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Starten på en god hobby storter

hos

WTTZEL HOBBY

:-\

,",-6

/tr^*

d

J:,'ffi
MULTIPLEX PICOLINE SÆT MED 3 SERVOER,
AKKUER OG LADELEDNINGER KR. 1598,00
MULTIPLEX COKPIT MED 3 SERVOER, AKKUER IPD
MODTAGER OG LADELEDNINGER KR. 2785,00

ffiffiW.il
--

--:'

'.*-K*

1'gi"?!q3
MICRO IPD
MODTAGER KR. 7I4.OO UDEN X TAL
MICRO IPD DS MODTAGER KR. 849.00 UDEN X TAL

MULTIPLEX
a
/n

iltJ*.
^b.-

i. *Y
!*
IF

t

PICO-CUB VÆGT 550 G
KR. 578,00
FUTABA SENDER FC 28 UDEN AKKUER I ALLUKUFFERT
FUTABA FC 18 SÆT MED 1 SERVO UDEN AKKUER
FUTABA FC 16 SÆT MED 1 SERVO UDEN AKKUER
MULTIPLEX 4OOO SÆT MED SKANNER,4 SERVOER
MULTIPLEX 3O3O SENDER/MODTAGER UDEN X TAL
MULTIPLEX 3O1O SENDER/MODTAGER UDEN X TAL

MULTIPLEX NYE BILRADIOER ER

KR. 5998,00
KR. 3498,00
KR. 2O98,OO
KR.1O998,OO

KR. 5498,00
KR. 3639,00

PA

LAGER

.c-_,Y

Y-

1,

PROFICAR 403 VARIO
PROPICAR 707 VARIO

Kr.1957,00
Kr.2868,00

Søgode 26 - 41OO Ringsted TLF. 57 67 30 9?
Åbningstider mondog - onsdog 11.O0 - 17.30 torsdog

-

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. ?
homepoge www.witzel-hobby.dk
fredog 11.00 -18.00 lørdag 9.OO - 13.00

IAVION|CT

GODT NYT FRA
BEGYNDERTILBUD
DEN RIGTIGE START

PIPER CI.JB J-3. 1555

mm ..

PIPERCJBJ-3. 1915mm
PIPERCUBJ-3 2286mm

.

.. . ..

.

1.040,.
1.295,.

.

1.990,.

...

ELECTR| CUB 1500 mm

.

...........

.

798,.

.

- får den som med stor interesse og omhyggelighed selv bygger sin model, så han kender hver en pind i modellen. Det er vigtigt al
man vælger et byggesæt af høj kvaliiet og
med en ordentlig vejlednrng t t. 'or at opna et
godt resullar - at spare rnaske 200.- kr pa et
byggesæt af en dårlig kvalitet, kan resultere i
mange ærgelser og i at rnan kommer skævt
ind på hobbyen. Vort bud på en god begyndermodel kunne være en PT40 Trainer fra
Great Planes. der flere gange er kåret med
årets bedste byggesæt.

REAL FLIGHTm.

senderpult........kr. 1.995,.,....kr.1.295,.

REAL FLIGHT De Luxe upgrade

REALFLIGHTCD

REAL FLIGHT De Luxe m. senderpult kr.2.695,REAL FLIGHT De Luxe m. interface . .kr.2.595,-

W/*æ)
EXTBA 3005, 1470 mm .

.

EXTRA 3005, 1680 mm .

.

1

MoDELLEH

r"utllceslti

1.295,.

.

..kr. 89i.

.,..........kr 285.
ADD-ONS cd vol.2
. . .kr. 2å5 .
ADD-ONScdvol.

1.740,.

Pris med Oracover beklædningsiolie,
tilbehørog
kr.1.098,Pris med komplet startpakke hvor ALT er med:
0S 46LA motor, Focus 4 RC-anlæg, opladelige accuer, lader samt glowdriver kr. 3,495,-Al.
ternaliv med Multlplex Pico Line
. kr. 3,695,-

lim

......

Rc-anlæg

P.47D THUNDERBOLT

SPIBIT 2000 mm

531,.

SPIBIT 100.2520 mrn .

..

945,.

TRACER 40 - Afløseren for Ultra Sport
Spv, 1334 mmfor6,5-1'1,5ccm.... 1.375,-

.....,.

3.995,.

10.20cc,,......

1.995,-

1:5spv2160mmfor35.70cc

EN GOD START

P-47D THUNDERBOLT

- hvis man ikke har fået bygget sin model og
gerne vil i luften i en fart vil AViSTAR 40 l\,4Klt
være et godt valg. l\,4odellen har en god
størrelse, 1 520 mm, samt et assymetrisk vingeprofil, der giver den nogle helt specielt gode
flyveegenskaber.

1:8

spv 1600 mmfor

Spv. 2550 mm for 17,5-35 ccm

.

P 40 WARHAWK, 2185 mm

.

SPITFIRE

..,...

[.4K

]V 2235 mm

.. ..

4-5kanaler,6-8servoer..........

kr.3.370,kr.2.695,-

a
AVISTAR 40 ARF færdigmodel, 1520 mm, teveres med OS46LA motor til . . . , kr, 1.695,Pris med komplet startpakke hvor ALT er med:
OS 46LA motor, Focus4 BC-anlæ9, optadelige
accuer, lader samt glowdriver . . . kr. 3.395,Alternativ med Multiplex Pico Line

RC-anlæg

.,r&--

FÆRDIGE MODELLER

kr. 3.595,-

*

Cocxerr **

,
PICO CUB spv 1116

Jp.fu>
*2.&\ --

Fas ogsa

'1.685..

mm

scn Cof,lPLE

l-

..

.

SÆl

FJEFTVSryR"VGS.

Dazzler 40
Spv.
SLOW POKE
Sjov

1

1450mmfor6,5-10ccrn.....

ANUEG

795.-

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

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

hyggeflyverl

SLOW POKE SPORT 40. 1560

755,.

mm

3.895..

SUKHOl, spv 1500mmfor6,5-10cc

1095,-

CAP 232 1480

...

1.295,,

nnm

DANMARKS største udSå kom den endelig - SPIRTT ELITE.
Den populære SPIRIT er nu kommet i en ny
udgave med krængeror og flaps.

SPlRlTELITE2000mm,,.......

GJLES.

1.430,.

798..

Vi

spv 15,0 mn'0.6.5.10

cc . . .

valg til
modelflyvere!
1.295,-

ønsker vore kunder en glædelig jul samt et godt nytår

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

AVIONIC

.

Frichsvei

25

,

8464

AVIONIC har åbent hverdage fra kl. 10.00-1g.00. Lørdag enei a:a c.
Rekvirer vores p,risliste næste gang du kontakter os. Dei er terere a:
bestille pr. tlf., når man kender varenumrene, og så kender nian ccsa
pflsen.

Galten . Tlf, 86

94 60

88

.

Fax 86 94 62

88

.

lnternet adr.: www.avionic.dk

'

i

----'1
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lngen regel uden undtagelse ! - Her er undtagelsen - HAWK lll
En helikopter af god kvalitet og 85% samlet til kun: kr. 3399,- incl.OS32 SX-H & dæmper.
pnts pÅ RESERVEDELE TtL:

PRTsER pÅ
HAWK III 32

HAWK lll + SE / FALCON lll + SE
HL

3OO1

START CONE SET

28 00

HI

3r)O7

STABTER SHAFT BEAR NO BLOCKS

47 60

HI

3OO9

COOL NG FAN

44.00

H

3010

CLUTC| wtlNlNG
[lACI]NED CHLUTCH

87.60

HI 3OiO

A

H

B

Ht

3031

N 3031 A
H 3032
HI3032A

3035
HL 3035 A

Hl

HI

3O4O

CTUTCI GEAF ONLY

79.60

C00,- \G FAr,lS,!R0UD

52 00

3:tiCBAli(S

47 60

!!F3\ E:-lCi:\(3

13 60

E|EVÅTCi!:,:: s:E.EYÅICIt:.:I S:T

79 60

A -EFC^,i
Å

SOL D

Fi::::l

CYC-:

ADJ|JSTABLE

I

CY'-

!7 6!

-

3

"(:

:l

I
r
1

3]12

3115
HI 3122
I]] 3129
HI 3130
HI 3130 A
H 3131
H

3131

D

79.60

5200
76 00

I-]W

13200

COUNTEB GEAH 55 T

:a a,

23.60

LOWEB SIDE FFA]IIE

-SET

SERVO FFAI4E SET

al

31 6"^

39 60

28 00

:2

68.00

23

-tl

47 60

23

C3

36 00

16 rrC

li

36.00

"iN

60

39.60

i1960

196 00

31 60

231.60

87 60
79 60

151.60

CANOPY SET

r99.60

CANOPY

239 60
95.60
103.60

31 60

10

1
1
1
1

36.00

1560
159.60
84.00
159 60

3063

103 60
95 60

3187,2650,3719,-

HW3073 TAILGEABBOXOUTPUTSI.]AFI

55 60

79.60

3123
I]W3127 HEXFRAI/ESPACEBS
HW 3161 FLYBAR SEESAW SHAFT

79.60

SET

68 00

23 60

HW 3161 A FLYBAB SEESAW SHAFI SET

68.00

68 00

I]W3170

WASHOUTPNS

12.00

39 60

HW3173

FLYBAR

36 00

7S 60

HW

44 00

HW3190

3192

LAND NG SK DS

HI4

3]80

TA]L PTCH CONTBOL BOD SET

31 60

HW

I\,!

3064 C TA L PITCH CONTROL FOD SET

71.60

H!{

3t70

3S.60

HW3202
HW3203

HW3064

TAIL GEABBOX NPUT SHAFT

lfll?fiBittllT'NDEBALLE
DK-7321

ilifi

MAIN R0T0B 8IADES550 mm SET
LTNKLAGE SET ( 11

24 TIMERS SERVICE: FAX .

BRASSBEAR]NGSET

Væ

E'MAIL TLF. MANoOO - ,rroOO

,.oM-ut-

Der tages forbehold for trykfeil og prisændringer

55 60
159.60

63.60

FoDS)

39 60

TAILBOOMSUPPORTSTBUT

srou,6fP

fr,:åTåt;',1il.1i.'.',?.-::-

50.00

FEATHERING SNAFT

GADBJERG A--iV

E-MAIL:rotordisc @teknik.dk

7,92

TA L OUTPUT SHAFT

HW3098 TAILFOTORHUB

39 60

TAIL DR VER SHAFT SET

39 60

I]W3074 SPACERTUBE-

39.60

8 l\/Iil

H\!

60

1136t

CANOPY MOUNT & HARDWARE

-

r9

47 60

47.64

I'IA N SNAFT LOCK BING

11960

5a 6.i

79 60

3054

HW3057 TAILDRVEBBEVELGEAR
HW3059 TALDFIVEF PRIMABYSHAFT
H\il3062 TALB00[/

132 00

LANDING STFUTS

DECALSET

2125,-

kuglelejer
kuglelejer + 2 trYklejer
kuglelejer + 2 trYklejer
kuglelejer + 2 trYklejer

276.00

BEAR NG SET

HW3053 NIAINSHAFT-8mm

,-

aS

HW3O17 ENGINEIIOUNT
HW3024 COTLECTIVEPITCHLEVEBSET
HW3042 PRIMARYDRIVEBSHAFT
HW3045 ALLOYDRVEBGEAF
IW3O5O AUTOROTATION ONE WAY

319 60

:.:

DECALSET

rnlcorrr+o se

204.00

PUSI]FCD L NKS

3056 [,IA N GEAB
HI 3067 TAIL FIN SET
HI 3075 TAIL GEAR SET
I] 3078 TALGEABBOXSET
HL 3087 TAII PITCH SL DEB SET
HI 3089 TAIL P TCH BALL LINKS
I] 3096 TA L BIADE GFIP SET
H 3099 TAITBOTORBLADESSET
HI 3102 TAII PITCH LEVEF SET
H] 3102 A TA L P TCH LEVEB SET
HI 3106 A TAILCONTROTFODCI]AMPS
Hl 3107 UPPEB S DE FBAI/E - SET
HI

103.60

16,6

ll

H

Ni

29
51
29
51

HAWK 32 SE
FALCON 46

15960

BELL & LIN NG
3()1O

HL3!20

nruone BYGGESÆT

1

19.60

a o
JUNIOR

RUMPLERTAUBE

PrcCOLO HELIKOPTEE

TINY

TILBUD 3: Kan btuges både inde og ude Jeti modt. 4k
+ 2 stk. C141 servoer (vægt ialt
735,-

209)

Kom lel igang med en billig og let Junior som flyver godt Mange forskellige motor/gear
kombinationer lra 160,- Piccolo helikopter, vægt ca. 2509
Junior byggesæt af depron med motor/gear/klappropel og
Løse motorer, gear, tandhjul, kuglelejer
lra 20,- Piæboard, Modtager, gyro, mixer og 2ladregl.
fartregulator. Spv. 86 cm, flyveklar vægt
695,- Kulstænger: 0.7 1.0 1.3 1.5 2.0 3.0 1=100cm lra 19,- 2 stk. Ultra BB servoer til Piccolo heli
Bleriot ll, lll, Grade Eindecker, Demoiselle. Spv. 95 - 122 cm Kulrør til krop fra 39, Alurør, plastrør og piano tråd
4,- TILBUD: Piccolo + Picoboard + 2 servoer +
Disse modeller tager kun få timer at lave flyveklar.
Beklædning: Mylar 2.2gln 7.09/m, Lightspan m.m. fra 20,-

170g

X-tal

fra

Tilbud: model med motor/gear og 2 propeller 585,.
Rumpler Taube, krop og vinge

a.f

skum

Lim:Cyano, Cyano lil styro, hvid lim, epoxy
Propeller, stik, kabler, ledning og

120 cm

m.m. tra

Tiny Funllyer byggesæt, laserudskåret

54cn

Delta STAR 500, CNC udskåret træ
Little Bee, delvis bygget(vægt <100 g)

50

Wespe, byggesæt ilræ og kul

cm
86 cm
86 cm
95 cm

Schulze Slim 08 / JES 050 fartregulator
JETI modtager, 4 eller 5 kanaler 99
Graupner XP 8 modtager 4 kanaler 69

krympeflex. fra 10,-

2 stk små servoer fra

Akkuer NiCd/NiMH fra 50-700 mA, færdig m. stik
Lithium celler 430/800 mAh
Lithium lader

Nyt fra:

CHICCO

1309

u

1

a

Flight Box

HIROBO SHUTTLE

!J

a

.--*

UFO Strygejern i flot, nyt design. Effektiv temperatur-regu-

2 nye 4wd biler -_

&
unevv rrucK
MonsterTruck

"

*====,

;

:

Danmarks mest populære helikopter. Shuttle er lei at
klargore. flyve og vedligeholde. Leveres i byggesæt
og færdigsamlet.. med og uden motor. N,4otoren kan
leveres med trækstart. Shuttle Z er standardudgaven. ZX er med ekstra kuglelejer, halestøtte og metalkobling. ZXX er Deluxe udgaven med mange finesser. Reservedele kan leveres fra lager til rjmelige pri-

ser. Rrng efter gratis prospekt.

SIMPROP Indendørs RG

4 servoer, akkuer og

i

relefontid:

Byggesæt til FlightBox. lndeholder de nødvendige trae- og beslag dele. Powerpanel, pumpe
o.s.v. skal købes særskilt.
Kan samles på et par timer,

perfekt. Leveres til meget fordelagtig pris.

betj en ngskn

E-Mail: elflight@3w.dk

3i:3:3 iå:33:i3:33
lnternetbestilling er åben døgnet rundt

Sanwa RD-6000

laderapparat.
Bemærk: alle

icq 1.595.-

2509

lra 139,- Pots byggesæt af depron med motor/gear/klappropel og
lra 195.- fartregulator. Spv. 58 cm, flyveklar vægt
875,.

lering med automatisk kredsløbsdetektor. LED kontrollampe. Strygesalen er formet sa beklædn ngen bljver

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

SY brændstof biler 1:10
ppe rn e

Vi kan nu levere en hel serie kvalitets brændstof biler i
skala 1:10. Bilerne, der er g0% færdige, leveres som
2WD eller 4WD. De er forsynet med en let startende
2,5cm3 gløderørs motor med snorestart.

er monteret.
lndeholder programmer til helikopter og
fastvingede fly.
Ring efter prospekt!

Mercedes C, Ford Escort, Opel Calibra & Toyota Celica

4WD leveres med flg. karosserier: Ferrari F50, Ford

introducerer vi andre
spændende Sanwa RC-anlæ9.

Escort Cosworth & Porsche 911 GT.

Ring eller e-mail efter gratis bilbrochure.

SILVER STAR MODELS
KATALOGER

SPAD S13
spv. 80 cm

2WD leveres med flg. karosserier: Porsche 911 GT,

I lØbet af kort tid

-

i,o" din forhandter

eller mod frimærker eller check fra impoftØren.
Simprop Hovedkatalog 1999 - kr. 60.Simprop Nyhedsprospekt 2000 - kr. 10.OS Moton
- kr. 10.-

-

V/ Jan Abel, Sdr. Jyllands ,4116 12
9900 Frederikshavn tlf. 98 43 4872

POTS

OS 1O LA
Den mindste model i LA - serien.
Kvalitet til rimelig pris. 1,76 cm3
0.27 HK v. '17.000 omdr/min,
Separat dyse, der kan monteres
vandret eller lodret. Leveres med
dæmper og let just6rbar
karburator.

EasyJly llysimulator

E I eoL,,.to (Jf t g lrt E yL p m z nL

lra 440,- Chicco byggesæt af depron med motor/gear/klappropel
tra220,- og fartregulator. Spv. 61 cm, llyveklar vægt
695,.

tr,$.fifløtflEg

-

SE VORES ''MÅNEDENS TILBUD'' PA WEBSIDEN

225,315,-

:;i
ritr

Piccolo flysimulalor
Piccolo + Easy-fly flysimulalor
Aerofly flysimulator (fastvinge + heli)

425,395,695,250,365,-

fra 295,-

,3;
3

SIMULATOR med interface kabel til senderen

28,-

Tilbud: model med motor/gear og 2 propeller 675,-

Little Bee, materialesæt

:lJ.-

m.m.

FOKKER Dr
spv. 71,5

1

Ølsvej 35, 9500 Hobro - Tlf. 98 52 02 55
E@mail - axmo@po sts.tele. d k
Prøv først hos din sædvanlige forhandler.
Kan han ikke levere, er du velkommen til at kontakte os.
Vil du besØge os. så ring i forvejen.

SIMPROP indendørs semiskala modeller
Fremstillet i letvægtsskumplast. ieve.e:'ærC.grnalet
beregnet for Parcdrive 300+ elektrosæt. SII,iPROP
leverer drevsæt til indendørs elfly.

NYT FNA HOBBY WONLD

Bristol Scout
Spv. 1 25 cm - Kun

k(.922,-

TANGO. Færdig 3D rFodel
Spv. 125 cm - Kun................. kt. 1231,-

Vicomte 1915
Spv. 1 60 cm - Kun .....

kr. 595,-

Pakken indeholder:
Model: "Pico Stic" med motorsæl og alt tilbehør (spv. 97 cm).
Udstyr: 4 kanal Micro modtager med krystal, 2 Micro rormaskiner,
2A fartregulator og genopladelige batterier.

kr.

885,-

samret pris r,rn

50r-

11

r,,,.

Du kan benytte din egen sender på minimum 3 kanaler og lader.

-å
*-";'

'ffsil

Færdigpakke til begyndere
Pakken indeholder alle dele du skal bruge til en
yveklar model.

f

.",

Comet
Færdig sports- og kunstf lyvningsmodel
...... kr. 1298,Spv. 1 42 cm - Kun

æ:
-5--r
q

"Å

-" -...&!,..

lqs' -

5b-

OT*--

Model: Arising Star. beklædi færdigmodel og
tilbehor (spv.

1

a t

57 cm):

Motor: SC40 6 5 ccm rned kuglele.ler. Slandarcj
dæmper, brændslofslange gloderor og propel"
ler folger med i pakken.

F4U Corsair
Spv. 160 cm, - Kun

kr. 1 850,-

#
W
PICO CUP
lra Mult plex med motor,
fartregulator.
2 rnlcro servo og akku...

Baronnet (også lil el-molo0
Spv. 130 cm - Kun................. kr. 456,-

K6b,\f'
FF,r

The Duke
Spv. 169 cm - Kun................. kr. 948,-

kun kr.1250,-

Pakke komplet med
lvlultiplex anlæg og lader .............kun kr.2750,.

Radioanlæg: 4 kanal lVultiplex Prco anlæg der
kan udbygges, 7 kanal modtager, 4 standard

kr.1680,kr.1295,-

rormaskiner, genopladelige akkupakker til bade
sender og modlager samt ladekabler.

Samlet pris kun kr.

Vi fører Park- og indendørsmodeller fra bl.a

2998,'

Robbe, Simprop, lkarus, Hacker,
GWS. West Wings og Scorpio.

*:å.'ri

Vor popu ære flysimulatorer er nu igen på lager.

o

;rl$

Fairchild PT19

}$L!J

9!j?J1''

G
Is*-t:JllYrjå
--

Spv. 150 crn. - Kun ..................... kr, 995,-

:

:::

NHP til fly PG Helikopter vers.

.

...:::rt-

10..

Vi har simulatorer fra..................

kr. 1450,-

kr.

630,.

8|eriot...................,..,...................kun kr
lndendørs modeller med
motorsæt......................................fra kr.

398,-

)Li

-

Startkasse......
Startakku 1 2 v

SE VORES HJEMMESIDE PÅ IruTERruETTTT

kr.185,kr.150,kr. 45,-

kr. 850,-

llobbg lllodd
v/

Birgit og Erik Toft . Elvirasvei

1.

DK-7100 Veile . TIf . og fax 75 72 22 95

@ postS.tele.dk . www.hobby'world.dk
kl. 1 0 - 1 3 + 1 5' 1 8 - Besøg uden for nævnte tider efter aftale.

e-mail: hobbywo
Aben: Mandag - fredag:

kr. 247,kr. 1 95,kr. 250,-

Vi sender som postordre i hele landet
Bing efter kataloger fra:

GRAUPNER. MULTIPLEX

-

ROBBE-SIMPROP-FLAIR
GREAT PLANES - GOLDBERG
KYOSHO - PRISLISTE 2OOO

Modelflyve Nyt 6/2000
korthed
Drilsk dogfighter
I

. side
....... side

Poul Møller har samlet og testet en Focke
Wulf dogfrghter fra Jamara.

8
11

Nordisk Mesterskab FBB 2000 ..... side 30
Dette stævne blev i år afviklet i Sver::e
og Brian Dylmann lortæller om florluhr: t:om de modeller, der blev anvendt.

Pico-Cub fra MultipIex.................. side 82
Sådan en dumpede der lidt uventet ind ad
døren til Poul Møller - i samlesæt.
18 timer senere var den klar til første fl5r-ning, og alt i alt blev det en positiv oplevelse.

|SSN:0105-6441

REDAKIION:
Ansvorshovende redoklør
B. Aolbæk-Nielsen.
Kostonievei 4,

588d Gudme

rll. 62 25 20 00
Grenredokiorer:
Rodioslyring:

Arlld Lorsen, Rugmorken 80,
8520 Lyilrup

Ill. 86 22 63 1 9 (RC-urionerJ
Morbæruænget 9, Fensmork,

4700 Næstued

Itf. 20 26 I 0 53
E-moil:pnm@moil
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Bes6g i hobbyrummet.................... side

lb

Lsiofonei.dk

Lors Holie

Birkehoven 109
2980 KokkedoJ

Arild Larsen har aflagt

Ttf.49t8t856
Fox

Modelfly for mi11ioner.................... side
Det var iflg. Stig Andersen, hvad man
kunne opleve, da der blev holdtjet-træfi
Holstebro.

PouLMøller

Eriksen og set nærmere på, hvordan Leos
nye Ju-52 bliver til.

49 18 18 77

E-moil: holte@nob.dk
Linesiyring:
Corulen S Jørgensen

Internationaler

Lonqqode lB,1.to
9000 Aolboro
E:moil: modelflyveny@modelflyvning.dk
Fritflywning
Jørgen Korsgoord
Ahornweg 5, Ellund

Peer Hinrichsen beretter om dette 35.

internationale F3A-stævne

EM i F3C helikopter blev i år afholdt i
Assen i Holland. Det danske hold klarede

E-moil: ikorsgoord@foni.ner

under orqoriso-

iiorsny' (se indl. fortegnelseni
Redoktionr

dårlige vejr; men aliigevel blev det alle
tiders oplevelse for deltagerne.

Produktinformation......

Tidsskrifier Modelflyve Nyt
Kostonievei 4,

side 22

Staudacher S300 GS Foamie Electric Baby Jodel - DHC-2 Beaver - GWS
modtager - Balsa-lim - Nyheder fra EFE.

5884 Gudme

rtf 62252000
Ekspedition:

Tid*(rifrer Modelllyve Nyr
Srondhuse 4.
5762 Vester Skerninoe

Opslagstavlen..............

Po{qnoN.716loi7

rtf. 62 24 12 55

En spændende dag

(i olm. kontortid)

Annon<æksædition:
T,dsskiqår Modet{ yve Nyr
skondhute 4,
5762 Vester Skerninoe
T I 62 24 I 2 55 (i olm. konrorfid)

side 28

i

flyvningens tegn.............

side 24

Steen Jgrgensen og John Marquartsen flgj
C-130 iil Flyvevåbnets åbent-hus arrangement på Fiyvestation Skrydstrup i iuni.

Udgiver:

D:-:l

Modelllwe ForbJnd
Lc= K,ldholt fårmon.l
Kæ.oge- 6,
2574 Greye
-: !3 97 77 AO

Century Hawk IllJ'tusser,'
3 tusser er

Abonrctog lossolg:
:--.:--:-:-' :- 2000 (osler i Do^nork
._ l - ::-: e5-r-.e ldeorioe
-: :-,: :-ii :-c ::^1.. 2a5,.oi :6"'
j:!: :€<-3-: :-:- i::.e. 39,50 0g kon
.:a;: :- -=.3: < a:r.:- .a::el over Soml
UQivdsl€ftite
1,,1)::-r,: \.- -:!:--:.::-

side 20

Også denne sommerlejr var præget af det

sekreloriol.

j

ret præcist, hvad der skal til,
hvis man vil erhverve sig den nye Hawk
IIL Men man får virkelig noget for
pengene, fortæller Lars Kildholt.

Min model: F-15 Eagle..

Det er denne gang Stig Andersen, der
fortæller om sin SimJet-drevne model.

japanske FlA.modeller............ Side 37

Det er ikke ofte, man ser japanske fritflyvningsmodeller på tegninger i vesterlandske blade. Men takket være Jgrgen Korsgaard kan vi her præsentere to.

FF-referat - DM 2000..

side 40

Cl-referater..................

side 40

Høst Vest

DM 2000

- Diesel Combat 2000 -

RC-referater...................

side 48

- Als F3J - DXI i Skala - DII i
2m - DM skrænt - Dl,{ F3B - N}I i 2m Påskeskrænt - Sydkystens )I{k.s heli-hygge-træf - Sydkystens ]Ifk.s el-træf Pandrup sommerlejr - DII F3J.
Molbotræf

Orientering fra unionerne

side 25

RC-unionen

side 28

DMV...........
Cl-unionen
FF-unionen

side 50

RC-unionens forsikringsbetingelser
RC-unionens bestyrelse - en præsentation
Orientering fra RC-unionen

side b6
side b?
side b7

Det bragte Modelflyve Nyt i 2000 side b8

,

:::+->a :(: ,=-: :: ^=-:e
$..(rA _.':_ -^ Oplogr 4.200 e<=-::-:o^.c!e. >:

Anrc:ae-:=-:

Soh og t4Å:
o-offset. Holsreb.o
Moleriole til Modelftyve f$yr
lndlæg og od \le' ' : År.3:: -/1i ',.sendes .il de- pcgæ je-:e
qrsn.edoktør {se od.e:æ -e-:.c.
Moter,ole I I u"io-sredde': :+-e :<:
dog sendes til den relevonte !-,.-s
sekretoriot.

Oplysninger og meninger:
lremsot i Modelflwe Nyts or'\ e. y:.
for onilelforfotieiers ege- reg- 19 æ
dæk^er ikke nøduend;ouit
.edok'iorens op[otelseir

Tiny og Deltastar

....... side 28

Claus Tønnesen fortæller om indendørs
flyvning og om to modeller, der egner sig
godt til denne form for modelflywning.

Deodlines
Forsidebilledet:

Leo Eriksen med hans nve

storrnodel af Junkers Ju-52.
Foto: Arild Larsen.
Repro: Per Hassing Christensen.

B6

sig pænt.

i

Sommerlejr 2000 hos
MFK "Nuserne"............

Henvendelser til unionerne
bedes rettet direkte til det respektive

t

side 19

To

D.24983 Hordewiff, Tysk'ond

I

vore forhandlere.

Liechtenstein.

Tlt 0049 4608 6899

I

Besøg hos Hobby WorId................. side 34
Poul Møller har kigget indenfor hos en af

Europamesterskab F3C................. side

Freundschaftsfliegen...

rll.9877 03\1

T f numrene oplyses

besøg hos Leo

Stof til næste års første nummer, der udsendes
den 15. februar, skal være grenredaktørerne
(artikler og referater) eller unionernes sekretariater (organisationsstofl i hænde senest den
22. december 2000. Og til nr. 2 skal der r'ære
fremme senest 20. februar.

i

Modelflyve NYts
læsere og annoncører ønskes

en glædelig

jul

og

et godt nYtår
Redalztionen

Hvordqn gør ieg?
Udebliver ModelflYve NYt

eller er det blevet beskadiget, så skal du
snarest henvende dig til dii lokale postfr"., *"rn derefter skal rekvirere et n1't til
dig fra ØstjYllands Postcenter'

Skifter du qdresse,

så husk at meddele ændringen både til

Fostvæsnet (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 såkåtariat - og ikke bare lader
være med at betale det næste kontingent.

Stof til ModelflYre NYt
skal sendes til grenredaktgrerne og ikke
til den ansvarshavende redaktør'

Drejer det sig om organisationsstof, referater, indby[eker el.lign. skal det-dog
sendes til de respektive unioners sekre-

tariater.

Referoler,
der modtages mere end tre måneder efter et arraigements afholdelse, kan ikke
fowentes oPtaget.
som sendes sammen med artikler eller
referater (og det er altid en god id6 at
søre det). vil så vidt muligt blive returneiet - men det forudsætter en oplysning

åtn, hu"* de skal tilbage til. Vi vil også
serne kunne fortælle, hvem der er fotofrafen. Men undlad altid at skrive direkte på biilederne.
Vi fat aut pæneste resultat i bladet,
hvis der foruåen papirbilledet også kan
lægges negativet ved.
Vi"kun in og.u br-uge digitale biileder
på diskette. når de er gemt i lf|9-to1-

ilatet. Men husk' at der skal altid vedlægges et

udPrint af bi.llederne'

Disketter

Når en tekst er skrevet på PC, så sen4 hvis det er muligt - en diskette med for,ta"n au" printede tekst pålapir' Det vil
være en 63ætp' trvi. det skrives på dr-

sketten, hvilket tekstbehandlingspr-g*u- d"t er anvendt. Ønsker man di-

!k.tt.tt retur, skal der også skrives na'un
på, og der må getne veillægges en frankeret svarkuvert'

8

under flyvning ikke På noge-t tidshår vejet mere end 19'8 kg'
nunkt
'samtidig

Bt7

På forsiden af MFN 412000 kunne alle
nvde et billede af Henning Boisen med
håns nye flotte B 17 stormodel' I løbet
af sommeren er modellen blevet stormodelgodkendt, og der er mange, der

har håft lejlighed til at se den flotte
model, idet Henning Boisen har vist
den frem ved flere lejligheder'
Desværre har der sPredt sig et rYgte - nemlig at modellen skulle veje mere end de tiltadte 20 kg. Efter at flere
har henvendt sig til RC-unionen i den
anledning, har vi bedt Henning Boisen
om at kommetere flYets vægt'

Henning Boisen har nu skriftligt

Et lille prik i qrmen
for et menneskeliv
Vi er bleuet bedt om at gøre opmærksom

på, øt Det Danske

Billeder,

overfor RC-unionen bekræftet, at flyet

Henning Boisens

BloddonorhorPs

mangler medlemmer.

fortæller Henning Boisen, at
modellei fuldt udstl'ret med piloter,
tunon", og motoratraPPer vejer 22,7

tg. Henning Boisen bemærker, at hal
niulievis selv har været medvirkende

da han selv har gi,råt uåtryto tor denne vægt; men model-

til ry"gtedannelsen,

len hai altså aldrig veeret i luften

"fuldt udstYret".
Sluttetig bemærker Hennning Boi-

sen: "Yderligere jeg vil gøre det klart,
at hvis min B 17 kommer oP at flYve

isen. vil den fortsat overholde alle

lille prik i armen, og efier fa minutter har du hjulpet et menneske med en halv liter blod'
Der er absolut ingen risiko for at bli.
ve smittet med noget som helst i forbindelse med blodgivning' Efter et lille
ftuit on en tår at drikke, er du på vej ud

oå briksen, et

af dørån igen. Som bloddonor kan man
til 4 gan-

Alle kan få brug for blod har brug for bloddonorer, hedder det i

blive bedfom at give blod op
ge om året.

korpsets henvendelse.
Danske blodbanker har ofte slet ikke bloddonorer nok, og specielt i for-

Huad bruges blodet til?

Danmark

bindelse med ferietid, helligdage og
akutte situationer er problemet vold-

somt. Derfor opfordres enhver sund og
rask dansker, som er fyldt 18 år og veier mindst 50 kilo, til at melde sig som
tloddonot - allerede i dag På

www.engodgerning.dk.

Huord.an bliuer man donor?
Først får du taget en blodPrøve, som
skal vise blodets l<valitet' Samtidig far
du stillet nogle personlige spørgsmål,
især for at finde ud af, om du er egnet
.o* dottot Når du er blevet godkendt
som donot afbiodbanken, skal der gå

mindst 3 måneder før frysle rigtige
tapning. Men derefter er det nemt: Op

de

t?nt"t som Unionen kreever, så den til
tid er dækket
"tt"i*iåf;,or,
"n"hu",

gurr" fra donor til en
Blodet
"tt og er givet ud.i1a ø.npatient
ukendt "i
sket om at hjælPe syge og tilskadekomne medmennesker. Der er ingen

økonomisk spekulation i dansk donoriioa. ft"i. en blodbank leverer blod'
liodkomponenter eller forarbejdede

blodprodukter til andre blodbanker,
medicinalfabrikker, hjælt iinit t
".,
plorga"iåationer eller andre, må der
i.t å-u"tutet flere penge end til dækningen af udgifterne ved tapning og
forarbejdning.
Metd. d'ig som donor uia Internet!

kan du døg"ngod'gerning.dh
danske dodet
dig
titm;lde
rundt
net

i e **,i.

norkorps'

Så ef det SIUf med kiosksotserul
I Danmark har vi en lov der - i I'tringsfrihedens navn - giver bl.a. foreninger mulighed for at send
skrifter ud til billigere porto end den sædvanlige. Denne lov nyder Modelflyve Ny't glæde af.
I Danmark har vi også en finansminister, der ved sidste finanslov fik indføjet, at blade, der kommer bredere ud end iil j=
egentlige medlemmer eller de der ønsker et abonnement - fx ved kiosksalg - ikke længere er omfattet af ovenstående mulighed for billigere porto (læs: y'tringsfrihedsfremmende foranstaltning).
Vi har altså måttet vælge mellem at
sætte abonnementsprisen kraftigt i
For hele 2001 ønskes:
f Æm. abonnement, pris225,- kr. for 6 blade
vejret eller droppe vort kiosksalg - vi
f, Beløbet vedlagt i check
har valgt det sidstel
tr Beløbet bedes opkrævet
Har du købt dette blad i løssalg er den
eneste mulighed for fremover at modOplysninger om medlemskab af:
tage bladet enleiu at meide dig ind i 6n
J RC-unionen

af unionerne eller at tegne abonnement på bladet. Til gengæld er du sikker på at modtage hvert eneste nummer i 2001, og så sparer du oven i
købet ca. 20 kr. i forhold til hvad bladet ville have kostet i løssalg.

