-flojet lidt med en HLG,
indtil den forsr-andt i en rermikboble.
Det er en sjov og anderledes måde at
flywe på. llan er meget mere i kontakt
med sin model. fordi den som regel er
tættere på, og alliger-el har den flyweegenskaber, der kan sammenlignes
med en 2lI.
Det er ogsa en god model til at lære
lidt om micro-meteorologi. da man beog

Stutlinie.

Landingsområde.
50 m eter til
bagerste linie.

væger sig tæt pa jorden med den og

samtidig kan folge den meget nøjagtig-t.

De modeller'. der bruges rr:ndt om-

kring, varierer meget i pris. De fås meget avancerede i glas kul"kevlarfiber

med super microudstlr. kr'ængeror,

flaps osv. Men de fas ogsa helt enkle i
træbyggesæt og i stil med 2]I-model-

Ierne. Radioudstyret er efterhånden
kommet ned i en fornuftig pris, så man
kan sagtens være med uden at blive
ruineret.
Det er jo selvsagt en formidabel feriemodel, da den ikke fylder meget, ikke kræver ret meget ekstra udstyr og
sjældent går i stykker på grund af sin

kqsfmodeller r HtG
Londingsområdet
Landingsområdet er det område, der

lave vægt.

et minut før denne træder i kraft,

er afgrænset afstartlinien og en parallel linie 50 meter bag denne.

hvis der opstår problemer med model
eller radio.
Inden for 6n arbejdstid kan der mak-

Startlinien skal afinærkes med mindst

simalt foretages fem fln'ninger.

fire startpositioner placeret i behorig
afstand af hinanden.
Længden af startlinien og antallet af

startpositioner afgøres af pladsens bekaffenhed og flyveledelsen.
Starltovet skal være fastgjort i jorden
27 meter fra startlinien.

IVledhiælpere

\-ed en f!5riir:g forstas. at modellen
foriader pi,lotens hand r-ed noget. der
bare ligner et startforsog.

Der er en makstid på tre minutter,
fra modellen har forladt hånden/tovet.

i

en runde

ti flyvninger) tæller

som sam-

De fire bedste flywninger
(maks.

Man kan nemt have forskellige vinger til den samme krop og kan derfor
flywe i meget forskelligt r.ejr både på
skrænt, på et almindeligt tov og sågar
i flyslæb. Den krævede plads til at flyve på er'ligeiedes meget lille - en halv
fodboldbane er rigelig stor: mindre kan
ogsa gore det.
\ ed gennemlæsning af de for omtalte reElel ser det ud. som om de har de

samme fordele som 2)I-reglerne

-

nemlig at alle, der kan flyve lidt, vil
kunne deltage uden at seette deres model på spil.
Det er en meget social konkurrence-

form, der ikke kræver et større antal
officials, og hvor det nødvendige udstyr til afholdelse af konkurrencen er

Piloten må benytte sig af 6n medhjælper til at hente model ogleller tov.
Der skal være en tidtager, der opholder sig ved startstedet.

Ved udløbet af arbejdstiden skal uret
standses, og hvis modellen lander in-

meget begrænset.
ses af skitsen - 77 meter i vindretningen og fra omkring 40 meter i bredden.

let flyvetid i runden.

Konkurrence og pointberegning

den for landingsområdet tæller tiden
med.

Konkurrencen skal bestå af en eller

Hver flywetid afrundes ned

flere runder fastsat af fllweledelsen.
En runde består af to arbejdstider pr.

meste

deltager.

tageren, og flyveledelsen udvælger de
fire bedste afhver runde.
Slutsummen skal bestå af de udvalgte tider fra alle runder.

En arbejdstid er på femten minutter,
der bliver klart adviseret af en fra flyveledelsen.
En deltager kan afbryde sin arbejdstid

1110

Enhver

til

nær-

sekund.

flpetid skal noteres af tids-

Banen, der flyves på, er

-

som det

Der er også lidt F3J over det, hvor
man måske lærer at gamble lidt.
Jeg mener, det kunne være sjovt at
prøve, og så koster det ikke en herregård, men er et herligt stykke legetØj.
God fornøjelse!

John Olsen
27

Thecylindret
elmotor
En gang imellem skal man fuldføre
nogle af de skøre ideer, man får'.

Jeg har flere steder læst om sammenkoblede elmotorer. Og da jeg er
meget begejstret for de små 400 motorer, var det nærliggende at prBve at
sætte sådan nogle sammen.

Under et besØg hos Witzel Hobby

reddede jeg mig nogle tandhjul fra en
kasse med"stumper til biler, og da jeg
frk lokket Age Petersen - en klubkammerat, der er gammel maskinarbejder
- til at se"på projektet, tog det pludse-

lig fart. Age frk motorer og tandhjul
med hjem, og kort tid efter kom han

med den "trecylindrede" elmotor. Ved
hjælp af et amperemeter (strømforbrug ved statisk træk på ca. 25 A - lidt
over 8 A pr motor) fandtjeg en passen-

Der var blandt de tilstedeværende ikke megen tiltro til, at de små motorer kunne løfte den mere end 3 kg tunge model, men efter et langt tilløb løftede den gamIe kriger sig mod himlen og trodsede tyngdeloven. Det vil være synd at sige, at
der var overvældende motorkraft, men den fløj. Og alle involverede i projektet
syntes, det havde været sjovt - er det ikke det, vores herlige hobby drejer sig om?

de propel.

Nu gialdt om at finde en model at afpr6ve konstruktionen i. Her meldte en
anden klubkammerat - Arne Hansen
- at han gerne lagde model til. Arne
havde en gammel totalt afmonteret
Magnetilla, som jeg gerne matte lane.

Det var heldigvis masser af plads i
Magnetillaen, og snart sad motoren i
næsen og alle servoer på deres rette
pladser. Et 8-cellet batteri fandt sin
plads i kroppen, så tyngdepunktet passede, og så gik det af sted til fllweplad-

sen'

PNM

Arne Honsens gomle, ofmonterede Mognetillo, som
ses herunder, logde krop og vinger til forsøget ned
de lre elmoforer, som med tondhiul og Age Petersens hlæ/p blev koblet sømmen som vist på billedet
t.v.

Pd næsfe side bringer vi endnu nogle billeder i
forskellige vinkler of den noget specielle motor'in'
stollotion, som til sidst visle sig ot fungere helt tilfredsstillende.
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Webbing
Har man brug for

balsa-

stykker, der skal indsættes

mellem to hovedbjælker i
vingen, kan det betale sig

__--

at lime nogle passende

stykker balsa sam men
som vist på tegningen.

De fleste anbefaler, at
træets årer står på højkant
selv ved helt moderne vin-

-\\\

gebygling. Strimlerne kan
så enten skæres ud eller
saves ud på en lille rundsav. Den sidste tilpasning

finder sted ved hjælp af
pudseklodsen.

J (.,q€GOCr?CPt//C',s /985

Katapultmodeller
Har du fået ondt i arrnen afat have ka-

stet dine chuckgliderrnodeller, så er
her lBsningen pa dine arrnproblemer.
Brug elastikpower i stedet for. Tag en
lille rundstok, sæt en osken i den ene
ende, og sæt en ring af 1 gange 3 mm
motorgummi og omkring 10-15 cm
lang

i øskenen,

og du har en ideel ka-

tapult til dine chuckers. Chuckerne
skal forsynes med en katapultkrog på
kroppen.
Sæt modellen i katapulten, stræk
elastikken godt ud, og giv modellen en
krængning på 20-30 grader - og grv
slip!
ADVARSEL: Lad være med at sigte
på mennesker eller dyr, da der er megen kra{t i en netop affyret katapult-

Sådan skrev vi

Jqrgen Korsgaard

i sidste nummer,

og

til

inspiration bragte vi en tegning af en

speciel amerikansk katapultmodel.
Når vi gentager det her, er det, fordi vi
også lovede at bringe yderligere to teg-

ninger af tjekkiske katapultmodellel,
og dem kan du frnde på de følgende sider.

Jqrgen Korsgaard

model.
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Genbrugsfegninger

2. Fordi modellerne var så fremragen-

7. Kunne tjene som inspiration for nye
konstruktører, hvad angår formgivning og proportioner.
8. Vækker følelser til live igen hos lidt
ældre modelflyvere - lad os se jer

de, at de fortjener at blive bygget

igen.

3. Design og funktion smelter sammen.
Tegninger, der for år tilbage har været
bragt her i bladet, vil fra tid til anden

blive genbrugt:

1. Af ren og skær nostalgi!

4. Balsa, fyrretræ og krydsfrner er stadig fremragende byggematerialer.
5. Bortset fra ændrede byggemetoder
er der ikke lavet bedre modeller,
6. Det vil være nemt at indbygge moderne ting som elektronisk timer,
cirkelkrog m.m.

og endelig da

afogtil: for at dæk-

ke over stofmangel!!

Jqrgen Korsgaard.
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Af Kim Frondsen

I MFN nr. 212000 var der en efterlysting af skalamodeller til udstilling ved
Abent Hus-arrangementet på Flywestation Skrydstrup. Dette resulterede

i, at vi kunne præsentere en stand på
ca. 100 m', hvor der var modeller af fly
fra

de 50 år, som Fl5,wevåbnet

f

har eksi-

steret. Derudover var der en udstilling
med modeller af fly fra 2. verdenskrig
samt et par civile fly. De gvrige "retninger" indenfor modelflywning blev

også vist (kunstfl5,vning, svævefl;,wning, helikopter samt elfly), hvilket sammen med R/C-Unionens informationsstand

-

gav de mere end 80.000

til-

skuere et godt indblik i modelflyvningens univers.
Ud over udstillingen deltog vi i det
officielle flyveprogram fprst på dagen,
og med velvillig assistance fra klubberne Falken, Falcon, Ellehammer og
Sønderborg blev opvisningen gennemført på et højt sikkerhedsmæssigt og
flyvemæssigt niveau.
Undertegnede deltog på modelflyvernes vegne i den officielle debriefing
34

&

Dogen igennem vor der stor lilsfrømning både ved
udstillingen of modelfly og ude ved de slore fly, hvor
møn her ser Donsk Veteronfly Samlings KZ lV på vei

Flyvevåbnets Abent Hus
18.
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efter arrangementet, hvor Stationschefen takkede alle de deltagende besætninger mv., og det blev tilkendegivet, at modelflyvernes deltagelse fuldt

ud havde indfriet arrangørernes forventninger.

