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Starten på en god hobby storter

hos

WTTZEL HOBBY
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Permox 48O 7,2 V
SUPER TILBUD

Lupo

-'$

kr. 58.- stk.

- kr. 548,

KUN 40 STK

'

PICO-CUB

!!!

- kr.

529,

ÅAULTIPLEX

MULTIPLEX COCKPTT sæ.t med 3 servoer, akkuer
& lodeledning kr. 2648,-

For folk der ikke lEver i slenolderen

Multi

PTCO
$6

uer
rlå

l:w

?. læ.

?e

JET Combat

50{9 Mp}

r65:4e

%
åtn*=

- kr. 6?9,-

MULTIPLEX Servoer

MS-XZ
/t^S-X4
/t^S-X6
/T

MULTTPLEX PICOLINE scat med 3 servoer, okkuer &
lodeledning kr. t648,-

Servo kr. ?75,Servo kr. 190,Servo kr. 1O9.-

ULTTPLEX's nye bilrsdio

PROFI CAR 4O3 Vario
PROPI CAP.7O7 Vorio

det nemt

CAPGO

- kr. 1248,-

ICRO IPD MODTAGER kr. 714,^,UICRO IPD Ds MODTAOER kr. 849,Begge modtoger leveres uden krystol

-

er på loger. Vi hor altid et stort udvolg of Futobo
sendere på loger.

f.eks. Futobo FC 18 med 1 servo
kr.4495,-

kr. 1957,kr. 2868,-

Søgade 26 - 47OO Ringsted TLF. 57 67 30 92
Åbningstider mondog - onsdog 11.O0 - 17.30 torsdog

-

Hjemmeside www.witzel-hobby.dk
fredag 11.0O -18.O0 lørdag 1O.OO - 14.00
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onerende 3D Svæver med spe-

an der ka''r dreie ræslen 130 .

hvr'

qc' c:" , s::.': 1 at L,dfore r€: e(si eme ira.

novrer

i.f::: :r

basas(:-

D|ABoL|C. Næste generat on

rdstyrer-e'j5:e'a perje
"æsle1 180 .'rv

e: med ndlarvet g,asfrberkrop samt
Spv.1820 mn.
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'olgorde-
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ekslreme manovrer. Krop og vrnge; ei Da s: al
krydslner. cowl og hiulkaberGFK Sc'.' l5i!

:r

mot 7 5.10 ccm
ARC

1.575,-.

ABF 1.875,-

ARC

:-:--: :-3:a:l r'r

ARF 2,695..

Åtf

:::

**,,,

2.095,..
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Fr s n:ed 0racover be(:æcr ngs:a e.

........
.. kr,1.098,mei Komp el slartpa((e i:.:- AlT er med:
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CAP 232 30, Spv.2070 rnm, mot. 35"40 ccm
ARC 4.195,- ARF 4.99s..

kr.3.695.-

kr3.795,EI..EKINA.

Spv.zffimm

EN GOD START
- .'. s man ikke har faei byggel sln model og
g.'-: ,.,r1 i luften i en iart'r . AV:STAR 40 l"4K]l

I

mrde

)

2553 mm

4.295,-

,.æfe el godt valg. l\lcdeierr har en
s:crre

se

god

1520 rnm, samt et assymetr sk v n-

ce:'o{

.:-:i

som bedste motor model ved arets
Nurenberg Messe

:-:,', :3(E

1.5-4,0 ccm spv. 1270 mm
755.SPORT40. 1560 mm 1095.-

i -.:::'.yverl
: : , ::(E

o

.

A\/ S'ÅR 40 ARF, 1520 mm
-:. eres med 0546 a motor i

:'

CS

::

/

L

.

-:ilcnDleisla'lpa\^e-.i

;6 A MOtOr. SANWA
:Ce ge accuer.

:-j:"

VG6OO

:::ia1rv med

kr.
kr.

1

l--:':l

l::-2_1C0mm

......

l: : - 2::0 nrm ARF 1æ:a :r:::
:::l1CC

2520mm

798,598..
1.395..
915 .

Dixi.
:. - .,:: rcl motorm/gearogpfcae
ARC

kr.3.495,-

395.-

kr.385,-

FJERNSWR"VGS.
ANLÆG

å^<

..<F-'

-t

- Spcrg A'.,,c- c i .ads. hvis du
taenker Da 1\,: r.e':rs:yrLnqsanlæ9.
Du vrl ics cs a: cj ia ei godt tilbucl og vr icrei ce kendte

-

595,-

4RF.....

995,-

FUTABA -

Kabrio,:r 33.

lger :- -. :l
e

. .' a:-...2'. E 5-i2 cc 4t

k*
FL GHT m. pult .

a:AL

FL GHT CD u.

:lA-

..
plri

FLIGHI Lux F

tG2 upgrade medlo ger;
::AL FLIGHT G2 m pUIt

m

kr.1,695,. F::-:- 3!- G.2 F ......
kr. 795,- l: --' ..:::::
.kr,1.995.- C2 -::':.'.:: ..
Å.i-C': l -2 -3

i.iU:iiPLEX

-

GFAUPN=q. HITEC og SA-

r,cdel. superlet beklædt rned

NWA

Ca:::.:: :r i'.'a 1et rtcp. Spv. 1400 mm lc'

ilAL

-ocl

- r t.

ABF 545,-

kr. 3,595,-

S.'.'. 1J50 mrn for 6.5-10 ccrn

Dazzler40

Rhino.

Combatflyyenie,.

tiplex Pico Lrn€

l\,4u

.

)2zze: /0

Manta (svæver version). Spy. 25e0 mm
AHC 1.285.- ARF 1 .795,-

ARF 1.64s.-

l.1,nl

som bedste svævemodel pa arets
Niirenberg Messe

:: : ;EI]TE2000mm......

1.265,-

995 .795 -

FC.AI æT

samt glowdr ver

trC-:r'æg

(:ret

AHC

dergiverden noglehelspeceltgode
ire:genskaber.

j

\

ARC 1.19.5r

ARF 1.595,-

kr.1.995.-

'å:
l4--Lrf,lt

*fr

NYHED
kr. 2,395,-

kr.
kr.

595-

kr.

345,-

995,-

kr, 2.495.-

P..171
1 o

-::. 2i60

P.:71
1a

--,:.tEFB0LT
n'm1or35-70 cc

3.49s,-

l6:C mmlor 10-20cc

LVYc.'

r:i\IERBOLT

::.

Spv. 2550 mm for

1

7.5-35 ccm

1-5kanaler,6'8servoer.......

..

3.895.-

Agenturer:
R&G Glas og Epoxy . ORACOVER . EXTRON . KAVAN . SIG . Chris
Foss . MFA England . FLAIR . Airf ly Modelle ' Robart . Hobbico . Midtwest . Hobbytrå . Greven .Jamara .Aeronaut . Carl Goldberg . Great
Planes . Top Flite . DuBro . Kyosho - TOPMODEL CZ

f AVIQNICI . Frichsvei 25 ,

8464Galten . Tlf.

AVIONIC har abent hverdage fra kl. 10.00-18.00. Lørdag efter aftale.
Du kan se hele vores varesortiment på websiden og bestille direkte
derfra, men du er naturligvis også velkommen til at kontakte os pr. telefon.

86 94 60

88

.

Fax 86 94 62

88

.

lnternet adr.: www.avionic.dk
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Mini-STAR JET spv. 85 cm. til sp.

propel

400

*f=g**,
lnielli Control 54,1.25

celler.

*#**,. *

985,MC-12 los
MC-12

sa:::'i:eC

Cc-:,::':r

axku

æg .rred

1150.-

R700

1795,-

535,

Tilbud med molor og
615.
Competelion motorsæt med Sp. 4B0L 210,
+ præcisionsspinner + CAMprop + støjk.

-OGf_

_ --7^G

MEGA HAR FÅET EN LTLLE

+-

NY børsteløs motor på størrelse med en
speed 400(Ø 28 x 37)med 3, 1 7 mm aksel

Ny Schulze lader der ogsa kan lade Lithium:

MEGA børsteløse molorer, vægt 769

lSL6-330d 5.5A, 1-30 celler.2

MEGA AC16/1513. impeller/Pylon

5x5

695.-

MEGA AC16/15/4. 7 celler, hurtig

5x5

695,-

7x4

695.-

7x4

695.'

MEGAACl6/15/5. 7-B cel. 6x5 MEGAAC16115/6. B-10 cel. 6x3 -

udg.

,

1.350,-

r=

Pico anlæg med Pico 5 6

modtager

akku

1125,-

1420,Cockpit sender 7k r,.ed
Cockpit computeraniæg som billede 2695,-

@

MEGA AC22i 10/5, 7 celler, hurtig 6x5 695.UqGA Aq_2?/1q6,7.8 ce!85 811
MEGA borstelose motorer, vægt 1649

!9lr

MEGA AC22t2At2. rmpelleri
MEGA AC22r20l3. 7 celler.

ProJeti Spv. 82 cm med sp. 400
Tilbud med 2 stk. MS-X2 servoer

Pylon
hurtig

B

celler

MEGA AC22i 30,'3, B cel. 9x5 MEGA AC22l30/4, 12 celler
e
"t

Toro 300 Spv.93 med speed 300 +
gear 5:1 + CAMSlim Bx6 + nav.

E;A

Tilbud med 2 stk. C261 servoer

950.-

Tornado ll Spv. 122 cm til COMBAT
Med 2 stk. Micro 250 BB MG servoer
Kan også anvendes til eleklro.

t

uo rst'e

t

o-æ
m oto re i;

1S16.530d,6,04, 1-30 celler, 2 udg. 2395,1S16.636+, 8.04, 1.36 celler, 2 udg. 3'195,.
lSL6-9369, 104. 1.36 celler.3
5595,BS5.' ISL 6.430i 530,636+ kan ogsa lade Lithium.

Jel ianregulator

Jet fanregulator 304 m.

mm

30,

35,
Glasfiberforstærket tape 25 mm
Glasfiberforstærket tape 50 mm
55,
Rabat ved kob af flere ruller. se vores www.

10x5

Jeti 4k plus, 4 kanaler. 9

250,-

895.-

Jeti 5k plus. 5 kanaler. B

250,-

P HR 5

udg.

895.-

'#iiiii;ir,::
-,iå: ::tllli:lli:..

on

'7

hurtig

sq9ierq?2i9!#5-q]!lgt30qs

425..

n/Sort

10x6

1BA m.

BEC
BEC

E-?==

.. /,::,:.:.,
,-.:.
''?

:

ti::r

="4>

_

--==+

MS-X2 seruo

475.1C5

sp. 400

-

Diablotin Tiger spv. 92 cm

800,-

Diablotin Micro spv. 84 cm til l.5cmm 1150,Super Diablotin 14ini spv. 1 28cn extrem
let, motor Phasor 30/3 + 1C c:i
1850,Diablotin Mini spv. 128 cm i r 6.5 cmm 1795,Diablotin Std. spv. 155 cm 1C cmm 1995,Diablotin FG spv. 155 cm. 1C
2050,Diablotin Super spv. 155 cm 6,5 cmm 2195,'
Diablotin Super FG spv. 155
2195,Diablotin 2000 spv. lB5 cm 15 cnm 3695,Diablotin XL spv. 220 c'r 1i 3C ci'nm 4350,Diablo 2000 spv. 200 cm
3850.FSA Kunstflyver ril 15-2C cmnr
Alle modeller lev. mecj GFK covri. og færdigbeklædt (ARF) krop.i'ibcevinge, haleplan og
sidefinne. FG-versronen er med GFK-krop
og "all'moving tarl". Holder0ret er aflageligt.

e:

,f r\

SCHWEIZER 300 ncder ar FiORNET 165"..Heli + Gyro + 3 C1C41(38) sen,oer 2695-

PICO JET COMBAT 400 Spv. 90 cm,

535,"

+ 2 stk. MS-X3 servoer

950,-

TWIN-JET Spv. 90 cm, (til 7-B celler)
+ 2 stk. MS-X3 servoer

,
.*g*
\.9P
a
PICO-CUB

-t-

.1

STUNTI"4AN Spv. 82 cm, (til 7-B celler) 645,-

-

3 sik. l,4S-X2 servoer

1

.195,-

regulator

1

.375,-

L0G0 10 Easy

795,1

kan

anvende en almindelig speed 600. Den

50.-

kommer uden friløb.

"3e*

Logo 10 Easy el'helikopter

rotord.

1875,-

105 cm. Til 10-12 celler med 90i120 grader

TWIN STAR

Pico-CUB Spv. 116 cm, (til 6-7 celler)

530.-

crln

cm

:ffi:s,
PICO.JETCOMBAT TWIN.JET

(depron)

440,-

,å?

HORNET roior'.49 cm mIGFK rotorbl. 1550-

servoer 2595
hornet(Collective pitch) 650

l.lS-X3 servo 139

385,-

a
Hel + Gyro + 3 C1041(BB)

9g

2 stk. MS-X3 servoer. 20 Ncm

cr. ti

TILBUD
T .-j !'nad ncior og plopel TILBUD
T:':;'r:eC 2 C261 servoer TILBUD

CP upgrade

Kan opgraderes til en

LOGO 10.

Swash- plate. Leveres med alle nodvendige
kuglelejer og træ-rotorblade. Friløb 150.-

LOGO l0 kommer
2595,- med friløb. men uden
rotorblade.

+ 2 stk. MS-X3 servoer

BB5,- 16gs 10 el-helikopter rotord.

TWIN STAR Spv 142 cm, (til 7 celler)
+ 2 stk. MS-X3 servoer

640,- Til 10'14 celler med 90/120 grader
995,- Swash-plate. Rotorblade af GFK

115

cm

525,-

325,

I Servoer med UNI stik (Graupner stik)

2 stk. MS-X2 servoer, 7 Ncm

625,-

Jeti fari!'egulator 704 m. BEC /OPTO BsC.
Der g ves rabat ved køb af motor + fartregl.

gram
gram
Jeti 7k mini. 7 kanaler. 15 orarn

:i1:1.:...:.:

Jetr fartregulator 404 m. BEC / OPTO 695.- Te'rysc.,.

i

'"..-1ff9-.ffi

-

PHASOR 15-3. 7 celler 6x5,
725.PHASOR 15-4,7-B celler 6x5-BxS 725.PNASOR 30'3. 10 celler 9x5- 10x5 850.D|1ASOR 45-3. 12 celler llx6-11x7 1250.,
Vægien pa 15-3 og 15-4 er 1339

870.-

il hr''j

Tape til beklædning/decor. 50

'

celler 9x5 - 10x5 .795.'
MEGA borstelsse motorer, vægt 2249

MEGAAC22i20/4.

MEGA AC22130i2, 7

Fås i farverne: Hvid/Gul/Bød/Blå/Grø

795

795

Træ-rotorblade 225,-

Diablotin std

t
.tL
fue**

Spv. 155 cm
hover over

{F

SøEN.

Diablotin XL

I

:*--**

Spv.220 cm
hover over
land

895,-

Supra 40, Spv 143 cm. Motor 4-7 ccm. Lev.

I<b

ogsa i en let eleklro version beregnet lor
1 0-1 2 celler. Krop. ribbevinge og hojde/
sideror opbygget i balsa.
1.395,-

2400 mAh. G'asfiber krop, skum'balsa vinge.

ARF

)'=:'- - ',i

3D r.odel med "all-moveing ia i

l.--: -::::l

Elipsoid spv. 280 cm t. sp. 600 m.gear 1295,Børsteløs motor AC22l30/3 + fartregl. 1550,.

NIKE. spv. 177 cm til 7-B celler 1700-

1.385,-

.

cive. nelt nye muligheder

:=-':' :J'.r.' ^c. l,'leget gennemfort
.
------.: -- -=: . 'ielig {lot finish. Leveres
-

'=-:::='

=:

l.lotor 7-15

ccm.

2.375.-

600

Solder D, Spv 123 cm. lilotor 4'7 ccm. Lev.
cgsa i en let eleklro version beregnet for
10-12 celler. Krop, ribbevinge og hojde/
siCeror opbygget i balsa.

ABF

1..295,-

Prima spv. 200 crn t I sp.
995,Styres over holde s C:ror. perfekt som be-

Adriana spv. 208 cm. Glasfiber krop og
skum/balsa vinge, balsa v-hale. El-svæver
med en llyveklar vægt fra 9009 I Til 7 x
B00AR eller 7 x CP1300 akku. Leveres
beklædt. (ARF)
1.485.-

gyndermodel. l.'led carsr byggevejledning.
Fas ogsa som svæve: uden elektro.

---'-4J/
iL.ar-----

l.r,zar P Spv 142 cm. Motor 4-7

:l:kiro med

10

ccr.

Qualro spv. 150 cm til sp.400/480 895,Styres over højde'sideror og evt. krængror.
Fås også som svæver uden elektro.

eller

celler. Krop af popc:l x-finer/

ba sa. r bbevinge.højde/sideror ocbrgget

baisa. Egnet til begynder.

ARF

-t-

i

:.195.-

Fiesta Spv. 21 2 cm til sp. 600 m gear

1.

1

95.-

Styres over højde/sideror og krængror.
Lev. med hvid indfarvet GFK krop og vinger
bexrædl rned rod lransparent Oracover.

l,4efrsto spv. 2C0

C:=

232 3D spv.207 cm. 30-45 ccm mc:cr.
2., er opbygget helt itræ med GF(

l,':::

ci,,, æ

har en 2-delt vinge. Flot skalamcc:

:9

nuligheder. Lev. færdigbekl. ,13;5

-::

::ceravia
.

c:r ir sc.6CC

spv. 150 cm til 2 sp. 400
l.lc:c:sæt 2 stk. 480 med propeller

Rapid sc,'. 228

i.'cCe len har styrbar næsehjul.

Styres cr'a:

cn ll sp. 600 m,/gear

1

.295..

Fas ogsa som svæ , e'

iirde s ieror og krængror.

:

trh*-

L

rE

\
d...--*.

Siaudacher 5-300 Spv. 171 cm. 15-20 ccm
nolor. l,4odellen er en semi-scala af den
Anerrkanske kunstflyver og er bygget helt
'l'æ med GFK cowl. Vægt 4 kg. l',4ed 20
ccm IRVINE
Træfærdig 2.095,-

Lllt

:.

cl

::s sc .'. 157 cm til sp.

600

i c- is 'ærcligbeklædt
: i c: sg.'. 193 cm til sp. 700
l,l;X 3onito spv. 193 cm til sp. 700
L

ALi:ar:: -.:,.
forn

'109

s:;c:::c'c:.

cm. Krcp og vinge a{

T:

B ce

ier. 700AR /

995,-

skrært.

Forberec: ior bremse.

>-p<

noior

Styres over hcjCe s oe'cr cg h'æ'9r61.
Flot model i : te':r . oo :' .< ' , .. 19.

Diablotin Tiger spv. 92 cm (Fun)

til

895-

sp. 400 m,gear. Krop og vinge i fornsicbt

1

.295.-

1.675..
1

.775.-

1.575.-

B00AR CD'3CC. l.lcto:: sD. 480 m'gear,
depron. Leveres næsten færdig og er ma ei. A e med GFK krop og skum/abachi
e ls: !ac{:.. -e;eres
975." Diablo Tiger spv. 100 cm F3A ve:sicn 925 ' icrnstobl glas{iberlorstærket vinge.

motor.

maiet

Færdigbeklædt 2.595,-

SE FLERE INFORMATION PÅ WEBSIDEN

t l' "tz ta fl
u

i
Extra 300 "3D" Spv. 127 cm. l'4otor 4-7 ccm.
Egner sig også til elektro med 1 0-1 4 celler.
GFK krop og ribbevinge. hojdeisideror.
Pris færdigbeklædt

(ARF)

1.495.-

gear
Spv. 100 cm. Til sp. 480 med gear

Spitfire mk. 9. Spv. 107 cm. Trl sp. 480 med

I Focke Wolf FW-190.
Begge modeller er af Depron og leveres'ærd gmaiet.

1.095.995.-

Kan udstyres med borstelos motor for længere flyvetid og mere trækkraft.
Se llere informationer pa websiden eller ring og fa tiisendt en udskrift.

g frt

t yif> m mL

V/ Jan Abel, Sdr. Jyllands Alle 12
9900 Frederikshavn tlf. 98 43 4872
E-Mail mail@elflight dk

relefontid:

H:å:3

1å:33:33:33

lnternetbestilling er åben døgnet rundt

wwltu. h o h hy-wo

k

tr I d . d

Danmarks billigste
radioudstyr til din model
8 kanal standard FM modtager.
Mambo 3D model
Spv 136 cm - ........

Vægt 19,3 gram. Pris kun kr.321,-.
Krystal kun kr. 50,-.
Micro modtaget fia k. 222,Krystal kr. 66,-.

kr.1795,-

Længde 142 cm,
vægt ca. 2 kg med glasfiberkrop

4 stk. standard servoer med Futaba

\".
Nebuta 2000 Svævemodel

stik kun kr. 350,-.

Spv.2C!.Som el-r:r: -:3

Standard servo med Futaba, Multiplex eller Graupner/Hitec kun kr. 98,- pr. stk.

.....
.

kr.895,-

.

kr. 1560,-

::o:or'. . .

kr. 1037,-

Mikro servoer fra kr. 198,-.
Nikkel Metal akkupakker til modtagere lrakr.75,-.
Nikkel Cadmium akkupakker til modtagere lra
kr. 98,-.

SPACE WALKER.
Spv 1570 mm - Kun,.........,,,.,,... kr. 995,SPACE WALKER ll ......,............ kr. 1095.-

Alt i ledninger. afbrydere og stik fra Futaba, Robbe,
Multiplex, Graupner, Hitec, Simprop og Sanwa
radioanlæ9.
Xtreme Lite 3D model
Spv. 145 crn. ,.,æ!:

ca 2 (g

.