Grib chaneen
- brug kuponen;

J
I

Fritflyvningsunionen
Linestyringsunionen

Modelflyve Nyt
Strandhuse 4
5762V. Skerninge

Postnr./bv:
Telefon:

Tegningssæt til "Trækdyret"
Til dem, der har vist interesse for et
tegningssæt til "tækdyret", må jeg
oplyse, at p.gr.a. problemer med min
computer har jeg mistet mine e-mail
adresser og deriblandt adresserne på
dem, der gerne ville have et tegnings-

jeg må bede jer om at sende jeres
adresser endnu en gang

j orgensen@get2

til

I kan
ringe på tlf.20 87 65 72.
På forhånd tak, og undskyld forsin-

leim

net.

dlz, eller

kelsen.

sæt.

Nu er min computer i orden igen, og

Kint Jgrgensen, Fctlken

: :::.1::::::=::::
_-:t.:.-:=-:-===::

I nr. 4/00 visfe vi nogle of den tyske modelbygger Peter Hoos' "Fliegzeuge der Fonfosie".
Peter Hoos hor nu sendt os disse fo billeder: t.h. hvod han kolder "Verdens første flyvende blomsf" og her-

under "Den flyvende pyromide" fotogroferef foron en F-l I7A.

ta

DØDSFALD

HEP

t9t4-2000
- t"--å:J

Københovns Fiernstyringsklubs klubhus
Der var en gang et dejligt klubhus.
Sådan begynder alle eventyr, og det
var et eventyr, da vores nye klubhus
stod færdigt i efteraret.
Huset var købt og blevet leveret som
et råhus på 40 m'. Det vil sige et hus
med ydervægge, tag, døre og vinduer
med termoruder. En lille flok af klubbens medlemmer gik derefter i gang
med at gøre huset færdigt. Isolere og
beklæde vægge og lofter med profrlbrædder, lægge linoleum på gulv og i
det hele taget gøre huset færdigt indvendigt.
Hertil kom alt det udvendige. Der
blev bygget et udhus op ad bagvæggen
på huset, anlagt terrasser med fliser
og meget mere.

Henry Elmonn Pedersen

-

HEB

-

som monge vil hu-

ske hom.

Billedet slamner fro en onnonce i Modelflyve Nyt
nr.

4/1969.

Der kom et frnt hus ud af anstrengelserne, som medlemmerne var glade
for.

juli frk bestyrelsen en
henvendelse fra en cyklist, som dagligt
passerede vores flyveplads på vej til og
fra arbejde. Han fortalte, at vores hus
så lidt underligt ud, da han kørte forbi
om morgenen.
Flere medlemmer kom på pladsen i
løbet af dagen, og hvilket syn mødte
Fredag den 7.

Grundlæggeren af den kendte køben-

havnske hobbyforretning, MODEL &
HOBBY, Frederiksborggade 23, er ikke længere. Henry Elmann Pedersen af de fleste kaldet HEP - døde fredag
den 22. september efter et langt, begi-

venhedsrigt og særdeles aktivt liv,
ramt afen b)odprop i hjernen.
Til det sidste var HEP sprudlende af
livsmod og lagde planer for fremtiden
trods den svære hjertelidelse, han gennem flere år måtte døje med, og som til
hans irritation hæmmede de HEP'ske
udfoldelser.

HEP var i mange år ansat i matrikeldirektoratet, men det holdt hans
temperament og id6-rigdom ikke til i
længden, så sammen med hustruen
Ellen, og gode venner startede han deres livsværk, Model & Hobby, i 1948!
Denne forretning, som de seneste 30
år har befundet sig i Københavns midte, har siden været et yndet og kendt
samlingssted for mange, mange mennesker, som gennem årene har nydt
den særlige stemning i butikken. Det
var ham - og Ellen - en stor glæde, da
børnene siden gik ind i det lille familieforetagende.

HEP var legendarisk kendt for sin
hjælpsomhed, omsorg, inspiration,
nysgerrighed, ukuelige optimisme og
sit gode humør. Hans interesser var
særdeles omfattende, og han skabte
bl.a. et helt lille museum med alskens
rariteter både inden- og udenfor hobbyverdenen. At han også havde et
særligt forhold til fritflyverne, er vist
heller ikke nogen hemmelighed . . . ..
Æret være hans minde.

Frit efter hans
10

sqn, Leifs, mindeord.

dem. Der var natten mellem torsdag
og fredag sket en eksplosion i huset, og

det var meget Ødelagt. Der var et stort
hul i taget, alle glasflader i døre og vinduer var blæst ud og lå i små stykker
op til 20 m fra huset, to afydervægge-

ne var fly-ttet 1,5 m ud fra blindrammen og kun hæftet fast ved taget. Der
var et stort hul i gulvet, og der var et
stort hul ind til redskabsrummet, hvor
en stolpe i væggen var sprængt over.
Indvendigt var huset fuldstændig raseret. Det var virkeligt et sørgeligt syn.
Sidst på dagen blev der indgivet anmeldelse til politi og forsikring.

Politiet gik i gang med deres undersøgelser, og der blev foretaget gastek-

niske unders6gelser. Disse viste, at
eksplosionen ikke skyldtes gas.

Sprængningseksperter fra Farum
kaserne har bistået politiet, og der er
fundet rester afsprængsnor og et stykke afen detonator. Det ser ud til, at der
er brugt militært materiel, men typen
af sprængstof er ikke identificeret endnu, så vidt vides.
Sagen er, så vidt vi ved, stadig uop-

klaret.
Klubben har en brandforsikring, hvori
der står, at den også dækker sprængning; men det store spørgsmål var, om
den også dækkede sprængninger, der
skyldes bevidste handlinger.
Heldigvis meddelte forsikringsselskabet hurtigt, at den anerkendte skaden og ville betale en genrejsning af
klubhuset. Æle kunne herefter trods

alt ånde lettet

op.

Opførelse af det nye hus er endnu
ikke begyndt, idet der på ny skal søges
zonetilladelse til genopf6relse af vores
klubhus. Ansøgningen er afleveret i
juli, men først i begyndelsen af oktober

fik vi

byggetilladelsen, idet der dog

skal respekteres en 4 ugers høringsperiode. Kommer der ikke indvendinger,
kan byggeriet gå i gang i midten afnovember.

Det har været en trist periode uden
klubhus, og aktiviteten på pladsen er
også gået ned. Det er forståeligt, for i
denne periode, hvor vejret er meget
svingende, er det for usikkert at komme på pladsen, når man ikke kan kom-

me i ly for vejret.
Når årets sidste Modelflywe Nyb udkommer, skulle vi meget gerne være
godt i gang med opførelsen afvores nye

klubhus.
Jqrgen Holsøe

Et sørgeligt syn.

Oprydning of hobbyrums-morked/ouktion
Modelflyveklubben Falken indbyder til "oprydning af
hobbyrums-marked./aution"
søndag den 4. februar 2001 kl. 10-16 på Fuglebjergskolen.
Medbring alt, hvad du har til salg fra hobbyr.ummet.
Forhandlere vil blive indbudt, således at de også har mulighed for
at få ryddet op i deres gemmer.
Der vil være mulighed for at købe øVvand samt lidt til maven.
Skulle du,4 have lyst til at vaere med, så ring til Kim J6rgensen

påtlf.20 87 65 72

eller e-mail på adressen laim jorgensen@get2net.dh
helst inden den 19. januar.

Drilsk dogfighter
Jomoro hor stillet en Focke Wulf dogfighter i skolostørrelse I /12 med tithørende motor lil rådighed for test. Poul Møller har monteret modellen og
lestet den sommen med klubkammerofen Keld Honsen.

Vi har tidligere i Modelflyve Nyt skrevet om dog{ighter-klassen med de små
1/12 modeller. Rundt om i Europa flyves der flere konkurrencer med disse

modeller, men det lader ikke

til,

at

klassen har vundet større udbredelse
herhjemme. En forespgrgsel på Unionens hjemmeside har i hvert fald ikke

givet nogen respons på kampflyvning
på Sjælland.

Byggesættet
Den testede model leveres næsten færdig fra Jamara. Krop og vinge er færdigbyggede og beklædt med Orecover,
og alle nødvendige tilbehørsdele på
nær motor og radioanlæg følger med
byggesættet.
Focke Wulf'en sælges i T)'skland for

- prisen i Danmark kendes i
skrivende stund ikke, men min lokale
hobbyhandler plejer at gange de vejledende tyske udsalgspriser med 4 for at
finde prisen i danske kroner. Hvem
ved, måske bliver alt dette overflødigt,
208 DM

hvis vi beslutter os for Euro'en, eller
får den trukket ned over ørene - alt afhængigt af, hvordan man nu ser på
den sag. Den medleverede motor er en
.15 SH Combat - pris ukendt, da den
medio august end ikke er at finde på
Jamaras hjemmeside.

Det tog en aften at montere motor

til krænge-, højderor og
motordrossel, lime rorene fast, tiipasse
og miniservoer

og montere glasfibercowl, tegne in-

strumenter, montere canopy og et par
andre småting. Næste formiddag blev

-(ddcn præsenferer modellen sig efler udpokning.
'vlarr:,iatl':,,iL!1,:trrii:,ltillt,.

. .: tttr,r'r'r.f-..rtrrr'i:

I

senderen progt:ammeret, inden jeg tog
Dragsholm, hvor Focke
Wulf'en skulle have sin luftdåb.

til træf i

lufidåben
Ælerede inden jeg havde fået lagt den

frem, var der to piloter, der faldt for
den kønne lille model og ville købe den,
men den var dog ikke til salg, før jeg
havde prØvet at fl1we med den. Da jeg
ikke selv de sidste par år har. beskæftiget mig ret meget med forbrændingsmotorer, fik jeg min klubkammerat
Keld Hansen, der ud ot'er at være en
meget dygtig pilot ogsa er lidt af en
troldmand med motorer, til at justere
motoren. Det var der ikke de stor problemer i. Den startede villigt og skulle
kun justeres en smule på hovednål og
tomgangsskrue. Der var tilsyneladende ikke den store kompression i den iille motor, men den tog flinkt gassen og

trak fint den 8x4 propel, jeg

1i:.

::

ffitltl:
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Testpilot Keld Honsen konhollerer motorgongen in.
Fotos: PNM

den første flyvning

f:l:: t
'tft

havde

skruet på den.
Motoren blev sat til den "fede" side.
og nu var der ingen undskyldninger for
ikke at flyve en tur med dogfighteren.
Keld frk senderen i hånden, og undertegnede kastede modellen, der hultigt
tog fart og klatrede til vejrs. Som sagt
er Keld en meget dygtig pilot, og han
fik snart brug for alle sine evner. llodellen var - selv om alle ror stod iiee
inden kastet - voldsomt ude af trim oe

krævede, at krængerorspinden blerholdt pænt ud til siden. Keld fik dog
sikkert modellen ned pa jorden. og ri
justerede pa servoens centerposition.
så krængerorene nu stod med passen11

)

i neutral.
Anden start forløb bedre. Nu kunne
modellen trimmes På normal vis, og
jeg frk overladt senderen med ordene:
:'Pås hdt på. Den vil gerne tipstalle".
Og det skaljeg love for, at den giorde.
Den lille frghter skulle flyves i store
bløde sving med god fart for ikke at
de udslag med pinden

"vælte over den ene vingespids", ogjeg
fik en del bemærkninger om mine evner som pilot. Vi frk dog modellen ned
i hel tilstand og blev enige om, at den
måske ville flyve lidt bedre, hvis tyngdepunktet blev rykket lidt frem foran
det anbefalede. Ole Hilmer Petersen
havde tidligere prgvet en anden Focke
Wulf, der også havde let til tipstall.
Han advarede os om at sætte for meget
bly i den, for så ville den slet ikke dreje. Resultatet blev, at vi satte 30 g bly
fast på motorsPantet.

Nu fløj modellen meget Pænere selv jeg kunne nu flyve den, uden at
den væltede rundt i sving og loop. Den
kunne dog stadig tipstalle uden varsel,
hvis den blev trukket for hårdt rundt i
en manøwe, eller hvis farten blev ta-

Focke
øief.

Wulf dogfighteren byder også på nogel for

i
i

luften uden at tiPstalle, men det er

get lidt for meget af den. Ved en lidt
hård landing knækkede motorfundamentet, da den hængende monterede
motor tog fat i jorden, og vi frk ikke
fløjet mere den dag.

Slutbemærkninger

Der kan selr,'følgelig sættes mere bly i
næsen, men helt tryg ved at flYve mo-

dellen bliver jeg aldrig - der skal en
dygtigere pilot til end mig til at få fornØjelse af den kønne model. En ting,
dei hett sikkert kunne have hjulpet på
modellens kedelige vane med at tipstalle, var, hvis vingerne havde haft

indbygget washout. Det har de ikke, og
det kan heller ikke lade sig gøre at varme frlmen og vride vingen. Den er simpelthen for stiv til, at det kan lade sig
gøte.

Moørtroldmond Keld Honsen storler op for første
gong,

Jegved ikke, om andre dogfigåtere
1/12-klassen kan vride og vende sig

og tomgongen iusleres omhyggeligt'

helt sikkert, at hvis man skal deltage i
dogfight med Focke Wulf'en fra Jam-

arå, skal man Passe På ikke at manøvrere for kraftigt.
Det kan for øvrigt godt være, at flYveegenskaberne er skalarigtige' F-or
når jeg fl1wer Focke Wulf i Microsofts
FligLiSimulator, tipstaller flyet også
tit ior mig - og netop denne flysimulator har ryfor at være meget autenti'qk'
Til sidst et par link til hjemmesider,
der på den ene eller anden måde har
noget med denne artikel at gøte:
Jamaras hjemmeside:
http: I lwwwjamara.de
Svensk combat hjemmeside:
http: I lhome.swiPnet.se I
ACn S Sweden I index.html
Harddiskens test af flysimulatorer:
http: I lwww.drdk llnrd4;sl1lflash I
sceneVa2}l.htm
-
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dagene 4., 5. og 6. august 2000 afholdt Jet Danmark og Holstebro Mo-

delflyveklub det årlige stævne for Ducted Fan og Ttrrbine modeller.
Vi var rimeligt heldige med vejret,
så der blev fløjet heftigt både fredag og
lBrdag. Søndag var vejret ikke så godt,
så der blev kun fløjet en smule mellem
bygerne. Da jeg selv ankom til Lindtorp Flyvecenter torsdag eftermiddag,
var der allerede gang i flywningen. Johan Fonn Lie fra Norge var ankommet

allerede onsdag. Han fl6j med en
Kangaroo med SimJet turbine. Det var
imponerende, at se ham flyve, da han
kunne lave nogle store manøvrer, nærmest som om han fløj den på trimmet.
Desværre måtte den Kangaroo lade livet fredag morgen, efter at Johan havde fået en forstyrrelse, og hans PCM
modtager var gået i Fail Safe, mens
modellen var på vej ned i et dyk. Der
var ikke tid til at reagere, da modtageren først var ude af Fail Safe igen. Model, motor og alt tilbehøret var totalt
smadret. Jeg har ikke set nogen model,
der var så ødelagt som den stakkels
Kangaroo. Der var megen snak i krogene omkring brugen af PCM systeBert Van

met til jetmodeller. De fleste er holdt
op med at bruge PCM med Fail Safe,
da man hellere vil have en Dobbelt Super modtager og så kunne st1're lidt
frem for slet ikke at kunne styre noget
som helst.

Nu til det siove
De fleste fly var udstSa'et med SimJet

turbiner. Der var to JetCat, en RAII,

en T\rrbomin og to

hjemmebyggede

turbiner ud af de 32 turbiner, der var
til stede i Holstebro. Derudover var der
nogle enkelte fandrevne fly til stede.
Jeg må nok sige, at vægtskålen er tippet over til turbinedrevne fly denne
gang. Der var kun 4 eller 5 fandrevne
modeller

til stede.

Blandt de fandrevne modeller var
Niels Leitritz' gamle MiG 15. Det er
nærmest rekord, hver gang den går i
luften. Nieis fik sig mange flyweture i
løbet aflveekenden.

Der var to F-18 Hornets med henholdsvis en svensk og en dansk ejer. Vi
så dog kun den svenske F-18 i luften et
par gange i løbet afweekenden.
Der var megen aktivitet fra lgrdag

der Vecht's DH"l0B Swollow skorpt forfulgt of den lille Follond Gnot.
Fotos. Niels Leihitz

morgen, og de fleste fly var i luften
mindst 6n gang. Nogle af gutterne var
meget aktive. Vi så Cato Horten fra
Norge, der netop havde fået monteret
det første eksemplar af den nye SimJet
turbine med elektrisk autostart i sin
F9F-2 Panther. Det var imponerende
at se, at man nu kan nØjes med at trykke på en knap på sin sender, og så star-

ter turbinen stille og roligt op. Cato
har en meget interessant flyvestil, da
han mener, at jetfllvning skal være
spektakulært. Det vil sige, at Pantheren flpj hurtige forbiflyvninger i to meters højde og lavede rulninger og loops
og alt det der med en meget lav udgangshøjde. To meter lyder måske af
meget, men det er det ikke med 300 kilometer i timen,
Nu vi er ved de hurtige fly, så så vi
Jdrg Genth og Lars Rørstrøm fra Tlskland flywe med deres Hot Spots, som er
motoriseret med hver en SimJet turbine, der yder 10 kilos tryk. Jeg vil skyde på, at de flyver mere end 400 kilometer i timen. Vi havde i Bwigt besgg
af en politimand, der ville måle hastighed med en af politiets lasermålere.
Men han sagde, at den kun kan måle

losse Polms "brulale Viggen". Modellen er udstyrel med en Turbomin turbine,
som er en uddøende roce inden for'ietmotorer.

D

hastigheder på under 250 km/t. Lase-

vi var alle meget imponerede af de flot-

ren er altså ubrugelig

te manøvrer.
Kim Jørgensen og Lars Jørgen Kroll
fløj med deres F-16. Den ser ud til at

i

denne sam-

menhæng.

Vi

havde også besPg afLasse PaIm

fra Sverige, som havde fået mast en
SimJet turbine ned i sin Spectre - muligvis ved brug af et skohorn. Den fløj
også meget stærkt og med nogle store

flotte manØvrer. Lasse havde lavet alle
mulige forstærkninger på modellen, så
han var sikker på, at den ikke blev revet fra hinanden i luften. Det lykkedes
ham da heller ikke at rive den fra hinanden i luften, men da han skulle lande, glemte han, at modellen er noget

tungere med en turbine og to liter
brændstof, end hvis den "kun" var motoriseret med en fanmotor, så den sid-

ste meter ned til asfalten foregik i frit
fald. Næsepartiet blev revet af Spec-

tren, og understellet blev lidt

bØjet.

Men så havde han da sin Viggen med
Tlrrbomin turbine og flywe med. Desvær're led denne Viggen samme skæbne som Spectren, så Lasse var henvist
til at være tilskuer fra lørdag eftermiddag.

Hans Blom fra Sverige fløj også med

en Viggen, som dog var motoriseret
med en SimJet turbine. Hans har deltaget i \|N{ i Østrig med den model, og
man kunne godt se, hvorfor han blev
rimeligt hpjt placeret i klassementet.
Hans leverede meget flot flyvning, og
Peter

Moyer fro Tysklond med en

Blue

flyve godt, selvom den er tung' Vi så
den flywe mange ture i løbet af week-

enden. Fra Holland havde vi fået besøg

af Bert van der Vecht, der medbragte
en Kangaroo og en DH-108 Swallow,
som begge var udstyret med en JetCat
P80 turbine. Det var imponerende at
se den store Srvallorv lave rullende
cirkler og loops. Det så nærmest ud,
som om det hele foregik i slow motion.
Bert havde også en lille el-dreven Folland Gnat med i bagagen. Jeg har flere gange set sådan en lille Gnat flyve,
og jeg har ikke været imponeret af den,
men jeg må sige, at jeg blev imponeret
af den Gnat, som Bert havde med. Den
var udstyret med en meget kraftig elmotor, og det så ud, som om det var lige meget, om modellen fl6j ligeud, eller
om den fløj opad. Der var fart På.
Peter Mayer og Mike Schmuck fra

Tlskland medbragte en PT 10 )(XL
T\rrbinetræner, som er i et meget tidligt udviklingsstadie. Det var impone-

rende at se de to store modeller i luften
samtidig. Peter Mayer havde endda lavet et rgganlæg på sin XXL'er. Modellen er lavet, så den kan flyves med en

kraftig turbine eller med to mindre
turbiner efter eget valg (og penge-

Devil træner. Den er moforiseret med en JetCol PBj
Foto: Niels Leitritz

pung). Den flyver meget godt og stabilt, men den er ikke specielt køn. En

vittig sjæl sagde, at

konstruktøren

havde set en Kangaroo, og så sYntes
han ikke, at den var grim nok, så derfor lavede han )Q(],'eren.
Samme Mike Schmuck medbragte
også en kæmpestor A-10 Thunderbolt,
der var udstyret med to 10 kilos SimJet turbiner. Det var lige før vi havde

set den flyve, men Mike havde ikke
fået spændt den ene motor ordentligt
fast, og det viste sig ved, at motoren
rykkede sig frem i beslaget. Mike ville
ikke risikere noget, så han afbrød. Det
er jo ikke så mærkeligt, når man tænker på, at modellen har kostet omkring
100.000 kroner.

Lørdag aften var der arrangeret

spisning for piloterne og deres familier.
Faldskærmsklubben, der har til huse

på Lindtorp Flyvecenter, var så venlige at låne deres klubhus ud til os. Bent
Hjuler Sørensen fra Jet Danmark havde været på overarbejde sammen med
sin kone, og de havde arrangeret noget
Iækkert mad. Og der var nok af det.
Lars Nøhr fra SimJet Danmark var så
venlig at sponsorere fadøI under ar-

rangementet. Der var en rigtig god

stemning under hele spisningen, men
da vi var færdige med at sPise, forsvandt de fleste piloter igen. Jeg ved
ikke, hvad der skete, men jeg tror, at

de har været meget trætte. Hvorfor
skulle de ellers gå fra et arrangement
med gratis fadøL Vi havde jo også haft
en god og begivenhedsrig dag med
masser af flyvning og frisk luft i kroppen. Vi var nogle stykker, der spiste
natmad kl. 03:45 og derefter gik i seng.
Søndag var vejret ikke så godt. Det
regnede en smule, og der var næsten
ingen aktivitet. Jeg blev kontaktet af
en mand fra TV Midt/Vest, der ville ha-

ve os ud og flyve. De havde godt nok
fået at vide, at det var bedst at komme
om l6rdagen, men valgte alligevel søndagen. Det var noget skidt, både På
grund afvejret, men også fordi der var
mange, der valgte at tage hjem, og resten af os havde "ondt i håret"' Niels
Leltritz var dog frisk og lavede en del
flyvninger for kameraet.
Det tyndede ud i piloterne i løbet af
hele dagen. Min kone og jeg var lidt
længe om at komme i gang med at Pakke sammen, så det resulterede i, at vi

måtte pakke sammen i regnvejr. Det
var en lidt trist afslutning på et rigtigt
godt arrangement.

Jeg

vil

gerne takke Holstebro Mo-

delflyveklub for deres velvilje og opbakning til dette arrangement. Der er
blevet lagt et stort arbejde i at lave
nogle flotte rammer til os. Jeg har fået
mange positive tilbagemeldinger fra

vores gæster, og dem viljeg gerne sende videre til aIIe de mennesker, der har
hjulpet med til at skabe disse rammer
for vores gæster.

U

Besøg i hobbyntmmet
Tekst og fofo: Arild Lqrsen

En solskinsdag midt i september kØrer Deres ud,send,te syd.på mod,
den lille by ØIholm ued rgrring, huor Leo Eriksen bon Leo, sorrl nu er
67 år gammel, er gået på pension som urntclger og kan se tilbage på
et langt liu med bl.a. modelflyuning. Leo er kendt for sine mange
flotte skalamodeller og sine euner til at flyue med. d,isse
fly, huilket også
uiser sig i de mange polzale4 som er hjembragt mellem år og dag.

Inden jeg starter interviewet, skal jeg
lige se hobbytummet. Det viser sig at
være et meget velassorteret hobbyrum
på små 20 m'. Det ligger i den bageste
del afvinkelhuset, som Leo og hans kone Hanna er flyttet ind i først på året.
Ved et hurtigt blik rundt i rummet

kan jeg se, at der er, hvad der skal

være. Arbejdsbordet er det gamle bord

fra urmagerværkstedet. Der hersker
en meget flot orden med værktøjet

hængt pænt på plads, og af værktøjsmaskiner er der dekupØrsav, slibemaskiner, båndsav og boremaskiner.

Huornår startede du egentlig din modelflyuerkaniere?

Helt præcis kan jeg sige dig det og

næsten på klokkeslæt. Leo fortæller
herefter lidt om sin tid med modelflyvning mv.
Den 4. maj 1945 om afLenen skulle
jeg for f6rste gang afprøve min første

en fritflyver. En DMI
model, som vist nok var en Gloria den med de 2 halefinner, som mange
ældre modelflyvere kender fra deres
første tid som modelflyver.
Jeg havde stillet mig op på en
hegnspæl for at komme lidt højere op
og havde lige kastet min svævemodel,
da min far og mor råbte: "Leo-Leo kom
ind, krigen er forbi". Det står fuldstændig klart for mig i erindringen.
Jeg stod i lære i 5 år som urmager.
Dengang boede mine forældre i Ars.
Medens jeg stod i lære, flyttede vi til
svævemodel

-

Møldrup ved Viborg, så jeg måtte tage
toget hver dag, op klokken 6 om morgenen, og om vinteren var der teknisk

skole, hvor man først var hjemme
langt ud på aftenen. Det var rimelig
hårdt, og det stod på i 5 år.
Efter at jeg var udlært, flyttede jeg
til Sønderjylland og kom ind til Flyvevåbenet først på Flyvestation Karup,
og senere blev jeg forflyttet tit Flyvestation Skrydstrup. På den tid var der
3 eskadriller stationeret i Skrydstrup.
Eskadrille 728,729 og 730. Der oplevede jeg de gamle F-84 Thunderjet,
Harvard og Catalinaen, som var i
Eskadrille 730. Det var et pragtfuld

syn og en skøn lyd, når den gik i luften;

den skulle have en temmelig lang
startbane, inden den kunne komme
op.

Skalaflyvning har altid haft min interesse, men det er alle kategorier af
fl;wning, som har interesseret mig. Jeg
fløj også linestyring med de gamle

Thorning-og Viking motorer. I starten,

da jeg fløj linestyring, var det med

Leo Eriksens seneste proiekt er

populært koldet

-

en

Junkers

lU-52

-

som hon her er ved ot
somle. Bemærk oluminiumsrørel, som er til monf+
ring of vingerne.
Tante Ju

træpropel. Det var en revolution, da vi

frk de bløde

plasticpropeller; en
til ret meget; efter en enkelt hård landing så skulle
træpropel holdt ikke

man hjem og skære en ny propel.
Jeg har dog ikke altid leget med modelfly, men det har altid siddet i baghovedet. I nogle år dyrkede jeg rigtig
svæveflyvning, men det blev aldrig det
helt store. I øwigt kan jeg bedre lide
landskabet set nedefra end oppe fra
flyet; det siger mig altså ikke rigtig noget, at man kan se alle disse "flade,,
marker. Jeg befinder mig bedst på jorden.

Leo har deltaget i mange konkurrencer
rundt i landet og i de senere år også i
udlandet, sidst ued EM i slzala i 19gg i
Tjelzkiet, huor Leo bleu nr 1g af 32 deltagere, huilket ma siges at uære et pænt
resultat, for konkutencen i dog er nteget hard.

Leo fortæller her om en lille hændelse
- dengang der
var miljg, som Leo siger, og hvor kon-

fra "de gode gamle dage"

kurrenceflyvning blev afviklet
get mere adstadigt tempo.

i et no-

Jeg var taget til Hanstholm for at
deltage i en skræntkonkunence. Jeg
havde min Bergfalke med og havde li-

ge kastet den ud over skrænten, da
den pludselig skred for mig og kom om

bagved skrænten. MØjsommeligt frk

jeg den rettet op, men nu

havde

Bergfalken retning lige mod dommerbordet. Men det var fire kvikke dommere, som havde opdaget, hvad der
var ved at ske, så de tog resolut bordet

og stolene og flyttede det hele væk.
Bergfalken strøg herefter i majestætisk glideflugt lige hen over, hvor

bordet havde stået for et øjeblik siden,
og ud over skrænten i en halv meters
høide.

Det var tider. J eg fløJmeget skrænt-

flyvning dengang, indtil de hurtige
modeller dukkede op; så stoppedejeg.
En Spirit off Sct. Louis har jeg også
bygget, men den flgj elendigt.
Jeg bygger som regel ikke en model
med konkurrence for øje, men efter-

hånden som jeg fandt ud af, at min model fløj godt, og jeg frk bygget mere og

mere på den, meldte jeg mig til konkurrencen.Vi har a{holdt mange gode
skalastævner i Filskot'. Før i tiden kom
der mange til et stormodel-skalastævne; der kunne sagtens være 20-25 deltagere. Nu erjeg den eneste, som fly-

ver fastvinget fly

i

klubben, men

til

gengæld har jeg så banen for mig selv.
En gangimellem kan man godt f6le sig
lidt ensom, men så tager jeg til Modelflyveklubben Woodstock og flyver; vejen er ikke mere end 4 km længere end
til Filskov.
Tbæner du meget?

Når jeg flyver alene ude på pladsen, giver jeg mig selv små opgaver. Eksem-

pelvis, at nu skal jeg foretage 20 landinger højre og venstre om, og er de ikke gode nok, laver jeg det om. Det giver
en god træning, så på den måde sidder
flyvningen efterhånden i "rygman'en''.
Her må det være på sin plads at
tilføje fra redaktionens side, af det nok
er derfor, at Leo er en afde forholdsris
få personer, som både kan bygge og flyve en skalamodel.

Men det skal helst være ældre modeller, siger Leo, også hvad angår
15
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Denne model har siden giuet Leo Danmarksmesterskab og flere meget store,

flotte pokaler fra udlandet. Ved det internationale tyske mesterskeb i GAttingen for semiskalamodellea fik Leo polealen for den model, som gcn det bedste indtryk. Leos I'Ly har også uæret af-

billedet i flere udenlandske modelflyuetidsskrifter.

Huordan tegner rnan en sådan model
op efter originaltegningerne?
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Der er gode orbeldsbelingelser
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Leos velindretlede

svævemodeller. Jeg har en gammel
SG-38 svæver, som jeg stadig flywer
med.

Huad fih dig til at bygge en Fokher FXII Mercur? (omtalt i MFN 2190, der
uar det første MFN med et faruebillede).

Straks henter Leo et gammelt Richsalbum fra 1936, hvor DDL's nye passagermaskine, en Fokker Mercur, er
afbilledet i farver. Til dem, der ikke
ved, hvad Richs er, kan det oplyses, at
Richs var en slags erstatning, som
man tilsatte kaffen, for at man kunne
få den til at strække længere, hvilket
også var ngdvendigt i en del år efter
krigen.
Fokkeren har altid været min drøm
at bygge, og jeg fandt en 2-planstegning af flyet i Fllvehistorisk Tidsskrift. DDL (Det Danske Luftfartsselskab) fik to fly afdenne type, og de fik
betegnelsen OY-DIG og OY-DAJ. Der
var ikke den store forskel på de to fly.

OY-DAJ var mere aerodynamisk på
oversiden af kroppen, og motorgondolerne var lidt mindre.
Da jeg stillede op til et skalastævne,
fik Fokkeren sådan et skud for boven,
for på det tidspunkt gik man meget op

og velossorlerede hobbyrum.

afdøde Herluf Rasmussen fortalte, at

man kunne finde tegningen af Fokkeren på Rigsarkivet. Det blev til en 2-3
besøg på Rigsarkivet, hvor tegningen
af den rigtige Fokker blev studeret me-

get grundigt. Der var hundreder af
tegninger, store og små imellem hinan-

den fra mindste brændstofhane og
skrue til hovedplan med alle ribber af-

tegnet.

Efter at have siddet en hel dag på
Rigsarkivet og udvalgt en del afde teg-

ninger, som jeg mente skulle bruges,
afleveredejeg dem til arkivets fotograf
blev teg-

ningerne leveret, nydelig kopieret
en rimelig pris.

til

Et par detolier ved JU-52: Til venstre det "skæve"
sideror" og til højre undersiden of kroppen ned

ofskalningen

of malingen.

nok.

Huorfor JU 52 og i byggesæt?

i farver i forhold til det rigtige fly. Det
var en af grundene til, at bedømmelsen
ikke blev ret god, og at det var en 2planstegning, gjorde også sit til, at modellen fik så dårlig en bedømmelse. På
2-planstegningen kunne man kun se
flyet fra en af siderne og fra oven. Så
jeg tænkte: det skal være l6gn, og besluttede at bygge en ny Fokker, og nu

til kopiering. En måned efter

Jeg affotograferer dem på slides og
sætter dem i fremviseren, sådan at billedet på væggen rammer fuldstændig
korrekt og lige på væggen. Der har jeg
i forvejen afsat forskellige mål i den
skalastørrelse 1:9, som jeg bygger i. At
jeg anvender lysbilleder i stedet for at
bruge en overhead, er efter min vurdering, fordi overheaden ikke er nøjagtig

På et tidspunkt under bygningen af
min Fokker F-XII Merkur var jeg ved
at køre træt i at lave små håndtag,
små lemme, beslag med nitter, skydevinduer, døre, der kunne åbnes og lukkes og stole til 16 passagerer i grønt
læder og med øreklap - alt sammen i
skala 1:9.
Jeg så en annonce

i Flug und Modelltechnik, hvor firmaet Fiber Clasi Tlskland lancerede et byggesæt
af JU-52 "Tante Ju". Jeg ringede derned og frk en aftale med fabrikanten og
kørte selv ned og hentede byggesættet.
Da der manglede enkelte dele i byggesættet, frk jeg det lidt billigere. (Vejl.
pris:2.500 DM).
sics

Der rigrige fly
Her vil det måske lige være på sin
plads at fortælle lidt om originalflyet.
Ju-52 er bygget i et større antal end
noget andet europæisk transportfly f6r

eller siden (totalt antal 4.845 stk.).
Denne ekstremt robuste maskine er

konstrueret med exceptionelle kvaliteter af nyttelast, STOl-egenskaber og
store anvendelsesmuligheder, som resulterede i et meget langt arbejdsliv.
Den originale prototype fløj i maj
L932 og var konstrueret til at blive
trukket af 3 motorer. De fleste tidligere civile fly havde BMW Hornet moto-

rer (600hp), produceret under licens
hos Pratt og Whitney, men den langt
overvejende del afde senere typer havde den kendte BMW 132 motor med
680-830 hp.