Et lille kuriosum fra

debriefingen
er, at der høfligt blev klappet ad alle
deltagere, men da den italienske pilot,

som havde tryllebundet publikum med

sin fantastiske håndtering af transportflyet G-222, biev præsenteret,
kvitterede samtlige besætninger med
et højlydt bifald. Ingen tvivl om, hvem
der - efter de fagligt kompetentes opfattelse - havde leveret den flotteste
præstation.

På Haderslev R/C

Modelflyveklubs
til alle,

vegne skal der her lyde en tak
som hjalp med arrangementet.

Del omerikonske flyvevoben vor flal repræsenterel
bode i luhen med

F-l

6 opvisningsholdet

The Thun.

de,birds og po iorden med denne B.l 7. Hvod mon
næsten ikke kon se, er, ot B-17 flyef er en model t
slørrelsen I:10 (se ortiklen side lQ.

#
#,

fnspiration og
udfordringer
FLWEVABNET 2OOO

Bløndt de airkelig gode steder til øt finde ideer, inspirøtion og dokumentøtion til kornmende byggeørbejder i hobbyrummet er lufthøanene og p& flyaestøtionerne, når der holdes åbent hus.
Her på siden gengiaes nogle indtryk frø dette å,rs
å.b e nt hu s - arr øng e ment p å. F Iy a e st øt ion S kry dstrup, sont. der - son omtøIt på de foregå.ende sider
- blea gjort særlig meget ud øf i ønledning øf Flyaeaåbnets 50 å,rs jubilæum i ån
Bog kømerq.et aar B. AøIbæk-Nielsen.

Det er snort ved of være sidste mulighed for ot se Flyueuåbnets gomle, veltiente Sikorsky 5-61 rednings-

helikoptere.

De nulige afløsere står porøte, og 6n of dem Agusto/Westlond EHl0l - blev præsenteret i Skryd"
shup og

ses herunder.
To
kendinge:
,gomle
.Herover F l5 Eogle fro del omerikonske flyvevåben, som er sef i flere forskellige modeludgover, og herunder det donske flyvevåbens Gulfstreom G-tli, du, ligesom 5-61 synqer på sidstå vers i de
donske forver, men.som til gengæld oldrig er set som model. Af de-fleste befroglås"det'eller som et meget

smukt

og hormonisk

fly.

r specielt

for

skalafolket

Haert øndet år er der ILA - Internøtional Luft- og
Rumførtsudstilling - i Berlin. I år foregik det i juni, og udstillere i hundredeais og tilshuere i tusind.-

ais strømmcde til.
P& en såda,n udstilling er der mulighed for øt følge uduiklingen inden for flyuningen, og der er lejlighed til øt stifte behendtskab rned det øllernyeste, Men det er også. stedet, haor nuøn. køn opleae gode gensyn med ældre og gamle flytyper, sotn stødig
er på. aingerne,
Også. her aar B. Aalbæk-Nielsen bøg kanneraet.

En værdig udfcrdnng lor den øt,ec-" ncc,e'bygger,k'irre væte denne Airbus A3o0-6aosT ,,Belugo,, super
Tronsport, der ned sin /os;sevne pi /5.5 : e. e: cl,, e:d=qs s'z:s,e irc"sp :i,y.
MiG-29 hor vi sei flere flarte modeller of. Fo it-A craes:n:e:edes en nadtii':eref ,igave ned betegnelsen
"Sniper', som nok kon give inspirotion til en spænjende dekcrering.

Berlin. Brandenburg

Euroftghter "Typhoon" (herover) må snort været moden til at komme i modeludgove.
Men en helt speciel udfordring vil det være at gå
i gong med den omerikonske sfeolth-1oger F-l l7A.

F

antasi og byggesnilde

Naturligais uq.r &rets store luft- og rumfartsudstilIing - ILA - i Berlin fqrst og fremmest 7:1-fl3,, og øf
dem aar der også b&de nye og spændende ting q.t se
på..
Men. i en hangar i udkønten. øf selue udstillirtgen
Iøb Deres udsendte ued et tilfæIde pa noget helt andet: et a.ntøI flymodeller, som. bestemt ikke hatde
noget son1. helt m.ed sleala-rigtighed at gqre. Huert
af dem uar nentlig en øbsolut uniko, - et produkt af

modelbyggerens fantasi og byggesnilde. Og modelbyggeren aar Peter Haas ft'a Berlin.
Haer øf modellerne uar flyaedygtig, sela om man.
uille høue troet d.et umuligt. Men Høøs er medlent
af en. organisøtion, der kølder sig "Fliegzeuge der
Fq,ntasi€", og eru forudsætning for at få. eru model
godkendt af denne organisøtion er, øt den kan flyue

i mindst tre minutter.

B. Aa-N

"Flyvende sommer" kunne mon måske kolde dette
flyvende fontosi-fosfer. I hvert fold er rosen helt på
toppen sprunget ud.

Der er lydeligt, at inspirotionen lil denne model er
hentet blondt pyromiderne i Ægypfen.

Do Cloude Dornier i 1923 loncerede den l2-motorede DO-X - der ogsd kunne koldes den flyvende
vindmøllepork - brugfe han befegnelsen "flyveskib".
Peter Hoos præsenterede iBerlin en lidt onden udgove of et flyveskib.
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Blqndede mål
v/

Jørgen Korsgoord

SWG

|
2
3
4
5
6
7
8
I
10
11
72
13
74
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2g
29
30
35

i--,

q__'a;
For mange år siden ville englænder.ne
(og amerikanerne) stille om fra tommemål til metersystemet og fra pund
til kilogram. Det er desværre ikke lykkedes helt endnu, og fra tid til anden
mØder man disse "skæve" størrelser.
Vi kan lige repetere:

\y>

En engelsk tomme - INCH = 28,4 mm,
mindre enheder i brøkdele, f.eks. 1/8" =

å\P-c

0,725" = 3,175 mm.

"Orv io, For!

Sfqll og plonfiormer
v/JØgen Korsgaard

Hvilken planform skal vi anvende på
det næste fly? Iflg. NACA den rektan-

gulærel
Se nedenstående tegning, som er
kalkeret af efter en NACA rapport:

Det er rigtigl.
Det er meget siovere
med slore modeller".

En engelsk fod = 12 inches = 80,48 mm
En yard = 36 inches = gI,44 cm
Et pund er 457 gram og en ounze er
28,35 gram
Med hensyn til trådstørrelser hersker
der en anden orden, ja, til en vis grad
uorden, idet mange brancher inden for
engelsk håndværk havde deres egne

mål for tykkelser/diameter på tør og
tråd. Det er lykkedes at opdrive den
mest anvendte - Standard Wire Gauge
(SWG) omsat til millimeter:

Fo.e*€Zt/€E
'974 ZZ,//VfSt4/?å7Ee/s:7/t4 æ
,4 EEODy,0A /7/Sk EzzE/? €€oEE77?/-9,( W4.r4:dr'

plåNFOE/1Ee
. a)DE^)

DE ,//V/DE 462,$PøZ A,E /EEE- g7.€ZZEDE DEZE AF €P V//'€H.qZV_
OEZ VEO /go /A,/DF.1ZZL; t///vr-€L ?Ei,sb", å7 -sz.qz.//U/€
€uzsr'7€ s'=
V/ilr€?ØErz æ DEU .4E274N€Uæ?E
,Ø,e/?. DÅreztCsz.a ?øez Ee '-p/zfu.ert O€ dep- .HED O/tvA)Ar ?/z -

vP.sr,szL

W4sH-q)f v// p.4zztgz/€u/.f ,.€uDp€ pÅ s/7u47/a0€^) fue D.€
sÅ B4/uæ OE €oDE u/rVqE>bEH€E EtuDDl)

AÅrea/€5.78, t7Ea.t
AEDEE ?

J,,t(,
40

MM
7,62

7,06
6,40
5,89
5,39
4,88
4,46
4,06
3,66
3,24
2,94
2,64
2,34
2,03
1,93
1,63
1,42
1,22

I,02
0,91
0,91
0,77
0,61
0,56
0,51
0,46

0,4r
0,39
0,35
0,30
0,20

PRODUKTINFORMATION
Nyr fro Rotordisc'en
Vi er alle

i.

interesserede

i at dæmpe

støjen fra voles modelier. og fl1'r'er du
med helikopter. har Rotordisc'en en
stribe forslag.
En RD resonanspibe til 10 og 15 ccm
modeller gir-er god d;empning og koster kr. 450 og kr. 550. Til 10 ccm modeller passer Cen:er Port \itro T\rned
dæmper tii kr. -195. Oe endeiig er der
en kompakt sraldænper til .30 og .46
helikoptere. Denne deemper skrues
ganske enkelr pa. oE sa'liorer det bare" for kr .525.

De viste .Lofler- slasfiber-padler passer til 10 ccm helikoptere og giver bedre og mere præcis stying til konkurrencer og 3D flnning. Prisen er kr.

Kompolt stdldærnper

375.

Endelig har ri r-algt ar \-1se 1id: mexanik. Det r.iste hor-edgear meci frilob er
med delrin tandhjui. Det passer til alle X-Cell helikoptere. og onsker du det
optimale og gerne vil have en meddrejende hale, er her løsningen fol kr. 850.
Ligeledes tii X-Cell er den n1'e ''Uni-

ball"

gummidæmpede kobling. Et

komplet sæt koster kr. 750.