Al qzs
Færdigpakke til begyndere

\,

fif,.:',

.' -...

Comet
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PICO CUP

::a Mult piex med m0t0r........

......

kr.

Coyote Svævemodel
Spv. 132 cm :i:ei ('=.3:fc:.
530,.

Som el-rncCs,

r:J T::::.

kr. 454,kr.567.-

Komplet m. fartregulator og
2 m cro servo og akku.... ...... ......kun kr.1250,-

o:(ke komplet med
l,'- : plex anlæg og lader ............ kun kr.2595,-

F4U Corsair
Spv. 160 cm, - Kun
Spv. 152 cm, - Kun

kr.1875,-

kt.1245,-

U{J
Trainer 40

iåf$

Fairchild PT19
tr ooE

Spv. 1 50 cm, - Kun

_

:iJiil,l.gg}j3l^
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kt.247,kr.195,kr.250,-

--r:

Vi har simulatorer fra.................. kr. 540,-

Kabler til FMS simulator............. kr. 250,"

?:,',::

kr. 185,-

Pane1...................

.:ænCstofpumpe .....,

= :i:hætte....................
G

løkr.125,-

SE VORES HJEMMESIDE PÅ INTERNETTET
NU MED 2OOO FARVEBILLEDER

Seagull 40
Spv. 146 cm, - Kun

kr. 895,-

v/

Birgit og Erik Toft' Elvirasvej

kr.

45,-

Orion Svæver, spv. 150

cm

W.281,-

Fasogsåsomel-model..... kt.324,-

llobbg lllorld
.

kr. 850,-

Spv. 155 cm

o
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DK-7100 Vejle .TIf. og fax 75 72 22 95

e-mail: hobbywo@post5.tele.dk, www.hobby-world.dk
- Besøg uden for nævnte tider efter aftale.

Aben: Mandag - fredag: kl. 10-13 + 15-17.30
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Min start som elpilot yar noget turbulent. Jeg startede med en Seco fra Graupner.
Så

fik jeg en Elipsoid - det var heller ikke rigtig noget. Derefter prøvede jeg en lille Mosquito.

D6t var sjovt! Jeg fløi meget med den, men der skulle noget nyt til.
Det blev en Focke Wulf l90A med en MEGA børsteløs motor - den var bedre end Mosquitoen.
Jeg

flyver stadig meget med Focke'ren (se Min model nr. 5/200 I - red.),

men der skal jo noget nyt til. 0g det blev en Ultimate fra JR ...

Byggesættet blev kobt hos Electric Flight
Equipment i Frederikshatn, og da pakken
kom ind aI døren blev den flaet op-r ... Den
var godt nok lille. Den er 900 mm i spænclvidde og er opgivet til 16009 t1n-ekl..rr r-ægt.
Delene i kassen blev undersogt. \ ingea
haleplan, ror og vingestræbere er tærdigbygg.t, og kroppen er af glasfiber. \ingesadlen i aluminium er færdigbukkei, og der
er lavet de nødvendige huller og ger-ind.
Det samme gælder understellet. Der er et
komplet sæt fittings med i god kvalitet, og
så er der stafferinger med som klistermærker.

Alt

så godt ud, og jeg glædede mig
komme i gang med at bygge.

til at

Yingen

I nederste vinge skulle der sættes en pind i
forkanten, og bores 2 huller i bagkanten af
vingen og i kroppen. jeg limede 2 stk. letvægts krydsfiner i kroppen og skar gevind
direkte i krydsfineren. Så kom jeg cyano i
gevindet, og skar dei op igen. Det er rigeligt
stærkt, og det er let.
Der skulle laves monteringer til servoer i
vingen. Dem lavede jeg af 1mm krydsfiner,

som servoerne blev skruet direkte på. Der
skal kun servoer i den nederste vinge. feg
har valgt atbruge HS 81 MG i hele flyet.
8

Sa kunne jeg skme

vingen på kroppen og

montere vingestræbeme på vingen. Den
overste vinge blei' sat på. Men hvad var
dt't? Den overste vinge havde meget negativ indstillingsvinkel i forhold til den nederste. Bagkanten var 6 mm højere end forkanten, krinne det passe? Frem med tegningen!
Den sagde ikke noget, men viste 2 vinger
der sad lige i forhold til hinanden. Så var gode råd dyre. Jeg spurgte iolk, jeg troede vidste noget om det, men der var ingen der
kunne sige noget konkret.
Jeg ringede til Hans hos Electric Flight
Ecluipment, (prør. lige og forklare sådanne
problemer i telefonen - det er ikke let). Hans
havde ikke umiddellrart losningen, men
han ville finde dcn. Og som sagt så gjort.
Han ringede en aiten, efter et besøg hos en,
der havde en Ultimaie magen til min, som
han havde målt lidt pa. Og alt var som det
skulle r'ære. Nogle gange skal man bare
bvgge og iade r'ære mec-l måle for meget - så
har jeg iært det.

Da i'lvet skulle flv'r-es med el, skulle der
køieluft forbi motor, regulator og akku. Den
luft skulle jo også ud et andet sted. Jeg havde tænkt mig at lave nogle huiler et sted bag
i kroppen. Men en dag jeg havde det
træfærdige fly med i klubben, fik en klubkammerat en god id6. Ved at lime 4 små

balsaplader ind i den nederste vinge kmne
der laves en perfekt luft.rig.tng. Sa r-ar den
fjong!
Jeg havde valgt at rorene skulle tapes på,
så nu var det tid at Lrcklæde'beg{e i'inger og
alle 4 krængeror. D.r det \ .tr (\\ ershiet, taPede jeg rorene på og montereele trækstænger

fra servoer til ror - og me'llem rorene på
øverste og nederste vinee.
Kroppen
Jeg startede med vingesadlen. Der er vist i
kroppen hvor de forskeliige dele skal sidde,

og alle delene er lavet, bukket, og cler er boret små huller med gevind i. Sa det var bare
at bore 4 huller i kroppen og sknre det hele
sammen.
For at gøre kroppen staerkere hvor under-

stellet monteres, limede jeg noget kulrowing i med 24 timers epoxt-. Derefter borede jeg de 4 huller og lavede 2 store skiver

i letvægts krydsfiner.

Jeg skruede det hele
sammen. Da det sad som det skulle, limede
jeg finerskiveme fast i kroppen med cyano.

Servoeme

til højde- og sideror blev til-

passet i et stykke let krydsfiner, og yderkab-

leme blev monteret derpå. Så monterede
jeg det hele løst i kroppen og fik yderkablerne ud i halen hvor de skulle sidde, og
kunne så rette det hele til. Da det sad som
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det skulle, limede jeg dem tbrst tast med cyano og derefter med nogle h,nde striber silikone.
Halen

\u

r

var det halens tur. Der skulle lræses ud

så den biet arkiveret lodret. Jeg bruger altid
velcro til at fastgøre akkuen - det er nemt,
og det holder fint. Jeg lar.ede en lem på undersiden af kroppen til akkuskift. Lemmen
er hængslet med tape. Det er nemt at skifte
akku på den måde.

til haleplanet. Der var r,ist i kroppen hvor
det skulle gøres, så det r.ar meget nemt når
man som jeg har en Dremel minimaskine. I
med planet, og i gang med sidetinnen. Den
skulle modificeres for at passe, men det var
ikke det store problem. Da dethele passede,

tog jeg haleplan og finne ud fbr at sætte
hængsler i. Da det var gjort, skuile de bare i
igen og limes.

Motoren blev indkøbt. Jeg valgte en \1e-

ga22/20/3 med en 8/4 propel. Den skulle
med 8 celler køre 13800 rpm, som skulle
være nok

til at flyve hygge-kunstflr-r'ning.

Jeg borede hullerne til motoren direkte i
glasfiberen, som er ret tyk i snuden af f-lvet,

derfor var det ikke nødvendig at lime
ind der.

trae

var det Dremeltid igen. Der skulle skæres luftindtag. Der er indstøbt i kroppen vist hvor der skal skæres, så det var ret
nemt, og det kom også til at se godt ud. MoSå

toren og regulatoren sidder helt fri inde i
kroppeo så køling er ikke noget problem.
Akkuslæden lavede jeg af 6 mm balsa.
Den der var med byggesættetvar af piast,

Flyvning

Lørdag den24.Il. var den perfekte dag, til
at teste flyet. Det var tæt pa vindstille, overskyet og en 2-3 grader, så jeg pakkede bilen
og tog afsted til flywepladsen. Der var allerede folk på pladsen, da jeg og alle mine

nok til at styre den ud af stallet. Det er utroligt så langsomt den kan flyve!
Tyngdepunktet passede utrolig godt, og
rygflyvning klaredes næsten uden d1'kror.
Landingen var stille og rolig, og jeg satte
modellen lige ud for mig seh'. Der blev
klappet og lvkønsket.
Mega motoren er pert-eki til Ultimaien, og
der er pon'er nok til kunstfln'ning. Akkuen
skulle lige køres til. Efter et par ture var der
noget mere kraft i motoren. Jeg ibler nu
næsten at flyet bliver n'kliet fta jorden. Det
er bare så fedt!!!

sommerfugle ankom. Og inden jeg var klar
til at flyve var der pludselig mange folk syntes jeg i hvert fald. Der var ingen undskyldning længere - i med akkuen og ud på

Det er mig en gade, at der ikke er flere der
flJwer motorfll'med el. Det er mit andet fly
med Mega motot og jeg synes den er et

banen!
Det r-ar med bankende hjerte jeg gav gas.
Flvet accelererede jævnt, og efter 25 m slap
det jorden og steg stille og rolig til 30 m's
hoide, jeg drejede det rundt og rettede op.
D€r gik det op for mig, at modellen var helt
ukritisk og f\øj som jeg bad den om. Herefter gik jeg direkte over til at prøve loop, rul

Der er heller ikke den store forskel i flywetid

og stalltum. Det var der ingen problemer i,
så jeg prør'ede at stalle den. Det r.ar sr'ært,

for den fløj bare langsommere, men da det
endelig ly'kkedes, tippede den stille og rolig
ud til venstre. Der var dog stadig fl1n'efart

kraftftlldt alternativ til en metanol motor.
og pris, som io ellers er noget af det man
horer som ulemper ved el. Det har måske
noget med ibrdomme at gøre.
Nu glæder jeg mig til det bliver forå1, så jeg
kan komme ud og flyve meget mere med
modellen, og lære den bedre at kende.
Har du spørgsmåI, kommentarer - eller
bare lyst til at snakke elflpming - er du velkommen til at sende en mail til mig på

rodani@worldonline.dk,
kan også varmt anbefale det nye forum

Jeg

på unionens hjemmeside. (Se side 38).

Conselmanns/Kavans

Parten artia

P

-Å -{
Her

fortsætter el-flyveskolen med bygning af

semiskalamodellen Partenavia P 68,
set på baggrund af bygning
og flyvning med Twin Staren.

Da jeg afsluttede første del af skolen, fbreslog jeg forskellige fly som næste byggeprojekt, men for dem hvor TWin Staren var

første model, er både Lancasteren og
Herculesen nok for stor en mundfuld pa
byggebordet, mens Partenaviaen ifølge
Electric Flight er overskuelig både på byggebordet og i luften.

Lrrri

eller levere et produkt, der ikke alene matcher, men helst ogsa bvder på forbedringer.
Med bare med r-rogle få besøg på diverse
modelfll'r'epladser og hobbymesser kan
han hurtigt konstatere, at ilgen klager over
Tivin Starens pris og t'lrryeegenskaber, men
at man på byggebordet kunne ønske sig cn
mere problemfri montering af vinge, firme
og haleplan, mens sr-ome brændstoftilhængere efterlyser en finere overfl adesh-r-rklr-rr,
et understel til jordstart samt en storre lighed med et rigtigt fly, hvis elfly skal blir-e en
de1 af deres verden.
Opgaven er derfor at finde et fly i virkelighedens verden med 2 motorer, en rektangulær lrøltsiddende vinge og fast understel,
men vel at mærke i et elegant design.
Svaret er næsten givct pa forhand, det ma
blive en Partenar.ia P68, der i tilgift har
svært ved at gå i spil, g3r-rndet haleplanets

Den største forskel ligger taktisk i Partenaviaens kraftigere motorisering, der er nød-

vendig ved jordstari lra 9r:esbaner, mens
understellets luftmodstanr-1 fonnentligt opvejes af et lidt tyndere vir-rgeprofil set i forhold til rivalens.
Mål og vægt lover umiddelbart identiske
flyveegenskabel, men råder du ikke over en

golfbaneklippet bane, e1ler onsker du lidt
mere knald på flywningen, kan du med fordel samle modellen som en P.68R med op-

trukket understel uden at gå udenfor skalarafirnerne, idet undelstellet alene vejer 110
c.

At understellet ikke giver men'ægt i forhold til konkurrenten indikerer samtidigt,
at der underwejs i konstruktionen er sparet
r,ægt på bekostning af styrken (tyndere
skum og mindre træ), så man skal ikke starte med Partenaviaen som første model.

facon.
Byggesættet

0m modellen
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Alle skumdele er inde i kassen pakket i bli-

Overfladeproblemet loses ved at bruge et
hvidt skummateriale så firkomet, at det
nærmest ser ud som glastiber og i den I'idere konsh-r-rktion skeles der kraftigt til TWin
Staren både hr.ad ansår byggeprincipper
og - som det fremgar af skemaet - også af
mal og veegt:
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Et gæt på modelkonstruktørens filosofi

Med Twin Staren som p.t. mest solgte model i Europa må man som konkurrerende
fabrikant enten affinde sig med situationen
10
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sterplast og fittings og smådele er endr.ide-

re anbragt i særlige rum, så risikoen for
transportskader er minimeret.
Mængden af fittings er lige så kompiet
som ved Twin Staren, om end det ser anderledes ud, da der her dels er tale om Kavans standard produkter og fiberdele lavet
specielt til Partenavia'en, men bemærk der
bruges ikke egentlige hængsler. I stedei beklædes hele oversiden af vinger/krængror
og haleplan/højderor og den ene side af finne/sideror med selvklæbende dekorationsfolie, der dels fungerer som hængsler og
dels gør overfladen mere modstandsdygtig
overfor trykskader.
Byggevejledningen, der er en tolv siders
tegneserie med meget lidt tekst (tysk og en-

Srlsk)

e

r

let.lt ior=t..i t.tred forudgående erfa-

Dekorationer

i.'r lr.r Tir'in Si.-:rr'tr, men pas På. Der er et
:.:: si-\!rtL''t..icr itrretaget ændringer i for:'...-j ..- --.: .:.{inale ved inds"cttelse af

For at spare modellen for så mange trykmærker som muligt undcr byggearbejdet

.r

figur 1.A)
Alle dckorationer er samlet tæt på 1 stort

:,:r

sr .ir r -.i-r ci. nlells tegningcn \js(]r no_ - --.:
: .:-- .: :. :længerledningerlle til kræng:- ::>: : -.=,r' r'ist som flaclkabel mens teksi:r r r::sir er snoet kabel, der har r-uindre
_

r:r-i:r-: :,i .ri fange elektriske iors$'rrelser,
- : : . --,j angår nnderstellct skal det ikke
:-,t-r. {n1 r'ist på hovedtegningen, men
-.

r'r.ri€S sa hjulene kommer så i.rngt tilbage

\rrr nuligt,

hvorved modellell kommer til

vaigte jeg at starte med dekorationeme. (Se

sammenmllet ark, der me'd fordel kan rulles ud straks kassen åbnes, sa det kan flade
ud, inden udskæring.
Selve folien er særdeles behagelig at arbejde mecl, og skærearbeidet gar let med en
skalpel og en kort og en lang lineal.
For at få ryddet op på arket startede jeg
med kroppen.

.:: sia hrngere på næsehjr,rlet og stYre mere
præcist ved alle hastighede'r.

Kroppen

Endvidere er enkelte shrmper ojens)/nligt
ut-lskiitct hen ad vejen - m..rske til ære for
:;n-rarlrejclet med Kavan - ucle'n ændring af
.. c;iednilr*en.

Kroppen dekoreres med 3langsgaende striber, der ifø1ge tegningeme går ira næse- til
halespids. Vel gør de ej - medmindre du
skærer et par cn-I. af kroppen.
Øverste stribe følger på beggc sider kropot pa vcnstrc

Radioudstyr
K.-,i .-,n

pens larrgsg.rende støbesprrr,

itrrltandler ikke racliouclstt'r, og an-

:.'.. r i.un mal og vægt p.r sen oerne,

s()m

.icr sk.rl bruges 4 af. Ligeledes oplvser de, at
.i.: skal bruges en fartregr.rlator mer-l strøm;..rs!ning til modtagererr (BEC), der som
ninimum kan håndtere 10 cellcr og køre
mccl eu konstant belastning pa -lt) amp.
Prolen-rodellen blev sarnlet nrr'c1 s.rntme
ur-lsh'r som Twin Starcn, or-rr crrc-l clet L-retød,
at sen'ohullerne måtte udvicie's Iidt mcd en
sk.rlpel.
Yærktøj og lim

I store tr:ek det samme r'ærktoj men med
:iiiæg af en slibeklods og sanclpapir, de1 i(tr. skal r';ere korn 180 som anfort pa side 3,
nen side 5s korn 400, der ikkc cfte.rlader
.r-nlige slibespor pa skumclelene, nlen
h'æri imod, får dem til at se endnr,r mc.re fiberagtige ud.

Som slibeklods kan m.rlr .rnvenrlc en
stump bræt, men personligt forelrækker jeg
.rt anvende en kombination af korkkkrr'lser
os klodser af rnellemhård skumgummi.
Som lim anbethles 5 og 20 nlhutters
epoxy/ mens jeg fortsat anbei.llcr bmg ai
hvid lim i så stor udstrækning som muligt.
Og så

til

D-GART

byggebordet

Byggearbejdet indledes med aislibninq .ri
alle støbemærker og spor af forskvclnir.rqcr i
støbeformene for at sikre en periekt montering af dekorationsfolien.
Slibearbejdet kan med fordel og for huslredcn udføres udendørs, og alt siibestov skal
fjemes, hvortil de meget opreklamerede
Srviffer klude er yderst velegnede.
Herefter er det bare at følge byggevejledningen - eller er det? Jeg gjorde det ikke
konsekvent, men tog, som det fremgår af
følgende, egne og andres erfaringer med i
arbejdet, og som kan følges cller vælges fra.

side fblger c-lu den angivne r;ekkefolge,
men sådan at detbagerste sæt striber starter

ved forkanten af understellet.

Herefter
monteres døren og til sidst de forreste stribeseet.

Pa hojrc side er stribesættet delt i 2, hvor
du starter med den forreste i samme afstand
fra spidsen som du har på venstre side, og

når arbejdet el færdigt vil du se, at striben
ikke holde'r malene ved halen.
Det mr-r du s;r leve med eller skaere dine
egr.re dekorationer, hvis modellen skal være
helt i skala.
Sidevinducrne skæres ud og anbringes
med 2 store r inc-h,rer e'fter doren i venstre side, og et lille vinduc ibrrest i højre side efterfulgt af 2 store som vist p.r tegringeme.
Det er også tbrkert i forhold til virkeligheden. P.58A og B har 1 skrrt vindue i døren
og 1. tilsvarende forrest i hcrjre side, der begge efterfølges af et lidt minclre vindr-re, og
fra og med C-modellen er c-ler vderligcre et
tredje og lidt mindre vinc-lue i Lrcgge. sider,
så frem med kniven, hvis du til have en helt

nøjagtig model. (Se fig.2)
Halefinnen

Finnen monteres med dekorationer på over
sidc og en sort afiserpude på forkanten.
Start med højre side, hvor dekorationen
-.amtidig udgør finnens hængsling, og start
bagir.-r, sa du ikke af vandvare kommer til at
brække roret af, når venstre side m.v. montcre-s.

\i:nslrc. side er lidt giftig. Dekorationen
skal deles langs en næsten uslmlig stiplet linic, c-la roret ellers ikke kan bevæge sig. Tegningen viser en overskæring på fri hånd eiter monteringen, men resultatet blir.er flottere (lige), nar or,erskærilgen sker langs en

lineal for montering.
(Se fig. 18)

r( kl,rtliri.r'rl iL,iir'.
1)r(i og rtrrclrrkrnl sitld|
.. iir. ir.'t pa torkirlrrl. I)at i'ilni. { rr rtrlicl:k .1e:igrrrr .rlLiirg
iif(lL P.t, (r lrun Fr'rl kili'. trg/rrllirr \rls. Nrrrlirril('sLil 5r'i!
loir1 1iq firl:ilr rrLrl ltrrtrL:n*ori'r r)s trrr\j( rkJrli.

fJgur

1B:

I)rn r.'rte.rii>er cr l.lot et 't\ ki.!'

{};l rri'dii,tu't fikrr .rr\ isnirqr,rl \'il
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Haleplanet

Hele oversiden beklædes

i 6t stykke, og

som på finnen er beklædningen også hæng-

rl

arbejde som på Tivin Staren for at få vingen
til at ligge lige. Cockpittet fastholcles som på
Twin Staren (Jee brugte igen str-unper af

sel for højderoret. Som beskrevet i vejledningen starter man ved bagkanten for derefter at bØje folien omkring først siderne og

selvklæbende burrelrånd). (Se figLrr 3 + 4).

ti1 sidst forkanteme, og højderorets sider
skal først skæres fri, når beklædningen er
på plads.
Det lyder umiddelbart meget nemt, men
det fomdsætter at du får startet det rigtige
sted, og at du ikke strækker den eiastiske folie i forsøg på, at holde den glat og stram,
med det resultat, at hele haleplanet vrider
sig. Start med at almærke roret på bagkan-

Konstmktørens ide med epoxylimede servoer er ikke min kop te, og da jeg alliger.el
skulle gøre hullerne storre, fjernede jeg hele
skumklodsen og lidt til mellem servoerne,
og fastgjorde sen'L)erne med dobbeltklæbende limpude: :il siderne i huIIet. (Se

tens overside med

liirkel

og pen, og skær så

Radiorummmet

fig.5)
Antennen er son. n.iiigere nær'nte ført
nedenud af kroppen genneirl en sfump
plastrør i en vinkel p: ca. {5 er.rder, og der-

beklædningen fri fra arket med vokskarton

efter tapet fast i sin hah'e l.ængde.

og det hele.
Løft et par cm af folien fri langs bagkan-

Halens trækstænger

ten, ogskærkartonen r'æk, så folienhænger

frit i luften.