Ligesom 6n-motors udgaven af JU52 (blev kun bygget i 5 eksemplarer)
har den tremotorede JU- 52 en struk-

Fokkeren, som også er i samme skala
1:9, hvilket giver modellen en spændvidde pa 3,25 m. en kr.opslængde på
2,10 m og en højde på 0,50 m. \rægten
er på godt 12 kg, som fordeler sig saledes: vingerne 5600 gram og krop, hjul

tur af en let legering

med riflet beklædning og et meget stort fritbærende plan med tydelige dobbelte vingeflaps og balanceklapper, som giver et
stort løft ved lav flywefart.
DDL's køb af JU-52 skyldtes, at selskabets to Fokker F.XII maskiner havde haft svært ved at fø7ge med i konkurrencen, hvad hastighed angår, og
DDL måtte derfor overveje at købe et
nyt og hurtigere fly. Det var med stor
beklagelse, at man så sig ngdsaget til
at forlade Fokkeren, som var bygget på

licens på Orlogsværket. Efter lange
overvejelser bestemte man sig til den
tyske 3 motors Junkers JU-52, en af
datidens hurtigste og mest anvendte
fly i europæisk luftfart.
Flyet blev leveret til DDL den 27. juni 1936 og få dage efter indsat på ruten
Stockholm-København-Amsterdam.
Flyet blev opkaldt efter Ø.K.'s
første dieselmotorskib "selandia".
Ved årets udløb blev flyet ramt af et

meget alvorligt uheld. "Selandia" var
om morgenen kl. 9 startet fra København for at flyve til Amsterdam. Da
flyet var nået ned over Nordtyskland,
brækkede det ene propelblad på venstre sidemotor. Derved opstod der så
kraftige rystelser, at motoren øjeblikkelig rev sig løs af fundamentet, men
blev hængende i stålbardunerne, der
skulle hindre den i at falde tii jorden.
Der opstod brand, og denne kunne ikke slukkes, fordi Iedningerne til skumslukningsapparaterne var knækket.
Situationen var således kritisk. og fl1ets pilot, luftkaptajn Charles Bramsen, besluttede at nødlande. Med fremragende dygtighed og koldblodighed
landede flyet, der blev stærkt beskadiget i det meget skovrige og kuperede
terræn. Den ene vinge biev rykket af,

men ingen af de 13 ombordværende
passagerer eller dens 2 mands besætning kom noget til.
Flyet blev genopbygget på Junkers-

i Leipzig og var den 8. maj
1937 klar til at indgå i driften igen.
Men den 18. december 7942 gik det atter galt. Flyet styrtede ned ved anfl1wfabrikken

ningen til landing og blev knust mod
jorden. Alle 16 passagerer og besætningen omkom, herunder kaptajn
Bramsen.

Byggesættet

I

byggesættet

var alt i glasfiber

og

næsten færdigt arbejde - ja, men kun
næsten, for byggetiden bler.300-400 timer. Byggesaettet bestod af ca. 400 dele og kan i dag købes for ca. 2.500 DM.
JU-52 ville passe fint sammen med

\/

,,--!

Det rigtige fly med luftkoptoin Horold Andersen.

\t

og haleplan 7250. Modellen er malet i
DDL's farver, som da den blev indkøbt
i 1936.

Anbefalede motorer

til

modellen er

3 stk. OS 70 firtakter, som blev indkobt. JIen de var desr'ærre ikke ind-

il
F
I

i

get mere ved den statiske bedømmel-

stillet på at samarbejde, så i øjeblikket
flyver "Tante Ju" med 1 stk. OS 70 frrtakter i næsen og OS 40 firtaktere i
hver side. Til min forundring er det ikke gået ud over hverken lyden afmotorerne eller flywningen. JU-52 flyver
godt og stabilt og med rimelig god ska-

se.

Var uingente i slzun og beklædt med
glosfiber?
Nej, vingerne er vacuumstøbt i en flot
kvalitet i glasfiber. I selve vingen er
monteret en hovedbjælke i balsa forstærket med kulfiber. I denne hovedbjælke ligger et aluminiumsr@r, hvor
vingerne bliver samlet. Vingen er selvbærende og vejer næsten ingenting.

lahastighed.

Huordan lauer f tnonterer du registreringsbogstauer og tal samt naun på den
riflede beklædning?
Jeg tager en papirstrimmel og presser
den ind over alle rillerne, såjeg på den
måde kan få højden af bogstavet. På
kroppen har jeg i forvejen afsat højde

og bredde. Dernæst tager jeg papirstrimlen af igen og breder den ud. På
den måde har man den korrekte
størrelse på tal og bogstaver. Herefter
kan man tegne dem op i fuld størrelse

Har du nogle byggetips, sont du hctr anuendt

JU-52

i

sil refte elemenf, fologroferet ved Sformodel'

træffet iBronde.

og så montere dem igen.

Huorfor er sideroret monteret skæut og
drejer

til

uenstre?

For at kompensere for sidetrækket på
motorerne er sideroret drejet til venstre i forkanten.

Det er ikke vist på nogen af de 3plans tegninger, jeg har set. Men det
byggesættet,
hvordan sideroret skulle sidde. I det

være noget med pinde, der skal sættes
sammen, og helst ikke noget med glas-

frber

Det må jeg noh indrømme er rigtigt'
Men det er et stort arbejde, og det
kræuer en mclsse tid, og derfor er der
noh ihlze såmange, der dyrker denform
for modelbygning. Det er nolz en af
grundene til, at RTF (Ready To Fly) f'Ly-

deller.
Var alle dele med i byggesættet?, såsom
hjul, understel, piloter og motorattrap'
per?
Byggesættet var som sagt meget kom-

t

i

plet; men piloterne har jeg selv købt,
og motorattrapperne var med, men

i

man skulle selv forme dem.

I

at bygge dette fly, er malingen af flyet.
Malingen har meget svært ved at sidde fast på glasfrberen. Nogle har fortalt mig, at det kan være den voks,
man har anvendt ved støbningen, som
er meget vanskelig at fierne, selv om
jeg har brugt acetone og terpentin. Jeg
har anvendt syntetisk maling, men ikke 2 komponent; det havde måske
været en bedre løsning, men jeg ved
det ikke?

hver eneste pind ud. Det skal helst

hele taget er det et meget og flot gennemført byggesæt. En lille detalje, som
jeg opdagede, var, at der i den bog,jeg
har om JU-52 (Lufthansa - Junkers
JU-52 Die Geschichte der alten Tante
Ju), var der vist et billede afflyet, hvor
sideroret drejede modsat. Ved en nærmere granskning viste det sig, at billedet var spejlvendt; men sådan er der
mange ting, der er forkert, og som man
vil opdage, når man bygger skalamo-

a

denne model, og som andre

Leo slutter af med at sige, at det er nu
ikke det samme at bYgge et flY af et
byggesæt som at sidde selv og skære

var vist på kroppen i

a

til

lzunne få glæde afl
En af de fejl, som jeg har oPdaget ved

Tonle Ju t fuld sførrelse og i Lufthonso-bemoltng be'
søgte KZ-rollyet i Sfouning i 1988. (Foto: B.Ao'N)

ene er så populære. Men at se Leos modeller er en fryd for qjet, huis det er den

slags modeller, man suærmer for.

Der lægges on til londing.

I

t

Huordan

kcLru

du

ramme faruen så

nØjagti.gt, og huordan maler du den?

Selve maskinen
l
=:
å,

Ei'
..9

='

var aluminiumsfar-

vet, som maskinen var i virkeligheden,
så det er kun den røde farve, som nu
afdøde Æexandersen havde fortalt mig
om. Farver er noget vanskeligt noget.

Som en gammel mekaniker fortalte
mig, så er det jo sådan, at efter ganske
få flywninger var der drevet olie ned ad
siderne, og farven forandrede sig over

til

det rødbrune. Du vil aldrig kunne
ramme en farve helt nøjagtigt. Før i ti-

den, hvor man var til skalastævner,
ville dommerne ikke engang godkende
originallakken fra fabrikken, selv om
piloterne havde originaldåserne med.
Dette er heldigvis blevet ændret, så
farvebedømmelsen ikke tæller så me18
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35. lnternqtionqler Freundschqfisfliegen
i Liechtenstein
Referqf qf Peer Hinrichsen
Hvert år

- kun afbrudt af et Europamesterskab, der også blev afuiklet i
klubben - har MFGL, Modellfluggruppe Liechtenstein afholdt et internationalt F3A konkurrence.
MFGL er Wolfgang Matt's hjemmeklub, og det har formentligt været med
til at gøre konkurrencen så eftertragtet, som den er i dag. De mange deltagere møder op fra mange lande; i år
var der ikke færre end 46 deltagere fra
9 nationer. Det fortæller lidt om, hvor
populær konkurrencen er.
Da vi i år skulle flyve et helt n1t og
ukendt program i FAI klassen, havde
jeg den tanke, at det nok var en god id6
til en international konkurrenfor at se, hvordan de "gode" udførte
manøvrerne. Det ville være dumt at
at tage

ce

træne på en manøwe for så til europamesterskabet at finde ud af, at det ikke var sådan, den skulle flyves. Ola
Fremming fra Norge havde den sam,
me tanke, så vi besluttede os at tage til
Liechtenstein for at deltage og få erfaring inden EM i Belgien.
Ole Kristensen og Torkil Hattel var
også med på ideen, og da Torkil havde

ferie på det tidspunkt, fik han lokket

hele familien med ned i området. Da
Ole ikke havde ferie, og jeg først begyndte ferien fra denne weekend, måtte Ole og jeg nØjes med en weekend-tur
til Liechtenstein.Vi kørte af sted fredag eftermiddag, og efter at have holdt
i kø i Hamborg i over 2 timer kunne turen for alvor begynde at gå sydpå. Vi
ankom lørdag morgen kl. 04.00 og fik 3
timers søvn, indtil vi blev vækket af
motorlarm fra modelflywepladsen.
Kl. 07.30 skulle vi tilmelde os og aflevere vores sendere. Her blev vi venligt modtaget af Roland Matt. KI. 8.00
var der så briefrng, og konkurrencen
gik herefter i gang. De lagde allerede
her en tidsplan for dagen, og med 46
deltagere og ønsket om at flywe 3 runder var det også bare med at komme i
gang. Der blev kørt hårdt på med 2
dommerhold, som dømte på skift, så
der var ingen pauser overhovedet, og
kl. 20.15 lørdag aften stoppede flyvningerne så for den dag, og man gik over
til det sociale med mad og lokal spil-

lemand.
Søndag morgen kl. 8.00 fortsatte
flywningerne, og kl. 16.00 var vi færdige. Her blev man så råbt op i rækkefglge, som man havde placeret sig, og fik
udleveret et diplom med billede af sig
selv med sin model - dem havde man
fået taget i ]øbet afdagene, meget flot.

l5 kg nodelfly med en spændvidde på co. 320 cm og med
deror og så kun 6n til gøssen.

Efter præmieoverrækkelsen gik man
over til at fordele sponsorgaverne. Her
blev der trukket lod om præmierne, og
den største præmie var et byggesæt til
En Extra 300 med en spændvidde på 300 cm ses
her i hover over græsset.

6

seryoer til krængeror,

4 ttl sideror, 4 til

høi"

en Smaragd fra PL Prod.

Vi havde heldigvis fløjet manøvrerne rigtigt, men det var dejligt at se, at
vi ikke var de eneste, der havde svært
ved at få manøvrerne til at være rigtig
gode. Vi kunne nu studere, hvordan
manøvrerne blev udført, og det var et
af vores formål med denne weekend-

tur. Der blev vist meget flot flyvning,
men det var svært ligesom at kunne
finde en trend. En ting var sikkert, og
det var, at programmet for år 2000 og
2001 var svært at flywe, så det var sikkert, at der fortsat skulle lægges mange timer i træningen. Vi så også demonstration af to TOC modeller, og det
er imponerende at se disse 3 mtr. store

fly tumle rundt i luften

og lave hoovermanøvrer 20 cm over græsset. Vi fik al-

le tre prøvet at flyve foran internationale dommere, og det var rart at prøve.
så man var lidt forberedt til EM. En
masse snak blev det også til, og vi frk
igen vist Danmark på F3A konkurrencernes landkort. Det var en lærerig
tur, og den kan godt anbefales, hvis
man har lidt interesse i kunstflyvnipg.

Modelfllwepladsen lader ikke noget
tilbage at 6nske; den har a1t. Jeg har
ikke set noget flottere klubhus med
storkøkken og cafeteria.

Ole og jeg var

i

Danmark igen

k1.

01.00 søndag aften, og Ole skulle pa
arbejde mandag morgen. sa der var ikke så meget at snakke om. men bare
om at komme i seng.
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Sommerleir 2000 hos MFK "Nuserne"
Storlen
Det hele starter torsdag d.

Mondog
gik med
den sædvanlige "bygefllwning". Kl.

FormiddagerVeftermiddagen

717 2000.
En bil med påhængt campingvogn drejer om hjørnet og sætter kurs mod fly-

vepladsens campingareal.

Lidt

18.30 samledes vi foran informationen
på Billund lufthavn. Det var tid til et
kig bag facaden på en større lufthavn.
Man var også et smut forbi Sun-Ær's
hangar for at kigge på større maskiner.

efter

kommer endnu en. Det viser sig at
være Arne Hansen fra Falken samt
Leif Wittenborg fra Ringsted MFK,
som har bestemt at ankomme lidt tidligere - dejligt! Så er sommerlejr 2000
hos MFK Nuserne endelig rigtigt kom-

På platformen stod en Boeing

hvor Nuserne's formand
Steensen,

met i gang.

Der er, fra lejrbestyrelsens side, en
vis nervøsitet, når starten på en som-

merlejr går. Hele tiden går man og
tænker tanker som "har vi nu husket
det hele?" - "Vil folk være tilfredse?" "Hvor mange mon der kommer - og
kan vi klare det?" Lidt over en uge senere vil vi kunne få svar på spørgsmålene, men nu gælder det om at sætte
alle sejl til for at give gæsterne en god
oplevelse, som de vil huske med glæde.

"Somethino is rotten in
the stote oT Denmork"...
... nemlig vejret.

Dagene op

til

sommerlejren blev

DMI's webside lystigt besøgt, og s).vdøgnsudsigten blev fulgt med stor interesse. Desværre så det skidt ud.
Regn og hård vind så ud til at skulle
præge ugen...øv..føjl

Hvis der er 6n ting, som gør livet
surt for modelpiloter, er det vejret.
Med et spinkelt håb om at alle meteorologer var taget på ferie, og k6kkenassistenterne på DMI havde overtaget
udsigterne, så vejret ville ændre sig,
gik startskuddet på Sommerlejr 2000.
Desværre havde køkkenassistenterne på DMI ikke taget helt fejl. Et
tykt lag nimbusstratus med dertil
hørende regn lå lavt over flyvepladsen
de første par formiddage. Men heldigvis kom der aitid en opklaring fra syd

I

lr

I

ii

hen ad formiddagen, og den vedvarende regn biev overtaget afbyggeaktivitet. Nu lyder det jo heller ikke særligt
godt, men faktisk var folk forbløffende
fortrgstningsfulde.
Der var et tydeligt monster mellem
vejret og folks humør. I formiddagstimerne, hvor regnen silede ned, og skyerne lå tykt og gråt, var der meget stille på pladsen, og ikke en sjæl var i syne. Når så opklaringen var tæt på, og
regnen nu kun bestod af finregn, gik
der ikke lang tid, førend man kunne
høre en enlig motor, og en dejlig lugt af
methanol bredte sig over pladsen. Da
det gik op for resten afgæsterne, at der
kunne flyves, kom der gang i tingene...
flywere blev slæbt ud i stor stil, og der
blev fløjet lystigt. Når så der kom en
20

Klor til dogens flyvninger

byge, trak man flyene ind i det store
telt, hvor pØlsesalget gik lystigt og
snakken ligeså. Lige pludselig blev der
råbt: "Opklaring fra syd!" og alle folk
forberedte sig på mere flyvning.
Når vi kom hen på eftermiddagene,
blev opklaringen lidt mere stabil, og så
var lufthavet over Grindsted tæt pakket af alle former for modelfly, lige fra
små Teddy'er til store Extra 300. Af

venligt (læs nødvendigt) hensyn til naboer var der restriktioner på flyvning
med forbrændingsmotor efter kl. 21 en regel, som havde fungeret frnt,
såfremt hele dagen havde budt på flyvevejr, men med de store ophold i flyw-

737,

Thomas

til daglig styrmand i Maersk

Ær, havde taget plads i cockpittet og
fortalte om, hvordan man st1'rer en så
stor flywemaskine. Og som Le Grand
Finale var der arrangeret en flyvetur
ind over modelflyvepladsen i et par af
Billund Rundfllwnings Cessna'er, og

i formationsflywning. Der blev snakket meget om dette
arrangement, da alle syntes, det var
utroligt spændende at opleve en lufthavn på den anden side afhegnet.
Der blev også stillet en video op i
klubhuset, hvor der bl.a. blev vist private optagelser fra Jet \4VI i Østrig
1999, Florida Jets og luftzirkus Har-

hele turen foregik

zewinkel, og hvis man kunne lide
kunstflywning med store modeller, var
der 4 timers TOC frlm, som kunne nydes i ugens løb.

Tirsdog

vi gjort den erfaring og har lært til

Sommerlejren var igen i år international med gæster fra både Norge og Sverige. Helge og Ingegerd fra Norge er
stamgæster på sommerlejren. I år havde de 30 års bryllupsdag, og der blev
uden deres viden arrangeret morgensang for dem. Tirsdag kt 08.00 samledes alle lejrens gæster udenfor parrets

næste år.

campingvogn og begyndte

Flywningen blev dog ikke stoppet af
den grund. Folk skulle såmænd bare
ind og skifte flyene ud med elfly eller
svævere, og så blev der fl6jet, til man
ikke kunne se mere.

Man kan roligt sige, at de blev overraskede, da man i Norge ikke har denne

ningen i formiddags- og eftermiddagstimerne, som vi havde, kunne man
godt have bru.gt 712 - 1 time mere om
aftenen. Desværre havde vi en klar af-

tale med vore naboer, og derfor turde vi
ikke give en dispensation - men nu har

Den førsle weekend

tradition,

at

synge.

ja, faktisk mente Helge

først, at det var folk, som havde drukket sig fulde og endnu ikke var kommet i seng. Det gik dog hurtigt op for
ham, hvad der skete, og hele herlighe-

Fredag og lgrdag gik fortrinsvis med at
få indlogeret de ankomne gæster. Lejrchefen, Otto Nielsen, havde sammen
med Per Christensen travlt med at uddele pladser til den store stime af telte

den blev afsluttet med rundstykker,
Gammel Dansk og hurra i det store
telt.

og campingvogne, som ankom. Indtil
nu var der egentlig styr på tingene...
det tegnede "æ' så ring' endda'", som

Bvgerne forsvandt, og solen kom frem.
Nu skal det jo ikke være let at være
modelflyver på sommerlejr, så vores

r.i siger i Jylland.

kære køkkenassistenter fra DMI havde sendt en god portion blæsevejr over
til det jyske. Det satte lidt en stopper
for flywningen, men folk satte da kurs
mod bl.a. Legoland, Givskud Lgvepark

Når man skal være på sommerlejr
en hel uge, må der gerne ske lidt andre
ting end bare flyr,,ni1g og hygge. Derfor
havde vi arrangeret et par udflugter.
Søndag var vi således en tur til Stauning, hvor man havde mulighed for at
se flymuseet samt et lille kig på lufthavnen.

Onsdog

m.v.

En af gæsterne havde om formiddagen været inde og få sig et bad, som foregik i en sportshal, og her havde han

kigget på den store dejlige tomme hal,

og med sin Teddy

af forskellige grunde. Her gives en kort
oversigt over de personer, som har
gjort sig bemærket:

i

tankerne forespurgte han, om det var muligt at flyve noget indendørs flyvning. Det blev
undersggt, og om aftenen blev der i
samlet trop kørt til Hedehallen for luf-

Kosper Holger
- absolut den mest støjende person på
lejren og den person. som kan kaste elfly pa de mest mærki'ærdige måder.
Men vi glæder os alligevei til at se ham
næste år!

te de lette indendgrsflyvere.

Aftenen blev afsluttet med kage-

mand, lidt godt til ganen og en række
hurra'er - alt dette i anledning af Jørgen Taxamands fødseldag.

Torsdog
Torsdag var vejret stadig blæsende,
men der var lovet en aftagende vind,
som dog lod vente lidt på sig; men ved
aftenstid var der igen dejligt flywevejr,

og luften var igen taetpakket

til kl

21.00.

Fredog
Så blev det fredag....Vejret sagde skyet med kun få meget lette byger og let

til jævn vind. Endelig viste vejret sig
fra den bedre side, og igen blev der
fløjet en masse. Ja, endda Bjarne
Sørensen fra Nuserne, som havde
påtaget sig opgaven som slæbepilot hele ugen, kom efter en lidt slØj uge på ar-

bejde. Selvom smilene igennem hele
ugen havde været store, blev de dog

trukket lidt længere op mod ørerne.
Fredag aften var der fra Nusernes
side arrangeret fællesspisning. Lejrchefen gik med sin vanlige professionalisme i gang med at grille oksekød i

lange baner, og så var det bare at gå til
den. Der blev spist og drukket, og folk
var i et dejligt humØr. Orkesteret, som
bestod af J6rgen, JBrgen og Kaj, havde
taget plads, og alle frk rørt sangmusklerne. Senere blev der solgt lodsedler
til amerikansk lotteri, hvor der kunne
vindes kurve fyldt med diverse lække-

rier samt sponsorgaver fra

Hobby

World. Specielt heldig var Anni Sørensen, som vandt hele 3 gevinster...men
indholdet i de 2 kurve blev hurtigt delt
ud, og den liter nitro, hun vandt, blev
overdraget til sønnen Ælan Sgrensen,

der som F3A pilot er storforbruger af
dette. Selv udenfor teltet var der hygge, da Gitte Jensen fra Sønderborg
MFKbød på "Sorte Svin" fra "hiemmebrænderiet".

[ørdog
Lørdag morgen tegnede vejret godt,
selvom den lokale "mini-Volborg" (i
6wigt identisk med slæbepiloten) ikke
var på plads til briefrngen. Lejrchefen
gav Gitte skylden for dette, da han
mente, at det var hendes "Sorte Svin",
som var skyld heri.
Flyvemæssigt må lørdagen siges at
være den absolutte perfekte. Vejret var
perfekt, ingen vind og 3- 418 cumulusser fyldte himlen. Alt hvad der kunne
flyve fløj, kun afbrudt af middagspau-

fra 12.00 til 13.30.
Pludselig beglmdte flyene at få
større vingefang. Det var svæverne,

Der er møsser of ting, der kon gøres i ly for regnen.

Tinus Nielsen
deltog med den absolut grimmeste og

-

mindste flyue., nemlig en Groklier i

som have fået Øje på de dejlige cumulusser. Slæbepiloten blev hevet op fra
sengen og sat på arbejde. Ikke mindre
end 5 svævere ville slæbes. Keld
Jensen fra Sønderborg gad dog ikke
det med ventetid, så han medbragte
foruden svæver også personlig slæbepilot, nemlig Anders Rasmussen ligeledes fra Sønderborg. Svævepiloterne
havde dog lidt besvær med at blive i
højden, så Stingeren havde travlt. Men
lige pludselig var den der... boblen...
Der blev kommunikeret lystigt mellem
de 5 svævepiloter, og svævere på op

til

4,6 meter i spændvidde blev kun en
prik på himlen. Selv nogle af de piloter,
som mener livet er for kort til svæveflywning, blev en smule misundelige.
På godt dansk må man sige, at der
blev fløjet r.... ud afbukserne den dag.
Desværre gav det også lidt knubs, da
vi måtte konstatere ved dagen slutning, at vi havde haft ikke mindre end
1 mid-air og 4 solo haverier. Nogle af
flyene kunne dog fl1ve igen efter reparation, mens andre desværre blev totalt knust.
Lørdag aften var folk 6t stort smil.
For mange havde dette været den bedste modelflyvedag i denne sæson, og efter sådan en dag priser man sig lykkelig for at være del afdenne hobby.

Søndog
Søndagen gik med at pakke sammen
og sige farvel til hinanden. Heldigvis

blev næsten alle farvel'erne efterfulgt

af-"vi

ses næste år".

De bemærkelsesværdige
Det siger næsten sig selv, at

visse
gæster skiller sig lidt ud fra mængden
Uden mod og drikke .....

balsafarve. Ikke desto mindre var det
den flyver, som fik mest opmærksomhed. Er desværre med i statistikken
over havarier om lBrdagen. Den kunne
have været repareret, men Tinus valgte at slå den endnu mere i stykker af
frygt for at komme til at flyve med den
igen.
Gitte Jensen

-

den absolutte topscorer, hvad angår
flyvetid - ca. 9 timers ren flyvning i
løbet af ugen og med 6 forskellige fly.
Endvidere skal det nævnes, at hunjordede alle sine mandlige medpiloter i
ballonflyvning!
Winnie Wittenborg og Birgit Toft
- for absolut flot kone-flyvning med Piper Cubs.

Leif Wittenborg

og

Erik Toft

- for at turde lade deres

koner flyve

med deres Piper Cubs.

Keld Jensen
lavede et meget flot banner med som- har endda givet udtryk for, at det vil ske igen til næste år..

-

merlejrens logo

Fornemmer vi en tradition??

Tok, tok, tok...
Til sidst skal der lyde en stor tak til alle de gæster, som besluttede at besøge
sommerlejren i år. Uden jeres utroligt
positive indstilling, væremåde og evne
LiI at gøre en sådan uge god trods vind
og vejr havde det ikke været let at sidde som aftangør af en sådan lejr. Det
var også en fornøjelse at gennemgå
campingarealet for affald - ikke så meget som et stykke papir eller lignende
kunne findes.

Der skal også rettes en tak for de
mange tilbagemeldinger med gode.
konstruktive forslag til næste års lejr.

Det er noget af det mest værdifulde. ri
som arrangører kan få, og efter gennemgang af disse, er der ikke et forslag, vi ikke kan bruge.
Der skal også lyde en stor tak til
Erik og Birgit Toft fra Hobbl- \\brld.
både for sponsorgaver. men sa sandelig også for den sen'ice. de har 1-det for
lejrens gæster igennem hele ugen.

sen

Vi

ses

til Sommerlejr

2001.
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PRODUKTINFORMATION
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modeller, der om sommeren hedder
parkmodeller - og om vinteren hedder
indendørsmodeller.

Stqudqcher 53OO Gs
Foqmie Electric
Bag dette imponerende navn gemmer
sig en af de mindste modeller fra Dave's Ærcraft Works.

Kendere af frrmaet vil allerede nu
have gættet, at det er en EPP-skumsag. EPP er det meget solide skum, vi i
Modelflyve Nyt har omtalt et par gange i årets l6b.

Staudacher'en hører med sin ca. 75

cm spændvidde

til blandt

de mindre

rc-modeller. Den er tiltænkt en Speed
400 med 7-8 celler af typen 500 AR.

SroudaiåerSS0$liGå,tt:,.llr;l;lll

Med byggesættet følger alle dele til selve modelen - beklædning og de elektriske dele må man selv levere. Der er
en grundig byggevejledning med på
engelsk. Prisen er kr. 595.-.
Se mere på siden:
http : I I www. dauesaircraftw ork s. cont

:s8sa.sP:T

Boby Jodel
fra tjekkiske Hacker er en ARF model

af det lille

hjemmebyggede fly. Der

skal ikke mange timers arbejde
gøre den lille

-

80 cm vingefang

til at
- mo-

del klar. Hacker anbefaler en gearet
Pot 2 motor og et batteri på 110 - 250
mAh. Radiogrejetbgr være af mindste
størrelse.

Pris for den næsten flyveklare Jodel
er hos Hobby World kr. 595,-.

#

DHC-2 Beqver
Selv om indendørsscenen er meget

præget af næsten færdige modeller,
kan man stadig købe en pakke balsapinde - og så hygge sig med at bygge
en model. Hacker har - Iænge ffi rcgrej i mikrostørrelse muliggjorde indend6rsflyvning med sma modeller lavet balsabyggesæt af små skalamodeller. Tidligere var de beregnet til
CO2 eller gummimotorer, men nu er'
det også muligt at udstyre dem med rcgrej og flyve med dem radiokontrolleret.
Beaveren er med sine ca 65 cm en
meget lille model, men byggesæt, teg-

ninger og transferark er i topkvalitet
og det til en pris af kun kr.723,-.
Vil man ikke udstyre den med radiogrej, kan manjo bygge den som en
22

GWS

gummimotormodel. Gummi og propel
er med i æsken.
Se mere om Hacker modellerne på:
tu tu tu. h a

cker - model. cz

GWS modfqger
Den viste Naro modtager fra GWS er
oplagt at lægge i en af ovennævnte mo-

deller. Med en vægt på kun ca. 9 g
hører den til i den lettere ende. Prismæssig vejer den heller ikke til. Kr.
236,- koster den lille modtager. Tilhørende minikrystal koster kr. 60,-.

Når bladet er udkommet, har Hobby World også fået den endnu mindre
modtager på hylderne til kr. 198,-.
Se mere på:
http : I I seruoman.hypermart.net

indendørs flywning, men kan i lighed
med REX 4 plus også anr.endes i parkflyvere og små svaevere udendors. Mai
og i'ir:gt bcgr'ænser sig tii 31x17r9 mm
og S g'. I)en har 5 kanaler og en bcg-l'ænset r'æliiier.icide pa 400-500 meter. Plis kr. il2i.-.

3 JETII modlogere

Det anbelaies. ai riel'lnr.cndes Glaupner modtagel X-tai i JETI lnocltagere
(rc-redaktor Poul lloiiet' lal ciog heje
sommeren flojet med )IP\ ;r'1'st.l1 i en
JETI 4 uden plobleme r' - i cu. i,r :'t.

Minicharger er en smal't liile dcita
peak 12 volts lader til NiCd el1er
NiMH celler. Den kan lade fra 4 til 7
celler med 0,3 - 0,6 eller 1,5 A. Den el
beregnet til opladning af NiCd cellel
med en kapacitet fra 50 til 800 mAJr og
NiMH celler med en kapacitet pa 300

til

Bqlso-lim
Fra Jamara har vi modtaget en liile
flaske lim kaldet Balsaholz Spezial.
Det viser sig at r,ære en cy'anolim af
den halvtykke slags. Og kan man fbrliges med cyanolim, er det en rigtig goct
Iim til byggearbejder. Den er til at styre, den grver tid til at ia placeret
træstykkerne rigtigt, den binder i
løbet af 20-30 sekunder, og den limer
rigtig godt.

Nyheder frq Electric
Flight Equipment
Modtageren REX 4 fi'a JETI er ailerede kendt af mange. men fi.enttidige
købere vil få en plus- r'ersion, der- er
blevet bedre til at selektere stoj fra.

Det er både en fordel vil udendørs
brug, men natui"ligvis også ved in-

Opslogsfqvlen
Opslagstavlen kan benlme-; af bladets

læserc til

ikkc-lolletrrinl*mæssige

købs- og salgs-annoncer fbr modelfly og

tilbehør til modelfln'r.ring. Alnoncer
for andet bliver brutalt smidt i papirkurven, Samme omf angsrige depot
bliver også endestationen ibl ulæselige
annoncer, annoncer udcn navn og afsenderadresse pa seh-e annonce[ranuskriptet og lignende.
Ttl geng,eld ?t'untt.)t1t r t'rt, ::t'uli..

Annoncer

til

1500 mAh. Laderen er særdeles vel-

egnet

Opslagstavlen skal sen-

des til:
Modelflyve Nyt

Kastanievej 4, 5884 Gudme
Annoncer til Opslagstar len i næsre
nummer skal være redaktionen i hænde
senest den 29. decentber.

til

opladning af akkuer

til

in-

dendørsmodeller, men også som en ek-

JETTI loder og JETII ofloder

dendørsflyvning, hvor ofte mange sendere er i brug samtidig. Modtageren
har 4 kanaier og en begrænset rækkevidde på 400-500 meter. Mål og vægt
er som hidtil 31x24x14 mm og 10 g.
Pris kr. 295.-.
Tidligere pa året kom der en REX 7 mini modtager. clcr urniddelbalt henvenclcl sig tii udenclolsblug. Dens mir-iin.rale mai pa -12r26x14 ntrt (14 q') sor
den telegr-ret til n-range formal. Den
l-rar 7 kanaler og luld r'ækkevidde. Pris

stra lille lader til flyvepladsen til opladning af mindre akkupakker. Pris
kr.225,-.
DIS10/15 er betegnelsen på en simpel
aflader, der klarer 6-15 celler med en
max. afladning på 10 A. Der tilkobles
nemt en bilpære i den ene ende af afladeren, og akkupakken tilkobles i den
anden ende. A{ladningen stopper automatisk, når spændingen når 0,8-085 V
pr. celle. Celleantal stilles manuelt på
en lille lcnap. Afladeren er forsynet
med en 10 A sikring og en lille diode,
der lyser under afladning. Pris kr.
225,-.

kr. 355,-.
Sidste nye skud på stammen hedder
REX 5 plus og er særdeles velegnet til

Købes: Min højtelskede QB20 er smadret.
Ligger du inde med en plan af samme, som
du vi1 sælge eller forære væk, kan du redde
min vinter. Desuden er jeg på kig efter en
let brugt OS40 LA eller 46 l,A. Sidder den
på en god begynderflyver, kan vi også tale
om det.
Bjørn Jense.n - 21 80 41 1B
bjoern@pa,radis.dk
Sælges: Graupner Taxi II med OS ma-x motor, FM 414 sender, robbe lader og aflader
samt 2 m svæver. Samlet pris kr. 1.500.
Jens Lundbye - 46 18 55 6B
Sælges: Komplet, ikke påbeg. byggesæt til
Carl Goldbergs "The Staudacher 5,300
GS", spv. 1520 mm, for 7,5-15 ccm motor, kr.
900.
Christer - 62 26 27 A6

Sælges: Pæn Astra-svæver fra Multiplex,
2200 mm, G.F.K. krop, skumvinger, stvres
med højde- og sideror, kr. 600.
St'end Erik Jensen - 86 25 78 71 (mI. 19-20t

Æle beskrevne JETI produkter er CE

godkendt og forhandles af Electric
Flight Equipment i Frederikshavn.