Flere popmodeller
I nummer
Hovedgeor

3

havde Lars Holte testet en

Babl'fra Bahrier. Det var en model fra
det spanske firmas første serie, og der
var et par sk6nhedsfejl. I Bahriers
2000 katalog kan man finde de sidste
nye - og meget ambitiøse - udspil fra
firmaet. Det drejer sig om en skalamodel af den berømte Ju 52 og dobbeltdækkeren Drack.

JU

Ft

52'eren

er med sine 220

cm

spændvidde og flyvevægt fra 4.600 g
en stor og imponerende model. Den
kan udstyres med forskellige motorkombinationer fra en simpel centralpr

motor med to "dummypropeller"

O

andre motorgondoler

r33e

til

i

de

en opsætning

med tre motorer.
"Uniboll" kobling

Doppeltdækkeren Drack på 162 cm
er tiltænkt en 20 ccm frrtakter og har
med den en flyveklar vægt på 3.400 g.
47
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Tips

TREKANTER, trekonter ......
Har man brug for at lave en større por-

tion trekanter i samme st6rrelse, kan
det måske betale sig at fremstille den
viste "maskine".

RC-referqter

Grillen kom i gang til frokosten, og
som en lille overraskelse var der også
fødselsdagskage om eftermiddagen.
Der var præmie til bedste pilot ge-

nerelt samt præmie

FsB

l0

celles stævne

6. mai 2000

EFK87 og NFK afholdt

i

fællesskab

sæsonens første 10 celles konkurrence.

Målet var at få så mange som muligt
ud at flyve, og det lykkedes til fulde.
Nogle piloter prøvede kræfter med

baneflyvningen for første gang, medens de mere garvede havde travlt
med at ryste vinterdvalen af sig.

Der var 15 piloter til start. Modelmæssigt var hele spektret repræsenteret: Fra rolige termikmodeller
over de gængse hotliners til de helt

hidsige konkurrencemodeller.

Dygtige officials sgrgede for afviklingen af konkurrencen, og v fløi 4
runder i bragende solskin tilsat en
svag vind. Totalt set var vi samlet over
30 personer på pladsen i Langstrup.
42

til

med sin nye Surprise 7 og en børsteløs
"vaskemaskine". Michael nåede op på
26 ben i bedste runde og var iøwigt så
ubeskeden at vinde med 3000 point ud
af 3000 mulige. Han havde en landing
undervejs, som jeg har lovet ikke at
skrive om, så derfor ingen historie om

bedste "ikke-

børsteløse" pilot. Præmierne var spon-

seret af Electric Flight Equipment
samt overskuddet fra frokostkassen.
Michael Buchreitz vandt generelt

Slutresultat:
Nr. Navn

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Michaei Buchreitz

Erling Jensen
Claus Tønnesen
Jeppe A. Jensen
Peter Bech
Rene Madsen
Sebastian Hammer
Thomas Qvarfot
Bjørn Rasmussen
Jørgen Tønnesen
Hans M. Andersen
Søren Eyrich

10
11
12
13 Bo Kristensen
14 Hans Hansen
15 Jan Abel
16 Per Hassing
17 Per Johansen

Totai

en fliks-flaks medvindslanding. Michael vandt en 10A strBmforsyning.

Runde

1

3000
2913
2838

1000
963

28t6

944

2766

920
892
750
468

2640

2394
2383

2086
l-605

1440

949

611
487

1340

0
0

646

646

0

0
0

0
0

0

0
0

2
1000
978
951
955
951
818
827
699
181
859
0
747
00
00
00
00
00

Runde

Runde 3

Runde 4

1000

1000

972

926

9t7

938

977
895
857

888
865

769
829
747
259

798
855
728

7t2

728

0

593

891

0

0
0
0
0
0

Ren6 Madsen vandt titlen som "bedste børste". Ren6 floj med en selr.konstruktion drevet afen }Iega motor. Jan

Hacke regulator og 10 stk. standard
RC2000 celler. Ilodellen r-ar næsten
frisk fra byggebr'ættet. men Rene naede op på først 2r19m sa hele 20 ben i
løbet af dagen. Rene landt 10 stk.
RC2400 celler.

Jan og Hans var ude og træne med
deres 27 ceiies n.raskiner: derfor figure-

rer de ikke i resultatlisten. Claus havde crashet sin 27 ceiles dagen før; derfor frgurerer han i resultatlisten.
Stor tak til alie deltagende parter.
Dette var en for4r'gende dag.

Peter Bech

o.'s

Claus Tonnesen

JM 2000
Så har Viborg RC igen i ar a{holdt JM.
i kunstflyvning d. 20.-21. maj.
Der var så mange tilmeldinger, at

jeg var spændt pa. om vi kunne nå alle
de runder. som der var planlagt. Der

var tilmeldt 20 piloter', men Allan
Sørensen meldte fra om lørdagen

p.g.a., at han havde skadet sin nye model.
L6rdagen startede med frnt vejr, og
vi havde planlagt 2 runder i FAI-Nordic, og med 12 piloter bliver det 24 flyv-

ninger af ca. l0 mininutter. Når dertil
kommer tid til dommerskift og frokost,
kunne det godt blive sent. Men det gik

over al forventning. Folk var hurtigt

ude af startboksen, så det endte med,
at der biev fløjet 3 runder i stedet for,
og rt var færdige i god tid .
Søndag skulle der så flyves 2 runder
i FAl-Nordic og 3 runder i Sport, hvor
der var tilmeldt 7 piloter. Så hvis man
syntes, at tiden var presset om lødagen
og sammenholdt det med, at vi skulle
gennemføre 45 flyvninger om søndagen, kunne man nok får den tanke, at
det kunne da ikke lade sig gøre. Men
nu er sportspiloter jo hurtige folk, så
det gik frnt.
Omkring ved fire, halv fem-tiden

1
2
3
4
5
6

Niels Ole Skou
Viborg RC

Sønderborg

3974
3959

Ole Kristensen

Haderslev

3921

Erik Toft

Falcon

Torkil Hattel

NFK
NFK

3692
3482

Morten Laugesen

9t--

Nordia.

I
2
3
4
5
6

Anders Rasmussen
DanSeverinsen
Eggert Neistrup

Haderslev
Dragsholm

Frode Jensen
Arne Madsen
Per Villadsen

Grenå
Spjald
Viborg RC

Sport
Bent Christofersen

I
2
3
4
5
6
7

Ivan Pedersen
Niels Ole Skov

4000
3953
3931

NFK

3757

3463
3230

Viborg RC
Skive
Viborg RC

2000

t879

Per Nymark
Finn Mortensen

Gudenå

7697
1639

MMF

7625

Svend E. Funder

Gudenå
NRC

1550
155

Claus Christensen

\ejle

Stpingssgrupper:
Ktmstftyrning:
Peer Hinrichsen
for modelfllvning med radiostyrede modeiier

Mette; uden hende havde vi nok ikke
fået noget ordentligt at spise.

NFK

Tif. 75 S2 73 69
E-mail: slendOpost6.tele.dk

Arskontingent senior kr. 350,- + indm.gebl'r
kr. 25.-. A'skontingent junior 160,- + indm.ge-

i sidste omgang.
Jeg vil sige tak til piloter og hjælpere for en god weekend. Særlig tak til
sty'r'tede

Finn Lerager
PeerHinrichsen

Svend Piougsrnip
K.ærmindevej 13. 7100

RC-unionen er den danske landsorgani-.aiion

skår i glæden var, at Svend E. Funder

Resultaterne
FAI

Eliteudvalget:

RC-unionen

var der præmieuddeling, så alt i alt en
god rveekend med masser af flyvning.
Erik Toft havde en fun-flyver med, som
han gav opvisning med. Det eneste

-qfllmannsvel JU. -[.tv..
6-100 Sonderborg
Tr. 7.1 -13 12 60

E-mail: peerh 0post.tele.dk

b1'r'kr. 25.-.
\-ed indmeldelse skal der altid betales et
luldt arskontingent. Indmeldelsesgebw er 25.Iledlemmer. som indmeldes i årets sid-qte halrdel. ril auromiatisk fa overskydende belob refunderet i n-=sie :,rrs kontingentopkrævning.

Sr a'-:rnodt !!.:

RC-uniorers tiennie-.ide på Internettet:
http:,1,n'ri-,i-. rc-ur;rrren.dk

Skalamodeller:
Bjarne Pedersen
Langgade 113A, Kaas
9490 Pandrup

r:
Edk Dahl Chrisren,.en
Engskorbakken 122
8541 Skodstrup

TIf. 86 97 93 92
E-mail: moose@private.dk

Fly'v'eplads-udvalget:
Erik Nymark
Bakken 23, Fvnshav
6440 Augustenborg

tlf.74 47 45 47
E-mail: le.nymark@mail.tele.dk

Frekvenskonsulent:
Jan Hacke
Lotusvej 13, Tlrne,4000 Roskilde
tlf. 46 13 89 85

Salgsafdeling:
Heidi Hansen
Jembanelej -1. .1262 Sandved

tif. 5;

-15 67 02

Tif. tid: alle hverdage meliem

kl. 17.00-19.00
Methanol:
Jens Larsen
Sydvestvej 34, 8700 Horsens,
tlf. 75 64 73 43
fax:75 6473 44
E-mail: jensl@post12.tele.dk

tlf. 98 24 08 07
Besty-relse:
Lars Kildho.t
S1 dklstcns \[:'.;..
T1f. 43 97

;;

E-mail: bjap@post .I ele.dk

:

Helihoptermodeller:
Benthe Nielsen

r:r-,r:ri

irr

E-mail: lki@b:ira.dt
Jens Larsen. Osrjl.:k

\Iii..