Sæt nu iolien fast langs bagkanten af højderoret, så skær'emærkerne på folien passer med dil afmærkning på skummet.
Fortsæt monteringen fra indersiden, hvor'

du trækker kartonen af og presser folien på
ber.æ55else, ganske som når du
sætter et siykke 1-ræfteplaser på huden.

Tiæksteengeme best.rr .ri 1'dsr.rr af 2 mm
plast,0,6 mm piano, sor-n skal forsy'nes med
gevindstykker og met.rllink ved rorene og
Z-bendved sen'oeme.
Det krær'er, at r'ærksteclet råder over en

loddctln uden flus
samt loddevand, og fremtangsmåden er
80-100 Watt loddekolbe,

plads i en

herefter:

Vingerne

2:
3:
4:

Påfør loddetin

5:

Vask loddesteddet omhvggeligt med
.,unå og sæbe, da det eller rr.rster og irrer
pai kort tid.

1:

D1p den ene ende ai Lrianoen i loddet'and

samme fremgangsmåde som ved haleplanet. For den ør'ede gn.er det ikke anledning til problemer, mens du som beg\.nder
r-il stå dig ved at ildkalde et par hjælpende
hænder, så den ene kan trykke folier-r fast,
mens den anden tr'ækker kartonen fra.
Fø19
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Planlægning af samlearbejdet

\ lt,

En gemremgang af vejlednirg og dii.erse
skumdele afslører, at konsh'uktoren anlrringer både motorlednir-rger og sen olednilger
i samme kanal i vingcme, os at modtageren
anbringes på etbræt i kroppen lige,ll'or di
verse kabler kommer lrd af vineen, så mod-

il
ffi

tageren på det nælmeste er anbragt i en
elektrisk fuglerede.
Den går ikke uderr iorsh,rrelser med rnit
radioudstyr, hvorfor jeg, som det fremgår af
det efterfølgende, har ændret møbleringen.
I vingerne er de to sæt kabler adskilt med
størst mulig afstand og i kroppen er modtageren flyttet tilbage til sen.orummet med
antennen nedenud af kroppen, mens farlre-

gulatoren er anbragt på brættet, ganske
som jeg gjorde det i Tivil Staren.
Om du så r'il følge sarrune fremgangsmåde helt el1er delvist, er op til dig selv og dine erfaringer med dit radioudstyr.

Fig.5.

t2
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Skub gevindstykke pa plads på pianoen
med den varme krdclekolbe

Besr,ærligt? Ja - så hvoribl ikke bruge samme metode som på Trvin Staren og evt. gøre
det lidt mere diskret ved at lai'e Z-bend ved
rorene og sætte dimserne pa sen'ohornene.
Uanset hvilken metode du r'ælger, er det
en fordel at beklæde de to Z-L-rend med en
stump isolering fra en tynd leclnile, så der
ikke kommer slør ved homene.
Haleplanet

Haleplanet skal på plads før finnerr, og skal
inden monteringen forsynes med hom, ligesom højderoret skal frigøres.
Skær roret fri i sideme og vip roret op og
ned indtil det går lige let begge veje. Opad
går det altid let, fordi skumkeme i hængsellinien bevæger sig væk fra hinanden, men
nedad hvor skummet bliver klemt, kan det
r'ære nØdvendigt at ridse lidt i skummet
med en spids kniv.
Herefter tilpasses og fastgøres trækstangens plastrør.

Samling af kroppen
Et

I
|,r lil!.rrl ir'1 il. r.\,r'.i{

Dyp gevindstykket i loddevand

hurtigt blik på stumperne viser, at vingen

fastholdes med 4 nylonskruer efter samme
princip, som du måske har set på Craupers
Terry, og der er derfor ikke noget måle-

Bruger du Kavans metode skal hele treekstangen færdiggøres før montering, mens
du med Twin Star metoden kan r,ente med
at sætte pianoen på plads med mindre du
vil have dimserne på servoerne.

s; f.rlcl -sættcr rlu Z-benden på hornet, og
iiipp.s'1 piantre'n af i rigelig længde til sene:!. ::.9asni:'!!. r,.rr sen'oerne er på plads.
S:-!.reii:.:. i skummet sikrer at haleplaI

:..: ::.i j.: -. -:.kelret på flyets lætrscieakse
i:.ir-: :-:::--::-:'lingen, men en malepind er
:..-''. =' -i-: :l'is du også vil sikre dig vand-. - --

..--_;rG

Finnen

-:.:-.=: il'ordan

trækstængerne laves, skal
;e: iemes mindst 2 mm skum nederst på
:rruren, inden homet limes i.r,st, men ellers
c.r

ffemgangsmåden som med haleplanet

Understellet
He'r er næsehjul og hjulkaber nok det mest

Kåberne øger mllemodstanden,
'lrilske.
men da clet er meget norm.rlt at se Partenaviaer enten uden næsehjulskabe eller helt
utlen k..rber, kan du med sindsro droppe
ciem trq oven/eje at montere Lrare lidt større
n;ui. tSe iig. 6).
Hovedstellet
- r.r lige ud af landevejen. Bemærk, .rt i virkc.iighedens verden er understellet hvidt og

ikke metalfarvet.
Det færdige stel skmes iast i gevindproppeme, hvorefter bunden lukJ:es med en
skr"rmklods.
Det er ikke verdens stærkeste montering,
og ior eller siden vil du turdc.r en darlig lancling rykks plopperne ud af krtrppen. For at
begrænse skader mest mulist, r il jeg anbe-

fale, at du fastgør skumklodsc-n til understellet med limpuder. Llrk de'refter spalterne. med strimler af mat hvid tlt-kor.rtions folie. Folien kan købes i metermal vec-l de tleste ian-ehandlere for små penqe.

hækkes frem og tilbage i røret.
På min model er yderrirret fæstnet med

fibertape langs bunden i hele cockpittets
laengde, for derefter i en blod bue, at følge
kropssiclen op via lufthullet i det tr'ærgående spant, lige ind på sen,ohomet.
Bemærk i øvrigt, at trækstangen sidder
tættere mod midien af sen'oen entl trækket
til sideroret, af hensl'n til rolig styring på
jorden. (Se fig. 7 + 8).
Sæt malertape på kroppen omkring hullet inden klodsen limes på plads, og luk også hullet pa den side af klodsen, der skal ind
i kroppen. Med rigeligt lim pa bund og sider trykkes klodsen nu på plads med et moderat fysisk pres. Oversky'dende lim, der
helst skal komme væltende op hele vejen
rundt om klodsen, tørres bort, hvorefter
malertapen tjemes.

\i::: r' . ,ri

Fig.6.
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Om vingerne

Vingen er modsat Twin Staren nden V-iorm
med kr-rn en eennemgående hovedbjaelke,
der r-rd over at stive vingen ai også dækker
over ledningeme til både sen'oer og motorer.

Bj:elken er kun lige bred nok til at dække
ledningeme med det resultat, at bjeelken
kun er i fuld kontakt med skummet yderst
på r'ingen, hvor der egentligt ikke er brug
for stvrke. Situationen bliver ikke bedre af,
at du formentligt må fjerne yderligere skum
over bjælken ior at få plads, til de nu foreskrevne, snoccle servoledninger.
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Næsestellet

- er genialt udtænkt, og kan c)g.-ia med små
midler gøres pænere.
Start med at prør'esamle hele stellet. Di-

lerse huller er boret fra ialrrikkens side,
men desværre ikke med den nrrt|'endige
nøjagtighed på min moclel, h\.orf(rr ieg måtte lave en ny fiberplade af oterskuclsmaterialet. En prør'eanbringeise i kroppc.rr liste,

at hullet skulle

gores længere, og at
lidt for at tiugte

træklodsen skulle slibes
med skummet.

tækstangen

forberec-tes pa samme ma.de

som halens trækstænger og yderroret sættes på plads.

Tegningeme viser to steder en lige linieføring og et sted, hvor yderrøret limes f.tst
til indersiden af kroppen. Der er frit valg.
Lige linieføring giver mindst mulig lriktion
og størst mulig irritation, når akkuen skal
ud og ind. Fastlimning til kroppens sider
må ikke tages bogstaveligt, da der så kommer så mange knæk, at pianoen ikke kan
13

af mindst sarrune tykkelse som til

TWin

til ringeklokker og små
højtalere er uanvendelige, da motoreme
ved fuld gas hver for sig trækker mere
Staren. Ledninger

å

l
a

fu,9

strøm, end sikringeme i et almindeligt hus
kan holde til. I bedste fald far motorerne ikke strøm nok, og i \'ærste fald smelter isoleringen med kortslutning til følge.

plads med hver -! rlraber 20 minutters
epoxy.
Bemærk, at motorernc'ikl<e skal monteres
som vist på tegninten. men skal roteres en

for motorhusets lufthu ller.
Hovedbjælken blel rrcrnteret med hvid
lim. Den sanune limh'pe blev bmgt sparsomtpå cowlene, sa de nemt kan skæres fri,
hvis detbliver nødvendigt at skifte motorer.
Servoeme blev sat i.rst med limpuder.
Trækstængeme bler. l.rvet som på TWin
Staren med o,8 mm Lriano, mens sættets 2
mm gevindstænger os met..rllink blev gemt
til større modeller.

Fremgangsmaden er hereiter:

Generalprøve

Sæt

dit timinssr-ærktoj fast forrest på

b:

Sæt motoreme fast i en skruestik

c:

Boj tappen tii venstre for tungen ud
vandret

d:

Sæt et par skruetrækkere eller lignende

ti1

i bagstykkets slidser, og drej bagsh'kket
mod venstre indtil tr-rngen ligger an
mocl tap nr.2.

e:

Ret tap nr. 1 op, sa bagsh'kliet igen er
låst.

sikoen for, at gniststøj fra motoreme ior-

Motoreme er i princippet valgfri, men som
forholdsvis ny må jeg anbefale dig, at du
anskaffer Kavans motorsæt til din Partenavia, og venter med at eksperimentere.
Sættet indeholder foruden de 2 motorer
af typen 480 Spezial endvidere 2 GiiLnther
propeller i Kavans sædvanlige blå farve for
halvhårde propellet samt 2 Schottky-dioder til aflastning af din fartregr-rlatot når der
må flyves langsomt.
Der er derimod ingen ledninger, som til
TWin Staren, ligesom der ikke er kondensatorer til sikring mod støj.
Køb ledninger sarrunen med motorerne

l4

kvart omgang, da skummet ellers lukker

bagstykket.
Ligesom med speed 400 er det en fordel
at time motorerne -1 mm modsat omdrejningsretningen, men det er lidt mere besværligt da Kavan motoreme ikke har de 2
små huller i bagsh'kket. Bagstykket er i
øvrigt låst.
Hvis du ser nøie pa bagstykket evt. gennem en lup, kan du ved minus-benet se 3
hak, hvor en kort tunge på bagstykket stikker ud i hakket længst til højre.

motoren

Om motorsættet

Til samling af de I i ingehalvdele anvendte
jeg 24-timers Araidit. \lotorene blev lagt på

I modsæhring til almindelige speed 400 er

a:

planter sig til modtageren. Men da de ikke
giver fuldstændig sikkerhed, foretrak jee at
skære nye kanaler. Dermed fik ledningeme'
så stor indbyrdes afstand som muligt og la
ikke parallelt. (Se Fig 9).

Samling af vingerne

Timing af motorerne
Kavans motorer sorte, og plus er heller ikke
mærket med rødt, men med et + stemplet i

Snoede ledninger nedsætter godt nok ri-

\;arme os i'l;ekker med et højt knald og en
grim lugt.
Er du banqe for at gøre noget forkert, kan
diodeme helt undr'æres, indtil du har fået
mere erfaring.

Montering af Schottky-dioder

Dioderne nedsætter som sagt belastningen
på fartregulatoren og tbrlænger flyvetiden,
men det betinger, at dioderne fastloddes
korrekt, da de ellers forårsager afbrænding
ai regulatoren. (Se fig. 10).
Rigtig montering hjælper imidlertid ikke,
hvis du senere under montering af ledninger og stik, far bvttet om pa et par ledninger,
så inden du sætter dei hele fast i vingen, tilslutter du en næsten.rl'ladet akku direkte til
ledningsnettet r-rden brug ai regulatoren.
Hlis motoreme snurrer lvstigt er alt i orden, men hvis en motor står stille, har du
enten loddet dioden forkert på eller har fået
byttet om pa ledningeme ved motoren.
Hvis begge motorer står stille, har du byttet
rundt på ledningeme r.ed stikket.
Lav ikke testen med en akku med meget
strøm. Ved forkert montering ryger al strøm
gennem diodeme, som bliver brændende

Efter flere uger med vincl ira svdligere retninger, der altid grve.r krathg hrrbulens på
vores bane, tegnede leimr-l>iqten endeiig til
ren østenvind den ibrste lrrrdag i efterårsferien. Efter princippet se'nt i seng og tidligt
op stod hun der - smr.rk som et fjeriet stjerneskud, (hvis man ellers er ti1 italiensk design). Monteret med C.rm Speed propeller,
som jeg bruger med stor succes på Tivin Sta-

Det ferlette var det nlr sa som så med.
Uden akku viste digit.rh'ægten 1.075 gram
så når mine SP1.700 akkuer kom i med deres 458 gram røg \':egten 133 gr.rm over de
angir.'ne ca. 1.400 gram. \Ied en af de nye
CP1100, der kun vejer 352 eram ville vægten være endt på7.427 gram.
I mellemtiden var vinden tiltaget og drejet ned i sydøst, så altså ingen prør'eflywning. Derimod en køretræning, som nok
kunne behøves, da det er rnin iorste næsehjulsmaskine i næsten 17 år. Men der kom
ikke nogen kørsel. Banen er i ar hærget af
buler og mos, som vilde dyr endevender
under ormejagt. Dronningen stod bare på
stedet med motorerne kørende fbr fulde
omdrejninger.
Naeste morgen fortsatte forsøgene med
forskellige propeller på den hjemlige
plæne, og med de gamle grå Graupner
størrelse 6 x 4 så det lovende ud.
Tilbage på fly'vepladsen kunne ieg dels
konstatere, at selv 6,5 cm modelleme kørte
fast, mens Partinavia'en først fik problemer,
når græsset stod op over vindueme.
Derefter tilløb ned af banen, hvor maskinen lettede for straks at blive sat, da vinden
fortsat var i det turbulente hjøme.

\u

virke'de det lovende, og efter 5 minutte.rs krrsel og hoppen op og ned, blev motoreme rn.rlt:il 1-1.000 omdrejninp;er med et
s.rnJet.:m:e:e itrrbmg på24,12, mens forL-m:ci -,'^ :-: i. nar gaspinden var trukket tilL.:g: :,- l'.',::'. Si.-rr'ens laveste ikke heit sty-

Rorvirkningen var harmonisk lige fra
fuld fart, der imponerede en fremmødt kollega, og helt ned til stall, hr.or Tir-in Staren

--.-.-t--!
-----^:_
\ cldl
l<>r-i- --l --.

herefter sat fra 8 til 10 milutter afhængig af

t.

Premiere

c!--:---: morgen startede med tæt tåge og
r:. -riai r.ejmdsigts påstand om vind fra syE meter i sekundet. Et blik ud af vinduei led middagstid viste, at vinden i så

..L-ii pa

fald kom lodret ned ad flagst.rngen.
Hurra for flekstid og af sted til flyveplad>en. Ikke en vind, ingen generende sol men
dug over hele banen, så hjulspor og dermed
startl;ensde kunne måles nojagtigt op.
\'lens akkuen endnu var opladningslarm, blev modellen sat r-rd midt på banen
oq fvret ai. og efter 25 meter slap forst næsehjr-rL't og 5 meter senere hovedhjulene, og
dr..nninF]en sang sig op lrnder himlen på
sin idrste tur. Der var sat ai ti1 6 minutters
skalatlr.r'ning plus landingsmnde.
I lobet af få øjeblikke fik ieg 2 olerraskel>er. Vingen havde fået V-form os modellen
tloj ikke bare pænt - clen tloi ganske ual-

mindeligtpænt
Et enkelt loop for halv gas oq - da klokken
ringede - hjem til en landing pa skinner og
maling ai strømforbru get.
Afladningen viste en rest pa SJ2 mAh, så
naeste fur blerz berammet til E minr.rtter med
skiitende hastigheder og "kr.rller" i form af

ellers kan være lidt mystisk.

Endnu en gang blev akkuen målt efter
landing, og flyvetiden efter jordstart blev
flyveprogram.
Længere flywetid er seh'folgelig mulig
blot ved at smide skidtet op i lutten som du
plejer med motoreme monteret med Cam
Speed propeller.
Og

hva'så?

Ikke lige ud af kassen, men med flyveegenskabeme taget i betragtning besr-æret værd.
En model, der giver dig fly'r'ning og videregående erfaring ud over det aLmindelige,
samt kendskab til en modelkonstmktion,
der med forclel kan omsættes til for eksempel en Islander, en Canadair eller en Skvvan
i samarbejde med klubmedlemmer, der
meslrer kunsten at skære i skum.
Lars Pilegaard
PS

Den med at elmodeller ikke skal vaskes hol-

der i ovrigt ikke længere. Efter premiereflyvningen måtte modellens underside og
haleplan spules med telefonbruseren.

lidt rygflyvning og rul uden nær'ner';erdig
kontrastyring på dykroret.

Blasfemi,

misbrug
eller
mangel
o
pa

respekt ?
En dag jeg var hjemme hos en klubkammerat kulne jeg ikke undgå at se
hans CAP 232 stå op af væggen i stuen. Personligt syntes jeg jo den plmtede mere end et billede, men sådan er
vi jo forskellige. - MEN!! Til min for-

Fig. 10. I)iofi,,r -l,,ri
. ! ,': flrrg ir.i iL l.. !

færdelse så jeg, at han har,de lagt et ældre nummer af Modelfln'e Nvt under
den, så der ikke kom oiiepletter på

t

gulvtæppet!
det er meget godt, men der findes,
da så mange andre blade end lige netop Modelf'1rle \r't - det er da blasfe-
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Steen Larsen, Køge
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Kender du til andre altemative måder
at bruge Modelflyve Nyt ... så hører
din grenredaktør geme om det!

Test af Robbe

Futabas nye FX- 14

Efter en lang periode med

stort set uændrede modeller
har Robbe-Futaba bragt nogle nye
sendere på markedet.

I
En af disse er Robbe-Futaba FX- I 4,

som RC-redaktionen har testet.

I

Æsken indeholder senderen med batteri,
den lille og lækre modtager 142!, krystaller,

hurktioner og r';erdier. Det kender vi fra
Nlultiplex- og dr-rere Graupner-sendere.

en Wsk/engelsk/transk i.ejledning og en
separat dansk vejledning samt en srvitch.

\oget

Prisen for denne pakke er ca. 2100 kroner.

\oget andet pafaldende nyt er de små digitale trimknapper ved siden af styrepindene. De har den fordel at senderen automatisk husker deres ildstilling, så rorene altid
er centrerede når senderen tændes. På tx
FC-18 skal man huske at gemme trimind-

Førsteindtryk
Det er åbenbart, at r-i her har med starten på
en ny serie at gøre. FX-U lisner ikke nogen
forgænger, men er udformet som en krydsning mellem en bokssender (handsender)

og en pultsender. Den er ikke lige sa stor
som en normal pultsender (205 x 170 r 52
mrn), og den er en hel dei fladere og lettere
end fx FC-16/FC-18 (kun 650 g). Den er udformet så den ligger godt i hånden, og den
har en dejlig giat overflade fri for udsparinger og krimskrams, som har en tendens til
at holde på skidt og mØ9.
I modsætning til bokssendere som fx FF7,
FFS og FF9 er den dog ikke færdig udbygget. Man skal selv installere de ekstra moduler og switcher, man mener manharbrug
for. Til gengæld er placeringen af dem ret
fri. For eksempel er der mulighed for, at
montere lineære skydeknapper i de to øverste hjømer på bagsiden. Der ligger de meget bekvemt for pege- eller langfingrene og
kan nemt betjenes, uden at det er nødvendigt at fjeme grebet fra styrepindene. Det
giver absolut plusser i karakterbogen.
Senderen har et lille display som minder
meget om det som findes på FC-16, med
nogle store tegn til varierende tekst, samt
nogle faste, mindre tegn og symboler rundt
om. Noget nyt er en "3-D Hotkey" ved siden af dispiayet. Den benyttes til at vælge
16

som har vist sig at \'ære en meget be-

tjeningsvenlig losning.

stillingen, og på FC-16 kan trimirdstiilingen sa vidt jeg husker, ikke gemmes i de enkelte modelhukommelser, så dette er et absoiut fremskridt.

Digital trim på gash-urktionen er dog ikke
så praktisk, da indstillingen jo ændres hvis
man bmger trimknappen til at lukke for
gasspjældet ved landing. Derfor medfølger
en switch som kan benvttes tii at aktivere en

automatisk motor cut-ofi, så tomgangsindstillingen ikke ændres. \Ian kan selv bestemme hvor denne sn'itch skal stå.
Ti1 sidst vil jeg lige nær-ne at hovedafbryderen er rigtigi dårligt placeret - nederst og
r-derst i hjomet. Jeg ved godt at den også
sidder her pa FC-16l1Si'28 og mange andre
sendere, men med FX-11s glatte overflade
virker den ekstr.r udsat. Jeg kender mere
end eet tiliælde hvor man uforvarende er
kommet til at stukke tbr en sender, idet den
er blevet rakt trem og tilbage mellem elev
og instruktør (med meget kedelige resultater for modellen til føige), og den risiko er
absolut til stede her.