Købes: Helikopter, Karvan Jet Ranger, Lock
heed 286L, Shark eller Æouette 2. Hele heli

koptere eller de1e, alt har interesse.
97 21 48 06
Sælges: FærdigbvggetTaxi II m. benzinmotor, Blue Pnønix rn. elmotor, delvis sarnlet
Lanca ster m. 4 motcrer, 2 andre påbeg. fl-t.
Balsa byggetræ og lister, maling og beklaedning, el- udstyr, masser af servoer, modelbøger og blade. 2 stk. sendere og modtagere og en lader. Sælges hver for sig eller'
samlet, samlet pris kr. 4.800.
75 17 27 81 I 66 18 20 13 I rl,anleoyir.di:

Købes: Gamle tegninger til D\II's Srp::':erie (er,t. til lans for kopierinl . F.:'.-': .'.:s
interes se for KZ \lll
Niels Kjærsgu.rrtl - 57 rii 5:i 1rL

Sælges: Fl3,-r.ek1ar Eliipsc i F.lB svcever
kom plet m. 6 sen'oer. nociiager oe accu. iir.
2.800.
65 97 33

A9

2A 65 73 16

ND

En spændende dag
i flyvningens tegn

vi så en gammel kending stå på last-

rampen og vinke til os allesammen.
Det var nemlig vores loadmaster, som

hedder Leif. Derefter lavede de en
lowpass i lav højde med full speed.
Det var nu tid til at vende næsen
hjemad, da stævnet var færdigt kl.
16.30. Flywningen gik planmæssigt,

til

i

gæster. Flyveturen tog 30 minutter.
Det første, vi så, var gamle kendin-

vi nåede indflyvningen til Værløse. Da
sagde RØN, at vi var i venteposition,
fordi en Sikorsky 3-61 havde tekniske

Gerlev. Vi var nogle stykker, der snakkede om at tage til et flystævne, da vi

ge fra modelfllweklubben Falken (Keld

problemer.

og Arne Hansen) samt Haderslev Mo-

Det startede efter en hyggelig dag på
Radiofl yweklubbens modelflyweplads

havde erfaret, at der blev afholdt et
stævne på fl;vestation Skrydstrup
søndag den 18. juni, hvor bl.a. Fllwevåbnet holdt 50 års jubilæumsstævne.
En af vores flyvekammerater, Bjørn
Bayer (RØN), som er kaptajn på Hercules C-130, tilbød, at han havde plads
2 personer. Dette tilbud kunne man
jo ikke sige nej til, selv om flyveturen
selvfglgelig var på min kones 40 års
fødselsdag. Senere blev jeg glædeligt
overrasket over, at Steen JBrgensen,
som også er modelflyver i RFK, skulle
med.
Vi mødtes i Eskadrille 721i Værløse
tidligt om morgenen, hvot vi hilste pa

til

delflyweklub, som lavede en flot opvisning. Videokameraet blev taget flittigt
i brug fra starten med alle de flotte fly,
der stod i static display. Selve opvisningen går vi let henover, men der var
nogle særlige, som fortjener at blive
fremhævet, bl.a. G222 fra Italien, som

er et

moderne transportfly (mini-

Hercules). Det udførte et enestående
luftshow med bl.a. loop, tønderul samt
shortlanding. Ak og ve, ingen strgm på
videokameraet. Vi skyndte os hen til
den nærmeste hangar, og der løb vi ind
i en flot stand, som var etableret afHaderslev Modelflyweklub. De var så r'enlige at låne os strom.

os.

De hai'de for ovrigt mange flotte

Det var spændende at opleve at være
med til proceduren fra starten. Na, r'i

modeller. bl.a. en flot Harvard T-6D pa
30 kg. Flot, flot. Ydermere var der en

besætningen, som tog godt imod

kom så ind

i flyet på 1. klasse, som
er i cockpittet. Opstarten

selvfplgelig
af flyet tog 5 minutter. Derefter taxiede vi hen til en anden standplads for at
tage 85 prominente personer ombord,
bl.a. forsvarsministeren samt forsvarschefen.

Nå,

i luften

kom vi så. Vi var air-

borne på 27 sekunder, fra bremserne
blev sluppet. Det var utroligt flot at se
det danske land under os fra 13.000
fod. Under flywningen fik vi lov til at
filme og snakke med navigatBren og
maskinisten samt loadmasteren. Efter
en smørlanding i Skrydstrup steg vi ud
af flyet efterfulgt af de prominente

flot opvisning med en Harvard, som
fløj i formation med en F-16. Harvarden havde for nylig fløjet sin 2. jomfru-

flyvning på flyvestation Værløse, da
den er bygget af 2 modeller 309-306.

Thunderbird-holdet fra USA skuffede lidt, men da vi hørte hvorfor, var det

forståeligt, at det ikke blev til mere.
Det var nemlig dårlig sigt på 2 miles,

hvor de kræver 4 miles.
Nå, tilbage til vores Hercules, som
havde været en tur til Alborg for at
hente Jægerkorpset. De skulle udføre
faldskærmsudspring. Derefter fløj den
opvisning med hurtig takeoff og efterf6lgende lav overflywning. Vi syntes, at

Vi benyttede ventetiden til at flywe
hen over vores modelflyweplads i Gerlev, hvor vi vinkede med vingerne til
vores klubkammerater. Vi optog deref-

ter indfllvningen til Værløse, hvor vi
landede

kl.

17.30.

I

vores taknemme-

lighed for flyveturen bød vi besætningen på en kop øl i Eskadrille 721,hvor
vi takkede for en dejlig dag.
Tak

til

besætningen på Hercules 680:

Skipper

(RØN)

2. pilot
Maskinist

(KØF)
(CLO)

Navigatør

(TOT)

Loadmaster
samt

(LEIF)

til Haderslev Modelflyveklub

Data: Hercules C-130
4 stk. Ælison T56-A-15

Motor

på hver 4508 hk
40,41 m

Spændvidde
Længde
Højde
Tomvægt

29,78m
11,65 m

34.300 kg
79.380 ke
621 km

Fuldvægt
Max hastighed
Marchhastighed

535

km/t

8.264 km
10.000 m

Rækkevidde
Tophøjde

Steen Jqrgensen
s

amt J oh.n M arquctrt sen
R.F,K.

Century
Hawk III
-"tlussertt
Af: lqrs Kildholt

3 tusser er ret præcist, huod der
skal til, huis man uil erhuerue
sig den nye Hawk III fra amerilzanske Century.
Vel at mærke, så leommer modellen til den pris færdigsamlet
MED en OS 32 SX-H, MED
rotorblade og MED dæmper.
Der er altså uirkelig tale om en
meget pris-attralztiu måde at
laomme i gang med helilaopterflyuning. Spgrgsmålet er, om
modellen er pengene uærd, men
det uil denne lille omtale forhåbentlig kaste lys ouer.
Hawk III er, som navnet antyder, den
tredje Hawk. Det er ikke iykkedes mig
at få konkret viden om, hvad der er
sket fra version til version, men jeg har

fundet en amerikansk omtale af den
første Hawk. Jeg har svært ved at se
forskel, så der er nok snarere tale om
en evolution frem for en revolution

-

og

fint med det... Der er nemlig ikke noget så irriterende, som når den samme
model findes i vidt forskellige udgaver,
som ikke passer stumper med hinan-

den. Det er in'iterende for både mig
som kunde og for forhandleren, der
skal føre reservedelslager, og det gør
også stumperne dlrrere (fordi forhand-

leren skal have mange flere forskellige, forrentede reservedele på lager).

Howk lll kommer i en flot, stor kosse, og indholdet of

Lors Kildhob med

Howk lll under en of de førsfe flyvninger

Jeg bestilte Harvk IIi i et såkaldt
kompletsæt fi'a Rotordisc'en. Det virker bestemt, som om Benthe Nielsen
(frontkvinde i Rotordisc'en) har gjort
sig umage for at levere AI-II, hvad der
skal til for at gøre modellen helt færdig. I sættet var: 3 stk. Futaba g001
servoer, 1 stk. Futaba 3001 servo, 1
stk. Futaba 9602 servo, 1 stk. Piezo
"S6lv-gyro", finale til lyddæmperen,

elastikker

til

radiomontering, rør

til

modtagerantennen, 1700 Mah modtageraccu, modtagerkontakt med ladeledning, accuchecker, system til ekstern glødetilslutning, brændstoffilter,
skumfidus til at hotde rotorblade un-

der transport, ekstra stor

dæmper

(som forudsætter, at man skruer den

kiftet

er lige til øt gå til

- på

en rigtig kold dag.

originale af og sender retur - inden
den tages i brug naturligvis) samt et
sæt bolte til montering af rotorblade

(mere om dem senere)

Alt sammen le-

veres til ca. kr. 2.700,-. Der mangler
altså kun en sender og en modtager så er man parat!
Man kan altid diskutere valg af servoer og gyro, men denne sammensætning er nu ikke så tosset. Jeg har set

MANGE styrt med helikoptere, som

udelukkende er sket, fordi en 3001 servo er stået af. I helikoptere er der en
masse vibrationer - selv i en velafbalanceret model. Futaba 3001 servoer
og andre tilsvarende standardservoer
kan simpelthen ikke tåle disse vibrationer på lang sigt - så på et tidspunkt

)

Når man har set en del forskellige
helikoptere, så er der intet usædvanligt ved en Hawk III. Konstruktionen
virker fornuftig og rimelig kraftig.

længere brøst. De nye bolte kan evt. afkortes lidt med en nedstryger. De originale bolte kan formentlig gå an,
såfremt der udelukkende køres med de
originale trærotorblade; men hvis man
som jeg gerne vil have et lidt tungere

kan tåIe helikopterbrug. Forskellen på
3001 og 9001 er netop motoren, for
trækkrafb, hastighed og bestykningen
med I leje er den samme. Med andre
ord er 9001 en 3001, der kan holde til
helikopterbrug.
Den medfglgende 3001 hører natur-

sender. Man kan fornØjes af at se på rotorhovedet, der er kraftigt konstrueret
med en fornuftig swashplade, der delvis er af aluminium. Netop her er der
mange fabrikanter, som sparer for meget - der frndes uhyggelig{ mange slatne swashplader, der ikke holder til no-

glasfiberblad,

til på motorgassen - idet det er rimeligt ukritisk, hvis motorgassen

get.

holder motoren

i

servoen ganske en-

kelt op med at virke. Det virker, som
om at de "kerneløse" klokkeankermotorer, der sidder i Futabas 9xxx servoer og i alle Graupner/JR servoer med
4-cifrede typenumre, væsentlig bedre

lie"t

skulle stå af. Det allerværste, der kan
ske, er, at man må lande eller autorotere ned. 9602 servoen er perfekt til
halen. Den er lille, men meget hurtig.
Netop hastighed er det eneste, man ikke kan få nok af på halen. Omvendt er
trækkraften næsten ligegyldig.

Selve helikopteren kommer som
857a ARTF - Allmost-Ready-To-Fly.
ARTF er en betegnelse, som diverse fabrikanter gennem tiden har slidt ned for det har ofte vist sig at "Almost" er
et temmelig vidt begreb. Færdiggørelsen af Hawk III er imidlertid ikke diskut6rbar. Den står i kassen færdigsamlet; blot skal halebommen monteres, hooden skal færdigggres og så er
modellen klar til radiomontering. Æt i
alt kan modellen gøres flyveklar på 45 timer, hvis man har prøvet det før men de fleste vil nok være lidt længere

om det. I den forbindelse savner jeg
lidt en manuall Bevares - der er en
meget flot og udfBrlig manual med, der
trin for trin viser, hvordan helikopteren skal samles; men det er vel at
mærke trin for trin i kit-udgaven, hvor

intet er samlet fra fabrik. Man kan
sagtens finde de informationer, man
har brug for, i denne manual; men da
den på vanlig amerikansk facon er meget grundig, kræver det en del bladren
rundt. Century kunne sikker ret nemt
lave enARTF manual, der på et par sider kort gennemgår, hvad der skal ske
med ARTF-modellen for at få den i luften.

Kontrolsystemet er med mekanisk
mix, hvilket stiller minimale krav til

Tiansmissionen virker også fornuftig. Der er tale om en "to-trins-raket",
der via et udvendigt og et indvendigt
tandhjul reducerer motorens omdrejninger i forholdet 1:9 (hver gang hovedrotoren har drejet 1 omgang, har
motoren drejet 9). Halen drives via et
planetgear med en 2 mm pianotråd,

der går gennem halebommen. Dette
drivsystem er i disse kulfrber- og
ædelståls-tider ikke det mest moderne; men det bliver det ikke ringere af.
Selv verdensmesterskabet er blevet
vundet med et haletræk af pianotråd,

w
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brøstet ikke går igennem begge halvdele afbladholderne.
Hvis du bruger sekskantstarter, frndes der som tilbehør en adapter. Slib et
hak i akslen, så pinolskruen har noget
at holde fast i - eller endnu bedre: Sørg
for at lave en bolt, der går gennem akslen. Century anbefaler selg at man
skifter starterakslen til en særlig hærdet udgave, der fås som tilbehør; men
den originale kan gå an, hvis man
altså lader en bolt gå igennem.
Servohornet til nik (højderor-servoen, der sidder yderst til venstre) skal
være et "krydshorn", hvor de 3 af armene fiernes. Kuglelinket skrues i fra
undersiden i hul nr. 3, talt indefra.
Sættes kuglelinket i andre huller, vil
det støde på servoen.
Bor et hul med et 2 mm bor ved beg-

så systemet har bevist sit værd.

ge samlinger af stangen, der støtter

Hawk III ARTF er udstl,r'et med 29
le.jer i alt. Således er der lejer de væsentligste steder, og man skal flywe rigtig meget, før det er nødvendigt med
flere lejer. Det eneste jeg mener bør

des det

skiftes på sigt, er lejerne i bladholder-

ne. Der er anvendt 2 radiallejer i hver
side. Som tilbehør fås et sæt tryklejer,
som vil øge styrken kraftigt. Det er ik-

ke den store udskrivning, for sættet
koster kr. 159,- . Er man "lejefreak",
kan man få en Hawk

iII

SE med 51 le-

jer for ca. 2.800,- kr. Prisen er uden
motor, og så er den ikke samlet.

Bygning
Selve bygningen

-

eller skulle vi nøjes

med at kalde det færdiggørelsen - går
let og smertefrit. Der er dog et par bemærkninger, der måske kan trjælpe
fremtidige Hawk ejere:
Udskift de originale 4 mm bolte, der
holder rotorbladene. med bolte med
Denne glødetilslutni ng, der følger
med i kompletsællet, er rel geniol
- den kon f.eks. bruges
med "strøm på dåse".

.#

er det decideret uforsvarligt at fl5,we med bolte, hvor

halebommen. 2 stk. 2 mm skruer med
møtrik er leveret med i sættet. Husk at
sikre møtrikkerne med skruesikring.

Såfremt der på gasservoen anveni manualen viste runde servo-

horn, skal kuglelinket på motorens
gasspjæId monteres i inderste hul.
Husk skruesikring.

På canopyets underside er der markeret 2 små cirkler som indikation for,
hvor der skal bores til skruerne, der
holder det indvendige beslag. Disse 2
cirkler er markeret 8 mm for langt tilbage. DETTE STÅR I MANUALEN men det varer nogle gange lidt for lang
tid, inden man får læst, hvad der står i
manualen.
Lige foran tanken er der en Plade,
som Century angiver som "stedet" til
gyro eller gyrosensor. Efter min mening er det næsten det dummeste sted,
man kan placere sin gyro. Der er mange, der lidt misforstået har forsøgt at
placere g"yrosensoren så tæt på hovedrotorakslen som muligt - men da rotationsbeuægelseru er præcis den samme,

om man placerer gyroføIeren i midten,
i næsen eller for den sags skyld ved halen, er det andre ting, der skal tages
hensyn til, når man placerer sin g1'ro.
Gyroen virker bedst ved så lave vibrationer som muligt - så i udgangspunktet skal man altid placere sin gyro så
langt væk fra motoren som muligt' Da

til tyngdepunktet er lidt
upraktisk at placere g'yroen ved halerotoren, er det mest praktisk at placere glroen så langt fremme som muligt.
Pladen foran tanken er som sagt uegnet - dels på grund af vibrationerne,
men også fordi der deromkring er
størst risiko for oliestænk fra motoren.
Klistermærkerne sidder ikke så
det afhensyn

godt. Det er vist ikke klistermærker_
nes skyld, men snarere fordi hood,en er
lavet af et meget blødt (og fedtet) plast_
materiale. 5619 for at affedte omiåder,

der skal monteres med kiistermærker.

så godt som muligt med noget acetone

el-lign. (INDEN ruden sættes på). Hood'ens materiale er i øvrigt en itor for_
del, når man løber tør for himmel det
er næsten ikke til at ødelægge

Hvordon flyver den så?
- til formåletl

Glimrende

Det var den korte udgave. Ht is du
vil vide mere, så læs yidere: Der er ikke tale om en stor 10 kubik'er, der kan
flywe 3D til den helt store grldmedalje,
men derimod en begynderhelikoptår.
der er skruet fornuftigt sa-*en og fly-

ver tilsvarende.

Delene til Hawk III er usædvanligt
billige; men samtidig er der ofret peige på en ordentlig motor noget iom
flere af de nærmeste konkurrenter

kunne lære en del af. Den frne OS motor gØr, at man som nybegl.nder ikke
behøver at bruge tid på motorbovl. Er
der brændstof, glød og rotation i passende mængder, så kører den titei efter liter uden behov for mototjustering
overhovedet.

Har man købt kompletsæt hos Rotordisc'en, får man en ston'e dæmper
med. Lyden fra Hau'k'en bliver næsien
genial. T[ansmissionen er meget st6jsvag, og når man fl.\n-er rundt, kan
man ikke tro, at der er nogen, der mener, at den larmer. Til hver en tid lyder
mekanikken utrolig sund, så tingene
er skruet fornuftigt sammen. Hvis

man vil have modellen endnu mere
støjsvag, kan man sikkert få bvttet den
gode udstødning til et Century reso-

nansdæmpersæt specielt beregnet til
denne model. Ud over den ekstra po-

wer, som en resonansdæmper giver, så

får man en sublim lyd - sød musikl.
Hvis man laver servoudslag og radioopsætning. som Century anbefåler,

er modellen

i udgangspunktet relativt

i styreresponsen. Der er dog
gode muligheder for at ,'skrue op" foi
løjerne, når man er klar. til lidt flere
narrestreger - med en enkelt undta_
gelse. Til min smag mangler halen lidt
autoritet. Selv ved fuldt udslag forbli_
afd_æmpgt

ver pirouettehastigheden r.et lav

til

venstre.

Nu er jeg nok

- især
også ret

krævende, da jeg mesf fl1wer BD med
konstant heading-hold. sa mine andre
modeller er sat op til, at der skal ske
noget. nårjeg styrer pa halen. Denne

Iille hale"ting" skal dbg ikke gores til
noget problem. For det første ER der
tale om_en begynderhelikopter og så

-

er en rolig hale ligefrem at foretrække.
For det andet kan man med få midier
modifrcere halen, så der kommer mere

udslag, og så er jeg sikker på, at der

kan laves pirouetter,
rundtosset.

til

man bliver

Som indikeret er Hawk'en meget

stabil i hover - det har faktisk overrasket mig i flere omgange. Siden jeg viste Hawk'en frem forste gang i klubben, er der nemlig fire andre. der har

købt tilsvarende modeller. De to af
dem har jeg haft fornøjelsen at trim_
me, og i begge tilfælde kom det bag pa
mig, at modellen er så harmonisk iho-

ver, som tilfældet er

-

også når radio_

opsætningen ikke er optimal. Når man
fl;.ver rundt, er der heller ikke tegn på
unoder. Styringen er hele tiden forudsigelig - dog med en svag tendens til,
at modellen pitcher lidt op, når der flyves meget hurtigt (fuld ,'pedal',) (,,pitcher op" betyder, at der er tendens til,

Denne "silenl"-dæmper, der følger med i komplet
sættet, er virkelig effektiv. Den kræver dog en Llle
udskæring ihooden.

at modellen skal dykkes en smule for
at fl1rue ligeud med fuld gas).
Basal aerobatics går meget fint
især når der er skruet lidt op for udslagene, så man kan sagteni fornøje

sig med loop, rul, stall-turns og en

masse andre kunstfl ywningsmanøvrer.
Pitchområdet er også rigeligt stort, til
at man kan flywe inverteret.
Motoren er som sagt en fornøjelse
-

dog skal man lige være opmaerksom
på, at det i modsætning

til

og jeg ved, at Rotordisc'en tilbyder det samme. Af alle råd, jeg kan give med hensyn til helikopterflyvning,
er dette det allervigtigste!

kalt,

de fleste an-

dre OS32SX-H motorer faktisk er en
ABC motor. ABC cylinder-setup'et giver lidt flere kræfter; men det grrr". og-

sa en hardere motorgang, som især
mens motoren er ny viser sig som
skummende brændÅtof. på

"de

5

Hawk'er jeg indtil nu har set, har det-

te- "problem" an:tet sig lidt forskelligt.
På de 4 modeller har man uden proble-

mer kunnet køre tanken tom helt fra
starten, hvorimod den sidste tydeligvis
kørte mere og mere mager, efterhån-

den som niveauet blev lavere og lavere
i tanken. På dem alle er det dog blevet
bedre og bedre, efterhånden soÅ motoren er blevet kørt til; men med moderne brændstof med syntetisk olie tager
det lang tid at køre sådan en motor-til.
Der skal tålmodighed og nogle dunke
brændstof til før, der bliver ro i brænd-

stoftanken.

Det lyder sikkert alt sammen som

en leg, og det er det også, når man er
kommet rigtigt i gang! Nu er denne
helikopter et oplagt emne for nybegyn-

deren eller fastvingepiloten, åer Lar
lyst til at prøve "noget andet',. MEN:
Man KAN ikke selv... Selve samlingen
af modellen er ikke noget probleÅ heller ikke for dem, der aldiig har set
sådan noget før. Problemerne kommer,

når radioen skal programmeres. De[
kanjkke siges udtrykkeligt nok og hel-

i\te

for ofte, at man som nybågynder SKAL opsøge erfarne helikopterpiloter med henblik på at få sit grej trimmet. Dette skal man ggre inden man
l-er

være velkomne til at kontakte mig for
at høre, hvor der er hjælp at frnde lo-

så meget som overvejer at fylde brænd_

stof på.

Konklusion

- Howk lll ARTF

For at summere har jeg på meget amerikansk facon lavet en lille "likes / dis1ikes".

Jeg lzan især lide:
Tbansmissionen

Motoren
Færdiggørelsesgraden

Værdi for pengene
Tankplacering
Swashpladen
Dæmperen i kompletsættet
Servovalget i kompletsættet
Flyveegenskaberne
Reservedelspriserne
Konstruktion, der kan flywe lææænge
med minimal vedligeholdelse
Jeg lzan ihke sa godt lide:
Klistermærkerne - de er svære at få til
at sidde fast
For kort brøst på bolte til rotorbladene

-

OK i kompletsæt

Savner lidt autoritet i halen

Den originale dæmper (støjer mere
end strengt nødvendigt)

Nyttige opgraderin ger :
Hovedrotorbremse
Tfyklejer i bladholderne
Monteringssæt til haleservo på halebom
Resonansdæmpersæt (hvis man
ve den så støjsvagt som muligt

iil

ha-

r

Som altid uddyber jeg gerne og kommer med alle de råd, jeg kan.

Kig på min hjemmeside

Jeg har efterhånden fået opbygget
en temmelig omfattende hjemmeside
med helikopter-info. Af samme årsag

nybegyndere.

loter i landet. Æle skal

43696667 eller mail: lars@kildholt.dk

har jeg kontakt

til mange helikopterpil
til hvefen iid

(www.kildholt.dk I for generelle rad om

helikoptere. Der er

"i

h"t sektion til

Jeg kan ogsa træffes pa telefon
27
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Modellen stod færdig til prpveflyvning i maj måned 2000. Prøveflyrningen skulle finde sted på vores egen

Ir
I

plads i Sønderborg, og jeg allierede
mig med Peer Hinrichsen, som også
har fulgt med i byggeriet, da jeg ville

ii

have modellen godkendt som en stormodel. Tomvægten var 6,5 kg, og der
gik 0,7 liter brændstof i de to tanke.
Det vil sige, at modellen lige nøjaStig
krydsede grænsen under tankningen.
Æt gik godt, og jeg frk min model godkendt.
Jeg har fløjet 46 ture med modellen,
hvor den har været motoriseret med

i

en OS9l/RamtecÆMP resorør sammensætning. De fleste ture er gået
perfekt, men så blev jeg træt af, at modellen havde svært ved at komme fra

banen med den "slgve" OS'er, så jeg be-

sluttede mig for at sætte min SimJet
85 turbine i. Det tog kun en uge at ombygge modellen, da jeg jo havde lavet

den

til

det. Jeg ptøvefløj modellen

til

vores årlige stævne i Holstebro, og det
gik over aI forventning. Nu har den
nogle "muller" at spille med. Men sam-

A,';*

øvsole-L:

F-15 Eagle

tidig er den jo også blevet tungere.
Tomvægten er nu på 7,5 kg og fuldvægten på 9,5 kg, da jeg skal bruge 2liter brændstoffor at have det lidt sjovt
i nogle minutter. Derfor valgte jeg også, at få den stormodel-godkendt en
gang til.

I skrivende stund har jeg 17 flyveture med min F-15 og SimJet turbi-

nen. Jeg kan næsten ikke få nok af at

flyve med min model; men det er lidt
omstændeligt at tage på flyvepladsen
for at flyve en enkelt tur, når man skal

medbringe

alt det grej, som den

kræver.

Af Stig Andersen

Min model er en F-15 Eagle fra Philip
i Belgien. Jeg frk
byggesættet gennem Overfly Models i
september 1999 og var meget imponeret af den tilsyneladende h6je kvalitet

Avonds Scale Jets

af sættet. Sættet bestod af en glasfiber

krop i to dele, glasfiber indsugninger
og glasfrber afgangsrør til en ducted
fan udgave af flyet. Æle dele

til vinger,

haleplan og finner var håndskåret i
letvægtsskum og så meget fine ud. Til

:

I
i:r

I

sidst var der en del småting i en pose
samt et vaccuumformet canopy.
Jeg havde en plan, som gik ud på, at
modellen skulle kunne motoriseres
med både ducted fan og turbine. Dette
betød, at jeg måtte lave en del forstærkninger på modellen under byggeriet. En model, der skal kunne holde til
de store påvirkninger, som en turbine
kan udsætte den for, må forstærkes på
vitale steder. Jeg havde jævnlig kontakt til Philip Avonds pr. mail, og han
var virkelig flink til at give mig gode
tips og byggevejledninger til min model. Jeg har forstærket modellen med
90g/m2 kulfibermåtte rundt om alle
spanter og i næsen, der jo udsættes for
store g-påvirkninger, når der trække i
højderoret.
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finy og Deltastar
to indendqrsmodeller med spræl
Indendørsflyvning: "20 grader, skyfrit,
næsten ingen turbulens..."
Således kan man læse i Silkeborg El
& Svæv's invitation til indendørsflyvning, og denne vejrudsigt gælder for
hele vintersæsonen, hvor vi flyver indendørs.

i

Som alle andre grene af modelflyvningen gik den første tid med at finde
en model, som kunne flyve inden for de
givne grænser. Begrænsningerne ved
indendørsflyming er håndgribelige og
til at sætte nar.n på: Vægge, loft, lamper, gulv og evt. håndboldmåVsikker-

hedsnet. Med ekstremt hurtige reflek-

ser er det naturligvis muligt at flywe
alt indendørs, men det betyder ikke, at
det er velegnet til det, endsige at piloten finder det interessant.
I den spæde start var lofthøjden ikke noget problem, idet modellernes stigeevne var enten negativ (kunne fl1we
fra et godt håndkast) op til ca. 1 meter
pr. minut. Kombineret med få minutters motortid var højdebegrænsningen

ikke noget problem.
Stil dig'midt i hallen, og kig rundt.
Hvis du kigger helt ned i venstre hjørne, ser du det punkt, hvor du har fløjet
hen over den nærliggende gård og over

den

lille skov og næsten ikke kan

se

modellen mere. Hvis du kigger op, kan

du sikkert se et par neonrør i det fierne. Dette er dog ikke at sammenligne
med solen, men ligesom det tager en

kan man så lege med loop, rulninger,

cubanske ottetaller, helikopter/3Dflyvning, eller hvad man måtte have
lyst til af narrestreger.
Jeg har prøvet at flyve højre rundt.
men det udløser som regel vilde skrig
fra de andre piloter. Således henvist

til

midten af luftrummet (hvor der i
øvrigt også er højest til loitet - fortæI
det ikke til de andre) skal der flyves
med noget, som kan loope og rulle.

Deltostor,
meget lav fl5rvefart og

manøvredygtig:

ultra

"Du skal have en Deltastar", var Elec-

tric Flight Equipments klare svar, da

jeg klagede over, at mine 3-400 grams

modeller konstant bankede
gen4oftet.

i

væg-

vis tid at stige

Deltastar er en model på ca. 80-90
gram startklar, så det kræver noget af
det dedikerede indendørsudstyr at hol-

lang tid, før din fine nye model hænger
fast i lamperne.
Svaret er en model med lav planbelastning kombineret med rigeligt power til at stige kraftigt, men langsomt.

de den på den vægt. En 14 grams elektromotor svinger en 10x5 kulfiberpropel med ca. 2200 rpm, servoerne vejer
2,4 g stykket, og mylarbeklædningen
vejer 2,2 glm'.
Jeg flottede mig dog og ofrede et par

til de 99.999 meter, som
er den rummelige grænse for
udendørsflyvning, tager det en god

lidt tommelfingerregler for

indendørsmo&ller:
- Modeller på 3-400 gram kan være

flyw-/brugbare (eksempelvis Rumpler Taube).

-

-

Modeller på 2-300 gram er næsten
altid flyw-Ærugbare.
Klassen 100-200 gram er den mest
populære pga. standard udstyr/byggeteknikker..
Klassen 50-100 gnam er meget inter-

essant, men stiiler større krav

til

byggeteknik og udstyr.
skal man til at tælle
cyanodråberne og lave mange ting
selv. Et nys fra en almindeiig vinter-

- Under 50 gram

-

-

forkølelse kan knække hovedbjælken, men ned til de 12 gram er ikke
umuligt.
Under 10 gram? Fritflywerne griner

endnu - de bygger mange modeller i
0-10 gram klasserne.
1 til -?? gram kræver som regel heli-

um eller brint.

Ingen regel uden undtagelser, men de

mest interessante indendørsmodeller
ligger i vægtklassen 50-200 gram.

Venstre om!
Når der er mange modeller i luften
samtidig, er den uskrevne regel, at
man flyver venstre om i hallen. Dette
er naturligvis meget fornuftigt set fra

ekstra tiendedele gram på at male modellen. Tfæværket fik en tur med rød
og gul bejdse inden beklædningen med
den transparente mylar. Jeg måtte dog
finde mig i en masse hvide pletter alle
de steder, hvor der var limet. D6r hvor
cyanoen er trængt ind i balsaen, har
bejdsen ikke en chance for at trænge
ind.
Deltastar er utroligt manøvredygtig
og har sammen med Bo Christensens

"Myg" fløjet under, over, bagved og
imellem propellerne på Catalinaen på

Danmarks Flymuseum. Udvendige
loops er den helt genial til, hvilket -

som mange andre opdagelser - skete
ved en fejltagelse. Jeg fløj tæt forbi en
anden sender i 2 meters hojde; en lille

radioforst;.rrelse senel.e floj Deltastar en den modsatte r-ej pa l]'ggen.
Det måtte pror'es: Op i 3 meter for at
være sikker, dyb indånding, pinden
helt frem. Vupti, Deltastar kvitterede
med det nydeligste udvendige loop.
Det er selvf6lgelig også gået galt en
del gange, men det har ikke kostet mere end et tabt understel eller en motor,

som blev slået løs. På billederne optræder Deltastar halvnøgen; det skyldes, at vingebeklædningen på den ene
halvdel blev flænset op af propellen fra
en anden model. (Der gik lidt combatflyvning i den ved forårets sidste in-

dendørsaften)

>

en flyveleders synspunkt, men det efterlader en masse ubrugt luftrum i

midten af hallen. Hvis dette skal udn;rttes, kræver det, at man har en model, som kan lave en vertikal vendingf.eks. en immelman - i stedet for at

starte, dreje venstre, dreje venstre,
dreje venstre... lande. Midt i hallen

Billederne:
L Claus Tønnesen flyver med sin

2.

på Dehostar.
3. Molor på Deltoslor
4. Motor på Tiny.
Detølie

5. Nem Servoinstollotion.

Tiny.

il
ji

Til den nye sæson er den blevet ud-

It
t.

styret med en 12 grams Astro Firefly

I

motor. Som supplement til 8*50 mAh
nicad pakken skal der også prøves med
3 stk. Tadiran Lithium 430 mAh celler.

I

ri

Tiny,
velflyvende og manøvredygtig
med standard udstyr:
Tiny dukkede op på Internettet i

i
I

ti

:l
I

de-

cember 1999
(http: I f www.rcmicroflight.com). Jeg

byggede en udendørs Tiny

i

foråret,

20c/c støtre end originalen. Udstyret
med en speed 280 BB er det en rimelig

hot funflyer.

Til

indendørssæsonen 2000 er der
blevet bygget en "rigtig" indendørs Til:

,'.1

:

ny. Denne er udstyret med standard
udstyr, og den blev bygget uden konstant skelen til, om man ikke lige kunne lette hver eneste del med et par tiendedele gram. Ribber og lister blev
bejdset f6r samlingen for at undgå de
hvide pletter, som plager Deltastar'en,
og resultatet er blevet ganske overbevisende.

Der blev anvendt den "kraftige'' 7
g/m' mylar til beklædningen. hi.iiket
gør den meget mere modstandsdygtig
overfor småskrammer og småcrash.
Jeg manglede en modtager, så der
blev indkøbt en GraupnerXP-S modtager på 6 gram. Det er da ikke standard,
tænker du måske, men fakta er, at det
er en af de billigste modtagere på markedet i dag. Den kræver godt nok et
specielt microkrystal, men da den benytter standard servostik, vil jeg stadig klassifrcere den i standardklassen.
Servoerne er almindelige Ultra BB
servoer på 5,6 gram stykket. En Schulze Slim 8E fartkontrol var på lager, så

den blev naturligvis genbrugt.
Multiplex har sendt et 150 serie motor/gear sæt på markedet. Jeg fandt et

par anmeldelser af sættet og kunne

konstatere, at det er 15088 versionen,
som er interessant. Forskellen på 150
og 150BB er ikke kun de to kuglelejer
på udgangsakslen; det er også to helt

forskellige motorer, som anvendes.
Udstyret med en APC 9'*4,7 slowfly
propel bliver det til 3400 rpm og et
strømforbrug på 1,5A ved 8,7 volt.
8,7 Volt er den spænding, som 3 stk.
Tadiran lithium celler leverer under
belastning. Indrommet, lithium celler
er prismaessigt stadig i den eksklusive
del afprisspektret, så denne del afudstyret er ikke heit standard. Flywetider på en halv til en hel time pr. opladning gør, at man slipper for at skulle
slæbe lader og akku med ud og fly,'.,-e.
Hvis du står overfor at skulle købe nye
accuer til indendørsbrug, vil jeg anbe-

fale, at du overvejer en lithium løsning.

Totalvægten på denne Tiny kom
helt op på 180 gram, hvilket må betegnes som tungt, men en realistisk vægt,
når der benyttes standardudstyr. 72030

140 gram er absolut inden for rækkevidde, og de 100 gram kan sikkert nås.
Den er dog ikke håbløs tung på 180
gram; planbelastningen er stadig nede

Her er en ouersigt ouer det udstyr; som

langsomt rundt i hallen.
Ved prgveflyvningen blev også kortvarigt eksperimenteret med 2 stk.
lithium celler, hvilket reducerer væg-

Servoer fra WES Technik, 2,4 g pr.
stk.
- Modtager, 2,3 g incl. antenne, krystal og stikforbindelser til servoer
-Fartkontrol, 1,5 A max., 0,9 g plus
ledninger.
- 3 stk. Tadiran Lithium 430 mAh celler, 8 stk. 50 mAh NiCad celler. 3 stk.
Tadiran Lithium 800 mAh celler,
- Lader til lithium t"ttåir,r.

på I2,5 gdrrr', så den flywer dejligt

ten

til 160 gram,

så stigeevnen

men det reducerer ogca. 2 meter pr. om-

til

gang.
Loop og

rul er intet problem. naturligvis ikke lige så langsomt og eiegant
som en Deltastar pa 90 gram, men absolut stadig meget overbevisende og

er anuend! i Dellostar'en:
- 10''5 kulfiberpropel, 3,8 g
- Firefly motor fra Astro, 16:1 planetgea4 12 g

-

Tønnesen

brugbart.