Svend Plous;rr-o. RC.F.:.
Jgrgen Hol:oe. KFK

:.ræstformand

.:

Ole Lund. Dronningiu::i \ll.]i.
Erik Nlrnark. Soncie.r'oo13 \Ii\.
Torben
'lb

lloller. OIIF.

Kjær. Ø.tj1 sk

\lfli..

:;DD.c

Jri

Amlundvej 4. 7321 Gadbjerg
ttf. 75 88 54 54
E-mail: rotordisc@teknik.dk

RC-unionens sekretariat:
Karen Larsen

Hiulets Kvarter 262,5220 Odense SØ

Rugmarken 80. 8520 L1'strup
tlf. 86 22 63 19
telefax 86 22 68 67
sekretariat@rc-unionen.dk
Girobank 326-5366
Tlf. tid: 16.30 - 18.30

t1f. 66 15 58 69
E-mail: t_m@wanadoo.dk

Torsdag til kl. 19.00
Fredag,4ørdagisøndag er telefonen lukket.

Sportsflyveudvalget:
Torben Møller

43

oFFlctEr STÆ.VNEKAtENDER

2OOO

F3A kunstflyvning
16.-17. september

F3C helikopier
9.-10. september

NFK Cup

NFK

Finn Lerager, tlf. 48 27 86 06

Oktober

3. DM afdeling
Begynder seminar

F4C skolo
9.-10. september

DM skala

Sandmose N{FK

DM F3B

Esbjerg

Morten Christensen, tlf .75 13 14 06

Sønderborg F3J

Sønderborg

Jesper Jensen, tlf. 74 42 09 90

DM F3F

Hanstholm

Jørgen Larsen, tlf. 97 93 62 61

DM 2M
Nordisk 2m Postkonk.

GudenåÆanders
(res.dato: t. sept.

El-populær

Falcon. \-eerst

Elektrotræf

EFK 87

Peter Bech. tlf. 44 48 28 0B

Dragshoim
Grenå

Peder G. Pedersen, tlf.59 65 24 76
Frode Jensen, tlf. 86 33 4299
Per Nymark, tlf. 86 41 50 52
Tommy Olsen, tlf. 75 88 21 01
Tommy Olsen, tlf. 75 88 21 01
Torben Enemark. t\f.75 95 42 98
Erik Hindborg, tlf . 32 52 57 70
Carsten Skamris, tlf .56 14 38 77
Finn Sørensen, tlf.66 16 Bg 63
Andreas Larsen, tlf.48 30 19 93

Styringsgruppen tlf. 75 88 54 54 eller 75 8273 69
Styringsgruppen tlf. 75 88 54 54 eller 75 82 73 69

F3B svæveflyvning
2.-3. september

F3J svæveflyvning
26. august
F3F svæveflyvning
7. oktober

2M svæveflyvning
27. august
27. august

)

Per Nvmalk. tlf. 86 41 50 52
Steer.r Hoj Rasmr.rssen. tlf. 43 45 17 44

Elflyvning
27. august
3. september

f,sben l{l istensen. rll. 75 55 75 79

Øvrige orrqngementer

augrlst
august

11.-13.
12.
16. augrrst

18.-20. august
18.-20. august
18.-20. august
19. august

20. august
28. august
10. september
24. september

Hobbyfll'r.ertræf
Abent hus
Abent Hus
Hobbytræf
Hobbytræf
Hyggetræf
"Kom og flyv-stævne"

Mfk. Gudenå
Ellehammer
Ellehammer
Fredericia
Københavns Mfk.
KFK, Soderup
Odense M{k.

Svæve/slæbe-træf
Fly for Fun Ær Show

Fly for Fun
Eliteweekend

NFK
Fllwestation Vandel

lnternotionqle mesferskober
12.-13.

august

NM FSB

Sverige / Herijunga / GOteborg

Orientering fro RC-unionen
Bemærk

NORDJYSK RADIOST\IRINGSCENTER

at sekretariatet har faet ny e-mail adresse
sekretariat@rc-unionen. dk

E-mail: nrc@cokeman.dk

Nyt tlf.nr.: 98 12 23 59

Radioflyveklubben
Se

i øvrigt klubfortegnelsen i MFN nr. 3i00.

A-certifikqter
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507

Nye kontqktqdresser:
3 klubber har ændret kontaktadresse:
NUUK MODELFLYVEKLUB
Michael Mulvad, box 1002, 3900 Nuuk.
E-mail: mm@grennet.gl

Michael B.H. Henriksen, Landmandsgade
25,9293 Kongerslev

Tlf. 98 33 29

RØNDE RS LEV MO

DE

LFLYVE KLUB

Anders Bak Rasmussen, Ravndalen
9310 Vodskov

Tlf. 98 29 10 41
E-mail: andersb@business. auc.dk
44

Hans Peter Christensen. Aarhus

1508 Erik Wagn, Radioflyveklubben
1509 Søren Reffskier Svendsen,

Narsarsuaq Mfk.

11

E-mail: mhenriks@vip.cypercity. dk
B

Niels Hassing, Bastrupflyverne
Jesper Rasmussen, Svendborg Mfk.
Brian Hansen, Sydkystens Mfk.
Hans Asbo Nielsen, Borup Mf.
Palle Sørensen, Østfyns Mfk.
Kaj Erik Olsen, Vejle Mfk.
Lasse Rosenstrøm, Odense Mfk.

Mfk.

AVIATOR

65,

1517 Birger Poulsen, Aviator
1518 Hans Jørgen Bruun, Aviator
1519 Thomas Synnestved Knudsen,

1510 Jens Mikael Brandi, Aars Mfk.
1511 Brian Stenild, Aars Mfk.
1512 Henrik Dalsager Christensen,
1513

Aars M{k.
Kaj Ove Andersen, Løgstør Mfk.

1514 Claus Elvers6e, Sæby Mfk.
1515 Kenneth Christensen, Aviator
1516 Jesper Dahl Christensen, Aviator

1520 Andreas Fugl, Fåborg Mik.
1521 Uffe Lavard Clausen, Sønderborg

Mfk.
1522Lars Kragelund, Kolding Mfk.
1523 Michael Daisager, Aars Mfk.
1524 Bruno Jørgensen, Vestiollands Mfk.
1525 Thomas Hviid Nielsen, Dronninglund Mfk.
1526 Ole Sten, Fredericia Mfk.
1527 Jørgen Christiansen, Haslev Mfk.
1528 John Marquartsen, Radiofly'veklubben
1529 Ren6 Andersen, Kalundborg Mfk.
1530 Thomas Munch, Fredericia Mfk.

H-certifikqter
058 Bjarne Bartels, Sydkystens Mfk.

Stormodelpiloter
Kristian Juul Svendsen, Woodstock
Lars Therkelsen, Woodstock

løst oq fqst fro
sekreiåriotet

na at fll-\'e a1le runder. Viborg havde sørget
iol ciet gode vejr, og vi fik alle runder plus

Medio iuni 2000 el vi 297i :r:i-r-::r::.,r' -:.rcI. 181 restanter (i 1999 296ir r::.i-;l::rer'
med 185 i restancerS\;!'r".i.- ::. -: ::.-, uchavende pa 60.2s0 kr'.D.: '.:- :. j.. :: ii ::Jr'

tur. og de blev afholdt

er-r

halt en nettotilgal)- ll-: .,:, r'.: j..r,..,.,' .iden medio aplil. o- ::.:'..: ..,:' j: .,il'tr:tinler. Det er lo|bluf.:-.i:. .:. :.: :r..:rq< el' sa
Iænge om at beta...
Vi har siden n:d. -::::- n.,draget 265 emails ogserrdr 9:1.-:'':...\-: r., iige gore opmærksom pa. a: r'r r:-.-l' ,:.: n1'e-mailadresse som

e1':

sekretaliat 2 r'.-..:. : ::.. ii
og ønskel ci:: -.-: s.:-iir- loget til den samlede bestl-r'ei:e. a't' --n::.i.:ldressen:
bestl'rel sen ! r'c - .;::i,r:ren. dk
\ri vi1 Sclre h.ni
til l[odelflyve Nyts
'se
side 8. Læs r.en1-gst det i blå indramning.
Det kunne r'æt'c. ciu tar i tvivl. Det forsinker postsangen. nar artikler/indbydelser
mri ikke birvel sendt ad de rette kanaler.
\ri f:r' n-range gange forespørgsel om,
hvad lolk egentlig ringer om, og hvad der
bliver spurgt om? Vi har derfor prøvet at lave statistik i en 14 dages tid.Vi vil pr6ve at
se pa en

helt almindelig dag i juni måned,

eksempelvis tirsdag den 13. juni. Denne
dag blev der afsendt 19 breve med det danske postvæsen, og vi modtog 9 e-mails og
afsendte selv svar på 2. Vi fik 14 opringninger. Af de 19 breve vedrørte de 5 girokort til
nye medlemmer. en forsikringsanmeldel-

se, en udlandsforsikring. et elstatninqs-

medlemskort til en enkelt og brev til bestr-relsen.

Vi kunne ogsa have r.a1gt en anden dag.
12. juni, hvor der bler.

f.eks. mandag den

afsendt 21 breve (heraf materiale
medlemmer).

til

8 nve

ekstra med.
De sjællandske mesterskaber stod så

i

vi allerede godt henne på sæsonen, og
vi har fået afholdt 4 af årets 5 konkurrenSå er

cer. Jeg kan afgode grunde ikke berette om

danmarksmesterskabet, da det i skrivende
stund ikke har r'æret afholdt, men jeg vil
her kort referere fra de første 3 konkurrencer.