Men FX-14 er forberedt for brug af
lærer/eler'-kabel, hvilket absolut er at anbefale.

Hvad kan senderen?
FX-14 er ligesom sendeme i Robbe-Futabas

velkendte FC-serie fbdt med -l kanaler, men
kan udbygges med vclerligere -1. l modsætning til fx FC-16 og FC-18 er FX-1.1 udelukkende FM (PPM), hvilket kan undre Lidt, da
senderen virker ret avanceret på andre områder. Det vil af mange blive betragtet som
et minus.
Senderen er født med modelhr,rkommelse for indtil 10 modeller, og den kan udvides næsten ubegrænset med C,{MPac-moduler. Et 4k-modul giver l ekstra modellel,
et 16k-modul giver 16 ekstra modeller og et
64k-modul giver 65 ekstra modeiler.
Det iille LCD-display pa 26 x 15 mm er
overskueligt nok, seir,om nogle af svmbolerne er ret små, men det er nok i høj grad en
vanesag. De forskellige funktioner angives
med forskellige forkortelser på 4 bogstaver
ligesom på FC-16. Det har jeg aitid fundet
lidt irriterende, men det er nok også en
tilvendingssag. Lidt r'ærre er det, at displayet ikke er glad for kulde. 3-5 r'armegrader er nok til, at det bliver både sløvt og
svært atlæse. Denne temperatur og koldere
håndterer de gamle FC-18-an1æg uden problemer.

Programmeringen sker ved hjælp af den

nye 3-D Hotkey samt en Select-tast og en
Home-tast. Det kræver også lidt tiivending,
men viser sig at være både nemt og praktisk. Fx skal en FC-18 bruge 8 knapper tii at
gøre det samme.

Antallet af forskellige funktioner imponerer også. Senderen har bl.a. justerbare
serwoudslag og flytbar servocenterposition,

vendinq af serr orehring, dual-rate, ckspo-

I lar!al.lt-- miksere samt en ret avanccrct kn tisrriL<er, tlaperous og differcntie-

trenti.-ri,

nng .ri rr-:;r.icrux, \Lhale-mikser, kombi-

::'.rkt: :--: -r:-=n{€ror
tl.:

r.

::

- :..-'

og højdelor samt for
-'..r.rt f orskellige stopr-r rs tirnkti-

-.lcr -'l ::-:::runltion for diYersc mikser::;:-,r:.-:::-:. Det er meget flot for en -sender i

i-::.: :::jilasse og for en sender som
:.:=::-j:i L'r ment at være en slags L.cgr.rr.:-:-:..ier på linje med de eksistc'rencle F-1-l
,. : :C-i6. Specielt de manse frie miksere
iillptrflcr€r. Dermed kan sendercn Lrenvttes
ii ret sa avancerede modeller - L.ac1e motormodeller og svævefly.
\Ian skal dog være opmærksom på, at
FX-1-l er en sender til fash'ingede modeller.
Den hal ikke noget separat helip.rsg1.111.
Udbygningsmuligheder
F\-1-1 kan udstyres med to lin..a.re sk1'deknapper pa oversiden og trr p:. L.ag-.iden i
irrert ai de øverste hjømer. Der,. k.rn demdtrver r.rdbygges med irrdtil Lt) nikcer- eller

k.rnalsrvitcher, 2 par ekstcme :rri!.sertrimnlere og 1 multiswitchmodr-rl.

Det burde udløse en mænscle cluskarakterer, at der medfølger en rlan-.k vejleclning.
Det sker nemlig alt for sjæi.leni. Ieg er dog
nodt til, at girre et stort tracir;* ior den elendige kr alitet på ovcrsættcixr. ; minc olne
er kr.aliteten så dårlig, at dcn ri;;r-.ie i'e.jledning er så godt som ubmgr'iiq. Eiementære
skrvefejl og udeladelser gir.er .-i rigiqt darligt indtryk og gør nosle s:cricr ieksten
næsten uforståelig. Man skuiie r:r.:skr. tænke over at:
''Thc bitrr''l,rss of loc' :-: :y
remains i*nf afier inc s,!:e::ii:
cl low pr rcc l= t:::c:::- '

Under Sikkerhedsanr-isnin*e: .\::. r:rin i\
l.rse følgende arr-modnlnr:: F.'.::..J:rg i
stormfuldt vejr." \'el, ieq vc..i i-r.r-:.., r:j.-:n I

oi :i, ':t-.=r * jr'rtfor, kan jeg da godt findc p.: --,r j.: rc:l r1.r
tanken, leje err r-ideo og rigtis L..:= -: :.r
sofaen. Men det ma man alisa .::t::'.-,- -kke...
Der står ogsa at "Hvis man ii:.ir: r..:
modtageren uden at senderen er tær j: .,--,:.
man risikere de samme ah orligr' sk::r::.:
både person og ejendom." Tja, jeg r e.: :r.'.:
at man først skal tænde for sendcre:r ri s.:,
for modtageren, og omvendt at m.ln- iLrrsi
sk.rl slukke for modt.rgeren og s.r ior =t'n.i.ren, ellers kan sen'oeme stå og tlippe, men
at det skuile udløse næsten borgerkrieslienende tilstande, r'ar jeg ikke klal or.er.
"Standardsættet kan også købes i to forskellige batteripakker for netop at passe dig."
h.rr det, men nar dct hvlcr

,.-,rii:t:'- :
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Dansk vejledning
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og "Læs iniormationen som fulgte medbatteri producenten." Har jo en ikke ringe un-

derholdninssr'ærdi. Med iidt god r.ilje kan
man nok iorsta hvad der menes, men det
givcr ikke særlis tiltro til clet ovrige indhold.

Endnu \'ærre er, it nan tlere steder er
sprunget kortere ellcr længere passager
or.'er. Ja, selv hele kapitler mangler. De'n
danske vejledning springer ira kapitel 2.2
Modtager til kapitel 6.0. Det betvder at alt
om ibrugtagning af senderen, dr,s. at 3.0
Specifikationer, 4.0 FX-1i Scndt'rcn, -1.1 Beskrii'else af sendercus br,fieningsorganer,
1.2 Alrning af senderens bassicle, 4.3 Juste-

kes for Robbe-Futaba at lar.e en meget god
kombination af en håndsender og en pultsender. Antallet af ftir-rktioner i senderen, de
mange udbygningsmuligheder; alle de variabie miksere og den nye 3-D Hotkey resulterer i en ret så avanceret scnder tii en

meget konkurrencedl'gtig pris. Den bliver
en hård

konkurrent ior \ft-rltiplex'Cockpit-

sender. FX-14 er en god sender som det vil
tage lang tid at voksc tra, clg et udmærket

valg som erstatning fbr et lidt ældre anlæg
ttden computer og modelhukommelse.

ring ai sh'repindene, 4.f C-\\lPac modelhnkommelser,4.5 Udskifhring af krvstal og
J.6 Uclskiftning af sender.-rkku, J.7 lnstalle-

ring or tilslutning af udbi'gmnesmoduler
(t'r

lcler 2 sider

i den tyske r-ejledning),

4.8

Visning af senderspeending, {.9 Undersl.ænr'iinqsalarm, 4.10 Opladning af akkuer,
-1.11 L.-:rerleler-funktion, .1.12 DSC-drift

Drect Sen'o Control), 4.13 Dataoverførsel
PC tr{ 5.0 Tilslutning af sen'oer slet ikke

-l

Plusser
Il

rr ilerjr, rr,rr riL'Lrtl
.l j) I ['riIr.ir] f-.!,!|.Lrr
\,llL rir' i: I :r:iri:, :.
i rir l..rrL:jrr:irr: rrr'' , :
\.ilrl:.ti:( ti iL,r I i.,

l),r

r'L r,

11,,i ,

,

r': rr.e!-lLlqet i den danske vejledning. Hvor-

:trr irkc', nar man nu cngarlg har gjort sig

icn i;r..aSe.rt fa lar-et

Minuser

cn dansk vejledning?

Konklusion

\orm.:lr er kompr6lnisscr forbturdct niecl
visse rranslt-r, mcn jeg ni.cner .it elet cr ir tl7

La Fert6 Alais
200 r
I
a

leg havde igennem nogen tid leget med ideen om,

at tage

til

Frankrig og overvære det årlige skala-

stævne for stormodeller Nu skulle det opleves!

!åmvæ

Is*M

Sups'
SlæC

La Fert6 Alais bliver afholdt i Cemy ca. 30
km syd for Paris. Jeg ankom fredap; eftermiddag, som var lræningsdag inden rveekendens show. Cemy er en lille flyweplads
med en dejlig lang og fritliggende græsbane, der til daglig bruges af sportsfly'vere, ultralights, helikoptere og warbirds.
Det er lidt langt at tage til Paris for ai kigge på modelfly, så det var med en vis skepsis at jeg steg ud af bilen og tænkte: Hvad er
det egentlig du har gang i! Men der var ikke en sky på himlen, 32 graders varme og
svag vind, og det skulle hurtigt vise sig, at
jeg ikke bler.skuffet.
På pladsen var en P 51 i luften, mens to
meget store Sopwith Pups var ved at blive
gjort klar til start. I modsætning til herhjemme er der vist ikke nogen maksimal vægtgrænse. Flyene deles ind i forskellige kategorier og får et luftfartsdygtighedsbevis efter grundig inspektion af specielt udpegede
kontrollanter. Regleme er så specielle, at der
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kommer folk fra stort set hele Europa, men
de fleste er fra Tyskland, England, Belgien
og selvfølgelig Frankrig.
De to Sopwith Pups var bvgget af to tyskere og var fuldstændie identiske, bortset
lra bemalingen. Med en spændvidde på 4
m, udstylet med \Arestiake benzinmotorer
pa 3-12 cc n.red røganiæg og en vægt på 60
kg var det et par velvoksne i1y at se på! Der
skulle I m.and ti1 at htrlde flyet mens en
tredje greb propelien med begge hænder og
startede motoren. Der mangledebare lige at
piloten i cockpittet ral.ie "contact", så havde
jeg troet ieg i'ar tilbage i forste verdenskrig!
Da begge modeller var startet, gik de i
luften og lavede et shon' med formationsfly.vning, røg, Lrftkamp og heie molevitten!
Nyd det store billede i bagrunden.
Lad showet begynde!

Lørdag formiddag begyndte det for alvoq,
og der var r.irkelig mange mennesker. Med

ltdm

n

1æ

BIS Coanet med æ epadvidde på
moæm,yægt6å k5, *ålå 112, 12 ffo€
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Futabandit

så store fly, var der også et mylder af kæmpetrailere og kasse\-ogne. Det afgjort største
fly var et B 29 bombetlf i skala 1/5 bygget
af beigieren Bart Vercruysse m.fl. med en
spændvidde på 8,8 m og 4 stk. ZDZ160 cc
motorer. Flyet r.ejer 205 kg og er udsty'ret

med24 sen/oer og 10 akkuer og stynes via 2
sendere (Graupner mc 24/20).
En anden r.irkelig kæmpe var en model i
skala 1 / 6 af en Lockheed Super Constellation. Den var bygget af belgieren Raymond
Melardv og har en spændvidde på 6,8 m.
Den er udsiyret med 4 stk. ZDZ 120 cc motorer. Her stod 28 servoer, 10 akkuer og 2
stk. multiplex sendere for s$ryingen af dette
146 kg tunge monster.

På et tidspunkt var disse to fly i luften
samtidig; synet og lyden af de to store fly
med deres tilsammen 8 motorer i formation
i lav forbiflf"rung var virkelig utrolig. Det
er svært at kalde dem for modelfly, for der
findes rigtige fly, der er mindre.

ich, G:etelda Viclem

f-,G€
ræ€t 55

Bæ RZ

k,

fugdyidd€ 3i

skalÅ 1,/e 8

æø,

c:=iå: =i.o!,
ai&e, Fr=!å il:4.
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flotte fly

Det er umuligt, at bcskrirc .:ljr. dc :.lorte t'h'
iac-l mis n.-.i'rc lroqle
af de største i l1æng. Englænclc.re:.. I..i.,:, Gre-

der var tilstede, men

enfield havde medbragt en \lcrcr. \\tllington med en spændviclde p; r.3 n-. oq
med 2 stk. 60 cc 3W motorer. Den r-t:.1. i,l
kg og havde 17 sen'oer og {;1[]i-g.-. c:-rirr'
styret af en Futaba FC-2E.
John Creenfield er i ovrigt den engclste

kontrollant for disse store modelier. H.:n
opfordrede til, at vi i Danmark os:.l L.€grndte err dialog med Iuftiartsmr ntlirircderne angående specielle regler om str)rc
modelflyr Han neevntc at myndighec'lcrrrc i
både TVskland og England var r.ed at sc vel-

i'illigt på

Af

6i n spædvidde.

nr,28c

De i alt -l piloter var virkelig k(.r-..er'.irerL.cle
og koordinerede hele ti cl en cl e:e> ::t : n rr\. rLr r.
Masser af

19d1ir,gæn på

en regelændrirre.

andre modeller kan nær'nes Steve

Hollands de Har.illand Comet med et

Eisode: E*CasdmAtlmtei6icj t5 ]6:5tsmspe4

spænd på 6,8 m, Franskmanden Pierre Ferrands Gee Bee R2 på 3,E m og en Zeppelh
Staaken R Vl bombemaskine fra 1. r'tlclen-skrig, pa 7,2mmed 4 stk. Aviom.rc -10 motorer os Lir-r r,ægt på 50 kg br gget ..ri fransk-

manden j. Claude Kaeuffling.
Der i ar mange specielle modeller. En af
clem var en model af en Caudron Atlante i
E5 ",, skala os med en spændvidde p.i 5,6 m.
Den yar L.ler-et færdigbl,gget blot 1_l dage
ilclcn og \.ar med sin karakteristiske form
re t usædvanlig. Med en JPX motor på 320 cc
os en \'æst på 120 kg var den også meget
imptrnt-rerrc-le i luften.
,\f kunstt'jvvere skal nær.nes en moc1e1 ai
en Sukhoi SU 26bl,ggei i skala 1/1,8 aibel-

gcrcrr Frarrz Tarrghe . Dcn lravde cr-r spær'rc-ii ititic 1'.1 J,3 m, og med e'n Hirth 40(l cc
'roror kom den op på err r,ægt prå 55 kg. Der
var .rlrstrllrt ikke r.u-rde'rmotoriseretl D.'i r'.-:r
faktisk rr.t vildt, at se -1,3 m motleltlr' 1.;: 11
kg komnre forbi tirr "fr-rld hane" i iar. hojde

3æ

a

mctor,vægt 1ækg.

på ryggen og mecl rnE p:.: Dci \.rn godt få
ens egne projekter

tii at l.lcgne ,rt::l

Det me-ct imp.9p".a"6.. r'ar i cr nok,

at

med alle disse usæct-.::ligc :lv r-.-:r tler faktisk kun sanske i; :e....i. .r{ ingerr .rf c1e virkelig store. De enr-.:e:(.:d.r vaf nogle bØjede' undersiel !.a ntt-cciier i en mere almindelig storrel=e. Iiclc .lcite store show blerr
afslr,rttet neii L'i \æn-lpe angreb på flyr.eplaclsen af ei i;::i :i nTodeltly med bomber,
rog og pr-ro:c.kr:k. Det Yar en flot afslutning:
\ar :11 i.:t.. ikke nok, kturne mtrn også
kiqse :.,'. :ls epladsens rigtige fly: Der var
r....-, lf,, Siearman, F4U Corsair, Fokker
DIi - . SE5-\ m.m. Så, skulle du r'ære i nærhe.rcn nred konen og campingvognen, kan jeg

sorli opiordre til at

besøge dette stær.ne,
som afholdes i en hyggelig atmosfære. Der
e.r ibr ør'rigt også campingplads og en lilie
restaurant på pladsen. Huppy Landings!

Bjøm Bayer, RFK
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Hawk lV fraCentury
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fulen for længst ovre, alle

cle

blode pakker

er åbnet! Det var på tide med en stor pakke

med en helikopter.
Turen gik ud til Rotordiscen. Her kunne
jeg se, at Century havde lavet en forlredret
udgave af Hawken. Jeg har gennem tlere
beglmderseminarer været med til at samle
og trimme Hawk III, og syntes, det ville
r,ære på sin plads at prøve en HAWK I\ . jeg
besluttede mig for et standard byggesæt,
som jeg ville tune i løbet af sommeren. Til
udstødning, valgte jeg en tune pipe, det
syntes jeg alligevel skulle være med fra starteu. Det er ikke nødvendigt for en nybegl'nder. De modeller af Hawk III jeg har prør'et,
var der nok power til at flywe rundt med.
Glad og tilfreds, og med bilen fuld af mange hårde pakker, kørte jeg hjem til hobbyrummet for at samle heli'en til god musik.

Harrk [V versionen jeg valgte er

90 9'. fær-

digbvggetmed OS 32 SXH motor, et fint altemativ tii den der ikke har tid til at b1'gge,
og geme r.il t'ære hurtigt flyvende. Det tog
mig to aftener og en formiddaq, sa lar
Hau'ken klar til første start (sa det med de
mange aftener gik mcd at lente pa godt
vejr). Der var nogle jusieringer nnden,ejs,
som jeg ikke r.ar helt enig med lbrslaget på
tegningen. Småting, men i den sidste ende
det der giver de liniære kun'er i radioen.

rigtige vej, det er ikke godt ibr koblingen,
hvis motoren har hrld gas ved start! (God
beskrivelse i tegning).

Full

Idlc

Ændringer fra Hawk lll til Hawk lV

For ikke at få snavs i motoren, medens jeg
skruer på Hanken, blev udstødningen
monteret, den passede rigtig godt. Man skal
skifte en M3 x 7 mm sklue på sidepladen ud
med en M3 x 30 mm for at få den rigtige afstand til tunepipen.
Dette er ikke nødvendigt med en standard udstødning. Jeg brugte unitape til at få
trykknippeien på udstødningen til at blive
Jeg startede med at skifte styrearm på
karburator (fblger med i sættet ), for at få
den rigtige vandring h'a sen'o. Før man
starter Har,vken den første gang, skal man
være 100 '2, sikker på at servoen kører den

100% tæt. Det er meget vigtigt, at den er tæt,
ellers får man ikke det rigtige tryk i tanken.
Bruger OS 8 tændrør for tilkørsel af moto-

ren. Efter at gløderøret er kommet i motoren, monterer jeg et glødesæt for nemmere
at få glød til motoren. Ellers skal man tage

canopv af hver gang man skal starte motoren. Det er en n\. tt'pe med en speciel klemme, c'ler vil sidde goclt fast på glodertrret.

den, med 8 mm. Detie medf-ørte, at sn'ashplaclen kom hojere op, og stabilisator.lrmene kom i en bedre stilling i forhold til hover.