Claus@tonnesen.dlz

Nordisk Mesterskqb F3B 2000
12,-13. ougust

den offrcielle indbydelse

Noldisk mesterskab i FAI st'ævefl)'veklassen F3B afholdes hvelt andet år,
og

i ar var det Sveriges tul til alr.ange-

re det. F3B svævefly-r'ning indeholder
3 discipliner: varighed, distance og hastighed, og man kan læse en nærmere

beskrivelse herom i ModelflyweNyt nr.
2/96.

lidt om orrongementet
I Sverige er det organisationen

stævnet

eperioden, lykkedes

det hurtigt at

samle 2 hold å 4 seniorer (normalt må
man deltage med 3 seniorer og eniuniot pr. hold, men da der ikke er nogen
aktive F3B juniorer i f)anmark p.t.,
ma man i stedet gerne sende 1 senior
mere).

Holdene blev sammensat med fBlgende piloter fordelt udtagelsesmæssigt:
RCSS

(Radio Control Soaring Sweden), som
er den drivende kraft bag svensk F3B
og FBJ. I år havde de været så venlige
at arrangere stævnet ved Herrljunga
Modelflygklub beliggende ca. 100 km

for Gdteborg og ikke som tidligere
ved Orebro, hvilket betød en noget kortere transport for os danskere. Selvom
Øst

til

kom relativt sent og lige i sommerferi-

Hold

1

Jesper Jensen

Model I sender
Ellipse 3 Cam,/ Graupner MC 24

JohnRasmussen Tlinitus/Graupner
MC24
Jan Hansen

Ellipse 3 Cam/ Graupner MC 24

Morten Christensen Tlinitus/Graupner
MC 20

Hold 2
Brian Dylmann
Søren Helsted

ModeVsender
Ellipse 3 Cam./ Graupner MC 24
Ellipse 2VÆutaba FC

Søren Krogh

Ellipse 3 Cam/Ululti-

18

plex 3030

Uffe Markussen

TfinitusÆutaba FC 18

Vi ankom til Herrljunga fredag aften
og blev indkvarteret i et fint forsamlingshus kun 2 km fra flywepladsen,
hvor vi fik anvist soveplads i det, man
vel kan kalde teatersalen. De kvindelige hjælpere havde på forhånd reserveret soveplads på scenen bag tæppet og ikke noget med svensk can-canl
Samme aften blev der afholdt informationsmøde i klubhuset på modelflyvepladsen, som i øwigt var på størrelse med en lille landsbyskole indeholdende hall, stor spisesal med plads til

Syenskernes Racemochine' r

på

række

60 personer, køkken, værksted og et
stort opbevaringsrum på loftet. Dertil
en tætklippet green på 250 x 3b0 meter omgivet af græsmarker. Kanonfor-

hold til en uhørt billig husleje

på
6.000,- SEK pr. år! Misundelsen hører
dog hurtigt op, når man ser deres øl-

racemachine

priser.

A Swedish F3B design by:
Joakim Stahl, Matthias Carlsson
Stefan Wahlberg, Pasi Våisiinen
Dan Eriksen, Erik Hagberg

Lidt om konkurrencen
Briefrng startede lgrdag morgen kl.
9.00, og der blev annonceret flyvning
af5 runder: 3 runder om l6rdagen og 2
om søndagen.

Vejret viste sig ikke fra sin bedste
side, dvs. overskyet med småregn og
med en vind omkring2-B rnls g0. skråt

på spillinien. I de første forsBg på start

af varighedsflyvning blev modellerne

efter katapulten skudt op i skydækket,
som lå i ca. 200 meters højde. Start af
første runde blev derfor udskudt en
halv time, indtil der blev lidt højere til

"loftet".

De lave skyer forsvandt da også,

men nu skulle det vise sig, at vinden
havde drejet yderligere om, så vi blev

nødt til at starte i 45' medvind. Det
voldte dog ingen problemer for de ge-

@

e
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nerelt rutinerede piloter, som blot trak
deres model godt ud til siden og først

indledte katapultstarten på tværs af

spillinien over omløberen. Herved får

man faktisk også et langt bedre overblik over katapultstarten.
Først på formiddagen var termikken meget svag, grænsende til neutral,
og

i varighedsflyvning

nØd svenskerne

derfor stor fordel af deres ekstremt lette FSB svævere. Senere på dagen blev
der udløst små termikbobler, som alle
kæmpede intenst om at fl1ve i og dermed opnå fuld flyvetid på 10 minutter
- så intenst, at John Rasmussen og

Brian Dylmann i 2. runde tørnede

sammen med store skader til følge,
hvorfor begge måtte tage reservemo-

Vinge:
Spændvidde:

Areal:
Sideforhold:

2954 mm
59,8 dm'
14,65

Section: CSWl0, 20,30, 40
Hale:
Spændvidde:

Areal
Section

554 mm
6,0 dm2
CSW 50

dellen i anvendelse.
Lige så koldt og fuCtig-t vejret var
om lgrdagen, lige så varmt og tØrt blev
det om søndagen med blå himmel og
31

cumulusskyer - ideelt F3B vejr. Det
resulterede også i nogle hurtigere
speedflyvninger, hvor Pasi fra Sverige
præsterede konkurrencens bedste
speed på 15,32 sek. for gennemflyvning af de 4 x 150 meter. Bedste distanceflywning blev gennemført med
27 ben å 150 meter.

Svenskerne fløj som ventet godt, og
i år med sejren, som det og-

de løb igen

så fremgår af resuitatlisten. Specielt i
distanceflyvning frk vi danskere nogle
drøje hug og tabte med op til 4-5 ben i
forhold til svenskerne.

lidt om modellerne
Fglgende modeller blev anvendt:
Race Machine
Space Wolf
Ellipse 3 Cam og 2V

John Rosmussen koster grociøsf Jon Honsens Ellipse

3Com.

Tlinitus
Cobra Calypso
Tragi 600 og 700

Resultater
Indiuiduelle:
Pl. Naun

Hold

Point

S\D

t4728
t4433

3. Joakim Ståhl

SVE

4. Jesper Jensen

DAN
DAN
DAN
DAN
DAN
DAN
DAN
DAN

14395
14101

1. Pasi Våisånen

2. Dan Eriksen

Jeg vil her fremhæve svenskernes vin-

dermodel og egenkonstruktion Race
Machine. som er blevet videreudviklet
siden VM 99 i Sydafrika. Karakteristisk for modellen er dens vinge med
helt lige bagkant og kraftigt aftagende
vingekorde, som ender i smalle tipper
uden fancy winglets. Helt moderigtigt
er den blevet forsynet med sma ekstra
krængerror, som tvangsstyres fra de
traditionelle krængerror - en detalje,
som især ses på nyere F3J modeller.
Kroppen er til gengæld blevet konstrueret på næsten gammeldags man6r

uden aftagelig næsekonus og med
snørklet adgang til styreelektronikken
via et canopy i bunden! - et tilbage-

5. Jan Hansen

Og sidst, men ikke mindst,
en tok
Der sl<al lyde en stor. velfortjent tak

til

Hen'ljunga }Iodelfl1'gklub. som med
d1'gtige hjælpere hele rveekenden sorgede for en flot afvikling af NM 2000.
En stor tak skal også lyde for en per-

fekt forplejning - uden mad og drikke
duer helten jo ikke!
På de danske deltageres vegne vil
jeg også gerne sige tak til RC-unionen
for økonomisk støtte.

Brian Dylmann

skridt, som svenskerne prgvede at for-

svare med en vægtbesparelse samt

med det faktum, at Race Machine kun
vejede omkring 18009 !!
Oprindeligt var modellen designet
med V-hale (se konstruktionstegning),
men Joachim Ståhl var utilfreds med
dens retningsstabilitet og skar v-hale
opsatsen afog støbte en ny krydshale,
som kunne skydes ind i halebommen
og limes fast. Designet af den nye
krydshale, som i øvrigt er påfaldende
identisk med den, som schweizerne
anvendte til \IM 99, ligner mest af alt
en stor hajfinne, og sk6nheden kan diskuteres. Men 6t var sikkert - siderorseffekten på den knap 30 cm høje si-
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definne med asymmetrisk profil så
særdeles effektiv ud, og i distancefllwningen præsterede modellen nogle
flotte sving med minimalt højdetab.
Der blev selvf6lgelig hurtigt lavet
vittigheder om den store sidefinne. Eksempelvis skulle svenskerne ved de
fgrste fl;.vninger om morgenen med
lavthængende skyer altid vente 6n time længere end os andre på opklaring,
så de kunne se modellen helt

tydeligt

-

:

deres sidefrnner ragede simpelthen al-

I

tid op i skyerne!!

i
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8. John Rasmussen
9. Søren Helsted
10. Søren Krogh
11. liorten Christensen
12. Brian Dylmann
22. Uffe Nlarkussen

S\T

t4021
13509

73432
73295
13280

9789

Hold:

Pl. Hold

1. Sverige, hold 1
2. Danmark, hold 1
3. Sverige, hold 2
4. Danmark, hold 2
5. Finland
6. Norge

Point
43556
41695
40396
40223
37516

370\4

Pico-Cub frq Multiplex
Af og tilbyder lobbet som rc-redoktør på uventede orbeidsopgover. Poul
Møller fortæller her om en lille ekstro tians, der uventet kom dumpende.

En fredag eftermiddag, da jeg kom
hjem fra arbejde, 1å der en seddel fra
posthuset: Der var en pakke til mig.
Jeg skyndte mig at forsikre konen om,
at jeg ikke havde bestilt noget, og at
jeg ikke anede, hvad det var. Ttrren gik

til det lokale posthus (det er
heldigvis ikke nedlagt endnu), hvorjeg

hurtigt

fik udleveret en aflang pakke. Inde i

pakken var en æske med en Pico-Cub
fra Multiplex og en fglgeskrivelse, der
sagde at modellen var til testbrug. Se,
sådan en oplevelse løfterjo en oktoberfredagl
Af den mangesprogede

-

desværre

ikke på dansk - og udmærkede byggevejledning fremgik det, at modellen
kunne bygges på en aften. På kassen
stod sågar, at den kunne være flyweklar på 3 timer. Det måtte testes.

Det holdt ikke med de 3 timer, men
jeg grk i gang ved femtiden og var færdig ved midnatstid - og undervejs lavede jeg aftensmad og så tv-avis, så
påstanden med en aften holder i hvert
fald.
Næste dag var det totalt vindstille,
så mindre en 18 timer efter at jeg havde hentet pakken med modellen, forlod
den færdige Pico-Cub min hånd til sin
jomfruflywetur på min lille testflyveplads 200 m fra min bopæI.
Det er herligt at flywe med små elmodellerl Nå, men inden jeg vil skrive
om modellens flyveegenskaber, må jeg
hellere beskrive byggesættet og byg-

ning af modellen.

Byggesæftet
Det drejer sig om en Piper Cub-lignen-

de model i støbt skum, og til en piper
er det selvfølgelig gult Jkum. Med i
kassen er det nødvendige tilbehør i

form af link, nogle få træitykker, hjul,
understel, plastmotorcowl, ark med

klistermærk_er, byggevejledning og en
motor med Giinther propel. Uuttiptex
havde dog også lagt en motor med gear
med i pakken. Den gearede motor"er i

vejledningen omtalt som tuningsud_
styr, man kan vælge, hvis man vit ha_

ve lidt bedre ydelse ud af den lille 400
motor.

. ._Vejledningen beskriver i tekst og
billeder punkt for punkt, hvordan mol
dellen skal samles. Og hvis man ikke
er god til sprog, vil jeg mene, at det er
plligt at^klare sig med billederne og
lidt sund fornuft. Der er ikke så *"g"7
at lave, at man kan komme til at la"ve
noget forkert, hvis bare man fglger

rækkefølgen på billedserien nogenlin_

de. Æle limninger laves medt min.
epoxy. Har man god tid, kan man langt

hen ad vejen bruge almindelig hvi"d
lim.

Cub'en somles

i gang med selve byg_
gearbejdet. sleb jeg alle skumdelån"e
med fint sandpapir. Sa forsvandt ikke
kun alle støbegrater, men også de prik_
ker, der-er overalt på den slags siøbte
skumdele. Med forsigtighed -kan det
lade sig gøre ikke at åvZ g.i."-u ,iåser i skummet. Efter afsli-bningen fik
Inden jeg grk

delene en omgang med støvsugJren.
. Byggeriet begyndte med at lime høj_
de- og sideror på plads. Rorfladerne år
hængslet med tyndt skum i den ene si_
de- For at fa et godt og holdbart hæng_
sel laver man først et spor på ydersl_
den- af hængselslinien og aåktlr aen
med tape. Et par specialhorn limes på
plads med epoxy.

jeg er den lykkelige ejer af en
*. Da
Einstein ( sammenbyggethoåtager og
to servoer), monterede jeg den i Åodell

len._tækket til højde- og sideror sker
med tynde pianotråde i plastrør. Det er
et præcist og let træk, når man passer
Den færdige skummodel er en køn lille sog

Et kig ned

i rodiorummet

-

det

er nemt.

på ikke at bØje kablerne. Midt

i

bag_

kroppen er et skumspant, som kablei_

ne stikkes igennem. Med en dråbe
epoxy ved skumspantet, og hvor kab_

Ierne går ud gennem bagkroppen, er
der fintå-old på dem, så slør
Pianotråden spændes fast på"åagå"..
.oihor_
net med de medfølgende justerbare
link Det gør det meget nemi senere at
iustere rorene.
Jeg valgte at montere den gearede
motor - ikke for at kunne flywå hurti_
gere, men fordi man generelt opnår
længere

fllvetider med gearede

eimo_
torer. Både med og uden gear monte_

res motoren på den samme træplade.

Når motoren er monteret, tilpasses

cowlet og skrues pa plads.
. Nu manglede kun et par træstykker
i siderne af batterirummet på undersi_
den af modellen. Disse træplader støt_

ter understellet, der et lavet i tyndt
pianotråd. De tre dele til understlilet
limes samrnen med epoxy inde i et lille

rør

i

hver side. Disse 16r er samtidig
for
."1.r]"1
-de medfølgende letvægtsl
hjul. For ikke
at lime fijulene fast Jka]

rørene udvendig smøres med lidt olie
inden sammeniimningen.
Vingen samies med en kort hoved_

bjælke, og efter indlimning af lidt
træstykker med islagsmøtlikker i

kroppen og et par forstærkninger i vin_
gen er den klar til at blive sliruet på
kroppen med et par nylonskruer.
Vejledningen fortæller, hvordan
man kan lave et par vingestræbere af
tynd pianotråd, hvis man påregner at
udsætte sin Cub for lidt liårdiændet
{lyyning - som fx skolefllwning - men

de følger ikke med i byggesættet, så jeg
byggede testmodellen uden. Vejledninl

gen siger også, at modellen ei stærk
nok til almindelig flyvning uden
_
stræberne, men man skal under alle

omstændigheder lade være med at ud_

sætte modellen for negative g_påvirk_
ninger - det gælder foi øvrigt også for
den rigtige Piber Cub.

Bqfleri
den gearede motor
J\l
ledningen

anbefaler vej_

en 7 cellet akku med b00Ail,

celler. Hvis man benytter motoren
uden gear, er 6 celler aftypen 600 AA
nok. Med 7 celler i batterirummet er
tyngdepunktet inden for tolerancerne
+/- 5 mm fra 60 mm fra vingens for_

- dog lidt til den bagerstå side.
Nu skilte kun prograÅmeringen af

kar-rt

;l

il

nende småmodeller siger, at det udmærket kan fungere. Heller ikke med
direkte træk vil det være npdvendigt
at flyve med fuld kraft. Det giver et
lavt strømtræk, og flyvetiden biiver
fornuftig - skønsmæssig 5-7 minutter.

ir
I

i

ii
rl

Konklusion

Molorfundømentet limes på plods, her med den
gearede motor skruet fost. Uden geor limes motoren
fost i se/ve fundomenfet.

Med de medfølgende rorfiftings er det

senderen Pico-Cub'en fra sin første fly-

grene, hvilket den klarede i frn stil.
Selv et forsigtigt - men på ingen måde

vetur. De anbefalede udslag på rorene
blev hurtigt programmeret ind, og hele modellen blev tjekket igennem en
sidste gang.

Første

flyvning

Vejledningen angiver, at håndkastforsØg ikke kan bruges til noget med denne model, så det var bare at kaste modellen med motoren på næsten fuld
gas. Jeg har vænnet mig til ikke at kaste el- modeller med motoren på fuld
gas, da nogle af dem har for vane at
stikke næsen lige til vejrs - for herefter at stalle i en lidt kedelig hojde. Pico-Cub'en havde dog ingen problemer
overhovedet. I det vindstille vejr fløj

den ret fremad og kravlede stille til
vejrs. Det indbyggede nedad- og højretræk passer meget fint. Med fulde
omdrejninger fløj modellen lidt hurtigere, men efter min mening skal en

Cub flyves stille og roligt rundt, så
hurtigt fandt jeg positionen på gaspinden, hvor Cub'en fløj adstadigt rundt i
noget, der godt kunne ligne skalarigtig
hastighed uden at stige til vejrs eller
dale mod jorden. Cub'en var med det
lidt bagudtrukne tyngdepunkt rimelig
livlig på rorene - uden dog at være kritisk på nogen punkter.

nemt

ot

juste-

re rorlloderne

skalarigtigt

- loop overlevede den. Når
det er tid til landing, kan Pico-Cub'en
ved forsigtigt at trække hør'deror sæt-

tes meget blidt på jorden. I en lille
smule modvind kan den fierlet landes
lodret.

Der er god plads i batterirummet, så

jeg prøvede også at sætte et lidt større
batteri af typen 700AR i modellen. Den
ekstra vægt generede på ingen måde

modellen. Tværtimod blev den mere
rolig at fl1.r,e nu. hvor tt'ngdepunktet
ogsa kon-r lidt frem. Det storre batteri
gav ogsa lidt ekstra fl1'vetid, sa tider
på over 10 minutters fllwning let kunne opnås.
Jeg prøvede ikke at flyve modellen
med den ugearede motor, men mine er-

faringer med denne motortype

i

lig-

Som det fremgår af ovenstående, kan
jeg kun anbefale Multiplex's Pico-Cub.
Det er en herlig lille, hurtigt bygget og
let fløjet model, som med sine godmodige fllweegenskaber helt klart henvender sig til begyndere, men som rutinerede piloter også kan have meget

fornøjelse af. Til nybegyndere vil jeg
anbefale at placere tyngdepunktet 55
mm bag vingens forkant, så får man
praktisk talt en model med indbygget

autopilot. Den mere rutinerede pilot

kan godt placere tyngdepunktet lidt
længere bagude, og monteres der også
vingestræbere, får man en model, der
lægger op til - også kan klare - lidt
sjov. Monterer man modellen med den
medfBlgende motor, og køber regulator
og batteri, der passer til den, får man
en billig og velflyvende model.

Specifrkationer:
Vingefang
Kroppens længde
Vingeareal ca.
Vægt (med 500AR akku)

Vingebelastning

Profil
Pris
Pris

- model rn motor
- løst gear og propel

1160 mm
785 mm
28,3 dm'
630 s'
22 g/dm"
Benedek (mod.,

gjort tykkere)
set til kr. 530.set

til kr.

142,-

Besøq hos
Hobb=y

World

Det var meget svært at provokere et

a

I

I

stall frem. Når jeg langsomt gav højderor, hævede modellen næsen lidt og
fløj endnu langsommere, mens den ligeledes langsomt - nærmede sig iorden. Med fuld gas var det muligt at få
Cub'en til at flyve rundt med næsen
løftet. I begge tilfælde uden nogen tendenser til tipstall - det var endog muligt at manøvrere forsigtigt rundt med
sideroret. Hårdt provokeret var det
muligt at stalle Cub'en, men den faldt
aldrig til mere end ligeudfllwning.
Nu er en Cub ikke noget kunstfly',
men efter at have set et par rigtige Piber Cub's lave, hvad næsten må kaldes
luftballet ved en flyveopvisning, synes
jeg godt, at jeg kan tillade mig at lave
lidt af samme slags med en model. Så
på næste fllwetur blev den lille skumcub - med al respekt for de manglende
vingestræbere - trukket rundt ved
34

Poul Møller har på en tur

til

Jyltand

besøgt Hobby World ved Vejle, og han

fortæller her lidt om butikken, som
han faktisk har fulgt lige fra starten
for ca. 7 år siden, hvor Erik Toft var
klubkammeret med redaktøren. De
første 4'/, år lå Hobby World i KorsØr,
hvor "butikschef' Birgit Toft sammen
med sin mand Erik besluttede, at hendes mange års erfaring fra en hobbybutik i Alborg kunne bruges i egen butik. Da Erik Toft var feerdig med at styre byggeriet af Storebæltsbroen, valgte
de at flytte tilbage til JyllanC, hvor det
blev lidt uden for Vejle, at de fandt stedet, der kunne danne ramme om både
butik og bolig.
Det er i dag Birgit, der driver butikken, mens Erik - som han med et
skævb grin siger - er tilknybtet som

"konsulent". Parret supplerer hinan-

den fint, da de begge har stor erfaring
med modelhobby. Birgit er med sine
mange års erfaring god til at hjælpe
folk til at få lige præcis de ting, de har
brug for, og Erik kan med sin erfaring
som aktiv pilot med alle typer modeller
og radioanlæg glve mange gode råd.
Han kan ligeledes bruge sin store forhandlingserfaring fra sine år som ingeniør til at finde gode tilbud - og få
dem hjem til priser, så "kunderne får

værdi for pengene".

Med butikslokale, kontor, pakkerum og lager fylder Hobby World det
meste af en etage

i huset, men det er

nødvendigt med mange varer, når man
som Hobby World satser på at levere
modelfly og tilbehør til alle grene af vores hobby. I de mange kasser med byggesæt kan man da også finde sports-,
svæve-, el-, kunstflyvnings-, skala-,

pPP- og indendørsmodeller plus et par
helikoptere. På væggen med tilbehør
kan man finde de fleste af de mange
småting, der er uundværlige for os alle.

Mange af kasserne indeholder
næsten færdige modeller, der i dag giver så god værdi for pengene, at mange vælger at købe sådanne modeller.

Kvaliteten på arbejdet er da også i
mange af byggesættene fuldt på højde
med, hvad mange hobbyfolk selv kan
lave - og så er en flot model samlet på
få timer. I efteråret - hvor disse linier
skrives - spores dog en stigende interesse for traditionelle træbyggesæt.
Folk skal have lidt at lave i de lange

vinteraftener.
I andre kasser er der modeller afdet
nye - og endnu ikke sa kendte - mate-

riale EPP. Hvis man tror, at det kun

bruges

til

skræntcombatmodeller, må

man tro om. Hos Hobbv World kan
man ud over combatvinger og -skalfly
få små skala- og træningsmodeller i

det uforgængelige materiale.
Hobby World gør meget ud af at finde modeller, hvor kunderne får noget
for pengene. Derfor kan man pa hylderne finde mange byggesæt fra fabri

kanter, der endnu ikke er så kendte.
Selvfølgelig er der også ting fra Graupner, Great Planes, Multiplex og robbe
for nu bare at nævne nogle få af de
kendte fabrikanter - men der er også
mange ting fra tjekkiske Hacker, amerikanske Dave Ærcraft og andre mere
ukendte fabrikanter.
Det er ikke alle, der benytter den fine mulighed for at parkere lige uden

for butiksdøren og ved selvslin finde ud
a!
lommepengene skal bnrges
til. -!vad
Hobby World har et stadigt stigende antal kunder pa Sjælland. og dJfle-

ste af dem får sendt varerne med posten. Det er der. ogsa kunder i andre
dele aflandet, der gør. Ca. halvdelen af
omsætningen ligger i dag på varer, der
sendes med pakker ud til kunderne.
Har man nu købt fx. et computeranlæg og sidder tangt fra Vejle med proDer er oltid

Birgit Toh finder den rigtige propel.

grammeringsproblemer, er der selvfølgelig også hjælp at hente. Erik kender
de fleste anlæg og kan via telefonen
hjælpe folk, så de kan trykke på knapperne og få radioerne til at gøre det,
folk vil have dem til. Som Erik selv siger: "Der må ikke være problemer med
grejet, det skal være sjovt af flwe!,,.
Mens vi snakkede om radioanlæg. r.iste Erik og Birgit det nye Graupner
N,IC 12

frem

og gjorde opmærksom på,

at det er et godt anlæg, der kan en
til en fornuftig pris. For de kun

masse

ca.. 1.800 kr., det koster, får køberen en

stor modtagerakku og en servo med i

købet.

Erik syntes faktisk, at det nogle
gange kunne være lidt svært at få fortalt om alle de spændende ting, der
kommer, og under hele besøget viste
han og Birgit da også mange ting frem
med kommentaren: "Har du sei denne...". Deres udsendte gjorde med et

gode muligheder bode for ot se på vareudbuddet og for ot få

sig

en god modelflyve-snok

Erik Toft viser Groupners nye mc

I2

sender frem.

smil opmærksom på, at der nok kunne
tegnes mere end 6n annonce i Modelflywe Ny't, men frk at vide, at det er
dyrt nok med en side. I stedet kan folk
da også kigge ind på Hobby Worlds
hjemmeside (se adressen i annoncen).
Siden indeholder ud over mange billeder aftilbud også link til de forskellige

fabrikanter.

Selv om det tager tid at drive butik,
har parret stadig tid til at være aktive

på flywepladserne rundt omkring. Birog Erik pakker gerne varevognen
med varer og kØrer ud og møder kun-

git

derne til træf. Ud over at vise varer
frem får Erik også tid til at fl1we. Erik,
der er tidligere dansk mester i kunstfl;,wning, F3B og skræntflywning, kon-

centrerer sig nu mest om kunstflyvning. Men der bliver også tid til heli-

kopter- og den mere showprægede 3D-

flyvning. Næste gang der er VM i
kunstflyvning, har Erik to franske Alliance-modeller med YS 140 frrtakts-

motorer klar. Modellen benyttes af den
nuværende verdensmester, og selv om
Erik med sit Futaba 1024 anlæg ikke
regrer med at styre direkte mod verdensmestertitlen af den grund, er det
jo altid rart at flyve med en model, der

er konkurrencedygtig. Birgits aktive
karriere er lidt mindre ambitiøs. men
sommeren igennem har hun halt for-

nØjelse af at lære et barnebarn at

fln.e

med den nye Pico-Cub fra }lultiple-x.
Efter I'/, time var jeg n6dt til at tage videre, men jeg kunne godt have
brugt meget længere med at ga og kigge på hylderne og snakke modelflywning med Erik. Birgit og den håndfuld
kunder, der var dukket op under mit
besøg.
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Det donske hold besfod of

-

fra vensfre

- Michoel Nyegaord, K.H. Nieisen, Svend

Plougsf rup ag Søren Øsfen

goord.

i F3C helikopter
den 18.-26. august i

Europamesterskabet

blev

i år afholdt

Assen, Nord-Holland.
Det danske hold bestod af:
Svend Plougstrup, holdleder

Michael Nyegaard, pilot
Kaj Henning Nielsen, pilot
Søren Østergaard, pilot

Ellen Plougstrup og Benthe Nielsen
var hjælpere.
Inden vi nåede så langt som til Holland, var der gået meget forud. Den
første bulletin om konkurrencen kom
for ca.. 1 år siden, og siden modtog vi
løbende bulletiner med oplysninger,

tilmeldinger m.v.
Æle disse administrative ting klarede Benthe, så alt var bare på plads - og
godt for det, for kort tid inden afrejsen
frk vi besked fra Holland om, at de ikke havde fået startgebyret. Ville det nu
betyde, at vi ikke kunne deltage?! Nej,
heldigvis var der orden i Benthes papi-

rer, så i ]øbet afkort tid havde hun fundet kvitteringen for indbetaling afi alt
USD 2.040; pengene var sendt på en
check. Problemet var ganske enkelt, at
checken var blevet væk. Flere aforga-

nisationens medlemmer kunne nemlig
godt huske, at de havde set checken, så
deltagelsen var sikret. Vi kunne betale
ved ankomsten med en ny check.
Fredag den 18. august var ankomst-

dag med tilmelding og registrering
samt første holdledermøde.

46 piloter var tilmeldt konkurrencen. Disse piloter repræsenterede 15
lande.

Det danske hoid var ankommet et
par dage i forvejen for at få testet modellerne og vænne sig til forholdene.
Materiellet fungerede tilfredsstillende, så nu var det næste punkt den officielle træningsflyvning l6rdag den 19.
august på konkurrencebanen. Æle
Europomesterskabets som/ede skore

of deltøgere.

til denne testfllwning hver en
halv time, dvs. ca. 10 minutter pr. pihoid har

lot. For danskerne forløb denne 1.flW-

ning tilfredsstillende, og vi var nu i
gang, og forventningerne og stemningen var i top.
Til de officielle flywninger havde vi
fået tildelt startnumrene 7-10-40, hvilket betød, at Michael skulle starte og
herefter fulgte S6ren og Kaj Henning.
Da Michael landede, var han selv
klar over, at det ikke var det bedste resultat, han havde præsenteret - om
det var opstartsnerver eller andet, der
spillede ind, vides ikke, men materiellet kørte. Det gjorde det også for Søren
og Kaj Henning.
Efter 1. runde var Søren nr. 23,Kaj
Henning nr.25 og Michael nr. 37. Disse placeringer rakte til en beskeden
holdplacering som nr. 10. Dagens vinder var den regerende mester Rudiger
Feil, T)'skland.
På aftenens holdmøde var alle enige

il
|.:

om, at nu var vi kommet i gang, og re_

sultatet kunne forhåbentlig t rrn btiu"

bedre.
Gennem flere år har der på det dan_

ske hold været tradition ior.

at der

hver aften er is til dessert. Det gar pa
omgang. hvem der giver en ligtig dåj_
-

lig tradition

Oven på en god nats sør,n stod holdet op til en dejlig morgen med næsten
ingen vind og solen på vej op over horisonten, så i dag skulle der iaves for_
bedringer i forhold til gårsdagens flyvning. Og jo, det skete, Xlichaei storåede fremtil en 15. plads og Kaj Henning

E

en 19. plads, men Søren gled desværre
ned på en 28. plads. Resultatet betød,

at holdet nu var rykket op på en

plads.

7.

På trods af den meget svage vind
var vejret dog noget drilsk, da vinden
under flywningen kunne skifte retning
180 grader flere gange, så det var lidt
af en satsning, når flyveretningen
skulle vælges. Vi var dog så heldigå at

vælge rigtig i vores flyvninger.
Vi var nu hah,vejs gennern de indle-

dende runder

-

bliver der gjort mange tanker om,
hvordan bedømmelserne kan gøres

Hollænderne præsenterede et virkeligt godt arrangement, hvor alt fungerede fra dag 1. Der var kun lige det

bedre.

Til finaleflyvningerne deltog de 10
piloter, der havde placeret sig bedst i
de indledende runder - nu gyaldt det

med den forsvundne check. som Lostede os et ekstra gebyr samt noget spildt

arbejde; men helt klart stor ros
rangementet.

FAI-B programmet.

I alle tre finalerunder blev der vist
flot fl1vning, der var ikke de helt store

til

ar-

Tak til RC-unionen for den stØtte, der
er blevet givet til holdet, der deltog i
Europamesterskabet.

overraskelser over, hvilke piloter der
deltog i finalen, men der uuidog spæ.r-

ding om resultatet lige til deisidste.
Pu,+ ryeg.9"de europamester Rudiger
Feil, Tlskland, trak igen det læng-ste
strå og sluttede på en flot 1. plads ef-

terfulgt af Mark Christy, England, på
2. pladsen og Patrick Kessler, Schwiis,

på 3. pladsen.

Holdmesterskabet blev

i

år vundet

af Schweiz foran England og Italien, og
det danske hold placerede sig på en gl

plads. Individuelt blev placeringerne
for det danske hold følgende:
Michael Nyegaard nr. 1b
Søren Østergaard nr. 20
Kaj Henning Nielsen nr. 21

uden problemer. Det

var da også den generelle situation.

Yg9-"t]:r og radioer er nu så gode og
pålidelige, at det næsten er u1ænkel
ligt, at der kan ske uheld. At man altid
skal. tænke på sikkerheden, skal dog
aldrig glemmes, og vi nåede desværrå

vinderne

på

skomlen og t.h. europomesteren Rudiger Feir med hons opvisningsmoder.

?'{

også at få en påmindelse herom, da ita_

lieneren Stefano Lucchis model i anden finalerunde fortsatte med at rulle

for

til sidst

at ramme jorden lige uden
- årsagen til uheldet
forblev ukendt.
Efter de enkelte dages officielle flyvninger var der ved flere lejligheåer
mulighed for at se 3D flywningåf den
nervepirrende slags. Det var især isra_
eleren Efraim Kastiel, der viste suveræn flyvning. Jeg har ikke tidligere set

for fllwepladsen

flyvning, der kan sammenlign-es med
det, vi her fik at se. Flyvningen kan ik-

ke beskrives, den skai ses.

"

2@

De to sidste runder ændrede ikke

TeCe_t-i stillingen: Michael og Kaj Hen_
ninglåstabilt, Søren rykkede oppå en
20. plads, og holdets placering vai sta_
bil omkring en 7.-8. plads; men ingen
tvivl om, at vi kunne være flyvnin{er-sværi

ne bekendt. Det er meget
at
komme op fra den "grå Åasse,'i midten; der skal trænes meget, og man

skal samtidig have det foinødne held.
En anden meget vigtig faktor. der spilIer ind på resultate.r,e. og som også
blev diskuteret under detie EM. iar
dommerne.
Noget af det, som gør det meget fru-

strerende at se på bedømmelselne

ef_

ter en god fl;rvning, er, at det er meget

svært at se forskel på pointene mellem
den og en noget dårligere udført flyvning. Der er ofte kun en meget lille po-

intflorskel, hvis nogen overhovedet!
Noget egentligt resultat kom der ikke
umiddelbart, men rundt om i Europa

1
&P

T::3-

To iopqnske F I A modeller
Det er ikke ofte, man ser japanske frit-

flyvningsmodeller på tegnlnger i vesterlandske blade; men her er for en-

gangs skyld to styk!

Namio Takahashi blev nr. 2 i flv-of-

fet ved VM i Israel i 1999,
-"rr. liur.
holdkammerat, Kenji Sumi, blev nr. 7.