Falcon-cup

er traditionen tro

årets

første kor.rkuuence og blev afholdt d. 29. og
30. april. \ejret var med os, og vi frk en fin

weekend ud af konkurrencen. Da det er
først pa sæsonen. kunne man godt se, at
der ikke var biei'et tr'ænet så meget på de
nye proglanner: t.nen alle fandt da ud af,
hvordan de skulle :ennemfl;wes, og hvor
der skulle lægges e^.tr-:r lr'æning ind. Sport
klassen var repr=seliere: med 3 deltagere,
og det ma sige: at \-ær'e meset godt så tid-

ligt på

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Pilot

Point

Ole Kristensen
Peer Hinrichsen

3000
2919
2909

Finn Lerager
Erik Toft
Torkil Hattel
Morten Laugesen
Leif Widenborg

Norclic
1 Eggert \ejstrup

2
3

2657

2393

t562
417

Dan Severinsen
Eggert Neistrup
Frode

4000
3925
3631
3622

Jensen

Bjarne lladsen
Kåre Kristiansen

2926

Sport
1 Ivan Petersen

2
3

3000
2928

Finn Rasmussen
Mick Ttrrland

2B12

Styringsgruppen ønsker følgende
sjællandske og jydske mestre til lykke:
SjæIlandske mestre:

FAI:

Finn Lerager fra NFK

Nordic: Dan Severinsen fra Dragsholm

Sport:

mfk

l:lålr.-".sen

fra Bastrup fly-

Nr
1
2
3
4
5
6

Christoffersen

fra

Viborg

mfk.

Sport-klqssen flyttes
fil lørdog
Efter nu at have afholdt de 3 første konkurrencer i år har der været et ønske om at

til

29lE

Bjarne ]Iadsen

2916

Da det har vist sig at være sr,ært nogle
gange at kunne blive færdig til ordentlig tid
om sondagen. og da der ikke har vist sig no-

Bent Christoffersen
Niels Ole Skov
Finn Mortensen

2000

Pilot
Finn Lerager
Peer Hinrichsen

1852

Træningsweekend
Point
3974

Torkil Hattel

3959
3921
3692
3482

Morten Laugesen

DJ'

O1e

Kristensen

Erik Toft

Anders Rasmussen
Dan Severinsen
Eggert Neistrup

I

4000

Frode Jensen

3953
3931
3757

Arne Madsen
Per Villadsen

3463
3230

lvan Petersen
Niels O1e Skov
Per Nymark
Finn Mortensen
Svend Erik Funder
Claus Christensen

Peer Hinrichsen
Ole Kristensen

Erik Toft
Torkil Hattel
Leif Widenborg

Vi havde igen i år valgt at afholde træningsweekend i både Haderslev RC og i
Dragsholm rn{k.
Ligesom sidste år var der ikke mange,
der benyttede sig aftilbudet om at få hjælp
til trimning og træning med flyveprogrammerne, men det vil ikke afholde os fra at
gentage det til næste år igen. Vi kan nem-

lig

se, at de, der dukkede op,

ar'.

r'il blire opllst til næste ar.

fik meget ud af

weekenden, og vi, der var der i forvejen,
havde så det mere tid til at træne sammen.
Om det bliver i de samme klubber ti1 næste

2000

De europæiske mesterskqber i kunstflyvning

1879
1697
1639

Allan Sørensen fra Billund, Ole Kristensen
fra Haderslev og Peer Hinrichsen fra Søn-

t625
1550
155

Sjællandske mesterskaber
Pilot
Finn Lerager

gen deltagere i X-klassen, flytter vi Sportflyvningen til om lørdagen.

7947

FN

Nr
1
2
3
I
5
6

Frode Jensen fra Grenå mfk.

Sport: Bent

Frocie Jensen

Sport
1 Bent Christoffersen

2
3
4
5
6
7

mfk.

Nordic:

orn lordagen.

Nordic

1
2
3
4
5
6

Peer Hinrichsen fra Sønderborg

flr.tte Sport- flyvningen fra om søndagen

Sport

1
2
3

FAI:

299S

saesonen.

Næste korrkulrerc. \'ct' ie .jvdske mesterskaber scm bler' ;i::r-d: i \1bolg mfk.
Nu havde de forsie l=r'':r' :-benbalt lagt
sig, og piloterne hai'cic i:.,:: .: o.:r' uJct ltere til at træne i. sa de n; ne:i:e at kunne
deltage i konkun'encen. iol iel k,rn: ikke
færre end 7 sport piloter'. 6 nord,c og 6 F-\l
piloter. Det betocl og.a. at cicr':ii- \..r'i:d
til dårligt vejr, da vi eliers ikke i'ilie kiinne

1
2
3
4
5

Jydske mestre:

Resultater fra de 3 konkurrencer:
Falcon- cup 2000
FAI

Jydske mesterskaber
FAt

grupPen

for

Ringsted mfk.Vi
havde ikke før afholdt nogen konkurrence i
Ringsted, da det er en forholdsvis ny klub;
men det betød ikke spor. Klubben havde
lagt et stort arbejde i at gøre opholdet i
kiubben så godt som muligt, og det lvkkedes til fulde. Der var desværre kun 3 sport
piloter, og det kan godt skyldes den ret dyre broforbindelse, vi har. I hvert fald var
der kun 6n fra Jylland, der stillede op i de
sjællandske mesterskaber. At han så også
skulle gå hen og vinde, er en anden side af
sagen. I Nordic og FAI kan vi ligesom se, at
deltagerantallet har fundet sit leje ved de
6-8 deltagere ved hver konkurrence, så er
det rart, at der er ved at komme flere i
Sport, da detjo er her, vi skal rekruttere de
næste Nordic piloter.

Nordic

Point
3972
3957

3939
3699
3673
3386

Til

september skal landsholdet, der består

derborg, til EM i Belgien. Som holdleder tager Finn Lerager med, og med hans erfaring indenfor deltagelse i internationale
konkurrencer har vi et godt udgangspunkt
for EM 2000.
Som da landsholdet var i Florida sidste
år, vil vi igen prove at opdatere RC-unionens hjemmeside med daglige beretninger.
Følg derfor ekstra godt med på RC-unionens hjenmeside fra september. Til et senel'e nummer af MFN vil vi have referat
klal med alle oplevelserne fra Belgien.
Al1an Sørensen skulle have haft en Æ1i45

ance og err Caprise klar til tr[,I. Al]an harde dog et uheld med sin helt nye Capri-se.
I)en el ikke til at reparerc. så han rril deltage med -sin Alliarice, som han på nuværende tidspunkt er ved at lægge sidste
hand pa. Ole Klistensen har sin vel afpi'øvede Larimar. og han vil til -.epternbcr
ogsii have en Smaragd klar'. Snaragden cr
sidste model fra Wcrl{lang l{att, så den skal
nok flyve lige sa godt son-r alle de andre modeiler, der kommer fra Hr. Nlatt-s hand..Ieg
skal selv deltagc med min Caprise og cn A1-

liance fra Christoph P. Leroux . Mter udtalelse fra den nordiske mester Ola Fremming fra Norge skulle det r.ære cn yder.st

vclflytcnde rnodel.
På stylingsgruppens vegne
Peer Hinrich-sen
.:r:t;s::l

Orientering fro
Skolosfyrings9ruPpen
Skaia-styringsgruppen har a{ho1dt dommerseminar d.20.-21,. rnaj, hvor vi i samar'be-ide med vore dommele vedtog noglc ændringer i popul:er sl<alaklassens regler fra
og med

i

år.

at indfør'else af en
maksimum-grænsc pa 10 kg har givet
en nogle utilsigtede virkninger, oprettes
der 2 klasser for populierskala: A = max.
10 ks. B = l0-20 kg.
Det vil give mere lige vilkal for udovcrne, og samtidig abner B-hlassen for flc.re

1. Da det har vist sig,

deltagere.

Fra og med 2001 vi1 \'ægtgrænserne blive ændret til A = max. 12 kg og'B = 12-

20 kg. Dette sker for at lægge

r,ægt-

Erælrserne pr1 linie rned F4C, som netop

incliolcl clennc lcgel i 2001.

2. Fol

?s

tæ.

5r'1r"

r

o

rrt qive plads

til

rrr,c

pilotel i hlassen

indfores. sa ciet er g:eldcnde fi'ir og meci i
ar, at når samme pilot/model har vundet
DM 2 år i trrek, udgar piloten af populærskala klassen med pagældende model. Med andre ord, sa skal piloten møde
med en ny modcl ved næste DtrI, hvorimod modellen godt kan deltagc rned cn

i

anden piJot.

'.,fe

På F4C området indførcs der en mrengde
nye regler med virkning i 2001, som vil firre
til for meget at skulle offentliggørc pa disse
side. Blot skal det ni€vnes. at stormodelklassen er nedlagt i international sammenhæng. Styringsgruppen vil i nær fremtid offentliggøre ændringerne på RC- unionens
hiemmeside, og interesserede er meget ve1komne til at kontakte undcrtegnede for udlevcring af et eksemplar rned pågældende

-.::at:..a-.i.
I l.i.

:ri-i.r;å

Øverst er dommere og pilofer

t

oktion ved JM

46

.; ..
:;: :li'l

iViborg

forgrunden Mick Turlonds Konge Cobro. Og
Rosmussen, lvon Pefersen og MickTurlond.

rcgelændringer.
Endvjdcre arbejdcr Styringssruppcn pa
at revidere det samlede regel-.æt. sa et opdateret regelsæt skulle foreiigge i det nyc
år.

Derunder gøres der klor til sfort ved SM i Ringst'ed. I
nederst ses Sportli/oterne ved SM Ringsted. Fro"v. Finn

i

Med venlig hilsen
Bjarne Pedersen.

Orienfering fro Helikopter-sfyringsgruppen
Nye FAI

manøvrer
træder i kraft
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pr. 1.1.2002
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til
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Motorstørrelse:
15 ccm.