\u bler hele pitchvandringen bedre,
rned de 5 grader som udgangspunkt. For at
st\-rearm ira pitchservo nu skulle passe,
blev den lbrkortet med 8 mm. Stynearm til
nik skulle s.r også forkortes med 8 mm for at
tt't hele var i r-inkel. Det så ud som et godt
r-rclg.:ngspunkt for første hover. Jeg brugte
en speciel gradskive og et vaterpas til at må-

le indtaldslinkelen ud. Det skulle passe
med de linkler som er beskrevet i vejled-

Thnken er formonteret, rr: :idder Sodt
fast i sideplademe, men der sL:l r..r i for tilgang ti1 brændstof. Jeg m.-::t:.'tic i ibrst
omgang 2 rør, et til brændsi.-: :-- :no:!rr og et
til h'yk fra tanken. Mellern :'n.,irrr og t.1nk
satte jeg ei godt filter der k-::.. :..:--=. clet er
r igtigt, at brændstoit'ct er :::ci.: rent ior
snavs inden det kommer in.i I c-r liile karburator. Hvis man vender i:l:r::: sm beskrevet, er det meget nemt;: :'....:e :ent.
Af radiogrej valgte jeg Futab-:s 9.11 1 >t rvo
til nik, roll, pitch og motorsi'.-:ili. Til s6'ring af halerotor bler- det en iR D 5025.
Den skal arbejde hurtigt san:::.:r rred gy-

ningen. Til iorste hover satte jeg pitch op
med - 2 grader i bunden, + 5 grader på midten og + 9 grader i toppen af styrepinden.
Halebommen er færdigmonteret med halerotor. Jeg r-algte alligevel at demontere
ge.rrkassen til halerotor for at r'ære sikker

pa at den er smurt nok. Der skulle mere

til etier mine teorier. For længere
gang-tid er det vigtig at tandhjr-rlene er godt
smurt. Ce.lrkassen er lukket, så jeg gav det
godt med 100 %' syntetisk universalf'edt
med tet'lon.

smorelse

.'tl
.--

roen/ som er en CSM ICG -10-- i':ezt med heading lock . Batteriet er -l.S \- ::e.-1 1{50 ma.
Her er til mange flyvninqer. \i.-.iiageren er
en Multiplex Mini DS IPD. r: :.c.r sk.rl der

"investigeres"(undersot+c::..::r,rske, red.)
nr-;c .:i rnoclt.tge-

en del for at få den fulde

-/l
M3\l0Sd\cr

:/'

ren. Pitch og motorsen-Lr s.e:- r,lrlieres fra

indersiden af sidepl.rden. -', jc:i.,: .:tmonterede jeg sidepladen ior nen.r:e:e ai stvre
de selvskærende skmer, Cer h..-.ier disse.
Nik, roll og halesen'o bler. .1c:e::er r-nonteret som beskrevet. Batteriet i.-.s:q.rrde jeg
med strips under frontpladen. Her rirrm ieg
meget skumgummi imellem i'c:,:: nrndske
vibrationerne. Afbn'der fæsted* c:. sideplade. Her lavede jee en anrrrijl:1s med
strips og en pianotråd, for ner'-ne:e at kunne tænde og slukke fc)r strrrr:i]tien, d.r atl
bryderen sidder bag canopvei. \I.-rjæEeren
blev pakket godt ind i skumgu-nm: qrg sat
godt fast. Gyroen fastglorde jr.g ior-i pa

frontpladen, med medtblgende gr:..r..:ne.
Når man monterer radiogrejet, s's.r. nr;n
hele tiden have helikopterens hngtleeunki

i

tankeme. Hawken har ingen prot'ler.er
med at ligge inden for grænseme.
Ved montering af styrearm til pitch. roll
og nik, løb jeg ind i nogle problemer. Htis
man altid har 90 graders vinkler som utlgangspunkt, når man sætter helikopteren
op, går man ikke helt galt i byen. Jeg havde
problemer med at få de 5 grader indtaldsvinkel på hovedrotor bladene som beskrevet midt på pitch styrepinden. Jeg forlængede styrearm fra rolistyring til swashpla-

Styring til halerotor gar en smule trægt. Det
bevirket at sen'oen skal arbejde mere, og
der blir.er mindre fli-r'ning mellem opladningeme. Først pror-ede jeg med olie, men

det var ikke nok. Det er linkene

til

hale-

bladsholderne, der har en lille kant. Efter at
den er pudset væk kører dei som smurt.
Man må ikke pudse på kuglen, der sidder
på bladholderen; da den er af plast. Nu er
det bare at sætte halebommen ind i mekanikken, og det passer meget godt. NIan skai
r'ære helt sikker på, at forbindelsen til halerotoren er kommet rigtig på plads. Det ser
man r.ed at dreje rotorhovedet. Halefinnerne er klare til at skrue på. Her sætter man
ogsa de to afstivere til halebommen fast i
den horisontale firure.
Canopvet er nemt at gå til. Det er fra fabrikken godt mærket, hvor man skal skære.
Der går lidt tid med at tilpasse plastikskærmen, der skal skrues på canopyei. Klistermærkeme er nemme at sætte på, man
skal bare sorge for at rense godt med sprii
ior man klistrer.
For forste start er der nogle tilg man skal
r.ære 100 ni, sikker på kører rigtigt. Som det
fbrste checker jeg at alle sen'oer ber'æger
sig, og at det er den rigtige vej. Futaba og JR

korer modsat, så her skal halesen.o vendes
ior at køre rigtig. En af de ting, der kan få fatale folger er, hvis gyroen ikke virker den
rigtige vej. Jeg satte de data som vejledningen tbreskriler inct i min Futaba radio, og
målte sradcr en sidste gang. Seh' om
Har.n'ken h.rr et ijederbelastet startersvstem,

bruger jeg en starter med frilob. Det til sige,
at når motoren starter folger bare startertrækket med rundt. De siore tandhjul i mekanikken fik også en omgans t-edt for start.
Så kom dagen endelig, og ieg r.ar bare
klar. Med godt opladede akkuer og hrel pa
dunken drog jeg ud på pladsen tbr at prove

det nye flyvende unikum. Det tbrste jeg
tester er rækkevidden på sender og modtager, det er meget vigtig for sikkerheden. Der

kom drivstof på tanken, som består af 59{,
nitro og 18'li, olie. OS motoren startede ved
første forsøg, det er en fornøjelse når det
virker som der står beskrevet. Jeg startede
motoren med den karburator indstilling
den havde h.r tabrikken, den skal gå med
meget fed blanding de iorste par tankfulde.
Første r.rng den skulle fra jorden ville
Hawken ikke holde omdrejninger, her var
det THR kun'en som skulle justeres. Efter et
par forsøg holdt den omdrejningen, og i luften kom Han'ken. De justeringer jeg havde
gjort mig umage med virkede, jeg vil ikke
bruge ordet perfekt - men tæt på.
Alt i alt s\nes jeg Century har lavet en
nem heiikopter at samle for dem, der ikke
vil skrue for meget eller simpelthen bare vil
r'ære t1l'vende i løbet af en lang n'eekend.
\Ian kan også vælge den version, der kommer i poser, hvor det hele skal san.rles fra
bunden af. Hvis man f'olger de anr-isninger,
der følger med til opsæhring ai kr,rn'er og
grader, er der ingen problemer i at komme i
gang som begr.nder. \lan skal nok tage
kontakt med nogen, t-ler har provede det
før, marr seh' starter Harr'ken tbr lbrste
gang. Når jeg t'rr-, 1.ro1 1'lrriet ntrgle timer med
Hawken, kan jeg bedre fort.:elle om dens
stærke og sr'.-rge sider. Hr,-ilke cleie man kan
skifte, og justeringer m.:r k.rn l.rve tbr at få
den bedre f'hlende.
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Jeg vender stærkt tilbage med mere om
Harvk IV i løbet af sonuneren. Når jeg har
tået fløjet mere og l€ert den bedre at kende.
Thomas Steensen
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- andet afsnit

til fastholdelse af vingen.

klar til

lemme skal følge understellets position.

I det første afsnit om bvggeriet af min Rafale B01, fortalte jeg om br-geeriet af kroppen
med isæbring af spanteme med mere. Nu er
byggeriet nået til en mere sp;endencle fase.

ne

Jeg har lavet vingeme færdige mecl ror og
servoer. Jeg har lavet alle hjuliemmene med

Her har

som pa vingeme. Selve'n'ingeroden p.rssede

Jeg er

hængsler og luftcylindre. Jeg er ogsa t.re'
glmdt at montere understellet, det vender
jeg tilbage til i sidste afsnit da jeg vil h.rr-e
modellen malet inden det bygges i. Ccrckpittet er også klar til at blive malet.

ikke perfekt mod kropssiden. Dette blev
fyldt op med en tvk blanding af epoxv og

cockpittet og dets instrumentering. Jeg har

Så er de

Her er der stadig en del jr.rstering og tilpasning at gøre, når modellen er taerdigmalet.

at blive malet.
Canardvingen
1eg

brugt sarune fremgangsmåcle

del med vingeroden,

da den ikke passede så godt sammen med
kroppen. Rodprofilet er lavet med et stykke
1 mm krydsfiner, som blev limet i ca. 5 mm
inde i vingen fra kanten. Jeg brugte en del
tid på at få profilet til at passe godt til kropssiden, inden jeg forstærkede limningeme
med kulfiber, og fyldte op med en tyk blanding af epoxy og mikroballoner. Hele herligheden blev presset ind mod kropssiden i
våd tilstand. Det bevirker at vingen passer
100% ind mod kroppen.
For at vingen ikke skulle blive limet fast
til kroppery har jeg brugt køkkenfolie imellem de to dele. På den måde har jeg fået lavet et stærkt, men let rodprofil på vingeme.
Efterfølgende har jeg lavet huller i vingeroden til ledninger fra servoeme og til skruer22

ikke den helt siore skala ekspert, så
jeg vil ikke bruge meget tid pa detaljer som

mikroballoner. Det er en gorl made at tvlde
huller på, da det bliver let og det er nemt at
slibe i. Ellers er arbeidet glort fra tabrikantens side. De er også klar til at blive malet.

købt to pilotdukker og to katapultsæder. Da
jeg havde samlet sædeme og satte piloteme
i dem, opdagede jeg til min rædsel at piloteme var for høje. Deres hjelme gik imod

Hjullemmene

Multi med den lille rondelsliber

Yingen
Jeg måtte arbejde en

Cockpittet

Her har jeg bmgt meget tid, da det er

"hooden". Her fik ieg brug for min Dremel
så

utroligt vigtigt at de bare virker hver gang.
Det vil sige at de skulle lales nøjagtige og
st;erke. Ieg har bmgt de helt store aluminiumshængsler ira Rob..rrt til at holde de store hiullemme pa plads. De små hjullemme
er hængsiei med almindelige pindhængsler
ogsa lra Robart. -\lle hængslerne er limet

med en blanding .ri kuliiberrowings, tix-

middel og epo\\: Tix-middel er et fortykningsmiddel til epoxl', som får den til atblive der hvor du putier det hen, uanset om
efirneme vender på hovedet eller står på siden. Ligesom et stykke fyggegummi. Når
epoxyen er hærdet har man en stærk limning. De store hjullemme skal fungere ved
hiælp af nogle luftcylindre. De små hjul-

på. Jeg raspede lige nogle millimetre af deres bagdele.
(Hvis jeg kunne have gjort det samme, dengang jeg søgte ind til flyn'evåbenet, ville der

måske alligevel r'ære blevet plads til mig i
en F-16 ...)
Nu skal jeg ti1 at påbeglnde malerarbejdet. Det er ikke det sjoveste, men det skal jo
gøres. Når jeg tænker på al den tid og alle de
penge der er lagt i projektet indtil nu, så kan
det godt betale sig at r'ære ekstra omhyggelig med malerarbejdet. Jeg har spartlet de
værste ujævnheder ud med en blanding af
epoxy og mikroballoner og nu skal jeg så til

at spartle alle de små ujævnheder. Dertil
bruger jeg en 2-komponent glasfiber spartel, som hærder på 15 minutter. Jeg skal jo
videre. Snart er det sommer igen.

70&vÅDå

Tornado ll

I

efteråret var vi et par stykker fra Woodstock, der drog til Hanstholm for at flyve noget combat, Jeg selv medbragte 3 stk. Obelix og I Spunser. Det

viste sig at være en fejl, en sjov feil. Det blæste ikke ret meget, og så er Obelix ikke det rette valg, når de andre flyver med vinger.
Der var dømt

"offer", når en Obelix viste sig foran skrænten, Det viste sig dog, at det kan være ganske underholdende, men en hel weekend?

Så gik jagten

i g*9,

der skulle tindes en

EPP vinge. I Hanstholm havde

vi

-t

nogle

billeder, så det var bare at kikke godt på
dem.

tyskere der fløj med Zagi. De i-loi en del hurtigere end de andre vinger der..'ar iil stede,
så det måtte jo blive sådan e;r, \Ien den
kunne kun købes i T)'skland. \u er Zagien
jo ikke den billigste vinge. og ned forsendelse oveni, blev det en meget dtr r-inge. Så
den blev droppet.
Hans fra Electric Flight Equipneni mente at
han havde løsningen. De havcie iiqe tået en

Der er skrevet flere artikler i Modelflyve
Nvt om by,gning af combat og EPP fly, så
dem læste jeg igerurem, og det var en rigtig

EPP vinge

Flyvning

til 425 kr

... Det er

brlligi. -{lle de

andre EPP vinger, jeg har :et pa.. KlEter mellem 700 og 800 kr, så jeg hlern-<,.t'te straks en

Tomado II.
Byggesættet

god id6. Jeg vil ikke gå dybere ind i byggefasen da det er godt beskrevet i byggevejledningen og de andre artikler, jeg vil dog lige sige, at det med flamingoror virker godt,

seh'om jeg r'.rr meget tvivl.

Fredag d.27,/71 r'ar dagen at prør'eflyve.
Vinden kom lra nordvest ca. -l m/s og temperaturen lå på ca. 0 ggadea så jeg tog ud pa
Jelshøj som er den lokale skrænt - en indenlandsskrænt.

Byggesættet er i en plastikpo- med 2 r'ingehalvdele, 2 flamingoror, 4 irrreaclister,

2 sidefinner i celleplast og en-br.r*sfon-irring på tjekkisk (der er nu kommet en engelsk).
Tiækstænger, iink og rorhom er o{-a med.
For at gøre modellen færdig skai rran kobe
50 og 25 mm glasfibertape og spral kon-

taktlim. Man kan beklæde modeller med
film eller tape. Jeg valgte det sidste. Sprar'limen kan købes ved Bog & Ide os hedder
3M Display Mount permanent. Tes er iite
sikker på det er det billigst sted, da ieg gar140 kr for 400 ml. Men så er der ogsa til
mange modeller.

Akkuen blev sat til, og vingen kastet. Den
fløj lige ud af hånden stilte og rolig. Jeg fløj
lidt frem og tilbage, men jeg stertes det gik

lidt langsomt. Det kunne jo

endte det med at den bare t'loj som en drøm.
Hastigheden var også steget en del. I byg-

gevejledningen skriver de at $.ngdepulktet skal ligge mellem 203 og 209 mm fra
spidsen. Det kan den godt flyn'e med, men
på min endte det på 195 mm, og efter dykprør'e fra 50 m's højde ser det ud til at passe. Men det er også en smagssag, så prør' jer
frem. \line ror udslag bler,: Højde + 73 , - 15
mm og krængero4, + / -24 mm. Jeg har efterfolgende prøvet med lidt differentieret
udslag og er endt på 15-2091, , men det er jeg
ikke helt sikker på endnu. lIed de udslag er
den ikke for vild og ikke fbr slør'. Er modellen for vild, har man en tendens til at overstyre med sWrt til folge, oe sa får modstanderen jo nogie lette point.

I mine trimforsog endte Tcrmadoen i den
frosthårde jord et par Sclnqe uden at man
kunne se det pa mcdellen, det er ret fhntastisk.
Jeg fik lokket en klubiiammerat med en
Obelix med pa lidt conb.-:t en dag. Det var
den korteste kamp ieg har haft. Det varede
5 minr-rtter, sa h.:r'cie han r'æret i jorden to
gange - og den sidste gang'r'ar fatal. Toma-

r'ære jeg lige
skulle lære den at kende. Pludselig blev der
stille på skrænten, det plejer ai betyde termik, så jeg søgte ud fra skrænten. Og ganske rigtig, ca. 100 m fra skrænten fandt jeg
det. Tomadoen steg fint. Og for at følge termikken lod jeg den kredse. Den første cirkel
blei' lidt stor så jeg gav lidt mere kræng- og
hojderor. Det skulle jeg ikke have gjort,
Tomadoen tippede ud til siden og gik i et

- sa er c-ier

spin. Jeg huskede en snak jeg en gang har,de med Poui Møller om F;'ergfis og det der

anclre vinger, er jeg nok ikke den rette

doen er megei Lrverlegen i forhold til en
Obelir. Den taqer nemmere højde, er meget
nemmere a! strre, og den går ikke i stykker
iKie:a meget mere at sige, r'el!

Hlordan Tomadoen flywer

i forhold til
til at

gevel ikke mere end en eftermiddag at byg-

kunne tå den til at gå i spin. Han sagde at
grundene kunne være at tyngdepunktet lå
tbr langt tilbage og at rorudslagene var ior
store. Så da jeg fik konkoi or.er Tomadoen,
landede jeg den og tapede nogei blr-i snu-

ge vingen.

den.

jo altid prøve min Tomado. De smadrer jo

Selv om byggevejledningen var på Tjekkisk gik det nemt. Der er mange skitser og

Ud over skrænten igen, og efter et par tbrsøg og lidt mere blv og iidt mindre udslag

ikke lige sådan et EPP fly.

Bygning afTornado

ll

har ikke bygget skumvinger før, sa alt
det med tape var nyt for mig. Det tog alli-

Jeg

udtale mig om. Til sommer har jeg tænkt
mi-q ai bruge Tomadoen

til flyslæb med en

lelkro-anordning jeg har lavet. Så vil jeg
prore lidt mere termikflfming - og kommer der nogle nysgerrige sjæle forbi, kan de

Robert Danielsen, Woodstock
23

Bliv dus
med din akku
- appendiks

Ir

t

Som et resultat af henvendelser fra interesserede læsere kan
jeg afslutte artikelserien med nogle gode råd og ideer.

minde om, at konstrr-rktionen primært er et måleudstyr til "kontrolleret" afladning af især modtagerakkuer idet
det oftest er disse akkuer, der når de uverrtet tØmmes, er årsag til uheld. Men som jeg

Jeg skal lige igen

I
I
I

skrev sidst, er det jo oplagt at udnvtte
strømforsyning og modulopdeling til
skræddersyede mr.rltilaclersystemer.

Ekstra ltrdemoduler behover ingen automatik. Niir modulet er jr-rstcret, r,il det afgive den indstillede strom rl.nset den tilsh"rttede akkus celietal, ctog ikke over 8 celler
med den benyttede 1?\- h'ansiornrator. Ladestikket i frontpladen forbinclcs til +15(1)

(Akku plus) og stiften "C" p" tict pågældende lademodul (Akku mirrus).
I modr-rlopdelingens yderste konsr.kvens

ene akkuledning. Det krær'er ekslra stik og

ledninger, men da kreclslobet er en strømbegrænser, kan man r.rclcn at tilslutte akkuen forbinde amperemcteret direkte til apparatets akkubøsninger (men ikke til akkuen!)

Det sikreste cr imicllcrlid at indstille mullimeteret sonr volhneter (20 V) og måle
spaendingen over lademodulets 1 ohm
modstand. Vecl 120mA ladestrøm skal her
males 0,12 V.
Dtt kan \.ære en gocl ide at trække to ledninger tra enclerne.ri rlenne modstand til to
? mm bosninger vecl lrvert ladestik i fiontpladen, sålecles at man let kan tilsh,rtte et

mllltlncier og kontrollere indstillingen ai
den pagældende kanal. (Se illustration 2)

kan man bygge særskilte modr-rler son her
til startkassen. Det er rart at have'alt s.tnrlet

Belastningstest

fredag aften. (Se illustration).
Med modulet med viserinstrumentei k.':n
jeg - undtagelsesvis - hurtiglade fra kassens

En nvttig oplysning om aKruens lilstand
(indre modstand) kan man undcr en afladning få ved kortvariqt .ri belaste den med

indbyggede 12V akku med variabel lade-

f.eks. 1A.

strØm.

Det ene modul kan også aflade. Det afli-

ger fra konstmktionen her i bladet ved .rt
have sammenbygget aflade-, relæ- og sn.itchmoduleme på eet (uoverskueligt) print.
Et tæller'ærk med en række lysdioder fungerer som tidtager under afladningen.
Nye

akkuer

Når man skifter akku, vil den nye ofte have
større påtrykt kapaciiet end den gamle og
modulets "I}%C" ladestrøm skal da tilpas-

'"'run kan justere/konrroilere racrestrømmen på flere måder. Man skal altid tænke

På lademodulc.t sidder cler mellem regu-

laiolen 78L05 og trimmeren vderst til højre
en 10k r-nodstand, som er i serie med trimmeren. Hvis man til endeme af denne modsi.lnd loclder to lc'dnirrscr, cler fores til et ringein-k

Lr.r k.rtrint-ttcts forsicie, kan man ved
et :n k iortlcrble atlaclestommen. Man må
pai';r\c iast!-r1, inr-liil rler er tegnet mindst

eet prlrr.ki r'.. qr.rfr-n.

Spænclirr{t'r nr.r !kkc ialde r'æsentligt.
Enkelte celler

ilf5:i:'-':lJ[jil:il::T:"ouereen-

Ti1 formalet ma man nok lave sig et eksha
sig godt om, når man bruger multimeteret aflade/lade modr-rl, idet nogle komponensom amperemeter! Når modulerne er mon- ter må ændres.
teret i kabinettet , kan man helt efter elekSom det fremgår af ovennaevnte eksemtronikbogen indskyde amperemeteret i den pel, er aflademodstanden på 1 ohm valgt af
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pædagogiske grunde (err "pr4n" sammenhæng mellem spænc-lir-t* r)q strom).
Ved afladning ai kttn ee'n celle må denne
modstands værdi neclsættes til 0,22 ohm
(nærmeste standarct ærtli til den pænere
r'ærdi 0,25 ohm). Dcrr L.ehover nu kr-rn at
kunne håndtere 0,6 !\r.

Nu bliver 10k lrimmcren vcierst til høire

lidt hysterisk at indstille. Den skal derfor
rrdskiftes med en tilsr'.rreutle med værdien
1k.
På Switch-modulet m.r cler tnonteres et ek-

stra stiftpar til ryttererr r.rd for den nederste
af de 10 ens modstanc-le (st illustration nr. 3

modulændringer).

Omskiftere kan r'ære vanskelige at forbinde, men her vil dc't r'ære smart at bruge
en omskifter med f-lere dæk, sa den i positionen "1 celle" ogsa skifter lademodul. Man
behør'er kun at skiite relæmodr.rlets stift C
mellem stifterne C p.i to lademoduler. Tilsvarende skal relæmodulets stift A skiftes
mellem stifteme A pzr lademodulerne.
Desuden skal de to nye stifter på Switchmodulet forbindes.
Se diagram over omskifter. (Illustration 4).
Stor strømstyrke

En racerbilkører ville geme kunne aflade
med hele 5 A. Her skal aflademodstanden

til 0,5 ohm. (To 1 ohm/5 Watt i
parallel). Som transistor bør der bmges en
kraftigere type. Der er ekstra huller på printet til en BDV65B. Har man en effekttransistor, der ikke passer til hullerne, kan den
forbindes ti1 stifteme E, C og B. Tiansistoren
skal blæserkøles. Bmg f.eks. en CPU-køleplade med blæser. Dioden ved transistoren
erstattes med en kraftigere type - eller med

nedsættes

en "lus".
Bemærk, at de 5 ampere under afladning
kommer fia akkuen. Strømforsyningen kan

ikke levere en tilsvarende kraftig lade-

skrre lidt ned tor lyssh'rken. En opladegraf

strøm!

l.rar ineen særlig interesse,

Gløderegulator

Hvis trimnrt-potmeteret på et sad.rnt 5Amodttl ersranr-s med et trepolei stik, der iorbindes tii ei .rlmindeligt Potentiome'ter (gerne en 1l-ium-t1'pe) med fingerknap, kan
det br-ug* som glødestrøm5lgguliitor. \Ian
"..ri'1....ier" i.eks.

en 12V /6Ah gel-akku gen-

nL.n Sl.tderøret og modulet. D.r det

er

sirrrmstvrken og ikke spændingen, man iusieret må man huske at skrue ned, uår man
bruger en ny type gløderør og finde den rette indstilling, mens man holder crie n.red glodetråden (eller et voltmetcr itrrbundet over
gløderøret). Skulle man kortslutte gloderørsklemmen bliver strommc'n ikke storre
end derr indstillede r'ærdi.
lde

til afprøvning

Den følgende ide er teoretisk. Prov seh;
hvis du hører til forsamlinqen ai "seriose
pilfingre":
Helt smart må det blive. htis man lader
gløderøret erstatte 0,5 ohm mtxlst.tnden og
indstiller potmeteret (geme trimme-r her) til

r'ed Iangtidsladning kan vi næppe se "peak'et", så der er ingen grr-rnd til at bruge computertid til den.
\ogle skærme slukker selv for lyset, men
her kommer hele skærmbilledet igen, når
man f.eks. rører musen.