Begge modeller ligner hinanden en
del, og delene er nok købt på det internationale fritflyvningsmarked. Kende_
re vil måske nok kunne fortælte. hvilken forretning, der er tale om.
Opbygningen er den moderne klas_
siske med masser af kulfrber ogkevlar,
cirkelkrog og formentlig eleklroniske

- se side 38-3e

timere, der styrer kurveklap og haleplansindstillinger via små RC servoer.
Servofunktionerne er dog ikke som ved
fiernstyret flyvning reversible, ellers
kunne man vel ikke kalde modellerne
for fritflyvende! (Der er internt diskussion om, hvor langt man skal gå i den
retning.)
Des_værre mangler der oplysning
om haleplansprofiler, men det må an-

tages at være det velkendte Woebbeking, som vi viste i MFN nr. 5/00.
Jqrgen Korsgaard
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Fritflyvningsreferqter

DM 2000
Egentlig skulle dette års DM have fundet sted på Sjælland, derefter på Kongenhus Hede, hvorefter det endte På

markerne

i

Skjern A deltaet. Den i

pressen og andre steder omtalte reguIering afselve Skjern A har ikke nogen

konsekvens for den fortsatte fritflyvning på området, da reguleringen er
foregået syd for den brede kanal.
Lørdag den 16 september blæste det

for meget til

udendørs fritflyvning,

hvorfor de fleste hyggede sig i hytter og
campingvogne, mens Bjarne Jørgensen og undertegnede tog på flymuseet
i Stauning - det ligger lige i nærheden

kan stærkt anbefales.
Søndag morgen den 17. sePtember
k]. 0810 var vinden 3-5 sekundmeter,
og det blev besluttet at flywe nogle
starter. Kl. 12.30 havde alle flBjet frre

Jørgen Lorsen hovde pologet srg of hente en
del nodeller. Herover overdroger hon Hugo Ernsl

Hans

nogle of hons nodeller. Og til høire kæmper Blorne
Jøigensen med pibe og model kor, fu, t,ot/o,o,
J.K.

og

starter, og selvom vinden friskede lidt,
blev det besluttet at flyve endnu en
start, hvorved DM kom op På fem starter. Der blev i løbet af dagen fløjet
mange fine flyvninger, og det var glædeligt at se Kristian H. Andersen fl1we
ganske energisk i klasse F1B.
Steen Agner, Henning Nyhegn og F.

FlH Beg.
1. Kenneth

FlG-CoupedHiver
1. Biarne Jørgensen
2. F. Dahlin
Chuckglider
1. Hans Jørgen

FlJ

stig, mens Steen efterhånden fik indstillet hpjrespiralen. Dog kunne kroppen på hans MAVERICK ikke tåle en
enkelt hård landing og knækkede.

F1B
1. Jorger.r

FF-redaktøren droppede s1w sekunder i F1B pga. sjusk med termikken.
Jgrgen Korsgaard

Resultaterne (Tak, Steffen!)

Larsen

318

599

120

174

t52
2. Kjeld Kristiansen
3. Kenneth Kristiansen 45

Dahlin prøvede at trimme sma gassere
- F1J modeller. Hennings så mest 1ovende ud med et enormt hurtigt og højt

Kristiansen

Nyhegn

82

Korsgaald

893

1. Henning

2. Kristian H. Ar.rdersen 723
3. Bjarne Jprgensen tj56
F2A-Speed
Bedste

Plac.

1

Aviator

Carsten J6rgensen

1. Steffen Hjorth Jensen
2. Bo Nyhegn
3. Steen Agner

900
865

4. Henning Nyhegn

722
701

5.
6.
7.
8.
9.

Tom Oxager
Thomas Røjgaard

Kjeld Kristiansen
Peter Thulesen
Hans Jørgen Larsen

luld iid!

FlH

(A-1)
1. Hugo Ernst

1
2
3

Leif O.Mortensen
Dan Hune
Uffe Olesen

Aviator
Herning
Herning

1.r

2.r

1988

2009

t862

1911

1668

1874

J.t'
2062
2058

Sum
4071,

3969

3482

795

F2D-Comtrat
Plac.

1
2
3

636
548
530
492

Allan Korup
Carsten Jgrgensen
Michael Frandsen

Aviator
Aviator
Aviator

F2D-D Dieselcombat

FIA Beg.
1. Esben Hjorth Jensen

km/t

F2B-kunstfly'vning
Plac.

F1A:

0

Plac.
1 Jesper Buth Rasmussen
2 Carsten Jorgensen

577

600

fuld tid!

3
4

Carl Johan Fanøe
Michaei Frandsen

Aviator
Aviator
Aviator
Aviator

Linesfyring
Resultater fra Høst Yest' 2419'2000,
Aviator'smodelflsrvere,Aalborg

2. Mille Oxager
(damejunior!!)

3. Kristian H. Andersen
4. Peter Thulesen
5. Hans Jørgen Larsen
40
I
I
I

533

Good-Year

446
340
276

Plac.

1
2

Carl Johan Fanøe /Jesper Buth Rasmussen
OIe Bisgaard,4leif O.Mortensen

l.runde
Aviator 5.11.0
Aviator 4.50,0

finale
9.07,2
9.39,9

"hele"

Cl,-referofer

Diesel Combqf 2O0O
7lL0-20O0,

Pingvinen

Spændingen var

i top, da Pingrrinerne

var værter for den spændende sportsgren - kampflyvning med dieselmotorer. I stille diset vejr blev der trimmet,
skruet og fløjet, og som dagen skred,
frem viste det sig, at'det kun var et
spørgsmål om små marginaler, hvem
der skulle afgøre sidste kamp.
Det blev Christian, der løb med guldet, Ole med sølvet og Niels med bronzen - tillykke med det!
Fremmødet var ikke imponerende,
synd for denne ædle, velduftende, sødt
klingende sport med ædle rødder i mo-

delflyvningens glorværdige historie.
Steff

to

deltagere. Resultaterne ser

magre ud, men det skal siges, at de ikke
yder deitagerne retfærdighed. Op til \rl{
var der blevet trænet seriøst, sa vi kunne have forventet lidt mere konkurrence.
Begge dage var det en kamp mod den til
tider ret så kraftige blæst (nogen vil vei
mene storm). Det kostede da også et par
propeller. Det lykkedes Niels at få sat en
tid og dermed vandt han.

F2A-|A Minispeed

Vi lagde hårdt ud med speed. Her var der

andet heat kun-

til

at makke ret. Efter at alt var blevet forsogt indtil flere gange, valgte de at stoppe. Da motoren senere blev skilt ad, viste
det sig. at c,vlinderforingen var brækket,
hvilket havde medfort. at alle skruer i
topstykket var gaet samme vej. Det kan
oplyses, at en dieselmotor med variabel
kørselskompression ikke fungerer ret

Good-Yeqr

problemer med de små motorer. Københavnerne mødte til DM med tre nydesignede modeller og tre til lejligheden indkobte Tee-Dee's. Modellerne var udmærkede, men det kostede en del brændte
gløderør. Det endte faktisk med, at de til
sidst måtte deles om det eneste tilbageværende rør.

I anden runde lykkedes det både for
Niels og Jens at flyve de tolv omgange i
standeren. For Niels så godt, at han lige
kunne klemme sig forbi Jesper.

Æle mand valgte at droppe tredje

runde p.g.a vejret, så det endelige resul-

F2B Stunt &
F2B-B Begynder-sfunt
På grund af den kraftige og tiltagende

F2A Speed

til

stående danske rekord for Cox Black Widorv. De tre andre deltagere havde store

For første gang nogensinde skulle vi i

havde vi nået at få suppleret med sikkerhedsbure til de to pits mod vest, der
ikke har fast hegn. Helt usædvanligt for
årstiden blæste det en kraftig sydøst, der
voksede gennem hele stævnet for først at
lægge sig, da det hele var slut, så vi måtte flyve på den del afcirklen, hvor der ikke er hegn. Mere der om senere.
Dommere på græs var ikke noget problem, idet 2xBjarne hhv. Simonsen og
Pedersen samt Emil Madsen atter stillede sig til rådighed som dommere i stunt.
Tak for det! Og Dan Hune tog sig af combatbanen. På asfaltbanen kunne vi ikke
skaffe erfarne dommere, så Ruben og
Aage måtte holde justits her. Æt viste sig
at forløbe pænt og ordentligt, så opgaven
for novicerne var overkommeiig.
Ud over klubmedlemmer hjalp Marianne, Helle, Lillian og Lene med forskellige opgaver. Tak for detl
Til spisningen lgrdag aften havde vi
lejet os ind i lufthavnens "ankomsthal",
hvilket fungerede udmærket, og slagteren, der leverede maden, havde sBrget
for, at alle blev mætte.

Under træningen

ne Jens overhovedet ikke få motoren

Dermed var den konkurrence afgjort.
Niels og Per vandt.

tat blev, at Niels vandt.

dre godt i posen. Sol og udetemperaturer
var io helt fint, men vinden skulle vise
sig at blive en svær modstander for årets
deltagere. Det nye halve hegn skulle for
alvor stå sin prøve under DM. Heldigvis

en noget kold Profi.

Her valgte fire mand at trodse vejret. I
første runde lykkedes det kun Jesper at
sætte en tid. Det blev til 87,27a af denbe-

cr DM 2000
Herning løfte opgaven med at affangere
DM. Så vi var spændte på, hvordan det
ville gå.
Vejrguderne havde både godt og min-

måtte humpe ind et minut senere med

vind blev det ikke til meget i b-klassen.
De mere garvede stuntflyvere i ekspertklassen måtte bide tænderne sammen og
kæmpe med vinden. Første runde om
lgrdagen forløb udramatisk, og der blev
fløjet ganske hæderligt, forholdene taget

i betragtning.

Anden runde blev mere dramatisk,
idet først Ruben faldt ned fra hemisfæren på slappe liner, da flyveren ikke
havde kræfter til at klare vinden i toppen af firkanten. Værre gik det for Calle,

der ellers havde kiaret sig udmærket,
idet han i den voldsomme vind stle.ede i
jorden og har,arerede sin Stiletto alvorligt. Resten af feltet gennemførte anden
runde. Eftersom vinden tiltog yderligere,
og ingen formentlig ville kunne hæve deres score med en 3. flyvning, blev 3. runde sløjfet. Bronze til Dan Hune, sølv til
Leif O. Mortensen, og Aage Wiberg tog
guldet.

F2C Teomroce
To tilmeldte hold. Det er ikke mange til
et DM. Desværre måtte det nye lokale
hold melde fra, da DM faldt sammen
med et stort arrangement på Sindinggård, hvor piloten stod for ølsalget til
16.000 mennesker.

Flyves det skulle der. To indledende

godt.

Seks tilmeldte hold. God konkurrence.
Masser af action. Nogen vil dog nok mene, at de kunne have været det sidste foruden.

Første runde: Hurtigste

tid

I tredje runde valgte to hold at stå
over, så det blev kun til 6t heat. Men det
blev et spændende heat.
På omgang nr. 52 havde Leif / Oles
gamle Cosmic Wind fået nok. Tle meter
foran et bemandet pit brød den sammen
i luften. Vingen blev på linerne, mens
kroppen fortsatte ligeud forbi en mekaniker. Det kan ikke siges ofte nok. Hav

altid hjelm pål!! Også under træning.
Dette skete på den del afbanen, hvor der
ikke er hegn. Heldigvis havde vi holdt
tilskuerne borte fra dette område. Hvad
kunne der ikke være sket? Uha.
Tilbage til ræset: Luis/Jørgen havde
for alvor fået fyret op under deres motor,
men desværre for dem missede de finalen med søile to sekunder.
Finalen kom så til at bestå af Per/
Niels, Jesper/Caile og LeiflOle. LeiflOle
valgte det sværeste pit og måtte betale
prisen; de kørte ind, inden de var i luften. Jesper/Calle lagde ud, som de plejer,
men 64 omgange inde fik de linebrud og
fløj lige i jorden. Per/ Niels kunne sa i ro
og mag fl1we sig til et Danmarksmesier.skab.

Som afslutning kan man sige,

at

den

smalle asfalt reddede en del modeller fra
totalt havari, men den kræver, at piloten
er oppe på mærkerne både ved start og
Ianding.
Der skal også lyde en stor tak til llarianne, som stod for speed konk'en. Og
til Aviator for lån af ure, trækprøver og
megafon.

t2D

heat og en finale.

Så oprandt dagen endelig. hi-or

første Heat høstede Niels og Per
frugten af deres intense træning i foråret. Stabile pit- stop og en god motorgang gav en tid på 3:30. Jens og Luis

kalen

I

Jesper/

Calle. Leif / Ole og Carsten/ Allan skulie
lige vænne sig til den smalle asfalt.
Anden runde: Carsten/ Ælan blev
nødt til at trække sig, da de under
træning mistede den sidste model. Ellers
blev der fløjet rimelige tider.

i

DII

po-

F2D ikke skulle ende i Aarhus

hos Henning Forbech (da han var ude at
rejse). De fremmodte var da derfor ogsa

lidt mere opstemte på at ville hive poka47

len hjem til sig selv, da den gamle knag
nu ikke var med.
Første kamp kom i gang efter lidt forsinkelser. Den stod mellem Ole Bjerager
og Æian Korup. Denne kamp vand Ælan
med sikre 112 point. Anden kamp var

mellem Steen Lvsgaard og Carsten

S.

Resultater

2.

F2A-1A Mini-speed
Pl. Pilot
Niels Lyhne-Hansen
Jesper B. Rasmussen
Jens Geschwendtner
Jørgen Olsen

Motorkategori

1
2
3
4
5
6

l.flwning
0,0
0,0
0,0
0,0

Trekanten

Aviator
Klub
Tlekanten
Aviator
Comet
Comet

til at kunne haie sejren i land med 1 klip mod 0.
Der gik dog ikke lang tid, inden der stod
2-0 i klip til Ælan, og Ole skulle nu stille
og roligt pr6ve at få mindst 3 klip af ÆIan. Men dette gik dog ikke, og OIe kom
tit at klippe hele Allans streamer på en
gang, og sejren gik dermed til det nordiyske. Tillykke Allan.

14,8
0.0

243,24
0,0

4t,30 87,2 87,2

-2

2
2

3

32,00 112,5

CoxTee Dee
PAW
CS with tuned pipe
Andre u. effektpotte
Andre med elfektpotte

3

30,89

116,5

1

1

33,62 707,L 82,4

q

0,0

2

9_

90,6 116,5

-

87,2

107,1

82,4
0,0

0,0

Selve konkurrencen kunne have været

2r1,4
170,0

2tt,4

tog 4 ud af 7 mulige guldmedaljer.

RJS/SL
KIub
Herning
Aviator

Uffe Olesen
Calle Fanøe
Ruben Sonne

Herning
Aviator
Herninq

1.

Kjoven

flyvning

2.

Sammenlagt

2855

712

5843
5596
5139
4610
3157

15L2

552

2064

LIJJ

2570

2t55

2. i'Irr'r-ril.:

:1.

iln'nins

Sammenlagt
893

E93

Good-Year

1. Per SauerbergÆ'{iels Lyhne-Hansen
2. Jesper Buth RasmusserVCalle Fanøe
3. Leif O. Mortensen/ Ole Bisgaard
4. Luis Petersen/J6rgen Olsen
5. Jens Geschwendtner,{Ruben Sonne
6. Carsten S. Jørgensen/ Al1an Korup

3. flyvning

flyvning

2988
2863
2569
2455
2445

l. il\a nil-

Klub
Aviator
Herning
Herning

Pl. PilotMekaniker

Klub

f. indl.

635/635

Comet

5:07
4:23
29 omg.
4:36

Aviator
Aviator

3. indl.

2. indl
4:30
4:26
4:34
7:20
5:34

CometlHerning

4:D.J

Aviator

20 omg

Klub

Bedste Indledende
3:30
4:38

Bedst

Finale

4:30

9:42
64 omg.
0 omg.

1.4.1

52 omg
4:36
4:58

1:36
4:53
20 omg

F2C Teamrace

Pl. PilotMekaniker

1.
2.

Per Sauerberg/Niels Lyhne-Hansen
Luis Petersen Jens Geschwendtner

F2D Combat
Pl. Pilot
1. Allan Korup

,;

i'

Klub
Aviator

2. OIe Bjerager
3. Steen Lysgaard
4. Carsten S. Jørgensen
5. Michael Frandsen

Kjoven

Aviator
Aviator
Aviator

T?ekanten
Comet

1.r 2.r
LWW
LWL
WLL
LL

www

3.r

3.plads

(w)

Finale

Point

w

4

L

0

-1

(L)

-1
q

I

I
I

i

I

I

Bedste klub

Pl.

1. Aviator
2. Tlekanten
3. Herning
4. Kjoven
5. Comet

I

:r

42
i
1

:L

Klub

Klasse:

90,6

87,2

afviklet hurtigere med en mere effektiv
udnyttelse af baner og officials, men vi
blev færdige til normal tid trods premiere
i Herning. Og tillykke til vores dygtige
formand Niels Lyhne-Hansen, der hjem-

100,0
130,0
128,6

F2B Stunt
PI. Pilot
1. Aage Wberg
2. Leif O. Mortensen
3. DanHune

F2B-B Begl'nder Stunt
P]. Pilot
1. Jesper Buth Rasmussen
2. Kim Larsen
3. Malle

87,5

Bedste
243,24

Bedste

3.flyvning

2.fl1'r'ning

1.flyvning
1

3.flywning
0,0
0,0
0,0
0,0

2.fl1.r'ning

Hastighed

Cox Black Widow

4.
5.
6.

modellen. Allan så dermed ud

Klub

Niels Lyhne-Hansen
Carsten S. Jprgensen

1.
2.
3.
4.

kamp blev lidt af en sjusket kamp, da
begge var lidt uerfarne og endte i linevikkel op til flere gange.

luften rimelig hurtigt. Det gik dog hurtigt galt i et angreb i luften, og ned kom

vandt 3. plads kampen mod Carsten )
med finalekampe meliem Ailan og Ole,
Allan med 2 "liv" tilbage. Lige inden
kampen skulle starte, havde Ole for

Dqnmqrksmesterskober 200O

1.

fgrste gang i weekenden problemer med
at få modellerne startet, men kom dog i

De efterfølgende kampe var meget
spændende og endte (efter at Steen

Jørgensen. Dette var nok weekendens
kedeligste kamp, da Steen ikke engang

F2A Speed
PI. Pilot

i luften... Kan være de gamle Use
motorer snart skal ski{tes... 3. kamp stod
mellem Michael Frandsen (velkommen
tilbage til den rå sport) og Steen. Denne

kom

F2A

13
24

F2A- 1A

F2B
5

F2B-B
1

F2C F2C
mek. pilot
223

GY
mek
o
J

GY

F2D

Samlet

8

24

pilot
D

16
11

8
3

4
5

RC-

referster
Molborræf

2OOO

I weekenden 5-6 august 2000 afviklede

Modelflyverne Aarhus - MFA - sit 7.
"Molbotræf' på klubbens flyveplads,
som slet ikke ligger på Mols. Vejret var
typisk: Regn, vindstille, sol og blæst.
Det hyggelige stævne er blevet et

tilløbsstykke. De første stamgæster
ankom allerede torsdag aften, mens
MFA's flittige medlemmer arbejdede
med at rejse spisetelt, lave caf6 og installere el og vand, opsætte køleskabe
og fryser mm. Pladsen til campingvogne og telte blev hurtigt trang.

Torben og lnge Dom med en indendørsmodel.

Deltagerne kommer fra hele Jylland - og Sams6, hvorfra halvdelen af
klubben mØdte op. De er nu to, der flyver derovre.
Det er dejligt at se, at hele familien
er med til Molbotræf. I år var der endda en hel flywende familie: far, Niels
Christian med sin velkendte, flotte 1:5

Corsair, mor Mona med en svæver,
som vinden desvæn'e var for kraftig
til, og sØnnen,10-årige altid storsmilende Thomas. med en ''Somethin'Ekstra" funflyer, alie fi'a Dronninglund.
Også Monas soster \\'innie. gift med
endnu en Dronninglund-pilot. r-ar begyndt at fl1we, og mon ikke Thomas'
jævnaldrende kusine
"Jeg

fln'er næste år?
vil meget gerne''.sagde Rikke. da

jeg spurgte hende, "men mor skai lige
Iære det rigtigt forst''. De to modige
søstre fortalte, at de blev drillet en god
del af ægtefællerne. llen lur mig, om
de ikke er stolte. Ilændene altså!
Inge Dam, kendt for sit engagement

for indendørsfl;wning (Guldsmedene)
præsenterede en lille frks indendørsmodel bygget af Depronskum. Desværre tillod blæsten ikke en prøveflyv-

ning.

Mens vi "gamle" indtog lprdagens
grillmiddag, fløj Thomas og den kun
lidt ældre Morten fra Hjon'ing flittigt i
en belysning, hvor ri andre næppe
kunne se modellerne.
MFA kan fejre 10 års jubilæum i år.
I den anledning fik klubben ovenrakt
flotte gaver af de gæstende klubber.
Formanden i alle 10 år, Jorgen Kaae
Hansen, holdt en tale, hvorunder han
traditionen tro uddelte klubbens "Initiativpokal" til et klubmedlem. der me-

re end nogen anden fortjente den.

Modtageren havde imidlertid selv
været med

til

at bestemme, at forman-

den skulle have pokalen i jubilæumsåret for sit utrættelige arbejde for
klubbens to store mærkesager: Jysk
ModelflyvermØde i februar og Molbo-

Fømilien Nie/s Christion, Mono og Thomos med deres modeller

træffet i august, så han han vendte elegant al ros mod den overraskede formand, der måtte knibe en tåre.

med deres Corsair og Harvard i samme skalaforhold en imponerende
WW2-opvisning. Harvard'en med r0g-

Ved middagen og stævnet iøvrigt
var der en hyggelig jysk smådrillende
atmosfære. Stordrillende vil MFA-parret Kurt og Alex måske mene om det
revynummer, de under ledelse af en af
de gæstende klubber optrådte med.
Især spndag var der mange tilskue-

spor.

Lige så imponerende fløj Leo Eriksen, T6rring med en stor Juncker Ju
52-3 drevet af 1 stk. OS70 og 2 stk.
OS48. Modellen fløj i meget skaiatro

hastighed og blev elegant landet pa

drevne modeller.
Mange af store, flotte skalamodeller

klubbens korte tværbane. Leo blev udnævnt til "Årets Molbo'' med tiihorende pokal.
MFA takker deltager-ne for- r'enskab
og godt humor og haber pa at se mange flere næste år. Ogsa gerne flere modeller. bl. a. Rikkesl

var velkendte fra tidligere år og andre
stævner. Mikael og Niels Christian fløj

Casper

re, der havde fundet vej

til den afsides

liggende flyweplads. Der var da også
flittig flyvning med mange modeltyper.
Man ser, at der kommer stadig flere el-

+J

Leif Vestergaard i klasse F4-C med

enIA II

T!æner og Flemming Jensen
med Biicher Lerche gennemfBrte deres
program uden uheld. Det er for øvrigt
rart at se gamle kendinge som Flemming på modelflywearenaen og vise, at
han stadig har interessen og vil være
med i skalaflyvning.
I Populærklassen var det tydeligt,

at

modeller som Bjarne Pedersens
Cessna Cardinal og Viggo Kjærs Extra
300 taklede det hårde vejr meget flot.
Også Erik Fredskilde med sin Ipane-

ma gennemfBrte uden de store problemer. Min egen flyvning med JU-52
skal jeg ikke kommentere, men i stedet gengive, hvad en nordjyde mente

DMi2m
DM i 2 meter 2000 blev afholdt hos
Modelflyveklubben Gudenå. Det blev
noget af et mareridt.
Vi lagde flot ud d. 2718 med 15 tilmeldte og solskin, men hvor det stormede - 10-12 m/s, så efter en ventetid
på 4-5 timer blev vi enige om at afblæse for den dag.

Der var annonceret reservedag d.
2/9., men da der ville blive et ret stort
frafald på denne dag, stemte vi om en
ny dato; der blev her enighed om d.

DM skrænt

hænger nov me røven, nær den flyver".
Det må dommerne åbenbart være fal-

den 7. oktober

det for, idet den fik ret pæne flyvepoint.
De dommere, de dommere

-

der fin-

des da heller ingen retfærdighed

til

mere.

Tfods det hårde vejr forløb stævnet
godt, og alle piloter kunne rejse hjem
med en hel flyver; ikke så meget som et
understel blev bøjet under konkurrencen, hvor de fleste hver gennemfgrte
tre flyvninger.
Tak til Sandmosens Modelflyveklub, til hjælpere og til dommere for en
god skalaweekend.

til i styrke;
men 7 af de skrappelheldige kæmpede
sig gennem runden, og efter den oplevelse var der ikke den store iver for at
tage 3. runde med, så vi sluttede kampen, medens der stadig var overleventurbulent, da vinden tog

de

Endnu en F3F konkurrence i Danmark med ikke særligt meget vind, og
når der var vind, var den meget ustabil.
Der var tilmeldt 7 deltagere, men på
grund af vejret måtte konkurrencen

udsættes til reservedagen søndag. Af
forskellige årsager var der nogle, som
ikke kunne deltager, så sBndag kl. 9.00
mødte der tre danske piloter og 6n pilot fra Norge til at flywe DM.
Vinden var syd til sydøst 6-8 m
/sek., så der blev fløjeb på sydskrænten
ved transformatoren i Hanstholm. Ved
middagstid var vi færdig med konkurrencen, som herefter sluttede af med
præmieoverrækkelse på parkerings
pladsen.

Tak til deltagerne for hjælpen, så
konkurrencen kunne gennemfgres.
Jqrgen Larsen

til at hæve pokalen.

Det er ikke tøsedrenge, disse 2-me-

ter piloter. Der blev kæmpet til stregen, og det er jo også meningen med
det hele, at selv om der altid er nogen,
der er meget stærke, så skal de ikke

Resultat:
1. Klaus Untrieser
2. Jggen Larsen
3. Rolf B6rge Rettedal, Norge
4. Sven Erik Laursen

5890
5888

5728
4762

have sejren forærende. Det burde nok
overvejes at afvikle først i august
pga.vej rstabiliteten.

16/9.

Vi var godt klar over, at det går mod
efterår, og at der var en risiko for, at
vejret ville drille; men vi satsede på at
kunne få afsluttet dette DM nu.

Der var tilmeldt 14 piioter, og 10
mødte frem. Vejrudsigten var mildest
talt ikke noget at skrive hjem om, så
det var vel årsagen til frafaldet. Vi fik
startet l. runde i ca.7,5 rt/s, og de fleste
overlevede dog også uden de helt store
skrammer. 2. runde blev noget mere
Deltogerne

om min flyvning: "A tgvs, Junkeren

i

årets DM i 2m.

Placeringerne blev som f6lger:

Knud Hebsgård, Esbjerg M{k. 2780
2. Svend E.Laursen, Østjysk Mfk. 1959

DM F3B 2OOO

1.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gudenå 1844
1744
lIIk.
7739
Gudena 1315
}Iflr. 914
{k. 786
Mfk.
489
Børge Thorup, MIk. Gudenå 312
Per Johansen, Mfk.
llogens Poulsen, llfk. Gudenå
Jens Larsen. Østjl sk
Per N1'rnark. \Ifli.
Jens PeterJensen, Bon:p
Morten Christensen, Esbjerg N
Morten Holm, Esbjerg

den 2.-3. september

Ja, så er sæsonen ovre for i år - i Danmark i hvert fald. Det er nogle af vores
bedste piloter i Danmark, der skal til
verdens største F3B stævne i Mrinchen. Som altid slutter vi ved afholdelse af DM. Dette foregik i Mosevrå lidt
vest for Esbjerg, og det var arrangeret

af EMF. Tilholdsstedet var en lade,
som vi havde fået lov at låne af nogle
flinke "bønder", som hedder Ida og
Jens. Uden deres hjælp ville dette DM
ikke kunne have fundet sted, så en meget stor tak til dem.
Lgrdag morgen startede lidt dårligt.
Det var meget tåget, og det småregnede lidt. Vi kom i gang ca. kl. 11.00, hvilket nok må siges at være ret sent i og
med, at jeg meget gerne ville have, at
vi kunne flyve 3t/, - 4 runder denne
dag. Om efter middagen fik vi ret pænt
vejr i forehold til, hvad de havde lovet;

men det holdt desværre ikke så lang

tid, som jeg havde forventet. Kl. 16.30
måtte vi give op overfor regnen. Den
giver en vis tilbøjelighed til, at man
meget gerne vil i tørvejr i en fart. Det
nåede vi ikke, så vi var godt gennemblødte, da vi tog tilbage til laden for at
holde "ladefest" med grillmad, og hvad
der dertil hører.
Søndag var vejret meget bedre,
bortset fra at det blæste en smule, og

når jeg mener en smule, så ligger vindstyrken vel omkring 10-12 m pr./sek.
Dette voldte dog ikke de store problemer, bortset fra at det ikke var altid, at
folk kom ind til deres landingsmærke.
Der blev ikke sat mindre end 3 nye
danmarksrekorder i F3B. Det startede
med Brian Dylmann, som fløj 29 ben i

distancen. Lidt senere på dagen fl6j

Jesper Jensen 14,86 sek. i speed. Denne rekord kunne Jesper dog ikke prale
af så længde, for mindre end 10 minutter senere skete det, som ingen havde
troet kunne ske igen på samme dag og

så i sidste fllvning: Brian Dylmann
fløj sin dnmarksrekord ind på en tid,
der var }rele 44 hundrededele bedre
end Jespers, nemlig 14,42 sek. Til lykke med det.
Som der nok kan forstås ud fra dette referat, har vi haft en spændende

weekend med hygge og ikke mindst
flot og spændende flyvning. Tak for
denne sæson og på genslrr til en ny og
sikkert meget spændende sæson i år
2001.

Morten Christensen
På billederne til venshe ses øverst den nye donmorksmester i speed-flyvning, Brion Dylmønn.
Jesper Jensen på det nederste billede softe ny donmorksrekord med sin Elipsse 3; men den holdt ikke
længe, for et øieblik senere fløi Brion Dylmonn 44
hundredele hurtigere.

Førsle Nordiske Mesferskqb i 2m klqssen
afuiklet som en postkonkurrence
Så er resultatet fra den første Nordiske Postkonkurrence for 2m svævemo-

deller endelig klar, og det må konstateres, at vejrguderne ikke har været denne klasse venligt stemt på de to dage,

RESULTIff AF2M-POSTKONKURRENCE

Land

Navn

Astikainen Finland
Alftan
Finland
Hannu Kannisto Finland
Mauri T\rure
Finland
Svend Erik Larsen Danmark
Raimo Kaija
Finland
Jens Larsen
Danmark
Nico Berglund
Finland
Leo Santala
Finland
Esa Rainio
Finland
Ren6Andersen Danmark
Harri Raulio
Finland
Jan de Witt
Danmark
Mikael Carling
Finland
Magnus Koivula Finland
Tapani Kalari
Finland
Janne Laur6n
Finland
Janne Savolainen Finland
Heikki
Robert

Jens Larsen

@

hvor man har kunnet flyve, men der
var alligevel 18 deltagere.

Iflg. velunderrettet kilde i

2OOO

Model

Runde

Spirit
Easy Answer

2068
1851

Egenkonstruktion l}l2
Egenkonstruktion lg74
Ig27

Egenkonstruktion lbg4

Spirit
Spirit-Easy

Spirit

lEE2

Answer

Egenkonstruktion
Easy

Answer

I4b4
lgb3
1647

1602
128b

Egenkonstruktion \277
Blue Phonix
Gentel Lady
Sagitta 2m

Spirit
Spirit

lbg3
1b88

l42l
2Ol2
1877

1

2
1925
2128
1813
1630
7622
1931
1955
1984
1994
1661
1619
1859
1573
1303
L1l4
t272
0
Runde

Norge

regnede det hele væk. De startede el-

Total
3988
3979
3625
3604
3549
3525
3507
3438
3347

3308

322t
3144
2850

2836
2702

2693
2072
1877

lers træningen allerede i marts. Men
fra endnu en kilde forlyder det, at de
kommer stærkt i 2001. I Danmark
blæste det op til flere "Pelikaner", så
her var deltagelsen begrænset til fire
modige piloter. Selv DM i 2m den 27.
august måtte udsættes.
På Island flyver de hellere med mo-

tor, men der er håb forude, da deres
formand vil forsØge at etablere en konkurrence i år 2001. Hvordan situationen er i Sverige, har vi hos S.}I.S.I(
ingen informationer om, men også derfra håbe vi, at der kommer deltagere i
2001.

Som det fremgår af deltagerlisten,
har der været massiv deltagelse i Finland - 14 i alt, hvilket r.i glæder os
over. Det er også her, vi finder de tre
første, nemlig:
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lande. Til gengæld var der perfekt lan-

33 sultne helikoptertosser. Vejret var

dingsforhold.

Kun Preben Nørholm

lidt mere blæsende end fredag, så der

syntes, at en busk på skrænten var for
høj, så han klippede 30 cm afbusken,
uden at dette kunne ses på hans taki.

var ikke flyvning med helikopterc lørdag aften. Til gengæld udviklede der
sig en fest! Det er længe siden, vi gik i
seng så sent, og det er med garanti
første gang, at der er blevet danset på

Præmieoverrækkelsen foregik på
min adresse i Koldby.
Men alt i alt en god konkurrence.
Tak til deltagerne for en hjælpende
hånd dagen igennem.

PS. Da jeg i påsken meldte ud, at det
nok var sidste gang, atjeg ville stå for
konkurrencen, har jeg ved nærmere ef-

tertanke besluttet, at ideen nok ikke
var så god, hvis vi skal holde liv i FBF.
Så altså: Påskeskrænt-konkurrencerne forsætter med små justeringer.
Jprgen Larsen

Resultat:
1. Jørgen

Larsen

2. Klaus Untrieser
3. Frank Droge, Tlskland

4. H. J. Hartmann, Tlskland
5. Helge Borcher, Tlskland
6. Preben Nørholm
7. Sven Erik Laursen

Vinderen of årets 2m-postkonkurrence,
finnen Heikki Astikoi nen.

1.

8966
8675
8381
8150
8097
8069
7710

Heikki Astikainen, der fløj en Spirit
Alftan, der fløj en Easy Answer

2. Robert

Hannu Kannisto med en egenkonstrukti on.

Svd kYsren s Modelf

Et stort tillykke til de tre. Pokalerne
er på vej, og vi ser frem til deres deltagelse

i 2001.

lvve-

klub'i Heli-hygge-tr'æf

den 19.-20. august

Til slut vil vi fra S.II.S.K. s side sige
tak til dem, der har deltaget. og til
dem, der har sBrget for,
at deltagernes resultater kom frem pr.

e-mail.
Happy landing og på gensyn i 2001.
Steen Hgj Rasmussen

S,M.S,K.
Sj æIlands M odelsu æu ef'ly u erlzlub

Det var anden gang, vi arrangerede
dette stær'ne med det simple formål at
h1-gge os med helikopterfllwning. Allerede fledag d. 18. august kom de
forste. sa r-i var ret mange. der kunne
tage fat med forberedelserne. Hen pa
aftenen blev det da ogsa til lidt natfllwning med knæklys på haiebom og
meder.samt natrotorbade. Vejret var
klart og stille, og det var noget afen oplevelse at se helikopteren fare rundt på
den kulsorte himmel.

LØdag formiddag kom de fleste. Da

Påskeskrænl

det gik højest, var vi ca. 30 helikoterpiloter, heraf 1 fra Fyn og 6 fra Sverige.

den 21. oktober

Lidt tankevækkende at der ikke kom

Da den ordinære påskeskrænt-konkurrence desværre måtte flyttes til efteråret på g::und af ringe vind i
påsken, blev den forsogt afvildet 1ørdag d. 21. oktober
Til den ordinære påskekonkuuence
var der tilmeldt 22 deltagere, så det
var meget ærgerligt, at vejret dlillede;

men

til

briefing den 21110 kl. 9.00 i

Hanstholm var vi så reduceret 7 deltagere.