Nye regler kan

rekvireres hos
ringsgruppen
ved at ser-rde en
frankeret ku-
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Sport:
Der var kun 6n deltager

Filskor- \1ode1fl yveklub
Fil skor' llodeifl yveklub
Fiiskor- lIodelfl 1'r'eklub

3000.00 Point

Odense

2354.21
2280.92

Falcon ]Iodelfln'eklub

Io

G

e

h

)Iodelflyreklub

d

Å

:c

4. Stephan Wiese
5. Svend Plougstrup

å

(

-l

6.

I

n
o
€

sa

Q

afd d.

h

5t

llJ

1.

F

sL

s-

z

FAI:
1. Michael Nyegaard
2. Søren Østergaard
3. Kai H.Nielsen

å

s

l{
_{

Resultat frta D]\I

\/

E

ci

Lrl

I

Thomas Wiese

OdenseModelfl;weklub 3000.00point

Populær:
1. Bjarne Jæger
2. Leif Widenborg

Ringsted Modelflyveklub 2933.33

2958.75

289t.46

Bogense ModelflSweklub 3000.00

47

Ouerført til DM-poittt

Michael Nyegaard
2. Søren Østergaard
3. Kaj H.Nielsen
1.

1000.00 Point
986.25
963.81

4. Stephan Wiese
5. Svend Plougstrup
1. Thomas Wiese

Bjarne Jæger
Leif Widenborg

1.

2.

784.73

760.30

Næste DM afd. afholdes d. 5. aug. på Fi1skov flyweplads.

Klasserne:
FAI - SPORT og POPULÆR bliver kun afviklet, hvis der er minimum 3 deltagere i
hver klasse.

1000.00
1000.00

på

H

e

likopter_ styrin

gs

grup

977.77

oåii

ririfrin

^ ",

Linestyrings.Unionen (CL-unionen

)

er den danske landsorganisation for modelflyvning med linestyrede modelfly.
Unionen er tilsluttet Kongelig Dansk

Aeroklub (KDA) og F6d6ration Aeronautique Internationale (FAI).
Årskontingentet for år 2000:

Als F3J 2OOO
26. augrrst

Sønderborg Modelflyweklub Indbyder ti1
Als F3J lørdag den 26. augtst og med s6ndag den 27. august som reservedag.
Der fl1wes efter FAl-regier.
Der kan lægges liner ud fra lørdag morgen kl. 08.00. Der er morgenkaffe kl. 09.00

start kl. 10.00.
Man kan tilmelde sig pa 4 niands hold.
Har man ingen at være pa hold med. lavel
og første

med en max. vægt på 10 kg og B klassen for
modeller med en vægt mellem 10 og20 kg.
De øvrige regler for Populærskala er gældende for klassen. I internationalt regi eksistere F4C stormodel klassen ikke 1ængere; men såfremt der måtte være tilslutning
hertil, afvikles konkurrencen efter gældende F4C regler.
Alle er velkomne til at campere på vores
plads fra fredag eftermiddag. El. og vand
forefindes på pladen.
Bliefir.rg kl.10.00 lor.daq'. hvorelter. r-i qar
nvcr' 1 il derr sirr is.\t. ],.don:ntrt...
Staltgebvret er sar tii 175 kr'. pr'. ntociel

I

Jens Geschwendtner
Lundeager 28
2791 Dragor
TIf . ;?,2 94 71 47

senest den 22. augrrst.

bjap@post.tele.dk

NFK.CUP 2OOO

Bestyrelsesmedlemmer

Esbjerg Model Fllweklub har hermed 91æden af at indbyde til DM F3B-2000, som
finder sted den 2.-3. september på vores flyveplads ved Varde.

Det hele starter med, at der fra kl. 8.00
kan sættes spil op, hvorefter vi drikker kaffe og spiser rundstykker kl. ca. 9.00. Flyvningen starter omkring 10.00.
Resten af weekenden kommer til at for1øbe, som det plejer i Esbjerg - altså med at
fl1've, spise og have det sjovt.

Prisen for hele herligheden vides ikke
med bestemthed, men det er

fra.
Ved

til

at betale sig

tilmelding oplyses flg.:

OY nr.
Rc-Dk nr.

Minimum 2 kanaler, helst

til Bjarne Pedersen

senest den

2. september

tlf. 98 24 08 07.

Sidste tilmelding er den 17. august.
Med venlig hilsen

Morten

Tlf. 75 13 14 06
mj@mail.tele.dk

DM i skqlo
9.-10. september
Sandmose m{k. indbyder til DM i skala d.
9.-10. september.
Der afholdes konkurrence i alle klasser,
F4C og Populærskala, og som noget nyt afprpver vi de for nyligt indfgrte Populærskala klasser A og B. A klassen er for modeller
48

Unionsformand:

Carsten S. Jgrgensen
Langgade 18, l.tr'.
9000 Aalborg

Nordsjællands Fjernstyrings Klub indbyder hermed til den 9. NFK-CUP i kunstflyvning i klasserne

tlf.

FAI, Nordic, Sport og X.

Per Saurberg
Sønderkær 266

Dragsholm Mfk. stiller igen i år deres plads
rådighed for os, så stævnet vil blive af-

tlf.

til

holdt d6r.
Kortskitse tilsendes, hvis det ønskes.
For FAl-klassen er stævnet udtagelse til
\t\{ og NM 2001, og for Nordic er det udta-

NM 2001.
Vi starter med briefing 1ørdag kl. 10.00.
Søndag er der briefing k1. 09.00. Der vil
være mulighed for trimflyvning fra kl.
gelse ti1

08.30.
3

Unionens Web.adresse:
irttp :'iri ri ri'.modclfl 1r'ning.dk

16.-17. september

ii

Linestyrings Unionens sekretariat:

Niels Lyhne Hansen
Gormsvej 14
7080 Børkop
tlf.75 86 62 79
E-mail: lyhne@get2net.dk

DM F3B.2OOO

)i

Nærmere oplysninger herom fås fra

Tilmelding

pr'. klasse.

Minimum deltagerantal: 3 i FAI, Nordic
og Sport, 2 i X-klassen. Safremt der ikke er
deltagere i X-klassen - eller kun få - vit der
blive fløjet Sport begge dage.
Del kan købes ø1, vand og pØlser m.v. på

pladsen, hvor der også kan camperes fra
fredag aften. Der er gode toiletforhold.
Lørdag aften vil der blive arrangeret
fællesspisning.

Tilmelding skal ske

til Torkit Hattel

på
tlf. 48 48 30 03 senest fredag d. 8. september med oplysning om RC-nummer, klasse,
frekvens og hvor mange der deltager i fællesspisningen lørdag.

Startgebyr: kr. 150,- for FAI og Nordic.
Startgebvr: kr. 80,- for Sport og X.
Ve1

mødt

NFK

425,-kr.
350,-kr.
200,- kr.
100,- kr.

Medlemskab kan også opnås gennem
indmeldelse i en afde klubber, der er
tilsluttet unionen.

jeg nogle hold.
Der kan købes pølser og vand til middag.
Konkurrencen tæ1ler til NOI'I-2001,
EM-2001 og WI-2002.
Tilmelding til Jesper Jensen påtlf.74 42
09 90 eller e-mail repsej-fusk@post.te1e.dk

2.-3. september

il

Senior med Modelflyve Nyt
Senior uden Modelflyve Nyt
Junior med Modelflyve Nyt
Junior uden Modelflyve Nyt

98 77 03 81

E-mail: csi@nvdk

7190 Billund
75 35 36 04

Aage Wiberg

Sondergårdsvej 30
7400 Herning
tlf.97 20 97 37

Linestyringsredaktør:
Carsten S. J6rgensen
Langgade 18, l.tv
9000 Aalborg
98 77 03 81
E-mail: csj@nv.dk

tlf.

Regeludvalg:
Jesper Buth Rasmussen

Almavej

8

9280 Storvorde
tlf. 98 31 91 98

Sommerlejrudvalg:
Ruben Sonne
Skolegade 64
7400 Hernir-rg
tlf.97 27 41 06

Konkurrence-kqlender 20OO
Dato Konkurrence
I2/8 Asfaltræs
13/8 Hedeslag
26-2718 DM
24/9 Høst Vest
DM Dieselco:::L,.::
7ll0
8/10 Høst Øst

-\r:;i,rr-

Klasser
Æle asfaltklasser
Dieselcombat
Æle undtagen Dieselcombat
Æle

P-r=r-inerne

Dieselcombat

P-r--inerne

Alle græsklasser

Her-iig \Iode1fl1-veklub
H.r-rrg \Iodelfllveklub
-!-

,*:,--

LinesfyringsUnionens

konioktnef
Veiledere for nybegyndere
Per Sauerberg,

World-Cup konkurencer 2000
Dato Konr;r=:-.=
13-14/8 15th h:e::-.:--:-,.-r Control Line
19-2018

20r,r_r

]ItsZ3-C-:p

200r,t
2u0r'r

G- l-.-

2-Bl9 20!t,t C:r!:. i'tlr,,
22-24/9 20r.1_r \::. C:!
22-2419
29/9-1/10

l4-l5ll0

D:::

r

De-' Cup

C':c
7th Op::: -:::. ie \-alladolid

Sted

Pepinster (Belgien)
Untersiggenthal (Schweiz)
Lugo (Ravenna - Italien)
Gyula (Ungarn)
Dej (Rumænien)
Nonomoskovsk (Ukraine)

Valladolid (Spanien)

Sønderkær 266,
7190 Billund
T1f. 75 35 36 04

Klasser
ABC
B
ABC
AC
AC
D
ABCD

Carl Johan Fan6e,
Vingårdsvej 7,
9280 Storyorde
T]f. 98 31 70 95

Henrik Ludvigsen,
Studekrogen 3,
3500 Værløse,
Tlf. 44 65 54 5t

Indbydelser

Der vil være mulighed for at købe madvarer m.m. under stævnet.

Veileder iforbindelse med skole
09 undervrsnrng:

fid:

Har du brug for et godt råd om, hvordan Ii
nestyret modelflywning kan indgå på valgfag og i projektorienteret og tværfaglig un-

7200
13.00
19.30
d. 27. 9.00

Lgrdagd.26.