Prosrammet stiller meget begrænsede
til computeren, så her er en god anvt.nde.lse ai en ellers udrangeret PC! Synes
man at to skærme fylder for meget, kan
man ia en omskifter, der skifter skærm og
tastatur meliem to computere. Køber man
en manuel omskifter, koster den ikke mekr.-n-

,
5"'

\år

du har "indtastet" afladestrøm (500

mA) og kapacitet, tegnel programmet en
rod, lodret iinie i grafuinduet som en markering ai den beregnede afladetid. Der måles t1'pisk med 10 sekunders mellemrum,
men har batteriet stor kapacitet, beder programmet dig r'ælge et længere tidsinten'al.
Ellers vil skærmens 700 målepunkter blive
bmgt op, ior akkuen er afladet.
Skulle nogen have lyst til seh' at lave et
program - eller til at iave et bedre program
til os alle - oplyser jeg geme om anvendte

Nu bliver kredsløbet selvrequlerende,
idet de fleste gløderør gloder korrekt med

portbits, at1æsning af A/D-converter etc.
Det samme gælder udbygning af systemet,
så det Lriiver styrbart fra skærm og tastatur.

en spænding på 1,5 V ovc'r fråtlcn. (= baian-

Det udvidede program med fjemkontrol

mellem forstærkerens ino*ange).
Tilmed vil dette kredslol. Lrge slrommen,
hvis glødetråden er dmknet og clerfbr er
kold og regulere ned igen, nar den er varm.
Til gengæld har man nu ingen kortslutningssikring, så det vil \'ære en rigtig god

bliver clog ikke "Freeware".

1,5 V.

ce

ide at haye en forll,gtepaere til en bil eller en
regulær 6,4' sikring indskudt i c-len ene lcdning til akkumulatoren og bruge en gløderørsklemme af typen, der klenlmes oven på

Og så lige de uundgåelige

.

.

Endelig skal der bruges en regr-rlator, der
hedder 78L12.På tegningen står der 78L10.
Begge typer kan bruges. Vil man bruge modulet i siartkassen og forslme det fra en 12V
akku, skal man bmge 78L10.
Hvis du i artiklen om PC-modulet ikke
kan få "00001001" til at betyde 0,9 V er det

ikke din ski'ld. Der skulle stå "9" (lx9 +
1x1), svarende ti1 0,09\i !
0,9V udtæses som "90" eller "01011010"
Casper (MFA)

\ Iailadresse: mr'lab@mail.tele.dk

tyrkleifl

Dioden ved tr.rnsistoren på lademodulet
kan hedde 1\ 1001 til 1N4007. Den skal blot
kunne lede 1 ampere. På samme modul skal
der bmges en (doblrelt) operationsforstærker, der hedder "31S". "Fornavnet" kan
være CA, LM m. t'1. (Forskellige fabrikater).

røret!

lidt

ri,,,rrr\: r : r rg \1r'rl ci |i r.-:
r," r.., 1 :r'.'

a

'-.--\
rftr F
Ny.

-

om programmet

i sin tid at ler-ere progr.:mmet på
diskette eller CD. Da det ikke f-r'lder ret meget, er det meget lettere .rt senc-le c-let som
vedhæftet fil. Jeg skal bare ke'nde adressen
på din printerport. For en sikkerheds sk1'ld

Jeg lovede

skal du lige undersoge, om iilen VBRUN

AXtsU T

300.dll ligger på din computer.
Nogle læsere har haft programmct til afprør'ning - og fejlfinding. Kendte ic'il er rettede, men jeg hører meget geme ernt evt.
nye fejl eller gode ideer! Send en maill
Et problem har jeg ingen smart Losnine pa:

Akk{r lrmneprnH
0.s'l

Har man en screen-saver kørende, r'il den
slette grafikvinduet eller dele ai det! \lalingerne fortsætter imidlertid, så hvis man til
slut kan nå at gemrne data, kan hele grafen
gentegnes. Det sikreste er at slukke midler-

tidigt for screen-saveren. En afladning va-

3

a

*15{tl

a

6t

lx1,!

rer max ca. 2 timer, så man behør'er ikke at
være neryøs for skærrnen, men man kan jo
25

Spalten er idenne omgang lidt en kombina-

tion af omtale af nogle af årets nyheder som endnu ikke er i handelen - og ting der
allerede kan købes hos forhandlerne.

Irl
1

I

f

rir

lllis

$,
.rllttiiil

vi valgt at vise
noglt' ia spænclcncle thg. Har du appetit pa
mere må du hen til din forhandler og anskait-e kataiogeme.
Fr.r nlhedskataloqeme. har

Cr;upner

G:::::: .: -:-:: nok for (iri i. i.ilr:k nrcst spændt'nclt cla r'lt
ir.:a . : . r-: i. \ a{ helilo}rt(.rmelillrk !i.1 Pr()gr.rnDlet.
Hrr. ;-: -:, r:eronr Pristr,harrlu ikkc råd. (l)

:ru

D.t -t'rc :r.\: iirnla h.rr ilere frrrligbvggerl. i.r:r-ttl r
ning::rL.;. ii. : :r: :trtrelsc nrt l lcnt I il r-l.rr:r' :'.:r'.1: nr l. -i. ' -

ne.\'lhariili:Jt\ist trraiclr l(,f'tr'tr\fir C.,rl:l:::rrn
spænclri.l.irl'r lll crnogtr5.r.t,'::t:i ::.''\, . i i lbi,r'
takter til .trl i:fiiktrr'. {2)

r: ::: ::\i :tLri! l-rkrC nrO:: : -':;i::.. Lfdite er cr1
HLG (hantlkastsrrrr er) af derr nr : a :-::i,r'r -.rllc:trrciunktiorrtr.og bercgn(.t til SAL r: . - .::::-L.rrrnc)r - sh ng\:ii), !lcr rnllivcligt skrrlle h.i, ..
-. -:r tr hojt,rt op end
r' .:r,r nrritr,r i spltlkast krn l-r .i - :r -:.i tr.r.litionelt k.rst.
- "- .: ('f \ rgt p.i 320 r.
'.1 .:. l:, :r ir:r en spa.nclridcie r.:

Sknl dct \ ærr'i\ &\ , har Crruir:.
dcllcr, rrterr dei cr Updnte \ ih-r: \

\lulliFle\
' : ::: >:rrrc s\'&'\'r'rc, men
.-:_:-. -.:::::i:-. \l,r:. > - -:.:.-:aeregnettilfotfiD::: --_ , -' -l -::'-:, :::' -:: \ _:::.i'irlr'klgclrede_10(l
i: : --_ ,':: = : I -1,-:..r 'i. '._r'.lclerctp.trnvcdr'
f:.a:_ j- -: : :._ _-:..: - - :ii.injets,

\ dcl:t-:rsigt op

j. : C. :.: :-.::.rr. lit

\lultiplcrnr h. j rr i\ thcsi/q modt.rteL.i or.: .l.itr..rirk lr\-t.rl r)g 1l krn.rlcrhar
modtaqe f('n oqir i:r.iL.r gg.'t nulighr.i ior clobl.elt sironfotsyning med .rkkrror rn .tgning. (6).
En .ltden -:,'- !r-r. f -r.

rci

RX 11.

Dcnnc sikkerheel:--ttcr L'rugerL- nred nreset (l) re nodeilcr
stor pris
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Pa fbrhandlemes hr'lcler kan der allerede
nu findes manqe nve ting...
Beklædninq.i;ln fra Jrnara
\ i hr:;.rp,. -, ,- i. --.:: ::::iirr tta J.1mar.t, oq riti \:-:: --.tt:,
': .il \.1r 1ei ai arbeidc ntr,i ..: -:
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1,).
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r.: i.:n scs pi det.thninrl€l:
:::ie er det et par s.erdt-le;
r,eL.likkct mecl modtagerr.
r_:.: \ afti eri.trirlgcr mecl clent. l.
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Hobbl lforld fortæller om disse nyheder
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motor ned ejler uden ge.trs- i. i': 321,-. (10)

Fra Eleclric Flight
Flcctric Flight Eqrriprrcrthir lji--.:::_
\, t lrelt i (1, p1,n. l.r ll,^ r,,r,l --. . -
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:
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Diablotin Ti8er
Isamarbcjdemed St\rr K::

a::'l :. : j:... j:::..:r ::-,:{i,
: :. .,' .:- ,.r -:--:.:ri.ldePi92cm.(srnrntcir:..:::::..:
:.:. ...-::. a.- - tart.
: :.1 c, ller:
Flyvckl.tr r'ægt nte.i .a.:-i : : . -: :.:: :
:tl0!. \led Jenlvr....:..- . : ..
\.lndtr'i il\\rlt{ r't..i ... , ... j: ... .. :
... - .i.( I_
\_eaf deresmegetl.oput+:.D:

te

r
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manø\'rer. (1:).

Spitfirc NIKl

j:::;.:
i.-.. .: ::.:
S.orfiozA.lr.r.Denr.rr,r..i.t. )...:. r
.- :
.\eKr.rr\'.eFlp.li.r./a[t lj,.rrr. r:.:r,
.. - . .. :lfly!nintisrn.uø\'rer. ( I i)
I-ars Pilegaard har b\,gget denf e l1rJ..l ir: c. : -\. :- : : : _:. :,
Spitiirecrden førsteaf rrr r!\l-1.\!\l

re en artikel ned hans erfrringcr rre.l d..:: , r..;.
Focke tr!rrlf Fl\r 190
Focke lVulfer rtr.2 i denne serit:. Den lr.rr en s;.c:t.:i:;.:.::
100 cm. og en f1r'r'eklar \ ilgt p.t .a. 750 s. Dtlr \:n ii.t:,... -:.1:

klrssiske kutstfll,vni ngsl1a11o\ re. ( l -l).
Bemærk at både Spiifire og Fockc lvulf lt lerrr c; ntorii-::,
emalet ligeson nt Lr:de hjul, eear og propelme.ltrrin{r.r er
med i s:Ptk.f
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Jeg

tilstar gerne! Jcg har en svag l<aral<ter - i hvert fald nar dei gælder

fil<se sl<ummodeller. Jeg

matte bare have Foxbaten. Heldigvis var det

srna

I<un

400 kr. der skilte mig fra min drom.

Her er mine erfaringer med byggesættet og modellen.

,r.crr krrn licit nront.tgt.:::-- . -, rlcr
: -r. q()1 t:1.r'trli,q p,1 l,t'.ilt-:

Byggesættet
Br ggcse'tict lcr clcs i en stol kassc

ht trt t'r"t :iot'r'ilgc opt.rgcl rlt't urcstc
.rf pl.rtlrcn. I kasst'n e r'.rllc rlclc til nroclellen. li.rtiiogrcj, nrotor,,rkl<u og re-

Lidt gode rad om bygning
L
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nr(rr ,rr-l.,ri1r, -iq r ctl :icien.rl. \lotlclir'r. ir'rir,:i,qnct ti1 I
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\leil billt,derne L'tlcs t.ttrr]r rri - *
Lr\ gge pr.(lar
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l)el c:' ;r.r clcn sl.rgs ili,ticllci ikke talc onr Lryijg,c.rllrcjclt,
l-c sig lrrcnt.
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ir.g r ijlc havc lroj f.trt, sa i stttlet ior cr-r
Sl.tecl 400 satte jeg cn \Ieg.r 22/10/6
:rr)rstcløs motor i h;rlen pa'r mjrr Forlrat.
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i halcn
noqct st(rrre lno:rri-. En specialfræsel al tr-.t nrecl pålirr'i: groft s.uclp.rpir L)q L.n sktrielnas..,r.'kl.rretlc. htu'tigt clcttc job. Dcr var
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liclt

r-rdfr:æsnir-rs

1rr. .rt f.i pli,rds ti1 clclr

tir',:

ir.t r.r' jie- .ti mir-rc eftcllr.rr..cicrr
lllarlljU -\ \ it'rrr \ irrger. JCg slg[ 1rq:i
licli ;; rt.-,,.1s rt.-tiL'liale \'æk, s.t iirit-'.--,r:

strirrrrrlen heil n.trr.l propellcn
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ækket blir
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cn. 22 1\, Og
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sikkcl r.,: .r: yr,r11r.11'p1"1 k.trr k1.-rr-e c1c
højCI'c. L.ttl.i:r :r:.t i lr-rftetr :r)|t tt (lVk
så ktulte iitr:,--iir tltr', ior. \1.'cl 6ri
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t
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l-t,r'

kraft, sa i plaksis blivcl t-lr r ciitir'r'r rroget l.cnscre - hr.is jcg da ikkc i..incltr:
f'ør akkucrr er tom. Det manglent'lc :idetlark, lrar je.g ikke sa\;11et.
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tyngdepunktet placeret som byggeanr.isningen angiver. Man skal dog passe på ikke
at flyve alt for Iangsomt ved landinger. For
selv om modellen ikke staller, falder den

ll

dog ret meget nedad, og hvis man laver en
sådan "helikopterlanding", knækker næsen af modellen. Det er sket både med miu
og en klubkammerats Foxbat. Lander man
normalt, sker der ikke noget med modellen,
så den skal ikke bebrejdes noget i clen sammenhæng. Skum er heldiglis taknemmeligt at reparere, og uhelclet r'..rr hr,rrtigt ordnet med cyanolim til skum.
Flyvning

tr

Modellen fl1n'er stabilt med halv gas efter et
håndkast. Sorg dog altid fbr at kaste modellen fremad og ikke opad. De første par gange anbefaler jeg altid at få en anden - og rutineret kaster - til at kaste modellen, men
når modellen i'ørst er trimmet ind, er der ingen problemer med at kaste den selri \4ed
de angir.ne rorudslag er der mulighed for at
flyve meget snævre manøvrer, men de koster fart, og ser efter min mening ikke pæne
ud med en sådan model. En stribe hurtige
rul er dog altid sjov at udføre, og det kan
Foxbaten da også. Det skulle endda ga he'lt

I næste

nummer af

lil q\ti-..{ lli,l5 !j.i.

kan flyve den, hvis man aldrig har prøvet at
flyve RC-fly før, r.il jeg dog fraråde b"g)^dere at gå i gang med den - og slet ikke at
prøve at flyve den uden hjælp. Det er dømt
til at gå galt, og det fortjener den lille Foxbat

Modelflyve

Nyt kan du

ikke.

bl.a. læse:
Data:

r

eventyrligt hurtigt rundt, hvis man ogsa

Byggehjømet
I

bruger canardvingen som kraengror. Vejledningen angiver, at man kan få plads til i0
stk. 1250 celler, så cler er mulighed for at lave en endog meget kraftig motoriseret
Foxbat. Vægten på den iærdige model bør
dog ikke overstige 750 g efter vejledningens
anvisning. Hvis jeg skulle late cn ekslrem
hurtig Foxbat, ville jeg lime canardvingen
godi fast og bruge rorene pa deltavirrgen
som kombinerede ror.
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Konklusion

Foxbaten har for mig været et sjovt bekendtskab. Den ser fræk og anderledes ud,
flywer godt - både hurtigt og langsomt, kan
udstyres med et bredt udvalg af motorer lra
de helt billige 400 motorer til de noget dt're-

re børsteløse, er hurtig og nem at bvgee,
kan sættes op på mange forskellige mader
og endelig er den billig. Selv om vejledningen er fuld af anvisninger på, hvordan man
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Du kan også nå at bidrage!
Der er deadline 20. april!
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En hollandsk F1A model, der blev rrr. 3 til
VM i Califomien sidste år, kun ganskc få sekunder fra at kunne have dcltaget i den ailersidste flt'-off meilem Per Findahl, SWE,
og; Maarten lan Di1k, NED, præsentercs her
som tegning.

Konstmktortn oe piloten hedder Ivo
Kreetz og cr relaliv nt. inden for branchen,
idet lran kun cr omkring de.21 år. Alle hans
VM modellcr.r'ar utlen BUNI og sclvom
han egentlig trgs..r ;rlar.rlægger at bygge et
par BUNT-r.nodeller; sa er h.rn en af de allerbedste til at tltn,e r.rdcn. \ogle danskere
mener, han cr ligtig god i termik og vind, og
at hans k.rt.rprultstarter overgår middelmådige BU\T starter.
Det er kar'.rkteristisk for hans modeller, at
de fl1,1'1.1 mcd mekaniske tinrere med kun
en errkelt hrnktion - til telmikbremsen - og
at dc cr ret simple i ør'rigt. Forkroppen er en
opbvg*"1 p.tdsfinerkasse r-ned muli gheder
for m.rnge installationer. Baukroppen er for
clet meste fra SZABO trndtaget på den her
viste, som er en bl.rndir.rg af glas- og kulfiber. Højstartskrogen cr en msssisk Makar-

or'/Kacharov katapull(1sg. Ivo siger, at
den er fantastisk solicit lavet og aldrig sr.igter.
Ny bog af Bill Hannan

5.-::.ct \Iodelflp'e Nyts læsere er der sikke'rt en dcl, der
-<c:rier Bill Hannan fra Magalia i Califomien, som uclsi-;e: :f en stor serie hæfter og bøger om snra skalamodel-

-91 .rg kun-for-sjov modeller. PEANL'TS & PISTACIJIOS,,'IODELS & MODELLERS, PEA\UT PO\,VER,

rl

Vingemcs r ridnirrger (modellen flyver i
venstrekurvc.r) er mcget vigtige for trimmet, både nrcc'l hensl'n til glide- og te-nniktrimmet, og i særdelcshed med hensl'n 1il
katapultst.-rrtcn. Se tesllirrgcn næste side.

Modellcr mctl de ligtige r.inscvridninger

STICK & TISSUE og CEE BEES m.fl.
)en sidste nye, som er fra sidste år, heddcr \IODELS
& \1ETHODS,erpå28 sider (som sædr.anligl) og inde-

(indlrvgqede sk.ær'hccler) t1r'r'er bedre og
læusere os holder sig i termikken.
Til \'\l brtiqte h o SUPER C4 til start nr. 1

holier

og 2 og alle fh'-off starter. De mellemliggen-

masser af byggetips og flyhistorie, samt en del
bvqqe:eEringer. Det er bla. Antoinette, Avro 1912 model
C, OTTO Renneindecker 1913, Contester home built og
\lonr,et Sonerai racer plane med VVV motor.
Der er masser af dejlige og flotte billeder. Fem stjerner!
JK

\Ian

kan finde hans hjemmeside på:
n'rln'. hrunrr-a\'.com
Fås hos:

HANNAN'SRUNWAY
Box 210

llagaiia , CA

95954

de runtleri.lei' t-loiet med G2, som har lidt
minclrc sp.ærrtt'idde. Hals placering yiser,
at det ikke altid alene er supermodelleme,
del vindcr eller får gode pladser. Med
trærrirrg og veitrimmede katapultmodeller
k.rrr også nå meget langt - og så er del vel
ogsa sjovi. Og så er det r.el også tanker,ækkende, at nr. 1,2 og 3 ved VM var en svensker og to hoilændere!

lK
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0-starteren 2002 (20.-2 l. april)

Det blev L.resluttct at droPPe Kongenshus
Hede som stedet ibr årets 10-startskonkurrence og alligei el vende tilbage til Tiollesminde vecl Hillerod. Og Per Crunnet har
meldt sig sr)m konkr,rrrerrcelcder. Har du ikke tilmeldt tlig endnu, sa skurd dig at ringe
på tlf.: -l-l l+ EE 76, hYor du også kan høre
nærmere om tidspunkt og modested.
Begynderweekenden 2002: (24.-26. maj)

Denne furcler som sædvanlig sted med r.rdgangspr-mkt pa "Estvad Lejrskole", som lig-

Fritflyvningskalenderen 2002

ger lige vec'l r'ej 34 nogle kilometer s)'c1 fbr
Skive. Drej fra ved skiltet "Flynderso" og
hold r-rclkig efter det bla, lrekarrtede f1.ig ha
Tar,rlov Modelflyve Klub. Lejrskolen ligger
et par hundrede mcter mod nor.'i.
Beglmderweekenden abnes omkring kl.
20 fredag aften, den 2-1. maj. oq sluttcr sondag26. majkl. 15.

20.-27. april

i

5.

\'.::-<..n]lurrence 2

mai

-.:--,

:i.ktrnkurrence

Trollesminde PerGmmret
Skjern

24.-26. maj

Be:r.:r.ienteekend i Skive

8.-13.

\.mr',erlc.jr

Skive eiler Vandel!!

ir

Kongenshus

jr-rli

13.-14. juli

20.
22.

ll.rn.isslage-t

juli

Scania Cup

Rinkaby, SWE

juli

\Lrrliic

Rir-rkaby, SWE

CuF)

27.-28. juli

Puszt... Cr:p

HUN

29.-3. juli-au*

E\1

Kunszentmiklos, HUN

1.-5.
7.-8.
6.
20.
3.

ar-rgust

Voriis Jenii Cup

september

D\1

oktober

Hostkonkurrence

1

Skjem

oktober

Hostkonkurrence

2

5klern

november

Landsmode

Ringsted?