Vinden kom fra sydøst 7 m/sek., så

det betød, at der skulle flyves

på

skrænten i Skyum bjerge.
Vi havde en dejligt dag med 10 run-

I

der med lidt varierende vind fra 5-7
m/sek. Vi frk også en del motion, fordi
vi skulle gå neden for skrænten for at

t
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I
i

nogen fra Jylland, men 6 fra Sverige.
En af svenskerne, Johannes Melen,
frk ellers alle til at måbe. Knægten på
bare 16 år startede sin Futura med
halv tank, og efter 2 minutter stod
samtlige andre piloter på pladsen med

åben mund og betragtede hans flyvning. Meget imponerende stil. På disse
kanter er det ikke helt sædvanligt at
se en helikopter lave en pænt rundt loop samtidig med, at helikopteren kontinueriigt laver pirouetter - og det er
bare et enkelt eksempel.
I løbet aflørdagen startede vi vores
lille fun-konkurrence - en konkurren-

ce, hvor alle kan være med, begynder
som øvet. Ud på aftenen blev der tændt
op i grillen, og vores madmødre, Karina og Maja, lavede forrygende føde til

vores flyveplads....utroligt men sandt.

S6ndag morgen

var der ikke

så

mange, der var klar til morgenmaden
kl. 8, så der gik en del tid, fØ vi igen
kom i gang med den resterende del af
fun-konkurrencen. Hen på eftermiddagen var vi imidlertid klar til den store præmieovenækkelse. Vi havde fået
en stor, flot kasse med en masse forskellige helikoptersager fra Rotordisc'en, så der var præmier til alle deltagende. F6rstepræmien, der som sidste år gik til Henrik Rasmussen (velfortjent bør man tilføje), var en spritny
10cc Picco helikoptermotor. Henrik tog
den til sig med et bredt smil og har sidenhen monteret den i en af sine modeiler.
Da vi var færdige med præmieover-

rækkelsen, var vi ærligt talt "flade" efter en lang, men vellykket weekend. Vi
gør det igen næste år, og vi kan være
helt sikre på, at der kommer endnu flere svenskere, for de var alle meget positive overfor stævnet. Spørgsmålet er
så bare, om vi formår at trække jyderne

til

også.

Sydkystens Modelf lyve'
klub'i El-træf
den 16.-17. september

Det r.ar forste gang, vi lavede et decideret El-træf. Historisk har der aldrig
\'æret ret meget gang i det elektriske i

Sydkystens llodelfl;'i'eklub; men
Zag og andre billige, men
stærke modeller har i særdeleshed sat
sit præg på aktiviteten hos os også.
Der var derfor ingen tvivl - vi måtte da

Fjergfrs,

Iave et El-træf.

Voldborg & Co. var ikke særligt optimistiske i ugen op til weekenden,
men det skulle vise sig at blive bedre
end frygtet. De første kom om fredagen, men det blæste en "halv pelikan",

i luften så man bareZagl'er og Anaconda (forstørret Zagt med 2 Speed
så

400). Lørdag fortsatte blæsevejret,
men det holdt tørt. Der mødte en del op
fra Sjælland; faktisk var vi overraskede over det flotte fremmøde - vejret taget i betragtning.
Løirdag middag kom Jan og Hans

fra Electric Flight Equipment helt fra
det nordjyske. Jan viste en enkelt tur
med sin F5B model rr'ed 27 celler; det
erjo noget, der kan få speed 400 folk til
at spærre Øjnene op. Sidenhen blev der
holdt et lille seminar med foredrag af
de to nordjyder. Der var mange, der

lyttede

til

d'herrers spændende fore-

drag om interessante el-emner. Det er

imponerende, hvad de to tilsammen
kan mønstre af viden og erfaring på
området.
Flyvningen var som fredag mest

combat med Zagl'er og Anaconda'er.
Det var godt nok ærgerligt. at der ikke
kom så meget andet i luften: men combat er jo noget, der under alle omstaendigheder er ret underholdende, så der
var kontinuerligt gang i flyvningen.

Eftermiddagens trækplaster, var da
Henrik og Sven Abrahamsen gik i luften med "Gigafrs'en". Det er såmænd
en fllvende vinge på 3,8m /6,5 kg drevet af 2 Speed 700 Neodym motorer, der køret

på2x\2

2400 mah celler.

og orden på pladsen ugen igennem.
Det er altid en fornøjelse at være lejrchef med sådanne gæster. Tak ska' I

ha'for det.
Præmiefordeling og resultater i

Fly for fun:
1 Martin Hjermitslev,

ano.

2 Keld Hansen, Faiken Mfk.
gavekort 200 kr.

- 3 fl. vin -

6 Torben J6rgensen,

guldmedalje. Det

er

fantastisk,
hvad man kan få ud af at klistre et par
cykellygtepærer og lysdioder på sin
model. Som sædvaniigt var der en
hård kærne, der fortsatte meget længe
lgrdag nat; men d'herrer stod naturligvis tilsvarende sent op. Det glorde nu
ikke så meget, for sondag var endnu
mere blæsende end fredag og l6rdag.
Søndag bød derfor igen stort set ude-

Iukkende på fllwning med flywende
vinger; men folk ma have moret sig, for
det skulle næsten blive skumring, før
de sidste stoppede flr-r'ningen.
Vi synes selv, at stæ\'net i helhed

Pokal-model-Epoxy
gavekort 100 kr.

ret godt. Vejret var ikke med os, men
det kunne have r'æret \rærre) og trods
alt kom der mange på r'oles plads. Vi
regner med at gøre det igen næste år,
men er lidt nervØse ved tanken... Hvad
nu hvis det bliver rigtig godt vejr? Så
kommer der givetr.is mange flere...

3

M{k.

Sønderborg Mfk.

445.84

Erik Hansen, Midtjysk I'Ifk.
Dennis

19 kast
stk. clrano

Stig Andersen,
20

Sandmose Jlfli.

394,63
391,65
352,89

Skagen Mfk.

21

kast

- 2 stk. cyano

Da der var 4 piloter på 3. pladsen med
21 kast hver, blev denne afgjort ved
lodtrækning.
John Madsen, Fredericia Mfk. 21 kast
Keld Hansen, Falken Mfk.
21 kast

Kaj Pedersen, Sandmose Mfk. 2lkast
4 Kim Forsingdal, N.F.K.
23 kast
Jakob Kiseler,

347,t5
312,50
300.75
286.30
267,34

Henning Boisen.
\\roodstock

246,56

Sønderborg Mfk.
Torben Enemark,

23 kast.-

Fredericia Mfk.
Torben Møller, Svendborg Mfk.
Søren Krogh, Sønderborg Mfk.
o Torben J6rgensen,
Sønderborg Mfk.
7 Lasse Vingtoft, Brande Mfk.
5

19 llichael Lauritsen,

llidtjysk Mfk.
20 Kim Høgsgård,
Nordvestjysk Mfk.
21 Kai Pedersen, Sandmose Mfk.

23
26
26

27 kash
Udgået

Desuden var der præmier
Mest flyuende pilot:

186,05
70,67

Keld Hansen, Falken M{k.
Pokal - Gavekort 200,00 kr.
Mest scalarigtige model :
Henning Boisen, Woodstock NIfk.
Pokal - Gavekort 100.00 kr.

det bliver spændende, hvad der må by-

Flotteste ntodel:

de sig af modeller
merlejr.

Bjarne Christophersen, Brande Mfk.
Pokal - Gavekort 100,00 kr.

til

næste års som-

Præmiefordeling og resultater i

"Hangarskibslanding"

Kim Forsingdal, N.F.K.
Pokal + 1000,00 kr.
Keld Hansen, Falken Mfk.
Pokal + 500,00 kr.
Søren Krogh, Sønderborg Mlk.
Pokal + 250,00 kr.

Af andre deltagere, som enten måtte
en tur i vandet eller havarerede mod

kast
kast
kast

til

239,32

Det skal dog lige nævnes, at førstepladsen i "fly for fun" blev vundet med

1

kast

- 2 stk. cvano

Martin Hjermitslev,
Pokal - Gavekort 100 kr.
- kasket.

428,09

N'I. ,Ien-.en.

t7 Rudi Hubner'. N.F.K.
18

-t

Sønderborg Mfk.

622.48
673.21

sommerleir

sådan sommerlejr forløber eller forlob.
men blot takke alle deltagere for deres
- som altid - hensyntagen og hjælpsomhed overfor hinanden samt god ro

Nordvestjysk Mfk.

Pokal - Gavekort 200 kr.
- kasket.

3

466.32

Sønderborg Mik.
10 John Madsen, Fredericia Mik.
11 Finn Sørensen, Odense Mfk.
12 Bjarne Hoeg, Lundtofte Mfk.
13 Bjarne Bartels, Falken Mfk.
14 Torben Enemark,
Fr:edericia Mfk.

3

Efter Arild Larsens indlæg om Pandrup sommerlejr 2000 i sidste nummer
af MFN vil undertegnede ikke her
komme nærmere ind på, hvordan en

Sandmose Mfk.
Sandmose Mfk.

469.93

7 Michael Nielsen,
Holstebro Mfk.
8 Jens K. Rasmussen,
Holstebro Mfk.
9 Jacob Kriseler,

15
Lf)

2

678,01

fl. vin.

4 Søren Krogh, Sønderborg Mfk.
5 Kim Forsingdal, N.F.K.

2

i6å$"r

-

cyano.

en el-model, hvilket ikke er sket før, så

gik

Fredericia Mfk.

Pokal - Gavekort 200 kr.
- kasket.

688,30

Pokal-model-Epoxy

se sige, at det lokale Catering-frrma leverede alt for lidt mad til de 30 personer, der var tilmeldt spisning; vi måtte
af sted til tankstationen for at købe is
og vafler til dem, der stadig var sultne.
Der var en enkelt eller to, der spiste en
hel liter is - det kan man trods alt ik-

re

Odense Mfk.

Præmiefordeling og resultater i

3 Lasse Vingtoft, Brande

kartofler. Det virkede, som om at vores
lille redningsaktion frk gjort folk mætte, og det er trods alt det vigtigste.
Hen under lprdag aften blev der
fløjet med natmodeller til den helt sto-

Holstebro mfk.

Skagen RC klub
708,33 2 m ,'Golf':
Pokal - model - el.regler
1 Dennis lI. Jensen.
gavekort 200 kr. - servo - spinner - cySandmose II{k.

Modellen er imponelende at se i luften, for den er kæmpestor og majestætisk i sin flyvestil.
Lørdag aften har-de vi arrangeret
fællesspisning. Desværre skulle det vi-

ke, hvis maven er fyldt med steg og

Jens K. Rasmussen
Finn Sørensen
John Madsen
Dennis M. Jensen
John Jensen
Kim Høgsgard

Ugens mest fightende pilot:
Jacob Kiiseler, Sønderborg Mfk.
Pokal - Gavekort 200,00 kr.
Ugens bedste crash:
Søren Krogh, Sønderborg Mfk.

(Natflywning)

Nyt byggesæt

-

cyano

-

epoxy og spinner.

Sommerlejrens "Karl Smart" bleu i ctr:
Torben Enemark, Fredericia Mfk.
1 stk. taske.

"skibssiden", kan nævnes:

Blandt alle deltagende gæster pa som-

Lasse

merlejren blev der desuden trrkliet lod

Vingtoft Brande M{k.
Michael Nielsen Holstebro Mfk.
Torben Jgrgensen Sønderborg Mfk.
Torben Enemark Fredericia Mfk.
Henning Boisen Woodstock Mfk.
Jacob Kiiseler

Stig

Andersen

llartin Hjermitslev

Sønderborg mfk.
Sønderborg Mfk.
Skagen Mfk.

om en el-svæver, og den heldige rinder

blev Svend Hjermitsler-. Skagen

\Ifli.

I år 2001 er sommerlejren tilbage i
Skagen, som vanligt. i uge 28.

Lejrchef: Kurl Hevang.
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DM F3J 2OOO
den 27.-28.

start skulle gå ca. kl. 10, men som altid, når man skal afholde noget, spiller

juli

vejrguderne et puds

Dette års DM 2000 i F3J blev afholdt
på Stensletten ved Herstedøster.
Til stævnet var der i alt 11 deltagere. De ti af dem var nye, som var med
for at afprøve denne form for konkurrence. Men ellers var de øvrige delta-

gere de sædvanlige. Arrangørerne

havde naturligvis håbet på flere deltagere, da vi er en 20-30 stykker, der flyver F3BÆ3J.
DM startede lørdag morgen med en
briefing med kaffe og morgenbrød. Efter nogle forslag fra deltagere valgte vi
her til DM at foretage en lodtrækning
blandt deltagerne for at undgå de sædvanlige aftalte hold. Vi satsede på at
flywe 6 runder lBrdag og 4 runder søndag plus 2 fly-off runder. Den første
Deltogerne

i

vejr.

-

her med et regn-

Efter en times tid kunne vi starte
konkurrencen. Pga. regnvejret, lidt
regnbyger gennem dagen, skift i vindretninger og lidt tekniske uheld med
uret frk vi flØjet 4 runder om lørdagen.
Om aften havde vi arrangeret fællesspisning, hvor retten stod på ChilliConCarne.
S6ndag kom vi lidt hurtigere i gang.
Vejret var egentlig ganske pænt, dog
lidt blæsende, men det bød på gode termikflyvninger og gode tider. Jesper
Jensen, Danmarks elitepilot, stod dog
for dagens og DM's korteste fllwetid på
1min. 7 sek. Kom igen Jesperl Nå kun

off runde bød på spaendende flywning
med frne flywetider tæt på den 15 minutter, hvor der kun var få sekunder,
der adskilte deltagerne.

Dansk mester blev Peter Mikkel-

sen, nr. 2 Erik Dahl Christensen og
nr. 3 Jesper Jensen.
Et stort tillykke til jer.
Stævnet blev arrangeret af Uffe
Markussen og Henrik Ebert Nielsen.
Hertil havde vi en mængde uundværlige hjælpere, bl.a. Per Straarup, Finn
Dahl H. og Morten MunkesØ til at løbe
og tage tid og til i det hele taget at give
det nap med, der skal til for at holde et
st€evne - ingen nævnt ingen glemt, en
stor tak til alle.
På Smørhullets hjemmeside findes
der billeder fra DM F3J-2000.

for sjov Jesper.

fly-off

Artikel: Henrik Ebert Nielsen

runder med fire deltagere. Første fly-

Foto: Morten Munlzesø

Som nævnt skulle der flywes 2

Resultatliste:

årets DM F3J.

Nn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Naun, klttb

Model

Point

Erik Dahl

Ttinitus
Tlinitus

6000,10
5997,09
5988,43
5589,78

C., AMC

Peter Mikkelsen, AMC
Jesper Jensen, Sønderborg

CorradoÆlipce 3

Uffe Markussen
Henrik E. Nielsen, Smørhullet
Ole Blomseth, Hjørring
Lars Christensen, AMC
Ben Besiakow
Bjørn

T?initus

Kim
Leif Mikkelsen, ACM

V-experience

4342,87
4203,23

SharonÆlipce 2

2400,54

Tlinitus
Ttinitus

2000,00
1992,39
1917,90
7493,87

Esprit

5455,77

Esprit/Ascape 3

5288,07
520r,02
4563,39

Tlinitus
Tlinitus
Soarmaster

Fly-off:

1
2
3
4

Peter Mikkelsen, AMC

Erik Dahl

C., AMC

Jesper Jensen, Sønderborg

CorradoÆlipce 3

Uffe Markussen

Tiinitus

Eliteudvalget:
S!erri P,ou::rruu
Xærnindere'j i:3. ;it)()
Tlf. 7; .\2 7.1 69

RC-unionen

\ij.r,

E-ma,l: .verrd -tp,,-16.r(.F.d

i

Styringssgrupper:

RC-unionen er den danske landsorganisation
for modelflyvning med radiostyrede modeller.
Arskontingent senior kr. 350,- + indm.gebyr
kr 25,-. Arskontingent junior 160,- + indm.gebyr kr. 25,-.
Ved indmeldelse skal der altid betales et
fuldt årskontingent. Indmeldelsesgebvr er 25,N{edlcmmer.,qom indmeldes i årets sidste halvdel, r'il automatisk fa overskvdende beløb refunderet i næste ars kontingentopkreevning.
RC-unionenc hjemme.ide
http ://wr'. rc-unioaen. dk

pr Intcrnerrer:

E-mail adresse til be.r)r'el.er':
bestvrelsen@rc-unionen.dk

Kunstflyuning:
Peer Hinrichsen
Ahlmannsvej 50, 1.tv,
6400 Sønderborg
Ttf.74 43 12 60

E-mail: peerh@post.tele.dk
Suietemodeller:

Erik Dahl Christensen
Engskovbakken 122
8541 Skødstrup

Tlf. 86 97 93 92
E-mail: moose@private.dk
Skalamodeller:
Bjarne Pedersen
Langgade 113A, Kaas
9490 Pandrup

Fly'veplads-udvalget:
Erik Nymark
Bakken 23, Fynshav
6440 Augustenborg
t|f.7,1 17 15 47
E-nail: le.nvmark@mail.tele.dk

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

Salgsafdeling:
Heidi Hansen
Jernbanevej 4, 4262 Sandved

ttf.55 45 67 02
Tlf. tid: alle hverdage mellem
k]. 17.00-19.00

Methanol:
Jens Larsen
Sydvestvej 34, 8700 Horsens,

tlf.75 64 73 43
fax:75 64 73 44
E-mail: jensl@postl2.tele.dk

tlf. 98 24 08 07
Bestyrelse:
Lars Kildholt
Sydkystens Mfk., formand

TIf.43 97 77 40
E-mail: formand@rc-unionen.dk
Jens Larsen, Østjysk Mfk., næstformand
Svend Plougstrup, RC-Falcon
Jørgen Holsøe, KFK
Ole Lund, Dronninglund Mfk.
Erik Nymark, Sønderborg Mfk.

Torben Møiler, OMF.
Ib Kjæa Østjysk MIk., suppleant

50

E-mail: bjap@post.tele.dk
Helikoptennodeller:
Benthe Nielsen

Amlundvej 4, 7321 Gadbjerg

tlf. 75 88 54 54
E-mail: rotordisc@teknik.dk
Sportsfl y'l-eudvalget:
Torben XIoller

Hjulets Kvarter 262, 5220 Odense SØ
ttf. 66 15 58 69
E-mail: t m@wanadoo.dk

RC-unionens sekretariat:
Karen Larsen
Rugmarken 80, 8520 Lystrup
tlf. 86 22 63 19
telefax 86 22 68 67
sekretariat@rc-unionen. dk
Girobank 326-5366
Tlf. tid: 16.30 - 18.30
Torsdag

til kl.

19.00

Fredag/lørdag/søndag er telefonen lukket.

qp

^
RC-unionen

RC
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-unionens forsikringsbetingelser

1.

oktober 2000

Selskab:

T?yg-Baltica Forsikring, Klausdalsbrovej

60 1, 2750

Ballerup

på vegne af Nordisk Flyforsikringsgruppe
Vester Farimagsgade 7 .4.
1606 København V.
Tlf. 33 13 06 43.

Policenummer L0.264

Dækningsområde:

Danmark, incl. Grønland og Færøerne.

Forsikringssummer:

For personskade...
For tingskade......
Selvrisiko

indtil kr. 60.000.000,indtil kr. 5.000.000,-

kr.

500,-

1.

Generelle bestemmelser

1.1

Ansvarsforsikringen omfatter ubemandede radiostyrede modelluftfartøjer og fritflyvende modelluftfartøjer, som har en startmasse på ikke over 7 kg incl. brændstof - se dog punkt 6 - samt radiostyrede modeiluftfartøjer med en vægt på op til500 g. når disse benyttes indendørs i sportshaller.

t.2 Flyvning med ubemandede radiostyrede modelluftfafiØjer og fritflyvende modelluftfafiøjer skal foregå i overensstemmelse med bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-4 af 14.08.1987 og BL 9-4 A af
07.04.89 udgivet af Statens Luftfartsvæsen.
2.

Ansvarsforsikrinqens dækninE

2.1

Ansvarsforsikringen dækker med indtil de i policen anførte beløb i overensstemmeise med policens
position 1 det erstatningskrav, som måtte opstå mod ejeren selv eller brugeren for skade som følge
afluftfarten på personer eller ting udenfor luftfartØjet.

2.2

Forsikringen dækker individuelt ansvar for RC-unionen medlemmer, sålænge RC-unionen er en organisation godkendt af Statens Luftfartsvæsen, og sålænge der, på amatørbasis, drives flyvning på
pladser og områder i henhold til BL g-4. Forsikringen dækker ligeledes elever, som op til 3 gange
kan foretage prøvefl)'vninger under ledelse afen instruktør udpeget afen under RC-unionen organiseret klub.
For nye medlemmer dog først fra 5. dagen efter indmeldelse i RC-unionen.

OD
L-t)

Forsikringen dækker medlemmer af RC-unionen ved flyvestævner arrangeret i overensstemmelse
med bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-3 af 06.03.89 udgivet af Statens Luftfartsvæsen, samt
stævner optaget i RC-unionens stævnekalender.
Forsikringen dækker tillige medlemmer af RC-unionen ved arrangementer og opvisninger. nar disse arrangementer på forhånd er godkendt af RC-unionen, og arrangementet er i overensstemmelse
med gældende bestemmelser for Civil Luftfart.

\t

oo

3.

Forsikrinsen dækker ikke

3.1 Forsikringen

dækker ikke skader på ubemandede radiostyrede modelhftfartØjer og fritflyvende modelluftfartøjer samt dertil hørende radiostyringsudstyr forårsaget af andre ubemandede radiostyrede eller fritflyvende luftfartøjer og dertil hørende radioudstyr.

4.

Bestemmelser for udenlandske deltaEere i stævner i Danmark

4.1 I flystævner

og stævner arrangeret af eller godkendt af RC-unionen er udenlandske deltagere om-

fattet af forsikringen.

4.2

Det er en forudsætning for dækning under forsikringen, at den udenlandske deltager af sit hjemlands organisation er godkendt til at flyve med ubemandede radiostyrede modelluftfartøjer eller
fritflyvende modelluftfartgje4 og en af RC-unionen godkendte sikkerhedsansvarlige har godkendt
den udenlandske deltagers model og certifikat samt har forevist for den sikkerhedsansvarlige at
have gyldig forsikring, der dækker i Danmark. Dækningen er subsidiær i forhold til ejer/brugers
egen forsikring.

5.

Bestemmelser for fll'vning i udlandet

5.1 Forsikringen kan udvides til at dække

overalt i Norden henholdsvis Europa.

Ved deltagelse i konkurrencer eller stævner er det en forudsætning, at konkurrencen eller stævnet
er arrangeret afen klub, som er tilsluttet en national aeroclub. Generelt gælder det, at flyvningen
finder sted på flyvepladser, som drives afen klub, der er tilsluttet en national aeroclub, og at flyvningen frnder sted i overensstemmelse med gældende nationale regler.

6.

Bestemmelser for fl]rvninE med modeller mellem 7 kg og 20 kg

6.1 Forsikringen

dækker flyvning med ubemandede radiostyrede modelluftfartøjer mellem 7 kg og20
kg incl. brændstof, såfremt piloten er i besiddelse af Stormodel-certifikat udstedt af RC-unionen, og
som udføres i overensstemmelse med de "specielle bestemmelser" i BL 9-4.

6.2 Forsikringen

dækker f6rstegangsflyvning med enhver ny model under forudsætning af, at flyvningen sker under ledelse af en af RC-unionen udpegde stormodelkontrollanter, samt at der flywes med
modelluftfartqje4 som er godkendt af stormodelkontrollanten.

7.

SærliEebestemmelser

7.7 Har selskabet måttet udrede erstatning efter denne ansvarsforsikring til trediemand, og skaden i
henhold til ovenstående betingelser ikke er omfattet af forsikringen, er skadevolder pligtig til at
holde selskabet skadesiøs for dets udlæg.

7.2

Skadetilfælde skal omgående anmeldes til selskabet. Forsikringstageren må ikke uden selskabets
samtykke træffe aftale om erstatning eller udførelse af reparation. Forsikringstageren er ved ansvarskrav pligtig til at lade selskabet føre en eventuel retssag i hans navn.

8.

Æmindelisebestemmelser

8.1

For forsikringsaftalen gælder de i lov nr. 129 af 15.04.1930 med samme ændringer, medmindre disse er fraveget ved ovenstående eller i policen særlig nævnte bestemmelser.

RC

-unionens bestyrelse

En præsentation
Modelfllrue Ny'ts rc-redaktion har bedt
medlemmerne af RC-unionens bestyrelse om at præsentre sig selv. Det er

sket ved, at de er blevet præsenteret
for en række spørgsmål:
. Hvad frk dig til at ga ind i RC-unionens bestyrelse?

Hvad er dine interesser/arbejdsområder i bestyrelsesrabejdet?

Hvad mener du,

RC-unionen

gørlbør gøre for at fremme modelfl;wningen i Danmark?
Har du ideer til andre tiltag
unionen

i

RC-

Lors Kildholt
formand.33 år

å

s

.*fi
\

Næste projekt bliver en indendørsmodel af eget design.

Der skal være flere, der skriver

Sydkystens Modelflyweklub, Greve.
Oprettet 1976.
Indtrådt i besty'relsen i ar 2000 efter
et år som suppleant.
Flywer lidt af hvert, men i øjeblikket
er det mest helikoptere. Sidste projekt
var en Raptor helikopter. At det blev
en Raptor, skyldtes behovet for en helikopter, som kunne bruges til 3D øvelser og ikke havde de helt store reparationsomkostninger.

til

Modelflywe Nyt; ikke fordi det, RC-redaktørerne skriver, ikke er interessant
eller godt nok - tværtimod, men med

flere forfattere vil det Øge bredden af
stoffet. Dette r-ar en opfordling: Kom
ud afbusken og skrir-omjeres projekter/opleveiser.

Gik ind i bestlirelsen pa opfordring
fra Karen i sekretariatet. Arbejdet i
klubben som formand har øget interessen for foreningsarbejde, og mener at
kunne bidrage med noget.
I formandsjobbet er der mange opgaver, men udviklingen af RC-unio-

Jens lorsen

. Hvilke modelfly flyver du med?
. Hvad var dit sidste projekt?
. Hvad bliver dit næste projekt?
. Har du nogle ideer til at gøre Modelflywe Nyt endnu bedre?
. Hvornår har du sidst skrevet en ar.

tikel til llodelflyve Nyt?
Hvad kan du bedst lide at læse om i
Modelfl1n'e N1't?

RC-redaktør Arild Larsen hal redigeret de indkomne svar:

nens hjemmeside har været en krævende og interessant opgave. Der har
været en meget stor interesse for hjemmesiden, og der har indtil nu ultimo
oktober været ca. 28.000 besøgende.
Formandsjobbet indebærer, at der
må trædes til, når der er henvendelser
af politisk karakter, som Karen ikke
kan eller vil tage stilling til.
Den nye hjemmeside har gjort en
masse til at fremme modelflywningen i
Danmark. Potentielle modelflyvere er
jo i høj grad unge mennesker, som for
størstepartens vedkommende har adgang til Internettet. Klubhåndbogen
på hjemmesiden gØr, at folk nu kan finde, hvor de skal køre hen. Hjemmesiden skal forsat udvikles, og ligeledes
andre ydelser omkring Internettet.

Læser det hele i Modelflyve Ny't,
men hovedinteressen ligger klart på
RC-fronten, men FF og CL stof læses

også med stor interesse; vi kan lære en
masse af hinanden.
En artikel til Modelflyve Nyt om
Hawk III er lige skrevet faerdig. Måske

kan den findes i et af

kommende

numre?

relsen har været vedligeholdelse af
klubhånd bogen, som J6rgen K. i sin
tid var med til at starte op. Administrationen af met hanolordningen, og
klubdata på unio nens hjemmeside er

næstformand,46 ar

nogle af de andre områder, som Jens
beskæftiger sig med.
Af specielle interesser i unionen er
den administrative del af bestyrelsens
arbejde, som skal være så let og ot'er
kommeligt som muligt - samt vedlige
holdelse af unionens Edb-programmer.

dige model. Næste projekt er færdiggørel sen af en Piper Super Cub i
Hærens Fly vetjenestes farver.

Østjydsk R/C Modelflyveklub, Horsens. Oprettet i 1972 og har nu 62
medlemmer.

Indtrådt i bestyrelsen i 1994.
Flyver primært motor"{lyvning i
hobby- og sportsklassen, men flywer og
så 2 meter på konkurrenceplan. Sidste

stgrre projekt var konstruktionen af2Much helt fra tegnepapiret til den fær-

Ser gerne, at der kom nogle flere ar-

tikler om test af modeller, motorer og
radioer i Modelflyve Nyt.
Gik ind i bestyrelsen på opfor dring
fra Karen i sekretariatet. Har sid det i
bestyrelsen i den lokale klub, herafflere år som formand. Arbejdet i RC-uni,
onens bestyrelse er af en noget anden
karakter end det, man kender på lokalt p1an. Det primære arbejde i besty-

Mener også, at omkostningerne r-ed et
medlemskab skal være så lave som mu
ligt, set i lyset af de fordele man kan
opnå ved medlemskab af RC-unionen.
Kunne tænke sig, en navneæn dring
for RC-unionen til noget, som har "JIodelflyve" i navnet, og mener. at de ouige modelflywegrene b6r r-ære med under samme "tag".

Jens føler, at han efter mange år

i

best;,r'elsen nu har "aftjent sin r'ærnepligt, og trækker sig tilbage ved forst
kommende repræsentantskabsmøde.

D.J

Erik Nymork

egen tegning. Begge modeller blev færdige samtidig. Det naeste projekt bliver
en Fokker 3-daekker, også i kvartskala;
så behøver "Nuser" ikke at følge sig ensom.

52 år

Gik ind i bestyrelsen for at arbejde
med modelflwning på et mere overordnet og organisatorisk niveau.
Det primære arbejde i RC-unionen
er flyvepladserne og forsikringer.
For at fremme kendskabet til modelflywning bør vi gøre et stykke PRarbejde.

Sønderborg Modelflyveklub, der blev
oprettet i 1973 og nu har 75 medlemmer.

Indtrådt i bestyrelsen 1990. Flyver
primært kunstflyvning med stormodeller og større skalamodeller. Sidste
projekt var en Extra 3005 fra Midwest
og en Sopwith Camel i kvartskala efter

Jørgen Holsøe

Læser gerne artikler om modeller
fra stævner.
Efter mange år i bestyrelsen trækker Erik sig ved førstkommende reog referater

præsentantskabsmøde grundet sygdom i familien.

Efter Jørgens mening betyder tidsskriftet Modelflyve N1't meget for den
"almindelige" modelflyver - ja, for os
alle, og der kan derfor ikke bruges for

63 år

mange resurser på dette blad, som bør
være i konstant udvikling til glæde for
os alle og for dem, der arbejder med

bladet.

Hjemmesiden

det mest været svævefly med eller

- eksempelvis Æpha,
Blue Phoenix og Thermik Star. På stille dage flyves der med en Hercules i

kan aldrig erstatte Modelflyve Nyt.
Hjemmesiden kan blive et supplement, men bliver aldrig det samme

at læse artikler i Modelflyve Nyt om

Jørgenfinder det meget spændende

end 6 gange om året.
Det første, Jørgen læser, er altid de

medlemmers forskellige proj ekter.
Gik ind i bestS'relsen på opfordring
og hal i flere ar r-æret skaladommel'og

næst læses ny't fra sekretariatet og andre oplysninger om RC. Resten af bla-

uden elmotor

skum med 4 elmotorer eller en
Fjerg{is, og om vinteren er det indendørsmodeller af egen konstruktion.

Københavns F)ernsty'ringsklub, der
blev oprettet i 1959 og nu har 80 medlemmer.

Repræsentant

for

RC-unionen i

DMF.

Indtrådt i bestyrelsen i 1993. Flywer
for det meste med motorfly som Super
Star og Mustfrre, men på det sidste har

kunstfll-r'ningsdommer. og desuden
har han i mange år \'æret bestlrelsens
kontaktmand til Spoft sudi'alget.

som at sidde med et godt og tiltalende
blad. På et senere tidspunkt kunne
Modelflywe Nyt måske udkomme mere

små nyheder

i

starten af bladet. Der-

det biiver læst som godnat-læsning,
herunder også det, del er fra de andre
unioner.

have gjort en indsats, og af samme

Torben Møller
42 år

-'--.\. !
.
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Svendborg Modelflyveklub, der blev
oprettet i 1988 og nu har 30 medlemmer.

Indtrådt i bestyrelsen 1998.

Re-

præsentant for sportsudvalget.
Flywer primært med brændstoffly,
54

vil sandsynligvis
i fremtiden, men

være et stort aktiv

men en 2 meter er heiler ikke af vejen
eller at flp'e combat pa skrænten. Flyver p.t. med Space \\ralker, BIue Phoenix, Obelix og en Spitfire, som er blevet
ombygget til skræntfl;.wning. Et Ultimate biplan er det projekt, der arbejdes på i øjeblikket.
Torben gik ind i bestyrelsen for at
gøte et stykke arbejde, for man kan ikke pege frngre ad nogen uden selv at

grund sidder han i Sportsudvalget.
Det primære arbejde i unionen er de
aktiviteter, der drejer sig om Sportsudvalget, og der er også en stor interesse
for sikkerheden på flyvepladserne.
RC-unionens hjemmeside er i høj
grad med til at fremme modelflyvningen i Danmark, og indsatsen bør øges
for at få flere yngre modelflyvere med;
det er dem, vi skal bygge fremtiden på.
I Sportsudvalget, som han som nævnt
er kontaktmand til, vil de gerne øge
sikkerheden bl.a. med stormodeller, og
de har tænkt sig at foreslå, at stormodelkontrollanter udvælges af RC-unionen og ikke som nu afklubberne.

Læser gerne artikler i Modelflyve
Nyt om tips og ideer og om folks byggeprojekter; disse bør dog ikke være
alt for lange. Produktinformation og
referater fra diverse træf og stævner
har også en stor interesse.

Svend Plougstrup

og 3D fun flyer. Gik ind i bestyrelsen
for at være med til at præge forholdene
for dansk modelflywning og interessen
for at arbejde med eliteflywningens forhold, som også er hovedinteressen i be-

44 år

-.

styrelsesarbejdet.

I

RC-unionen bør

vi arbejde for

så

gode forhold som muligt for modelflyveklubberne og deres medlemmer, spe-

cielt overfor myndighedel og andre in-

Indtrådt i bestyrelsen i 1998 efter 2
år som suppleant og er nu formand for

RC-klubben Falcon. der er oprettet i
1975 og nu har 30 medlemmer.
Formand for eliteudvalget.

Eliteudvalget. Flywer primært med
helikoptere, og sidste stgrre projekt er
en X-Cell 60 Grahit. X-Cetl helikopteren har Svend skrevet om i Modelflyve
Nyt. De næste projekter bliver en Tfiepacer i kvartskala, en Hawker Hunter

teresseorganisationer.
Der bør på et overordnet plan arbejdes hen imod en større anerkendelse af
modelflyvning som en sport.

Artikler, som omhandler bygning/
flyvning og gerne med beskrivelse af
erfaringer samt ideer og tips, har
Svends store interesse.

samtidig for at få RC-unionen tii at
fremstå mere markant som en interesseorganisation. Kræfterne vil primært
blive brugt til sikkerheden på model-

Ole Lund
42 år

flywe-pladserne.

RC-unionen bør i større udstrækning bakke vores hobby/sport op ved at
støtte vores elite mere og vise den frem

ved alle givne lejligheder

Dronninglund Modelflyweklub, der
blev oprettet

i

1972 og nu har 30 med-

lemmer.
TYådte ind i bestyrelsen

i 2000.

Flyver primært med fastvingede fly
på hobbyniveau, men skalafly fra f6r 2.

Verdenskrig har stor interesse. Sidste
projekt var 2 stk. "Cobraer" til brug for
sommerens rævejagter og lignende.