Asfohroce og Hedesloget
i Herning

Søndag

den 12. og 13. august
Du indbydes hermed til vort årlige stævne
for alle asfaltklasser samt det traditionsrige "Hedeslaget"

i dieselcombat.

Sted:

Klubbens baner på Skinderholmvej overfor

Herning Lufthavn

Søndag

Konkur-rencer
fortsat
Ca.1500 Finaler

-

12.00
13.00
19.00
10.00

Check-In

Asfaltklasser
Middag
Hedeslaget

JIJ KT

Hedeslaget

kr
kr
kr
kr
20 kr

Middag
Frokost lørdag
Morgenmad søndag
Frokost søndag
Tilmelding:
Senest 5. august til:

Somme
Wiberg
Uffe Olesen

Ruben
Aage

75
75
20
20

972141,06

97209737
97132254

filmelding:

Iinestyret modelflyvning i
ungdåmsklubber'

Senest lørdag d. 19. august, hvilket skal
overholdes, bl.a. fordi maden kommer ku-

kan rettes til:

vertvis udefra, og efterbestilling er ikke

Elmevej 25
4140 Borup

ingen mad!!!

Fritz Steffensen,
Tlf.57 52 68 37

Tilmelding til:

Ruben Somme 97214706
Aage Wiberg
97209737
Uffe Olesen
97132254

DM i Diesel Combqt 2000
+ Høsl Øst
cien i 10 cg E 10

Veiledere i
kohkurrenceklosserne
F2A speed og minispeed:
Niels Lyhne-Hansen
Gormsvej 14,
7080 Børkop

Tlf. 75 86 62

19

Program:

F2B stuttt
Henrik Ludrigsen.

Lordag:

Studekrogen 3.

KI. 13.00 Diesel Combat
KL 18.30 Præmie overraskelse
Kl. 19.00 Banket med mere,..

3500 \-ærlose.

Tlf. 44 65 54 51
F2C team-race

Søndag:

DM 2000 i Herning

TIf. 75 89 34 04
Spørgsmål om

Stadgebyr 125kr.
Middag
l25kt.

Startgebyr':
Asfaltklasser

deruisning. kan du kontakte:
Hans Rabenhøj,
Skolesvinget 1, Kragelund,
8723 Løsning

Pris:

muligt. Der betyder, at for sen tilmelding =

Ttd:

Lørdag

Check-In
Konkurrencer
Middag

Kl. 10.00 IjøsL Øst
Kl. Slut. Afslutning

den 26.- 27. august

Luis Petersen,
Østergaards Æ16 28,
2500 Valby
Tlf. 36 30 05 51

Sted:
På Ct-Unionens vegne vi1 vi gerne indbyde
til DM i Herning d. 26. & 27. august.
Der fly'r'ss i alle klasser undtagen Mouse-Race og Dieselcombat

Pilebækgård v/ Bjæverskov

filmelding:

Senest 1/10 til kudsk@pingvinen.dk eller
Steff. 57526837

Good-year
Jesper B. Rasmussen

Almavej 8,
9280 Stor-v'orde.

Tif. 98 31 91 98.

Sted:
Klubbens baner på Skinderholmvej overfor

Herning Lufthavn. Kor fra Herning mod
Sunds og fglg skiltet til luftharlen.
Der kan camperes på pladsen under ret
primitive forhold, dvs. vand i dunke.

Priser:

DM:
Høst Øst:
Begge stævner
Banket

50 kr.
50 kr.

75kr.
Ca. 120 kr.

F2D contbat
Henning Forbech,
Biilori'sgade 36 1
8000 Arhus C
12 62 36

Tlf.86

49

Fritflyvningskolenderen 2000

79r

Nedenfor finder du datoerne for alle

Urtf,runings-Un

ionen

Danmarks eneste FAI anerkendte

august
september
september
september
J-7. september
12.-1,3.

2.-3.
1.-3.
8.-9.

Kontingenter for 1999:
450 kr.

Junior

250
150
250
50

Intro-medlem
Abonnement

FAI

alene

Licens

kr.
kr.

kr.
kn

Hvis du vil vide mere om de internationale konkurrencer og andre, som ikke er
le få udvalgte WORLD CUP konkurrencer, anførthe\ så klik ind på Fritflyvningsunisom vi ved, at mange valfarter til.
onens hjemmeside eller ring til FF-redaktøren.

fritfl yvningsorganisation.
Medlem af KDA.

Senior

)

dan-

skekonkurrencerogstcevneriårsamtnog-

incl.
forsikr.

Unionens adresser:

23.-24.
1.
5.

september

oktober
november

Jyllandsslaget, Kongenshus
DM, Kongenshus
Bodeland, Egeln ved Magdeburg, T\'skland
Eifel Pokal, Euskirchen, Tlskland
Høstkonkurrence 1, Skjern Enge
Stonehenge Cup, England
Høstkonkurrence 2. Skjern Enge
Landsmøde, Ringsted

Kongenshus Mindepork
- -en]ny f riff lyvn r n gsplods

Formand (og post til):
Tom Oxager

Månebakken 5, Dalby
4690 Haslev
Tlf.: 56 39 85 95
e-mail: oxager@vip.cybercity.dk

juni mødtes en lille flok

Næstformand:
Hugo Ernst

gensinde! Og hvilken plads. Flere kilo-

Ægirsvei 38

overfladen

7000 Fredericia
93

TIf:75 92 92

Sekretær/distrikt ØstlFAI licenser:
Henning Nyhegn
Industrivænget 28
3400 Hillerød
TIf .: 48 26 35 25

FF-NYT/distrikt Vest:
Frank Dahlin
Gjerager 7
6880 Tarm
TIf.:97 37 24 42

IT-medlem:
Jens Borchsenius Kristensen
P.S. Krøyersvej 28A
8270 Højbjerg
Tlf.: 86 27 13 28

e-mail: 100776. 1403@compuserve.com

Økonomimedlem:
Karsten Kongstad
Degnebakken 22, \4gersted
4100 Ringsted
Tlf.: 57 52 57 03
e-mail: kk@ringsted.dk

MF-NYT/IVlaterialerr
Jørgen Korsgaard
Ahornweg 5, Ellund
D-24983 Handewitt

T)'skland
Tlf.: 0049-4608-6899
e-mail: jkorsgaard@foni. net

Giro og medlemsregistrering:
Peter Buchwald
Ellehøj 49, Høm
4100 Ringsted
Tlf.: 57 64 33 88
e-mail: buchwald@post2.tele.dk

Unionens gironummer: 713.9535

50

Søndag den 25

fritflyvere for at tage Kongenshus
Mindeparks Hede i ojesyn og j anvendelse til fritfllwning for første gang no-

i alle retninger og
til at gå og løbe på de fleste

meters flyvning

likum derude. Via en mellemmand (en
tidligere fritfllwer, nu svæveflJrver) fik
vi ansØgt om tilladelse til fritflyvning
på heden. Den fik vi den 9. maj i år,
hvor Fredningsnævnet for Viborg Amt
godkendte tre stævner for modelfly
uden forbrændingsmotor.

Det er simpelthen Danmarks bedtil (lydløs) fritflyv-

ste og største plads

ning.

Hurra, hvor er vi glade!

steder. Og hvilken naturoplevelse!
Vejret var desværre ikke det allerbedste, men de barske fritflyvere trod-

Jqrgen Korsgaard

sede betingelserne og frk indviet plad-

sen på allerbedste måde med flyvninger af både gummimotormodeller og
svævemodeller. Og døbt blev pladsen
da egentlig også, idet det fleste blev
meget våde under de fleste hjemhent-

ningerl!
Hedeselskabet (grundlagt af Dalgas) administrerer hele området, som
dækker omkring 1500 hektar (15 kva-

dratkilometer), og selskabet er be-

glmdt at arrangere aktiviteter for pub-

Donsk Modelfl yve Veteronklub
T

lsluttet Donsk Modelflyveforbund

v/ Erik Knudsen
Amagervej 66 . 6900 Skjern

Tlf. 97 35 77 67

Opslogstovlen
Opslagstavlen kan benlnes .:, :r ..-de;.
læsere til ikke-lbr'' rit'.:r.-:: ..=..'-r
købs- og salgs-annoncer' -, r' ::-- :i= :,i' o:

tilbehør ti1 modelflr'r'r.lr-:. Alnoncer
for andet blivel brutalt smidt i pa-

pirkurven. Sailr:r:. l'..,i'.-:i'.-c.rcpot

bliver ogsa endes:.r:, :--:r : r' :--:seiige
annoncer. allllaltLi.l -.-l=:- :-,-...'it og afsenderadressE ilr ::.'. :- -rr--r-,l:carrånLlskriptet og li-:r-r:

Til

gertg;tlcl

Annoncel
des

t"

:-: .... r 7.alrl(.

::,

t-l (l::

-.-.:,.',- .-:-t skal sen-

til:

Modelfly-ve \1-t

Kastanievei

-1.

5SEJ Gudme

A.nnoncer t-l O::= -.:::-..i'-en i r-ræste
nummer sr:- i -=r'= :.cl:;tior-ren i hænde
sertest

clti, ?.1. ,

. _:

.-:.