Østpå.

Alle unionens medlemmer cr velkomne
på denne lejr, hvt r .ir.r k;;-,. ih'i'es næsten
døgnet rundt f.r Hj.l:r I''I..i..
Og så pa cn eiler ::-l;iull ll-..-.rlc mrrcler der
også noglc, dcr iln.er RC-huckere. Det
drejer sig om en iri:iiti'.-ingsnand, en linestyringsmarrd. :.rir: irr.j:ii l'lere radiostyringsfolk. Ds.c i'i. ii:r!iersLrge, h\.or sjovt
og inte'ress.:r'ti tici cr .ri fllle med disse ret
store k.:sie:ln'<ic rirrcr\ 1j0 cm spændvidde). \I.rske kur-ne.lci resuitere i mere organisr.rr.cie sr-., j'rer i iremtiden. Jørgen Korsg.1.rrr-i ktrtr:.iinerL.r disse aktiviteter på be!T'n!i.ri\ e.,kcnclen og vil geme have beskc-c-i ir'.rriigst muligt om evenhlel deltagel:e. *- ;1i. tr{ e-mail først i bladet.
Det koster lidt at deltage i begynderrr'eekenden, dels til overnatning og dels hl
mad, men det drejer sig ombeskedne beløb.
\'lan skal også deltage i fælles rutinearbejder (f.eks. borddækning og opvask).
Tilmeid dig veniigst mindst en uge i forvejen til Hugo Ernst, tlf.: 75929293, eller til
Hans Jørgen Larsen, tlf.: 40 18 50 38.
D'

Cloud Tramp

ll

rl
Cioud Trampen stiger smu-it ::l r Jr: i en stor venstR-spiral.

En charmerende og

letbygget gummiflyver fra 1954.

Den er konstrueret af Charles Hampton Grant, som var

flyteknikker og modelflyfabrikant.

Bemærk, at gumnirnotrrrcr

tit

helt hen til b,rgkanten ai h.rle-

firrrren. Allc billccicr.ri Tr::r Orrger, H.rs)er'.

Egentliger medtagelsen af denne tegning inspireret af Frifflyvningsunionens formand,
Tom Oxager, da han købte et byggesæt til
modellen for et par år siden af en modelflyfabrikant fra Prag. Hans navn er i øwigt Jiri
Kalina, som nogen måske vil huske fra indendørsfl yming med mikrofilmmodeller.
Byggesættet var meget flof og da model-

Et par gode råd:

len var bygget, viste det sig at den fløj ganske

hård balsaklods på 200x40x15 mm. I

fremragende. Tider på to minutter er mulige!

1950'eme kunne man ikke let få fati en god
plastikpropel, men i dag vil man nok købe
en færdig plastikpropel til modellen. Propellm på Toms model er 200 mm i diameter,
og plastikpropeller kan fås flere steder i
Danmark. Men det er spændende atPrøve
at snitte propellen selv. Skær en klods ud
som vist på tegrringen på næste side. Start
med at snitte undersiden (bagsiden) først.
De fleste propeller er højredrejende set bagfra, og det skal man også lige have med i si-

Tom havde allerede for måneder siden
sendt redaktøren nogle fl otte billeder af modellen, men der manglede en tegning. Den
kom i starten afjanuar, da redaktøren fik et
lille skrift fra USA, hvor der netop var en lille artikel om modellen, samt den originale
tegning fra Model Airplane News, august
1954. Tryl.ket var dog ikke helt på toppeo
hvorfor jK blev overtalt til at tudse den og
skrive lidt dansk tekst på.
34

1.

Modellen skal ikke lakeres, de tynde vinvil slå sig geval-

ger, samt haleplan og finne

digt. Derfor kan modellen nok ikke flyve
seerligt længe i regnvejr og stærk vind.
2.

Den viste propel er lavet af en middel-

til kant, så promed
flad underfilet i propelbladene bliver
til,
så bladene
side. Snit derefter oversiden
tykkelse
ud
med
aftagende
får profilform
mod tippeme. Alt sammen lettere skrevet
end gjort, og den første propel kommer
måske til at ligne en ske i begge ender, men
den skal altså være meget dårligt lavet for
ikke at kunne trække den mindste smule!
Man må dog geme ringe til redaktøren for
at få personlig vejledning i propelsnitning.

ne overvejelser. Snit fra kant

til originalen
lavet med en ekstra bqit^g, hvorved det
bliver muligt at ændre propellens treekret3. Propellejet er i modsætning

ning-op
at flyve
4.

eller nedad

- for

at få modellen

til

rigtigt.

Den originale model havde vingeme

monteret med elastikker på undersiden af

lvlodellen er rrr på r'ej ned, de.

tt

ikke \'.

-:r:r

r:.ici tiil'.{e

Fn

motoren

\ær[-.illede af :rodellen, hvor man ser de udr,endige ribber t)g proP.tleiet t!deli*t

kropspinden, hvorfor der er limet to holdeplader fast på denne. På fbms model er dette undladt, og vingen er limet fust på kroppen efter afbalancering til korrekt tyngdepunkt. Bemærk, at vingeme samles med et
trekantet samlestykke, der medfører, atprofilet er fladt på midten r-ed sammelimningen og krumt, hvor ribbeme er.
Tyngdepunktet skal ligge ca. 30 mm fra
vingens forkant. Det afrnærkes. Den helt
færdige krop med haleplan, finne, propel
og understel monteres med gummimotor,
5.

men uden vinger. Balacepunktet findes og
afmærkes. Vingen limes nu fast på undersiden af kroppery så de to mærker ligger over
hinanden. Voila! Du er klar til at flyve!
5. Gummimotoren er 34 strenge 1x3 mm
motorgummi. Prøv først med 4 sfrenge. Af-

mål 180 cm Bummi og bind endeme sammen med et råbåndsicnob. Det er lettest at
trækken knuden stram, hvis man kommer
lidt saliva (spyi) på! Den hen-ed fremkomne store ring lægges dobbelt og anbringes
mellem krogene på modellen, sa knuden er
ved den bageste krog. Det er smart at lave
det lille øje, så kan man trækken motoren
op bagfra med en håndboremaskine, mens
en hjælper holder om propellen og modellen. Efter optrækket hægtes øjet af boremaskinen og flyttes hen på den bageste krog.
Klar til ftyvning. Hvis man skal flyve med
tre strenge, skal der laves et lille øje med en
knude i hver ende, så strengene kanhænges
på plads.
Gummimotorer fungerer bedst, dvs. tåler
flest omdrejninger og holder længst hvis
de smøres. Silikoneolie (gummilistesmørelse) er fint, men kan ikke umiddelbart vas-

kes af fingrene. En blanding af 1 del brun
sæbe (krystalsæbe) og en del glycerin, blandet under let opvarmning (ikke kogning, da
det kan medføre total rengøring af køkkenet bagefter!). Denne smørelse kan let vaskes af fingrene bagefter - med vand. Ren
ricinusolie (amerikansk olie) kan også bruges.

7.

Det er smart at give propellen en anelse

træk til venstre - set ovenfra - hvon'ed modellen vil stige i venstrekurver.
Man KAN også kimme ved at give sideroret lidt wid, men det skal \'ære ganske

lidt, da dette har stor virkning i starten af
flyvningen på grund af lidt større flyvehastighed.
8.

Ha'det sjovt!
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Testflyvning af en
Tekniske data for min model

Diablotin
fralR Models

\

a.
I

forlængelse af en tidligere artikel

om bygningafen Diablotin 2000
følger her: Hvordan den flyver.

måned,lt'or tlcr', :r hoj sol og
lidt vind, skulle Diablotinerr - ----,--' prrrv efl vEn dag i maj

ves. Jeg havde placeret h'ngcc:'.rnktet ca.
20 mm foran det viste pa ies:n{en, ior at
sikre den ville flyve stabiit. Je* ir..:r'de lavet
2 sefup, samt 1 mix pa rn-in ::.ii:... Dct ene

setup er for nolmal

fln-mn: ot dei andet

for 3D flyvning. I mixet k:,r. ..:ængrorene
mixes sammen med hoioer..re:,
Flyvning

SuperTigren 3250 bler- si(:r:€:. rrd den gik
som en drøm. Jeg tariede u.: ::, si.rrtl-r.tnen
og begyrdte at køre rasp-nr-:r :rem. D.-r jeg
var nået 3 klik op lloi D.rt c-:..:, ltDO. Det
var spændende at t-ln e runli:.:.: cie nederste 3-4 klik på gaspindcn. Ie': i.:r.i.-de og levede en eksponentiel gaskun; ..S provede
igen. Det hjalp. Der skulle ikre n-il-rmes på
'-i:c.
nogen af rorene. Den t'ln-er
irr--i ai kassen".

Som gammel F3-\ piio: skulie Diablotin
2000 nu udfordres. Ieq i.-n ecie'ni..r. CuLranske 8-taller, hah'e og heie. indi'endige og
udvendige loop, s.rmi nilen.ie cirkler. Det
må siges den f-lr-r'er mr.qei lig en kunstflyver. Jeg har både tlojei F3-\ \ og Fi-\ nordic

kunstflyvnings prosr(lnxreme med den,
uden det har gir,et dr. siore problemer, dog
er den lidt mere r-indiolsom, nten det tror
jeg skyldes vingeprofilet, som er et specielt

"fun" profil.
Diablotin 2000 kan t1n'e ekstremt langsomt, og kan landes i "ga-fart".
3D

flyvning

I 3D setup, giver højderoret

ca. 60 gr..rder

op /ned, sideroret 55 grader til hver side og
krængrome ca. 50 grader op/ned. Det er
meget individuelt hvor meget romdslag

man flr'r-er med når

der flr'r'es 3D flyvning. Min radio er
programmeretmed

80'7,, exponential
styring, når ieg
kører i 3D setLrp.
Det er ogsa individuelt, hvor marl ønsker
at tyngdepunktet skal ligge pa ens 3D flyver. De flesie kan bringe en flr'r'er ind til hovering. En ai metodeme jeg bent'tter til at

lægge tyngde.punktet korrekt cr at bringe
flyet ind i et hoi'ering i c.r. 10 meters højde.
Kunsten er sa, at f..r den til at bakke ned mod
jorden, og nar m.rn f.rr placeret tyngdepunktet korrekt, ikke for langt fremme eller
tilbage, kan det lade sig gore, at få den til at
bakke ned uden den falder til en af sideme.

Ud over et rigtigt placeret tvngdepunkt,
kræver det lidt træning (jeg har brurt ca. 60
liter brændstof, før jeg kumre).
Endvidere kan Diablotin 2t)ll0 lave ultra
fladspin, tætte snaprul osr'. \'ed at gile hrld
højderor, i 3D setup og stotte lidt med
krængrorene, kan Diablotin 2000, fås til at
falde næsten iodret ned gennem luften,
hvor kroppen og vingeme ligger i en fuldstændig vandret position.
Når der skal flyves 3D flyvning foretrækker jeg at motoren kører lidt fed, men ikke
mere end den er MEGET kvik på gassen.
Crunden til dette er at i f.eks. hovering er
der ikke ret meget køling på motoren, samt
hvis den går lidt for mager risikerer man at
motoren sætter ud.
En aften hvor der var totalt vinr.lstilie

kom jeg flyvende ind mod fl1.r'eplaclsen i
ca. 5 meters højde. I

kanten af banen lavetle

jeg ei meget skrapt drej,
2000

lu'or efter Diablotin
tip stailede, og stvrtede. Det Lrr.rrde ik-

ke kturne lade sig gøre med dette specielle
"ftin" protil, men ved nærmere eftertanke,
totalt \.indstiile, et krapt drej, hvor den "inclerste" r'inge i drejet næsten holder stille;
Det skal gå galt, og det giorde dt't.

Kroppen knækkcde', c't hoideror, et
kraengro4 og begge vinqetiprc.r blei' beskadiget. Efter at have kiqqei pa den en
månedstid og skæltlt ::.,is seh' r-rcl op til
mange gange, krg ic* n-Li! >am-men og reparerede den. Det ttrg c,r. l,r ;mc.r inkl. nv beklædning og mc.d er1 \ aJgifrrrlrge.lse på ca.
30-40 gam, hvilke; m-.: sisr-s;i r'ære ubety-

deligt pa en -i.i kq ntrr1cl. Det vigtigste er
nok, at det llKr..ies ni{ .-ri sætte den sammert iqrn. :-':lc.ir: ..- (rrrppen og vingeme
stadig er ir.cli iigc.
Konklusion

lcver tuldt ud op til mine fornr'.rtl fl r-i'eegenskabeme angår.
Dc'n i-h'r er lidt ligesom en "stor model" i
kr.:fi .:f sin storrelse, \'?egt og motor. Det er
Dialriorin

lL--r.'tr

ven tnin gcr,

en qr.nnentænkt konstruktion, der flrn'er
son en tTæner og reagerer som en kunstf'lyver Teg k.-rn kun give den en meget god kritrk. Ieg s)'nes ikke at en 32 ccm motor er for
sior til denne model, den giver en vertikal
perfbrmance der ligner det der ses ved TOC
i USA. Af de negative punkter kan jeg kun
henvise til den tidligere bragte artikel, hvor
,;"** nogle kommentarer til konstruktio-
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RC-unionens forum

Og

Når du er medlem, logger du dig på, går

ind i en urdergmppe, og spØrger Iøs, og
abonnerer eti. fra emnet. Og så sidder du

Jeg

vil gerne som menig modeltlyver gøre
lidt reklame for cn noget overset facilitet

De personer der ikke ønsker at klikke ind
på fommmet hele hden for at se, om der er

som findes pa RC-unionens hjemmeside; et

noget nyt, kan blot abonnere på

FORUMI
Fænomenet "forum" bruges overordentligt meget rundt om i r,r'eb-verdenen, f.eks.
for bil-, fiske-, heste- og hobby-folk i ahnindelighed og ja sågar også for modelfln'ere.
Måske sidder du d6r med dit "store" problem. Du har prør'et alt, tænkt og gmblet,
brugt masser af penge på smådimser og
skrammel, spurgt alle, og ingen kender svaret. Hvor mange har du egentligt spr-rrgt?
Nogle af dem fra klubben, og måske et par
eksperter fra den andcn kiub som du kender godt, og plejer at spørge ...
Prør,i stedet at forestille dig, at 1000 mennesker med den erfaring de har i kraft af deres hobb1, og deru. ;.rofession i ør rigt, :r'r
dit spørgsmål. Foresiil clig, at den eller de
der kan svare - eiler lc-.] i-n'em der kan svare, melder tilbage til dig i lolrct af få dage!
Hvis vi fører den tanke ud i livet ... så har vi
- vupti et FORUM!
Det er simpelthen geniali fo:.ii tlet fungerer ligeså uforpligtende, solrr nar narl spørger de andre ude i klubben. Blot far man,

kunstflywning, og sa få besked hver gang

ved brug af forum pludselig slrlrrqi rlem,
der ved noget om det. For se det i ojnene:
Man kan jo ikke se på en piiot til et tæf, at
han har nogle grimme, dyrtkøbte erfarinqer
med en sender/modtager kombination, og

hvis man ikke lige tilfældigvis kommer til,
at snakke om det over en øI,ved han heiler
ikke at dine flyvere dagiigt falder ned psa.
samme problem.

Et

alternativ, som RC-unionen

ogsa

hoster' (er vaert for), er mail-grupper, hvor

man mailer

til hinanden ved at maile til

f.eks. f3a@rc-unionen.dk som er en gruppe
for kr-urstt"lvveme. Denne metode er fin nok,

men der kan ikke foregå nogen samtale
mellem flere pa 6n gang uden den bliver
usyrrlig fol aldre, eller at alle i gruppen bliver belemret med a1le detaljer. Og man kan
ikke huske, hvad der har r,æret skrevet gennem tiden. Drrs. man spørger let om noget
der er diskuteret 10 gange før, og det kan så
være man går glip af aile de gode diskussi-

oner, der har være om emnet. Fommmet
har alt, det som mail-grupperne har, og meget meget mere.
38

f.eks.

der rører sig noget d6r.
Men vejen til ei sr-rccesfuldt, dynamisk forum er, at der er mange, der spørger og svarer hinanden. Andre, æidre fora, som f.eks.
Ezone, der udeiukkende beskæftiger sig

med El-fly'vning (Ezone = www.rcgroups.com/forums/), irar 7000 registrerede
medlemmer, hvilket giver en sr'ærm af nye
emner, og mange kompetente svar på gode
spørgsmåI.

Når vi så kigger lidt pa vores eget forum,
er der for tiden 79 rnedlemmer (pr.B/I-02),
som i alt har skrevet 311 spørgsmål og svar
Canske vist er forr-rr-rrmet i sin nur'ærende

forrn stadig nr-t (opreftct i oktober

fremfor alt: Skriv på den

2001),

men alligevel. I ma simpelt hen ikke vide at
det er der, og hvor godt det er og bliver! Sa
].rcmred oplystl \zi har længe haft et forum
med et andet layout, og som ikke krær,ede
regi..sherirg af medlemmer, så det er ikke
fordi r i ikke har haft muligheden .
Du gør sådan her:

Find den

KIik incl på wwr,r'.rc-urionen.dk og klik pa
knappen, der hedder 'Forum". Sa kommer
forsiden frem, og dr-r k.rrr umiddelbart begynde at læse indlæg lr..: en ende af. Meld
dig bare til med det samme, der er ingen risiko ved det, man bliver ikke overdlnget
ned skrammel (=sPu-.), hr ilket jeg i øvrigt
heiler ikke har oplevet r ed andre fora. Det
ser ud til, at de r.ed hr.rd man gør, fot at

iindqa smuds.
Søg pa den

Hvrs tl'rr vil tjekke, om rler er nogen, der har
skrcve : iroqct om en L.esiemt ting, f.eks. om
en FCiS Senrir.r, s... L.r-.iqer du søg-knappen,
og r-upri kommer cler hits frem, hvis der er

nogle. Dei er mægtig r.rrt, når der efterhånden konrrner tonslis af i,r-rdlæg.
Abonn6r på emner

Du kan vælge, at abonnere på en gruppe eller et bestemt indlæg, så du kan holde øje
med om der sker nogei.

spændt og venier til der kommer svar. Der
kan godt ga tin'.er og dage, men man får jo
besked når der :ker noget, hvis man abonnerer på emnet. Eller ogsai sidder du lige og
ved noget som s;lrrrgejorgen ikke ved, og
gør ham så glad nlc.ll netop dit svar. Måske
ved du i det mindste il'em han skal spørge,
eller hvor han skai i.:..ric svaret.
Der er forresten si:.\ clrihed i fora, man
behøver ikke at fori.c:.Ce sit indlæg og
renskrive indert dcr i. ::-:.

Skriv emnet f1'lqlgliqpvgnq-le, da det er
emnet, der skal sælge r.-:ren. Del er mange,
der ikke orker at åbnc alle emner for at se
om det er noget af interesse, så skriv ikke:
"Hiad skal jeg gøre n'-rl" nrcn mere specifikl "Min ST4500 motor -sætter ud, hvad
gør jeg galt?"
God skik og opførsel

Der er en uskrevet resel, ai man ikkebruger
fommmet til racistiske, ellcr pa anden måde
stødende indlæg, hemnr1cr også personlig

hetz og mobning. Dr't kan r irke irrelevant
at sige, men det er dræbende for et forum,
hvis man ved, at man biir-er overhalet, fordi nogen s)mes man -sporqcr dumt.
Og for at vise respekt, er det meget venligt at kvittere fclr de svar man får. Det kan
virke lidt tamt, hvis man har brugt lang tid
på en beregning eller en tanke, og så spørgeren slet ikke grr er lr'd rr.r sig.
En ting mere: Sorg ior at holde diskussionerne inden for fonimmet, og bliv ikke fristet til at maile dir-ekte ti1 spørgeren, heller ikke hvis du er i h'ivi on-r dit svar er korrekt det kurne jo r'ære, at vi andre gerne ville have svar på sarrune sporgsmåi.
Så

det er bare at komme i gang.

Flerkoneri (dvs. at man er tilmeldt flere forskellige fora) er tilladt og naermest anbefalelsesr'ærdigt, da der er meget forskel på erfaringeme i de forskeilige fora/r'erdensdele. Hvis man f.eks. er interesseret i El-ducted-fan (EDF) ligger der 2500 spændende
diskussioner p.i Ezone og venter på dig, for-

uden fusindvis af andre kategorier. Ligesom r.,'vrnr'.RC-online.com på engelsk og
www.RC-online.net på tysk dækker ait
hvad hjertet begærer indenfor modelflyvning og RC-modelsport i ør'rigt.
Altså kom ud af busken og spørg! Hvilken model er bedst? Hvilken motor/ser-

volbeklædning/lin / etc. skal jeg

bruge?

Hvordan regner man trTngdepunktet for et
deltaolan? Der er insen srænser hrad folk
kan ske at ligge inde med af r iden. SA
SPØRGDEMDOG!
Propel Lars, Modelflyveme Aarhus
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Linestyrings-Unionen

Formand: Niels Lyhne Hansen
Cormavej 14, 7080 Børkop
Tll:75 86 6219

KLUBBER

Nye

kontaktpersoner

6 kiu'rL.er h.rr

æntlret krrntaktadresse:

Dronnirglunt'l \1R.

Dansk Modelfl yve Yeteranklub

Formand: Erik Knudsen
Amagervej 66, 6900 Skjem
Tlf .:97 35 \7 67

Flemminq \i.'lserr, Kærbrtej 5,
9330 Drrrnt'ringlund, T1f. 9E 811278
E-mail: Be'stvrelsen@Dromrilglund-mfk.dk

Mobil: 20 27 30 38, Fax: 86

17 97 67

Drassholm Modelfl vr eklub
Alex Johansen, Nordtoften 8, Høve,
4550 Asnæs, Tlf .59 6523 42
Model fl v.veklrrbben Flwef i sken

Den røde Baron
Jens B. Andersen,
2880 Bagsvaer d,

Solbæn'ængct 1, st.th.,

Ilf . 26 96 7 I 30

E-mail: jeba@private.dk
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Modelfl),r'ernc Aarhus
Jørgen Kaae Hansen, Forteledet 19,I.tu.
8240 Risskor; Tlf. 86 17 97 67,

har ændret tlf.nr. og E-mail.
Hans Birger Olsen, Tlf. 5696 4683
E-mail: hbo@post5.tele.dk
Web: Flyvepladsinfo (pdf): Klub032.

Udgået klub

/'\

Boeense Modelfl vveklrrb

har desværre r-.æret nødsaget ti1 at lukke,

da mediemmeme har valgt andre

\

f-l)n.e-

piadser.

''.

A-Certifikater
1617 Ole \\'ed6n,

Mfk. Falken

Park-fl yer/Backyard-fl yer/Slow-fl

ye

r

Med de seneste års store

r-rdl.redelse af
ovenstående modeller, kan det r'ære på sin

plads at præciserer 161'givnints og torsikringsforholdene gældene lbr rienne type
modelier.

Der findes IKKE

seerbest!.mnc.lser for

disse eller andre mindre modr.lic-r. \'ed

i1p-

ning med disse modeller er mar,- -cåledes
underlagt cle samme besten-rro.eiser, der
gælder for al anden modehln'nins mecl ra-

diostyrede modeller - dvs. Lr,iit.:rtslolens

BL9-4.

I

forbindelse med inclendrrrsi'h1-ning
dækker forsikringen alene for l-h' med en
max. startvægt

på

5009.

Forsikring & Fln ep,:rdsudt.alg
Klubhåndbogen

Klubhåndbogen vil ikke lalnie:e blii'e r-rdgivet af RC-Unionen i papirurigavc-. Fremover vil Klubhåndbogen alen.. i ære tilg.en-

gelig i elektronisk udg.ive -

oj

Scr

vil

clen

Medlemstal
For nøjagtig et år siden bragte ..'i en statistik
i MFN nr. 2/2001or.er udviklingen af vores
medlemstal fra 1997 og her brineer r.i en ny
Dommer kursus/ seminar lørdagd.20 april.

oversigt.

Det er igen i år lykkedes os at få Crenå ivIFK
til at være r'ært for dette års dommerkursus/seminar, og dct cr vi meget glade for.

Ån
ANTAL RESTANTER
7997 2816 368
7998 2821 350
t9e9 2Si0
365
2000 2E65 490
2001 2966 414
2002 3C47 441

For at

Vores medlemsantal udgør sidst i f-ebrr-ar
2.603 medlemmer eksklusiv restanter.
Medlemstallet er netto forøget med 83 medlemmer sider-r 2001, når vi ser bort fra restanteme. Restanteme udgør goclt J00. Disse

Klubhåndbogen er bler ei .---:r-iruktureret, så den nu er landsdelsppjelr 1.g der er

nr. 2 have faet en rykker med gebvr på 30,kr. Der er heldievis en del af de mange restantet som betaler det tilsendte girokort.
De som ikke betaler I'il ikke fa eftersendt
MFN nr. 2. Beløbsm.æssigt udgør restancerne kr. 169.700 kr.

mail-adresser.
Senest fra 1. maj 2002 i'il d..i r'ære muligt
at downloade hele eller cleie :: K|,ibhånd-

bogen fra RC-Unionens hjeitneirle. Det
vil også være muligt at bestilie e. :Lrsisendt
CD med de samme oph'sninsc:. D.r kan bestille Cd'en ved at kontakte Fir-r eeiadsudvalget på tlf. 98 28 60 33 eller e-rr:it:
Fl)'vepladsudr.alg@RC-uni onen..l i

Klubhåndbogen er mest r ærcr :or alle
hvis oplysningeme i den er krrrekie. Har
du rettelser/opdateringer,
se

s.-t

tren -<end dis-

til Fly.vepladsr.rdi'alqet.
Forsikring & F1n'epiedsucivalg

vil, når du sidder med Modeh-hr-e Nyt

Hvis du ikke længere onsker at r'ære
medlem, så er det en stor iettelse, hvis du
meddeler dette til sekretariatet.

Som en del heldigvis har opdaget, I-rar r.i tra
den 15. februar 2002 eendret kontortiden i
sekretariatet ti1 følgende tidspunkter:
Mandag til torsdag fra k1. 15.30-17.30 og ingen lang åbningstid om torsdagen. Lukket
fredag, lørdag og søndag.

vi

kl.

Der er kommet et nvt FAI program, og
der er nogle smaændringer ti1 Nordic programmet. T11 middag er der mulighed for at
få en let anretning til en overkommelig pris,
hvorefter vi ibrtsætter med kunstflyr.ning.
Vi håbe1, at det vil være vejl til at komme ud
og få afprcn'ct det at dømme.
Som det fremgår, er dette seminar ligeså
meget for nye som erfame dommere, oe det
henvender sig også i stol stil til piloteme, da
de vi1 fa forklaret manovrene i r'let program
cle havde tænkt sig at tlrr c i .rr.
Har du lyst til at deltaqe, r'ii Frode Jensen
lra Grenå MFK gerne har e en forhandstilmelding. Frode kan lræfie: r..r ieietbn: 56 33
4299 og geme -senest Srrarict* .1. , april.
Manøvrer til de nye programmer

En sød

historie

På nuværende

Vi skrev i nr. 3 /200I om en henvendelse om
etB-17 fly, som under krigen i'ar nodlandet
på Nord Als, og nu fik man i maj måned
2001 besøg af fem besætningsmedlemmer
fra den tidligere besætning på det nødlandede B-17 fly. Han fortalte I'idere, at han
havde set et lille billede i Familie Joumalen
af Henning Boisens model, ganske vist var

det Hennings DC-3. Men under billedet

Ændret kontortid

clet hele, starter

lige klasser.

fremover være gratis.

samtidig sket en udr.idel>e .:: ,1e :egistrerede oplysninger som f.ek<. rr'cir-sirier og e-

vi kan nå

10.00 med kaff-e og mndstykker. Derefter
gennemgår vi alle manovrerne i de forskel-

stod der, at Henning havde bygget en B-17,
så de ville at Henning kurure komme og besøge dem på dagen.
Henning Boisen var på stedet med sin B17, og han fortæller, at han havde alle tiders
dag. De fem ældre besætningsmedlemmer

fik tårer i øjnene, da de så Herurings B-17,
bl.a. med kanontårnet der kørte rundt.
Man havde forventet ca. 350 mennesker,
men der kom langt over 1000 meruresker.

KL/A]

h.lsplnkr

tii

dei r ære mu-

ligt at fa cle nr'.. trr.rn.\-rcr i elekhonisk
form, enten fr;. rRC-urionens hjemmeside
eller dlrekte r;. i.r:i. Scii'ioleelig kan de også sendes ne.i .-ie: d.inske posh.æsen, så
skal I bare nnge eiier skrive, så sender jeg
det til ier.

5otri nosei nvi proler r-i i år at aflrolde 5
konkurrencer, dcr alle tæller til DM titlen.
Cren.: \lFK h.rr tidligere afholdt et Grenåcup, 1-rr is cleite blir.er en sr-rcces med at alle
kcrnkurrencer tæller med tii DM, så vi1 r'i
nok se, Crenå-cup blive en fast årlig begilenhed ligesom NFK-cup og Falcon-cup.
Sti ringsgmppen håber, at det bliver et ligeså spændende åt, som de andre har
r'æret, og ser frem til et år med stor aktivitet
pa llywepladserne med træning af de nye
kunstfl yvningsprogrammer.
Med ønsket om en god sæson
Peer

Hiluichsen
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20.-25. august 200

I
I

t r?g
Sr å+ , r'r
fi -'-';.

fore'1i., .icn tjekkiske Rep.'.1i.lik 120 krn. osi for Pr.-.,: , tn lille by, der hc.ider Chmclir-n. Pla.l..:', i. -.!' en sportsfl).\'c-

VN4 F3B 2001

placls mcd græ5 oS uJ:::;r' .rf plads.
Veiret val meget Lrlantiri. r:t.ri.qL. dage med
so1 og 30 graclcr', og og>. :'.i: i tlaqc mcd
regn, men ior det meste goti: :l'. i .'r ejr. Vinclen bl;este fra 2 til 6 seknnrinr.,:.:-. r.rr cler
var'letvind skiftede r,inden lcnrir.: ...1og til.
Dette .ils piloter var Morien Ci..r'is,rr..:cn,
John Rasmussen, Jesper Jensen. H1,.,,,...'1-.
var Trine Jensen o5; Søren Helstecl.

:..
i';i,:

Inde.n

\/\'I skulle r i i} r e en Euro-tour Prir
ble\ .rflrolclt torsdag og fre-

Ci.,nrciim, som

.irg. \/i ankom

or-n tirsrl.reen, så r'i havde et
riaqc
at
trælre
i. \'i Yar ikke de eneste,
fi.:i
tiei lr.rvde faet den ic16. Tyskcre, svenskere,
o{ .::ltrlkancrc var cler ogsii, dc val jo oesa
falr.r'itirolcl. Det s;r ud til at trmerik.rneme
har tie pr-.rblenrer med at komnre op i hoj'lande
rncntc at ar-ntrik.rst.rrterl. tlc andre

ncmc "filmede".
VM med startproblemer

Der var klur cn ::rlr-ehring i starten, sti det
l-rvis r-inclen r.endte i
speedc11. I clist.:r'rcerr og termikken var der
gruppescorirrc, :i tle'r betød det ikke r.roget.
Under \i\1 fik n.ran det ændret, så alle
hayde spril i t9 rchringer. Codt r.i har-de seks
spil mec1.

var lidt varnskeligi,

Fra resultatlisten
Rejse og de indledende øvelser...

r

i),

iJohr og lrines r.rrer(,!: !,r

I

:,r

vi nåede Berlin, fal.t:
han
ud
af,
at
htrr.de
glemt sit pr;. ,
Jcspe'r
D.rnmark. Jesper og Søren overnattcde i
Bcrlir.r, os fik et nyt pas næste dag pa tlerr
Norcliske .rmb.lssade. John, Tiine og Morten kortc litlcle til Chrudirn.

I

\.i

Vi rejste fi'a Danmark allerede mancl.rs .:-r'r

I3. augLrst

Sørens Stationcar. Da

i"'l''

,, I,j:.

I'ri

r)\
ii!

..1

H
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Det viste sig at clt: ,' --,: ritit r'.rnskelig at
flyve termik, nren vi r,., r... os. Unde'r Eurotouren havcle vi prrr't lulr.r' ntecl .rt hjælpe
hir-randen, r'i missc.l. rr-..ric iermikker. Vi
l-roldt krisemøc1c, os i,i .n,rkket rroele ting
igerurctn, og blcr'€lr:.lr r.r'. .tl I i nok skr,rllc
tro mere på os seh :r.:i vi :iLrj, og have er-i
plan inclen n1.-ur st.r',i.ri. Det sa r-rd til, at det
hjalp, for dct blcr l::.ir.e trndet seh.e VM.

old ko n kurrencen

Knas i godkendelsen af udstyr
rrrr'

Lørdagcn skulle brr-rges ti1 processing af fly,,
sender, spii og accu. Det hele gik glat igen-

nem, uncltagen et af Moltens Varta acclt.
Stær.neledelsen mente at dct r.ar for stort.
Accuerne må max \'ære 275 A DIN r-rorm.
Moltetrs acctl \'al p.i 280 A, men dct \iar c11
andcn nornt, som heddel SAE r-ronn, og
den norrn n.rå \'€ere lrelt op til'140 A. Men
dcl stod ikke, at det val SAElorm på accllen. Stær'neledelsen sagde, at hi'is clcr ikke
stod hvilkerr norm acctlen var, sii var c'let
clen normale DIN norm, og så \'ar'\'or€S c-tccu for stor.

John og Morten mente, at de måtte måle,

hvor stor accuen var, men det var ikke sa
nemt. Samme aften gik Morten og iohn pa
netcafe og hentede dataene på accuen, og
Morten har-de ret. Vi fik vores accu god-

T1.96

STAR

kendt.
Søndag var der ingen runder, men kun
åbningsceremonien. Ceremonien var litlt
opvisnine med rigtige fly og modeltlr', ikke
det helt vilde. Mandag til lørdaq seks mnder hard konkurrence. Vi havde nanqe gode distanceflyvninger. John tloi noil c-n af

tyskemes toppiloter Armin Horizi?. Armin fløj til den forkerte side, r.s i:.bte 3-+
ben til John. Tyskerne forl.rngie rlnt1\nning, fordi de mente, at der r'.:r:c'i :.r ringningenpåbanen. Arminblev p:riet Lnd i en

ny grllppe, hvor Jesper og-: r.:r.

denne

gang startede Armin først, n.er. i<n=kkede
iinen. De andre igruppen st:riL!-:: (rn. mens
Armin omstartede. Da Arrn,n en.-iclig r-ar
kommet op, 1å han meget l'rrierc r.rd Iesper
og de andre i gruppen. A:ra'ir-r 1: i *ot1 luft,
Jesper og de andre var l-ørsi r--. \ e' 'nd i den
gode luft, men med mindre h.-:ie. det så
sort ud. Armin opdagede ikrie. .:: nan 1å i
god Iuft, og trak ud i s1'rrlicr. i'.'.. : i*.rer og
de andre havde ligget til a: :i.-.r:: ::ied. Armin tabte to ben til Jesper. De: i'-:: jubel over
hele pladsen, mange meni. :: --r-min ikke
sktrlle have haft dcn omtl\r.:::.:.

I

speedflyvningeme k'..-:-e m.:n godt
være heldig med god luii. ren::,ocfsat r-ar
der også så dår1ig luft, at l:l--.:. r=sien ikke

kulne komme op. Det g:laic: .r. ei starte op
på det rigtige tidspr"rnkt t: ie: ngige vej,
og det var ikke altid lige r'.er.:l
Normalt kan man na ai il',-.. er \'\1på 5
dage, men da der r.ar pr!rb-.r.r n-recl t'ejret
i nogle dage (regn og lar-t:.-.;=rkc), skul1e vi også flyve om lorci.:::.n. \I.:nge r.ar
trætte den sidste dag. -{neir--r.erne Daryl
Perkins og Joe \\'urts kæmcoie lige ti1 det
sidste, og flq begge to en S.{ sreed, sa de
rykkede op på en 1. os l. pi;.;s. cei lar sejt
fløjet. Lørdag alten I'ar der b:nAei - sondag
hjemrejse.
Til sidst en stor tak lii Tr.:,e rrg Soren ibr at
hjælpe os, tine skaire.-ie :rrden og Soren
hentede liner. Og en iak tii RC-unionen og
Craupner for deres :trrtre.

\lorten.lohn&Tesper

t: r,.!r i.. rr:, : i_ : ii iiii\ i\j. ' fi'
irrilet. .:r i'.t :i!.'r. -i l.rrii:rri.i.:1.

Efter i et par år at have dyrket lidt flylning
med elsveever, havde jeg fået lyst til at

af to klodser til tastgørelse af understellet.
Aile plastdelene passer perfekt, når man

prøve et eldrer-et motorfly. Da jeg have set
lidt på de lbrskellige muligheder hos HOBBY WORLD, kom Birgit Toft med en meget
farvestrålende kasse, som r-iste sig at indeholde lige netop c-len tt'pe moclel, jeg havde
gået og drømt om, nemlig en Semi-skalamodel af det tjekkiske ultr.llight fly TL-96.

klipper efter de opmærkninger, der er fra
fabrikken. Det er min overbevisning, at

Modellen

Modellen er et ARF samlesæt med glastiberkrop og færdigbeklædte delte vinger.
Kroppen er i en megei tlot kvalitet, hvor
cowlet er tilpasset fra fabrikken med streg
under tilpasset, for det passer 1t)0 , Kvaliteten på vingeme er også helt i top, dette gaelder for øvrigt hele samlesættet.
Modellen er forsynet med sh-rbart næsehjul, side-, højderor samt krængeror.
Samling af modellen

Der er ingen tegning med, men der følger
en meget gennemillustreret samlevejledning, som næsten skærer ud i pap. Følger
man vejledningen, kan der intet - eller
næsten intet gå gait.

Hvilke modeller havde vi med?
.-:

H,e:1 i,,. r:- . .l\r'-. i:1, it
:.:
i\4,)ri..n hå\.11. bi qgL.i .it !i i : .i:rr i:ti.i -: i, : _ :, .
og hn\.lc latll b :ti. l ili.>i :
r. - , .: .:.- "..iJ.
,-- .
J,'hnhrrJ, tr l:

fiir,r.
Iesper h,ar'dr lo Ch;r-r:i-Lr

Col'r,r n...i.

I r: tr g:r::r:i

C.:tl

i:.,

fulgte vejledningen hele vejery på nær
monteringen af motoren.
Der blev monteret en Graupner Speed 400
med gear 1:1,8. 4 stk. miniservoer af Hobby
Worlds de bedste. Batteripakke med 8 stk

Jeg

500

mAh.

Æt limes med cvano lige med undtagelse

man ikke behøver den helt store byggeerfaring tbr at samle modellen. Helt færdig og
i-lr'r'eklar vejer modellen 800 g.
Flyvning

vil ikke påsta, at jeg ikke havde mine betænkeligheder, med hensvn til en spænd-

Jeg

r.idde på godt 1 meter og en \-ægt på 800 g,
holdt op imod en speed 400. For en sikkerheds skyld spurgte jeg Erik Toft, om ikke
han ville r'ære testpilot, hvis den nu ikke
kume fl1.r'e med den lilie motor, havde han
nok større chancer for at redde den, end jeg
selr'havde.
Erik og jeg mødtes på flyvepladsen samlede modellen kikkede lidt på hinanden, de
obligatoriske check, et nik fra Erik og af sted
gik det. Et par klik på trimmet, og den fløj
som en drøm - motorkraft var der nok af.
Erik kume ikke modstå fristelsen ibr at
prøve, om den nu ikke også kunne lidt af
det frække med lidt rul og loop, det gar-ikke nogen problemer, ait i alt ler-er den helt

op til mine forventninger.

\'i

havde ikke

mulighed for at jordstarte, idetbanen r-ar alt
for blød.
|eg glæder mig til mange gode flyr.ninger
med en virkeiig flot model. Hvis du ønsker
flere oph'sninger, er du velkommen til at
ringe til mig (75 5l 81 89).
43

Combitræf, Fredericia

JM F3J 2002, Holstebro

26.-27.-28. aprll

4.-5. maj

ci.r l\Ioclel-Fh.r'eklrrb i nelbYder
Irennecl til "Combitræ{", p.r klubbens

dcn-1.-5- m.rj p.r

Frt cleri

i.::-.

Dt:r indblcies

pl.rcls i Fredericia.

Lel or er sch t,

D, r ,.r rnrrlrrhe.i l(,r . t r.,t

rl\

T\l F3i, som afholdes i u,eekorden
ir r ecentcr led Holstebro.
:r.i. s.l lil dcr ogsii r'ære mulighed
\.,rltrrrencer: l..rr HLG-konkurren-

-:

1::.::.

ljl

-

r(. l.r
pl.rclsen, og man er velkonrrrtrr fra torsd.rg citermiddag. Dt r

ior.it deltagc i 2 trir::
cc og F3J med sl.il.i.:::

vil \ ære toiletter og mulighe.l for strøm p.r pbdsen. Grillen r il
\'Årre tændt tredag og lørd.t{.ilten.
l)r'r lil r'ære fri flvt ning hcle r.eekenden, kun afbnrrlt af

Progrimrnet ser såd-:'.

konkurrencer. Forfrisklinger k;rn køtres til rimelille priser.
\/e1 mødt i Freclericia l\lrrJel,Flvvcklub!

kl.

Er der spørgsmå1, kan cle: rtttes henvcndclsc til:

kl.13:00 frokost
kl. 17:00 slurpåforsi.F: -. ... :
kl. 18;00 uftrrmcl koni;::-: :'
kl.20:00 fællesspisnini: :-: :::-.

sm.:r

Fredericia Modei-Flyr eli

ur..

Torben Encmark
Elbo\'ænget
70{10

1

0, BreclstrLr!.

I-ordag c1.1/5:

E:0ll opstillms.: -:::: .-'-:r r
kl.9:00 rnorgenn.r.i, ::- .'':
kl. 1L):00 konkurrtn.i: r: ': J.s
-: -:r l.r.rrt
'_ r

\ .::rir

Frralericiå

Tlf: 75 e5 12 98

Søndag d. 5/5:

8:00 opstillingaist.:r::::-:.:
8:30 morgenmad og i- . - :
kl.9:0tl konkurrenceniti-:.:
kl. 12:00 uformel konkuri.-- .:
kl. l3i0U frokost
kl.1{:00 fly-off
kl.
kl.

kJ.16:00 afslutning

::: ,:.

Startgcbvret bliver udregn.i

-,::::r, Jc trdgiftcr kcndes.

komm!:: :: \ -:. a:. lll0 kr. pro Persona
(inkl. overnaining, 2 x morarr:-. -i I.. ::.:.osi og aftensmad).
Det for\'entes at

Drikkevarer skal købes særr.: : l--: .: ::.:iij .ri ddtagc i F3J
n,eJ -l.il-L.rrt ,'g Hl C-1,':r\ ': . . :
Flerc oPlvsningcr karl scs l-.r i:_:r ::_ ::. :: ri:r.:,/ /rrlvn,.I3j.dk
Trlmelding -