En "Stampe" i kvartskala skal være

Orientering fro
RC-unionen
Kontingent
Kontingent for året 2001 forfalder til betaling i december maned 2000.
Såfremt du stadig onsker medlemskab
afRC-unionen, er det en god id6, at du betaler det udsendte girokort, som også er nyl
medlemskort, inden udgangen af december
måned, idet du eliers ikke er forsikret fra 1.
januar 2001.Dette har specielt betydning
for stormodelpiloterne, idet det er ulovligt
at flyve med modelfly over 7 kg uden RCunionens udvidede forsikri ng.
Hvis du af den ene eller anden arsag ikke længere ønsker at være medlem, sa vær
rar at give besked til sekretariatet. Den'ed
undgår du en unødvendig rykkerskrivelse
med gebyr, og vi slipper for unødigt arbejde
samt unødig porto-udgift.

færdig inden næste projekt. som er en
"Waco" i skala 1:5.
Nye ideer til artikler i Modelflyve
Nyt kunne eksempelvis være: Hvor-

dan bygger vi,frnansierer vi et nyt
klubhus? En udveksling af gode råd
med f.eks. en golfklub. Hvordan får
man en flot modeflyveplads? Interview
med Skadedyrslaboratoriet om bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise

- lidt om-

skrevet: "ingen bredde uden elite".
Nye tiltag i RC-unionen kunne være
et seminar for interesserede klubber,
hvor nogle afemnerne er: Sådan søges
støtte efter "Lov om folkeoplysning",
sådan søges sponsorbidrag mv., klubberne tilbydes en standard hjemmeside og et standard PC program for kasserer og evt. en fælles kursusdag med
vejledning i foreningsregnskab, en vej-

ledning i klubjura med forslag til en
"maske" til klubvedtægter og etablering af en venskabsklub i et fremmed
land.

Lyst og interesse frk Ole til at gå ind
i bestyrelsen for at opnå de bedste forhold for modelflywere i Danmark og

Læser gerne i Modelfllwe Nyt om
produktanmeldelser og artikler, hvor
et større projekt beskrives, gerne med
tips og ideer undervejs.

Nye Klubqdresser

Torsharryrar RC-Felag

på vores flyvepladser.

3

klubber har ændret kontaktadresse:

Langelands Modelfl y'veklub,
Johnny Larsen,
Vindebyvej 9, 5900 Svendborg,

Birgir Simonsen,
Silagøta 4, FO-100 Torshavn

Tlf.nr. +298 312782
Se

i øvrigt Klubfortegnelsen i MFN nr. 3/00

TIf.62 57 79 62
Snesere Modelflyveklub
Kennet Zahle Nielsen,
Hestehave vej 91, 4720 PræstØ
T]f. 55 99 37 2u24 86 29 23

Silkeborg El&Svæv
Christian H. Gravesen,
Holbøivej 6, 8600 Silkeborg
Ttf. 86 80 66 82

E-Mail: gravesen@post6.tele.dk

A-ceriifikqter
1554Kaare Sandal Nissen, Mfk. Nuserne
1555 Jakob Hansen, Vestsjællands RC

1556 Ove Foldbjerg, Aarhus trIfli.
1557 Per Tokebjerg, Arslev N{fli
1558 Peter Rasmussen, Odense ]Ifli.
1559 Frank Mortensen, Arsler-]Ift.
1560 Kim Larsen, Ve-qtsjællands RC-ri.ub
1561 Max Abildgaard. \ordsiæil arcis

tr)ernstyringsklub

Vordingborg Radiofl yveklub
Erik Jørgensen,

Stormodelpiloter

Nrt tlf.nr.

Jakob Kiiseler'. Sonderborg

55 38 23 05

\Ifli.
55

Få ieres egen e-mqil -

frq
sekretoriqtet

Som en ny service overfor alle landets klubber tilbyder RC-unionen nu, at man kan få

3000 medlemmer er en realitet
For første gang i RC-unior-rens 31 år lange
historie har vi nået det magiske medlemstal 3.000. Det er medlemstallet med betalende medlemmer, for ellers ville vi havde
nået dette antal for lær.rge siden, idet der er

Løsf og fqst

klubliste

oprettet sin egen e-mail liste.
Hvad er det så for en "fætter"?
Jo, når man sender en rnail til adressen:
bestyrelsen@rc-tutionen.clh, så modtages
mailen af den computer', som "indeholder"
RC-unionens *'ebside mv Da "bestyrelsen"
er en mailliste frem for en enkeltstående email adresse, så ved computeren, at den
skal sende mailen videre til alle medlemmerne af maillisten - altså hele bestyrelsen.

På samme måde kan man altså nu gra-

tis få en mailliste, der hedder "min-hlubsnaun@rc- unionen.d.k". Æle, der er medlem
af maillisten, vil så få en kopi af al mail, der

sendes

til

"nin-klubs-

naun@rr:-u.n.i.on.en.

dh". Det smarte er, at når man i ens klub
skal informere om et eller andet, så skal
man ikke huske eller holde styr på en masse e-mail adresser, men blot skrive til

adressen "min-klubs- naun@rc-urtionen.

dk" - sd klarer teknikken selv resten. Endvidere frndes der enkle metoder til at vedligeholde listen, sådan at en klubs medlem-

mer selv kan til- og framelde sig listen.
Der er to muligheder. Enten kan man
som kiub få en "lukket" liste, dvs. en liste,
hvor tiVframeldingsinstruktioner ikke er
offentligt tilgængelige på Internettet. Alternativt kan man få en "åben" liste, hvor

til/framelding olleniliggores pa

/{ 1r'ru./'c-

unionen.dh. En åben liste abner alt-.a mulighed for at ikke-medlemmer tilnelder.sig
klubbens liste. Under alle omstændigl"redel
offentliggøres alle adresser på u's'n'.rc-ur-rionen.dk - så selvom man har valgt en 1ukket liste, forhindrer det altså ikke "fremmede" i at skrive mails til en lukket liste.
Med dette initiativ er det vort håb, at så
mange som muligt vil danne e-mail lister dels for at de respektive klubber kan få
større giæde af denne hurtige, aktuelle
form for kommunikation, men også for at
man med en enkelt adresse "alle@rc-uni.onen.dk" kan nå så mange som muligt med
hurtige, topaktuelle informationer.
Klubber, der er interesserede i at få deres egen e-mailli-ste. ,.kal sende en e-mail til
formand@rc-unionen.dk med infonnation
om ønsket liste-adre,.sc og oplvsning om,
hvilke e-mailadre-sser der i udgangspunktet skal lægges irrd. E-m:ril adles,serne bedes sendt som nedenstaende eksempei:

Orientering fro
Helikopterstyringsgruppen

en udskif'tning på ca. 400 rnedlemmer i
løbet af året. I oktober maned 1999 var vi
2.894 medlemmer. Det vil sige, at vi har
haft en nettotilgang pa 106 medlemmer i
år. I 1998 var vi på samrne tid 2.853 medlemmer.
I 1982, da Karen overtog sekretariatet,
var vi ca. 1.200 medlcmmer.
Men den 24. oktober' 2000 indløb betaling fra medlem nr. 3.000, som sel"'følgelig
vil få tildelt dette som medlcms nr'. Desuden vil dette medlem {å et par ekstra eksemplarer af Modelflyve N5't.

Der er ved at gå inflation i e-mailposten. Sidcn medio april har vi indtil nu modtaget
888 e-mails (for hele 1999 i alt 600) og af'scndt 320 (for hele 1999 300 i alt).
Vorcs hjemme-*ide zr,zlzr'. rc - u tt i o ne tt. clh
har indtil nu haft næsten 28.000 besøgende. Det er, hvis vi selv skal sige det, "et så

Donmqrksmeslerskobet
2000
FAI:

1. Søren Østergaard,
Filskov Modelflyveklub
Filskov Modelflyweklub

Vi vil lige indskærpe overfor de medlemmer, som modtager checks I'ra sekretariatet, at iflg. checkloven el reglen for indløsning afen check, at det skal ske inden 20
dage.
Hu-sk det nu. r'i har i øjeblikket

ikke-ind-

loste checl<. ,*om ligger flere måneder tilbage. og en enlieit over 1 ar. Vi ovelvejer, om
chcckene sk:r1 tilbitse-knldes.

Det er tilst'neladendc lbr nentt ltale :rt indmelde sig r.ia hjemmcsiden ul'. og srr ikke
foretage den fornødrre indbetaiing. \'i har i
øjeblikket en pæn stak indmeldelser. liggende, hvor der ikke er betalt endnu - her'af flere, som skriver de er medlem af en modelflyweklub.

-

4.

Odense ModelflSweklub
Svend Plougstrup,
Falcon Modelfllweklub

2830

-

2136

-

SPORT:

Frederik Beck

3000 p

POP(T,ÆR:
1. Vagn Laursen,
Viborg Modelflyweklub
2. Henrik Larsen.
Falken Modelflyweklub
3. Niels-r',inar Rasmussen,
? modelfllweklub

1986 p

t962
7637

,7rr&y&/tn
lndendørstræf i
Gigontium
Igen i år er Aviator's Xfodelflyvere sto]te af
at kunne arrangere indendørstræf i en af
Danmarks stBrste sportshaller. Vi har lejet
Glgantium, der rummer en hel indendørs
fodboldbane og har en loftshøjde på over 20
meter! Her er rigeligt plads til at boltre sig
med både RC svævere og el-modeller samt
elektrisl<e linestyrede modeller.
Stær'r.ret finder sted onsdag d.27ll2 fra

k]. 10.00 til 16.00.
Gigantiurn er placeret lige ved motorvejsatliorsel 26. r-ed rundkorslen Th. SauersveilHadsur-rdvei. Deltagergebyr er kr.
50, som betales ved ir.rdgangen til hallen.

Når dette årets sidste Modelflywe Nyt ud-

Husk dit A-certifikat og medlemsbevis til
RC eller CL unionen Tilskuere har gratis

kommer i december måned, er vi meget tæt

adgang.

på

For at undgå a1t for mange havarier vil
vi i år tilstræbe at dele flyvningerne op, så
vi ikke får blandet hurtige og langsomme

julen.
Alle medlemmer i RC-unionen og deres
familier ønskes en glædelig jul og et godt
nytår med tak for det gamle år.

KLIAI

modeller.

Af

sikkerhedshensyn

er

øvre

vægtgrænse som udgangspunkt 500 gram,
men da en speed 400 pylonracerjo godt kan
snige sig under 500 gram, vil vi foretage en
individuel vurdering afen models egnethed

til

navn2@domæne2.dk
navn3@domæne4.dk

indendørsflyvning. Det er dårlig reklame, hvis vi forvolder skade på tilskuerne,
så flyw

Ætså adskilt af linieskift. Ikke noget rned
en lang linie, hvor adresser adskilles rned
semikolon eller noget i den stil. Sluttelig
bedes det opgivet, hvorvidt man ønsker en
"aben" eller'' lukket' liste.
Mere information: wuw.rc -unionen. dh

-

Lars Kildholt
form.ancl

fornuftigtl

Der vil blive trukket lod om en præmie
på deltagerbeviset, så måske kan det blive
en lønsom tur til Aalborg for dig.

Donsk Modelflyve Veteronklub
I : Jf:: l:'-:l

'Y'^;. i'nv:fa:b!:d

ry' Erik Knudsen
Amagervej 66 . 6900 Skjern

Med venlig hilsen

56

3000

3. Stephan Wiese,

ring".

navnl@domæne1.dk

kig under e-maillister

3000 p

2. Michael Nyegaard,

TIf. 97 35 17 67

Vi

haber.

at der kommer mange in-

dendørs enthusiaster fra ind- og udland til
stævnet, og der vil være mulighed for at se
det nyeste grej fra hobbyforhandlere.
Hvis du har praktiske spørgsmåI vedr.

arrangementet, så kontakt Michael Henriksen på tlf. 98 33 29 11 efter 18.00 eller pr.
emall; ep ilot@ltobb y. dlt

LinestyringsUnionens

F

lonl'qkfnet

ritf Iy u nings -U

ni o n en

Danmarks eneste FAI anerkendte
fiitfl lrningsorganisation.

Linestyrings-Unionen

Iledlem alKDA.

L-ur-rionen )
er den danske landsorgar"risation for modelfl 5.vning med linestyrede n-rodelfl 1'.
{

C

Unionen er tilsiuttet Kongelig Dansk

Aeroklub (KDA) og Fdddlation -{eronautique Internationale (FAI r.
Årskontingentet for ar 2000:
Senior med N{odelflrle \1't
Senior uden N{odelfl5'e

\1t

Junior med llodelflrle \1t
Junior uden X'Iodelfl5'e \1t

125.- kr.

350.-kr.
200.- kr.
100.- kr.

Medlemskab kan og,.3 opnas gennem
indmeidelse i en af de klubber'. del er'
tilsluttet unionen.
Nærmere opl1'sningel herom fas fra

Linestyrings Unionens sekretariat:
Jens Geschwendtner
Lundeager 28

279I Dtagør
TIf. 32 94 74 47

Unionens Web-adresse:
http ://wwrv.modelfl yvning. dk

Unionsformand:
Niels Lyhne Hansen
Gormsvei 14
7080 B6rkop
tlf. 75 86 62 19
E-mail: lyhne@get2net.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Veiledere for nybegyndere
Per Sauerberg,
Sønderkær 266,
7190 Billund
Tlf. 75 35 36 04

7400 Herning
tlf.97 20 97 37

Studekrogen 3,

Veiledgr iforbindelse med skole
og undervrsnrng:
Har du brug for et godt råd om, hvordan linestyret modelflywning kan indgå på valgfag og i projektorienteret og tværfaglig undewisning, kan du kontakte:
Hans Rabenhpj,
Skolesvinget 1, Kragelund,
8723 Løsning
T]f. 75 89 34 04

linestyret modelflyvning
ungd6msklubber'
Fritz Steffensen,

Tlf.: 56 39 85 95
e-mail: oxager@vip.cybercity.dk

Næstformand:
Hugo Ernst
7000 Fredericia
92 92 93

Ill:75

i

Henning Nyhegn
Industrivænget 28
3400 Hillerød
Tlf .: 48 26 35 25

FF-NYT/distrikt Vest:
Gjerager 7

Tlf.57 52 68 37

6880 Tarm
37 24 42

"llf:97

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

Tlf. 75 86 62

19

Regeludvalg:

F2C team-race
Luis Petersen,

IT-medlem:
Jens Borchsenius Kristensen
PS. Krol'ersvej 28A
8270 Hojbjerg
Tlf.: 56 27 13 2E

e-mail:

100776. 1403@compusen'e.com

Okonominedlem:
Karsten Kongstad

Studekrogen 3,

Tlf. 44 65 54 5t

Skoiegade 64
7400 Herning
tlf.97 27 41 06

Månebakken 5, Dalby
4690 Haslev

Frank Dahlin

9000 Aalborg
t]f. 98 77 03 81
E-maii: csj@nr'.dk

Ruben Sonne

Tom Oxager

Sekretær/distrikt ØstÆAI licenser:

Henrik Lud"-igsen,

Somrnerlejrudvalg:

Formand (og post til):

Ægirsvej 38

Spørgsmål om

Carsten S. Jørgensen
Langgade 18. 1.tr'.

9280 Storvorde
t]f. 98 31 91 98

kr. J

Unionens adresser:

F2B sturtt

Almavej 8

150

i ncl.
lor-.ikr.

Web-adresse : rvrvwffu. dk

Linestyringsredaktdr:

Jesper Buth Rasmussen

Intro-medlem

it t

Abonnement alene 250 kr.
FAI Licens
5(, kr-

3500 Værløse,
Tlf. 44 65 54 57

Elmevej 25
4140 Borup

Søndergårdsvej 30

i;3

Henrik Ludvigsen,

9000 Aalborg
t]f. 98 77 03 81
E-mail: csj@nv.dk

Aage Wiberg

Junior

Tlf. 98 31 70 95

kan rettes ti1:

7190 Billund
tlf. 75 35 36 04

Senior

Carl Johan Fanøe,
Vingårdsvej 7,
9280 Storvorde

Carsten S. Jørgensen
Langgade 18, 1.tr'.

Per Saurberg
Sønderkær 266

Kontingenter for 1999:

Degnebakken 22, Vigersted
4100 Ringsted

TIf.:57 5257 03

3500 Værløse,

e-mail: kk@ringsted.dk

MF-NYT/lVlaterialer:

Østergaards A116 28,
2500 Valby
Tlf. 36 30 05 51

Jgrgen Korsgaard
Ahornweg 5, Ellund
D-24983 Handervitt

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

Good-year
Jesper B. Rasmussen

Æmavej 8,
9280 Storvorde.
Tlf. 98 31 91 98.

8000

Peter Buchwald
Ellehøj 49, Høm
4100 Ringsted

Tlf.: 57 64 33 88

F2D combat
Henning Forbech,
Brilowsgade 36

Giro og medlemsreg'istreringl

e-mail: buchs'ald@post2.teie.dli

Unionens gironurnmer:

71

3-9535

1

Arhus C

T]f. 86 12 62 36
57

Det brogte Modelf\rve Nyf i 2000
Der henvises lil nummer og sidetol.

Genereh

Spar

vægt

5124

Tage
Besgg hos Josti-Hobby

1/30

Il48

"Windstyrke 12" (skræntsvæver) 5126
Century Hawk III (helikopter) 6125
Pico-Cup fra Multiplex
6/32

MicroStar
(minifly fra "Skunk Works")
Fllwevåbnets 50 års jubilæum

2/7L

Test

2/17

Hvad er danske modelflyvning?

3/9

Hamburger Modellbau

Lav reklame for modelflyvning 2/9
Jysk modelflyvermøde 2000
2170

Comets Pilottræf 2000

En påsketur til
Hanstholm (kampflyvn.)

Vandflyvetræfi Lynge
Fl.yvevåbnets Abent Hus
"Fliegzeuge der Fantasie"
Blandede mål

Sommerlejre
(Falcon - Nuserne
Pandrup)

3/10
3/15
4/L8
4/34
4/38
4/40

-

51t6,6120
Skræntflyvning i Danmark
5/30
Besøg i hobby'rummet

hos Leo Eriksen

6/24
6/28

Besøg hos Hobby World

6/34

Gummimotorer
B2-bomber i miniformat
Wingo (el-model)

Bullit (skræntmodel)
Cirkelkrog til F1A og

FlH modeller
BIGAL 97

1/L6
7/28
7/36

Dash 8

(kampflywning)
Sidewinder-tank

tegning)

B-t7
deltaplan i Depron
Cikada (HLG)

-

Webbing (sådan laves det)

Stall og planformer
"TYekant-maskine"
North American AT-6 Texan
ÆphaJet fra Wemotec

5132

5/33

[inesfyring
Sidewinder-tank

2/3\

Pico-Jet

2/34
Micromodtager
3/73
Jodel Baby fra Bahter
3/18
Autopilot AP-2300 fra Graupner 4/23
Focke Wulf dogfighter
6/7t

Tiny

og

Deltastar

F-15 fra Great Planes
3/35
F-18 med skubberrnotor
3135
Alpina med winglets og elmotor 4175

El-Gorgo

5138

Fløjtemarie

5/38
5/38
6/28

2/32
3/76

loger
Sonic 7000 T\rrbojet

-

6/22

VM i F5B
Viking Race FSF
NM F3B 2OOO
RC

7/26

2/36
4/26
5/34
5/39

6/30

kunstflyvning

Tournament of Champions

1/L2

\rfrI i kunstflywning (modellerne) 1/34
Internationaler
Freundschaftfliegen
RC

6/79

skoloflyvning

EM i

skala'99

Inspiration

-

RC
Næsten

-

og

udfordringer

1/8

4/36

-

Balsa-lim

5lI0

Fritflyvning

5/2L

Gummimotorer

GWS modtager

-

el-nyheder

Tbecylindret elmotor
RC

-

papmodeller
Flex starterforlænger - Umbrakonøgler
Staudacher S300 GS Foamie
Electric - Baby Jodel - DHC-2
Beaver

elektroflyvning
4/28

Gyro

- Svævere fra
Bojser.
4147 Nyt fra Rotordisc'en - Flere
Graupner

4/70
4/20
4/25
4/29
4/40
4/42

VM i F3B 1999
NM i F3J

Nye kata-

og modtager

5/52

svæveflyvning

sc'en

Helikopterstumper

færdige skalamodeller

3/25
4/9

RC

Regler for håndkastmodeller
6/28

Min model

7/50

Flyvende vinge

4129
5124

japanske F1A-modeller (tegn.) 6/37

2/3r

7/44

Fjergfis(fl1'vendevinge) 2/27,3175
Raptor - 30 class RC helikopter 3/2I

(tegninger)
Haleplansproflrler
Klaus Salzer Vlies/polyspan
F1B Dimple 2000 (tegning)

2/24

r/39

T!ækdyret
2/12
En minimal helikopter (Piccolo) 2/I8

Square Eagle

Nostalgi - A-2 model (tegning) 3/31
Universelle F1A profiler
3/32

To

Produktinformotion
7/49 Helikopternyhederfra Rotordi-

u46

2126

2/76

Combat med en Boomerang

Scanner
F-15 Eagle

Historien om en stormodel

58

Advarsel vedr. brug af
PCM og Fail-Safe

Focke Wulf oB

pygning of modeller bygge- og ondre tips

Pibros

t/42

6115

Indendgrsflyvning
(Tiny og Deltastar)

Dogme autoglro (m.

min X-CELL

(indendørsmodeller)

En spændende dag i
flyvningens tegn

-

og

fritflywningsmodeller

FlashX-18, Full Grunt,

Katapultmodeller

of modeller, byggesæt,
motorer m.v.

Mig

Tre

-

helikoprerflyvning

Mig og min X-CELL
Helikopterseminar
Nye FAl-manøvrer
Century Hawk III

EM i F3C

7/42

3/36
4/47
6/25
6/36

RC

7/16

ief
JetVM iØstuig

7132

Jet-træf i Holstebro

6/73

Det er altid en god id6 at studere

Modelflyve Nyts
annoncer
før du handler!

- Unioner - Forbund
Ny RC-hjemmeside
3/72
RC-klubber (fortegnelse)
3139
Klubber

RC-unionens
repræsentantskabsmøde
RC-unionens

3147

forsikringsbetingelser

6151.

AEROPLAN KRYDSFINER

RC-unionens bestyrelse

-

en præsentation

Vand- og kogefast birkekrydsfin6r i tykkelser fra 0,4 til 12,0 mm.
Pladestørrelse: 127 x 1271122 x 122 cm
eller 60 x 30 cm.
Hurtig levering.

6/53

Personqlio
Leif Nielsen død

t/49

Jørgen M. Larsen død

3l13

John Møller død

3lt3

Nye modeller

os/f iner
Frodesgade 17 1,
rff.75 12 23 90
Fax 75 12 23 35

fra

67 O0

Esbjerg

Godi værkiøj gør arbejdet til en leg
Hos os kan man finde hobbyknive, balsahøvl, listeskærer, hængselsæt, z-tang, byggenåle og
skruetvinger.

Samt el-v:erktøj fra PROXXON

Giv dit fly et personligt præg vælg mellem

Er det qt bygge, det bedste du ued så begynd med en tegning

---\

tute JU"
Spv. 222O m, 1-3 mot.

JU-52 'Gamle

Mini,
m.

kr. f a95,-

spv. 885 mm, begynderfly

el-mot.

kr. 454,-

Davell, træner,
spv. 1440 m
mot. .19-.25
Id.r.

ORACOVERS forskellige beklædningsfolier og
ORA,PAINT i tilsvarende faruer.

fra

BRIAN TAYLOR
AT-6 Harvard, spv. 174 cm,/ spv. 240 cm
Spitfire 14 & 19, spv. 175 cm
Spitfire Mk. a & 9, spv. 211 cm
F4U-l Corsair, spv. 156 cm
P47 Thunderbolt, spv. 208 cm

Julegaven

til piloten
- €t nyt

fiembetjeningsanlæg?

Cowl og canopy er tilbehør.
Ring og hør om andre modeller også fra
DENMS BRYANT og COMPLETE-A-PAC.

447,-

Multiplex' elegante

Cockpit og Pio line
samt det velkendte
3O3O anlaeg.

Vi leverer også de nødvendige byggematerialer:
SIJPER PTOFY, træner, spv. 1440

m

mot. .40-.52.......
ls.577,BABY (se omtalen i MFN nr. 3)
lawinget, spv. 1600 m, 2T mot. .25-.40
eller 4T mot. .40-.52 ............................
kr. 6Oa,STOCKER, højvinget, spv. 1860 m
kt.862,moi. 2-T .40/4-T .60........

Balsaplader, furrelister, krydsfiner, og meget mere.
Forbehold Jor udeJro kommende prisændringer
trykt'ejl og udsolgte uorer

vw00D
Ramsherred 27

.4700

Næstved

Fax 57 83 14 10
E-mail: flywood@flywood-hobby.dk

MODEL - HOBBY
TLF. 55 73 66 22

F14, FC16 og
FCIS er alle lagenarer.
Futabas

NB! ONSDAGSLUKKET

ÅgNr,lcsroen:
Fredag kl. 10.30 - 18.00

Hverdage kl. 10.30 - 17.30

Lordag

kl. 10.00 - 13.00
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TERRY
Spændvidde 1050 mm
Næsten færdigmodei af
skumdele, egnet til SPEED
400 PLUS direktdrev.
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Best.nr. 6235 Pakning med

færdige dele og tilbehlør til R/C

...

rir\

. \ , r\

'4i
tr\
'.)' :
/ \

t{9t'i,r:,;'i;t'

'ii.lll
.ti.,
:','i

l;.:

i

-

,t r l')
\iJ

it'-t

t

..'.. ....i... ...-__-_
.,-**5
.\j!_<*qL
".
-

'e$:i

'!!L-

Julegavetilbud
Startboks med
Power Panel,
Elpumpe,
Starter og
1 2V 7Ah Akku

J-Q
I

-*E

CAP 230, Spv. 1 850 mm

Motor12-30ccm....,.,

AIR TRAINEB 46
Spv, 1620 mm, med motor. kr. 1595,-

kr. 1995,.

POPPY Slow Flyver . . .
Motorsæt med gear . ..

Wild Willy 2000

sæt

Kr. 998,-

Sa kom den endel q. Volvo's

super

tlJck til ilernstyring. Den er opbygget sori €n rigt g aslbi . på et alum n !mschass s med luld affjedring og
en 3lrins gearkasse. V I du kufne
udn!,11e a le funkl oner. så skal der
bruges en 4.kanals fjernstyr fg.

fype molor og store ballondæk.

Komplet

kr. 280,-

Volvo FH-12 Globetrotter

Slunlraceren som du kaf iå ti at lave de sjoveste manøvrer.
B len er forsynet med en kralt g 540

Spar

kr, 695,-

kun 2498,700,-

Til Park og indendørsflyvning

Kr.3295,-

Webra P|CO S5 Modtager (7 gram) mikrystal
2 stk. Servo Mini 9S (9 gram)
1 stk. lVicro Fartregulator (2 gram) excl, stik

Spar 10% ved samlet køb

SAN REMO

Tilbudspris Kr. 835,-

S.TALSBANE

GT.S.TALSBANE

Kr.995,.

Kr,998,-

Futaba T3.PJ FM

Mange forskellige Ninco, SCX og FLY biler på lager

Avanceret 3 kanals FM/PCIV
40MHz ratradio
Leveres med en FIV 40 3 kanals
modtager valgfrit mix på to ka-

ffi

naler.

Throttle/3ch. eller steering/3ch.
ABS/stødbrems Antispind/tractioncontrol.
0mgangstæller - mellemtider
m/touchstart
Husker op til 8 modeller
Før Kr.4399,-

Tllbudspris Kr. 3595,-

t#

FLEISCHMANN

Startsæt fra

Rocostartsætira.,...

kr. 498,kr. 695,-

Mange danske vogne pa lager.

MARABU _ FUN & FANCY

Dampmaskiner
Fra kr. 535,-

Dekorer dine Budet med sjove motiver

37rl

-

I

Sprøjtepistol som dækker a le hobbymandens behov
Leveres med kompressorslange og F+M+L dyser og
nåle,

Kr.1195,-

Sprøitepistoler

Fra kr.185,-

Værdi Kr. 179,75

Værdi Kr. 189,75

Spar Kr,60,-

Spar Kr.50,-

Tilbudspris Kr.119,75

Tilbudspris Kr. 139,75

GENOP

LA

Sanyo 1700 MAh Ni-CD 7,2 v

DELIG

E BATTE

:
-qt

_

y,{q{run*å*
*

RIER

Sanyo 2000 MAh N|-CD 7,2 v u/stik

Besøg vores internetside på:

Normalpris Kr.365,-

Normalpris Kr.395,.

www.leif-o-hobby.dk

Tllbudspris Kr. 295,-

Tllbudspris Kr.350,-

Sprængfyldt med informalioner til hobbyfolket

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

ABNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG KL. 13.0O - 18.OO .LØRDAG KL. 1O.OO-12.OO

Her kqn du l<øbe
dit modelflyveudslyr:
Nedenfor bringes en liste over hobbfiorhondlere, der hor et særligt udvolg of modelflyveudstyr.
Sofremf du ikke finder din forhondler på listen, eller hvis du i ørrigt finder feil i denne; så skriv til

Modelflyve Nyt, Strondhuse

4, 5762V.

I

slDEN1e48

ff

Rosenkild'evei 2, 3000 Helsingør

MODEL & HOBBY

l. C. Communicotions ......................... 36 7 03 33
Folehoven I 2, 2500 Volby
Lyngby Hobby Nyt .................. ........... 45 87 02 1 O
Torvet 9, 2800 Lyngby
BB 89

Holre Mode|hobby................

..

RC MODET CENTER

www.rcmodel.dk
Witzel Hobby
Søgode 26, 41 00 Ringsled
Kolundborg Modelhobby.......
Høiskolevei 3, 4400 Kolundborg
Flywood tvtodel -hobby .... ..................
Romsherred 27, 4700 Næstved
Jupiter Hobby
Jupitervei 9, 4500 Nykøbing Siællond
J/L Hobby

57 67 30 92
53 50 30 07
55 73 66 22
53 41 21 22
53 4637 20

Byvei27,4532 Gislinge

86123615

MID HOBBY.......
Tietgens Plods

l,

8000 Arhus C

Avionic.............

Diurs

86 94 60 88

Hobby

Legelond
Hospitolsgode

Overfy

1

75

6t 60

11

5, 8700 Horsens

Model

.....75 65 17 71

Neptunvej 38, 8732 [øsning
e-moil: overfly.model@get2net.dk
www.overfly.dk
Pirch skolo Hobby

Lollond-Folster

............ 86 32 66 03

Rådmondsvej 40, 8500 Grenå

Rævehøien

MID

........4s 4201 13

Øverødvei 11, 2840 Holte

75 72 22 95

Elvirosvei 1, 7100 Veile

Helikophr spec. Rotordiscen ....... ..75 88 54 54
Amlundvei 4, Linde Skov 7321 Godbierg
Fox 75 88 54 95; e-moil: rotordisc@teknik.dk
www.roiordisc-rc-helicopter:dk

Torsholms Alle 6, Tulshup

87

Jernbonevei 34, 2800 Lyngby

i dogtimerne.

Frichsvej 25, 8464 Golten

Tlf.:48 28 66 00 - Fox 48 28 61 55

'l

45

44 48 37 38

ECA ..................
'106,
Nørrevænget
3500 Værløse

34OO Hillerød

Storkøbenhovn:

Teknik

.49 21 45 42

Hobby og Fritid ......................

Frederiksborggade 23 - 1360 Københam K
telf. 33 14 30 10 - t<t. 1l-17. lø. 10-13. onsdag LLTKKET

. 62241255
Hobby World

Øvrige Siællond:

Byggesæt til svæve- og gummimotorfly.
Tegninger og materialer til veteran- og
skalamodeller. - Træ - lister - balsa - rør
proliler -beklædning m.m.m. På gensyn i

Donsk Hobby, JS

Skerninge, eller ring på lf

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

86 67 64 64

5, 8800 Viborg

HOBBY

86 43 39 23

Vestergode 38, 8900 Ronders

Teknikken Model Hobbv-cenrer

Hovedgoden 8.4920 6øllescd . Tlf. 54 94 15 40
www.Teknikken.dk

Aolborg HobbyService ......................98 12 l3 l5
Nørregode 18, 9000 Aolborg
Aolborg hobby Shop .......................... 98 13 62 63
Vesterbro 1 15. 9000 Aolborg
Leif O. Mortensens
98 31 9422
Nørremorksvei 61, 9270 Klorup
Silver Stor Models .............................. 98 52 02 55
Ølsvei 35, 9500 Hobro
Winkelmonn Legeløj
98 92 06 65
Strømgode 3, 9800 Hiøning
Electric Flight Equipment......... 98 43 48 72
Sdr. Jyllonds A116 12, 9900 Frederikshovn

Hobby

Fyn:
Odense

Hobby

......... 66 12 21 04

Søndergode 26, 5000 Odense
Forve- og Hobby

Hiørnet

6221 31

31

Klosterplods 4, 5700 Svendborg

Nyborg Modelhobby .......................... 65

3l

60 56

Christionslundsvei 42, 5800 Nyborg

l/S

Jyllond:
JOSTT-HOBBY ...........

Modelfly - Helikoptere
Blommevong 2, 3550 Slongerup,
Fox: 47 33 59 5l
E-moil: hobby@iosti.dk

lnbrnet www.iosti.dk

47 38 15 69

Auto- og Surf

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

75 28 04 Ss

Bork Hovn, 6893 Hemmet
Jysk Hobbycenler ....................... ......... 7 5 9 1 45

40

Fælledvef 26, 7000 Fredericio

Shoppen

Hobby
'10,
Sønderbrogode
7100 Veile

Bornholm:
Dorthes Hobbystue..............
Midgårdsvei 2, 3700 Rønne

56 95 94 49

........75 83 04 94

Til brhondlere of modelflyveudstyr:
På denne side kon du få en >>fogtelefonbogsonnonce<:

Ring po klefon

622412 55

for yderligere oplysninger

63
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RACERKØRER,
JAGERPILOT
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ELLER MÅSKE

HELIKOPTERPILOT!

!!

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

ALLETIDERg FLWEK

al flyve. Flyver op til 1 timelopladniny. lncl. all tilb ehør, KC, b alNer| la'

LeL

KYOSHO HELIKOFTEKE:
3K60, NEXU9 46 &301
LINDY 25, øpændende 17O
cm, qodN begynåereæt', helt'

199500

i

Lræ

KUN

55000
';Y"",

l og8oo
Fra 100000

-, -L-L
{5P *;{

"tr;

Kenault' Megane - uLrolig eLærk bil meå
aluchaøoie, farL op i"il 50 kmlt.
Kompl et,

p

ri

ø

m I fje r nb

batrlerier, lader m.m.
Fra

etjenin q,

179800

KYO9HO U3A-1 MON9TER TRUCK

lnkl.3.5 ccm moLor

450000
MCkomplet inkl.
1:1O

DIL med valqlrit karoøøeri, komplel med KC, ak'

ku,.lader m.m.

*uN

239800

KC,

Suzuki

eller Hond,a

199800
vi har egen import og stort lager af alle typer opladelige batterier.
Specialpakker fremstilles efter opgave'

RC-hobby: AUTO & SURF NS

Ring og hør om prisen
Jollen2-6893Hemmet
på det, du mangler
- vi har det meste.
TIf.75 28 04 55 - Fax:75 28 05 00 - internet: hftp:/lhiem.get2net.dk/a-s

HUSK ALTID:
Vi har reservedele

til alt, hvad vi
sælger!