Sælges: Ny heli Prokopter (UNI mek.)

mrOS flyveklar, kr.3800. Futura

m"skfox,lRossi fl1weklar, kr. 4000. Enkelte vario stumper.
Ønskes: Iv anolryd. alu. hovedbladholder/ thalebladholder/ 14 mm klokopling samt skalating til en S 61.
guh@mcLil.dk el. 39 67 24 81

Sælges: Helikopter-skrog, Bell 222h
skalamodel, 1,5 m lang, m. indbygget
lys og optr. hjul, tro kopi af Maersk
Helicopters i orig, farwer, kr. 2.500.
Eddy M. Toft - 75 24 65 02
6edst aften)
Sælges: Modelflymotorer fra samling,
nye og ubr-ugte: 1 stk. Ghihkerzenmo-

tor (Helmut Bernhardt Motor)

fra

Graupner med lyddæmper 4,08 ccm 2
fach kugelgelagert, PERRY-RC -Vergaser kr. 300. 1 stk. Dieselmotor 80,
High Performance P.A.W Model Engine Made in England, kr. 185. 1 stk. Dieselmotor 100, High Performance
P.A.W Model Engine Made in England
kr.225.1 stk. Dieselmotor 149 WC A/C
with silencer P.A.W Model Engine Made in England, kr. 250. L stk. Dieselmotor 35 ALLEN MERCURY kr. 300.
2 stk. gl6derørsmotor Thimble Drome
Pee Wee 0,02 cu. in., pr. stk. kr. 190. 1

stk. glgdergrsmotor Thimble

Drome
stk. gløderørsmo-

(lidt brugt) kr. 35. I
tor OK CUB 0,819 ccm med træprop
kr. 210. 1 stk. gløderørsmotor OK CUB
0,819 ccm med plastprop, kr. 210. 1
stk. gløderørsmotor COX TEE DEE

0,163 ccm 1 0,010 cu.in, kr. 320. 1 stk.
glØderørsmotor COX BABE BEE 0,810
ccm i 0.049 cu.in.. kr. 195. 1 stk. glpderørsmoLor TESTORS Mc. COY 0,819
ccm /A,049 cu.in.,

kr. 200.

Niels Hassing * 48 18 15 35

Sælges: Yamamoto begynderfly m. 6,5

ccm OS motor. Fabriksnyt Multiplex
cockpit anlæg m. garanii. Gold6erg

startkasse incl. Kavan pumpe, Hobbyco powerpanel. Div. propeller ogglø-

derør. Samlet pris: kr. 3.500.
75 52 06 29 (eft. 19)

Sælges: li4 skala Tt-rrbulent m. tilbehør, bl.a. understel. cowl og hjul, kroppen ubeklædt. kr. 1.500. Næsten ny
Futaba FF7 Super-Pem 1024 m. mod-

tager R129DP, dobb, Super Pem 35
Mhz K 78. kr. 2.000.
97 14 97 62

Sælges: Ny Great Planes F-15 jager
m. OS 46 FX motor. spv. 1,20 m. kr.
2.200. Ny Great Planes Piper Cub m.
OS 52 FS surpass motor, spv. 1,98m.
kr. 3.800. Ny Sig Fazer m. OS 46 LA
motor. spv. 7,22 m. kr. 1.700. Brugt larwinget Multiplex Capriolo motorfly
for 40-46 motor, spv. 1,40 m, kr. 550.

Brugt Summerwind el-svæver m. speed 700 BB Ttrrbo neodyn motor, spv.
2,50 m. kr. 1.600.
Frede Sachmann * 86 99 14 12

Sælges: Graupner l,Iltra

1300-9,

Schulze Smart 75bo.74x2000 accu, kr.
2.500. Robbe Skysport 4, kr. 500. OS
Max SF 61. kr. 800. Ny OS 120 FS E,
kr. 2.500. Robbe Power Peak aflader,
kr. 100. 2 stk. power-panel, kr. 100 pr
stk. 4 stk. Futaba S 3001 servoer. 3 stk.
Hitec HS 300 BB servoer, kr. 100 pr.
stk. Graupners Katana byggesæt. spv.

240 cm.

til 20 ccm motor.

bygning

påbeg.. kr. 2000.

Jon Flor

BRE\-

Tidsskriftet NIo deiflyve Nyt
Strandhuse 4
DK-57 62 V. Skerninge

-

65 96 57 37

Tegn obonnement på
Radio - Modtager
Act Micro 6 kanal - 351\,4h2
Act Micro 7 kanal DS - 35N,4hz
Act Synih 9 kanal - 35N.4hz 269r. m/fail
(ikke behov for x-tal -finder selv kana )

Modelflyve Nyf og få blodet til
tiden i resten of ZOOO

149r.
169r.
safe

Badio - Tilbehør

Futaba
Futaba
typer
FUVJR/Gr

Krystal modtager - Fl\,4 (Jr, Gr og
Krystal modtager - DS (Jr, Gr og
Servo stik (han el. hun stik) Alle
Forlængerledning 25 cm
Kontaktsæt m/ladekabel
Futaba/ N4PX

Snyd ikke dig selv for glaeden ved ot fa modelflyve Nyt med posten
hveronden måned fro nu of. - Tegn obonnement!
Abonnementsprisen for resten of 2000 (iolt 2 blode) er 20,00 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

/Gr
Servo
kg

3003
s148
FuIaba9202
Futaba 3101

nr.1
BB
BB
BB

Futaba
Futaba

på dine blode

Gyro (til fast vinge lly)
WINGO gyro 2 udg. juterbar under

justerbar
justerbar

Diverse

kr.
kr.

13,00
28,00

kr.

49,50

kr. 188.-

kr. 178.J 680,-

kr. 90.-/

340,-

kt.185.1 720,kr.248.J 960,kr. 105.J 400,kr. 109.-/ 416,-

kr.438,t1700,kr. 298,-

flyvnlng

Z-Gyro-lvllni 229r.
l\.4i-cro 7.5 gr.

Vi hor fået fremstillet nogle solide sqmlebind, der hver kon rumme
l2 numre of modelflyve Nyt - oltså to årgonge.
Blodet holdes fosti somLbindet med m"etoiklemmer - der skol
ikke limes, >>hullesu eller klippes for ot få blodene til ot sidde fost,
og de kon let toges ud igen, hvis mon skulle få lyst til det.
Somlebindene er lovet i meget kroltigt plostbetrukket korton.
På forsiden og po ryggen er der trykt >Modelflyve Nyt<<.
De leveres i fem flotte forver - husk ot krydse of po bestillingssedlen
herunder, hvilke(n) forve(r) du ønsker. Prisen erkr.75,- pr. stk.

kr. 49,50
kr. 49,50

stU4 stk

Badio Sportline 1 1gr. 1,7
Dyrnond D200 16 gr. 2,5k9 BB Dymond D4000 45 gr. 3,2 kg
Dymond D7000 54 gr. 5,4 kg lVG,
Dymond D7500 54 gr.7,6 kg

er udsolgt.

Pos

kr. 310,00
kr 445,00
kr. 750,00

1-12cell
Tynd
1009r.
hu(ig
3D

12v Booster peak lader
Cyano 209r.
Epoxy 5 min.
Laser Arrow - 4-1 0 ccm, trelkant
Laser3D 7,5 - 15 ccm, 146 crn, FUN &
Laser lbis 4-7,5 ccm, 170 cm 4ch begynder

kr. 985,00

kr. 675.00

kr.425,00
kr. 650,00

kt.

27,5Q

kr.

29,50

kr. 485,00

kr.845,00
kr. 785,00

Overfly Model - Neptunvei 38,
DK8723 Løsning
tlf./fax + 45 75 65 '17 71
e-mail overf ly.model @ get2net.dk

Nye byggesæt hiemkommet

Ekspeditionsgebyr

AEROPLANKRYDSFINER
Vand- og kogefast birkekrydsfin6r i tykkelser fra 0,4 til 12,0 mm.
Pladestørrelse: 127 x 127/122 x 122 cm
eller 60 x 30 cm.
Hurtig levering.

Vi hor desværre måttet indføre et ekspeditionsgebyr på olle ordrer
,l0,under kr. 100,-. Ekspeditionsgebyret er kr.
og går til dækning of
portoudgifterne ved udsendelse of bestilte blode og mopper.
Ved ordrer over kr. 100,- opkræver vi intet ekspeditionsgebyr.

os/finer
Hvis du ikke vil klippe i blode1 så skriv

Frodesgade 171, 6700 Esbjerg
12 23 90
Fax75 12 23 35

din bestilling i et brev eller pa et postkart!
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ELLER MASKE

HELIKOPTERPILOT!
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Ja, også du kan udøve og opleve disse spændende udfordringer. Lad RC-hobby blive din nye fritidsbeskæftigelse
- og oplev en verden fyldt med action og tekniske udfordringer, og lad bare hele familien være medl!!

ALLETIDER9 FLWEK

Lel
KYOSHO HELIKOFTEKE:
3K60, NEXU9 +6 &3C!
LINDY 25, e?ændenÅe

ninq. Incl.

ail

limelo2lad:

1

t"ilbehør, KC, bar'Ieri,

,w

lader m.m.

flA

cm, qodL be\ynåerøæN, hell
Lræ

KUN

ar" flyve. Flyver op Nil

199500

i

55000

;**-#v
'::"", l oggoo

2 m evævefly, komplet
mlf.jernøf,yrinq m.m.
Fra

{k

100000

"'rYt

Kenaull Veqane - ulroliq elærk bll med
aluchaeøiø, f arf, op Nil 50 kmlt.
Kompl et p ri e m I fjer nb eLjenin q,
ballerier, lader m.m.

179800

Fra

KYOSHO U9A'1 MONgTER lKUCK
lnkl.3.5 ccm moNor

450000
MCkomplet iirkl.
1:1O

1lL med valgfril karoøøeri, komVleL med

RC,

akku., lader m.m.

ou*

KC,

Suzuki

eller Londa

239800

199800
og stort lager af alle typer opladelige batterier.
Specialpak4er fremstilles efter opgave.

Vi har egen import

RC-hobby: AUTO & SURF NS

Ring og hør om prisen
på det, du mangler
Jollen2-6893Hemmet
- vi har det
Tlt. 75 28 04 55 - Fax:75 28 05 00 - internet: http://hiem.get2net'dlda's

meste.

HUSK ALTID:
Vi har reservedele
til alt, hvad vi
sælger!

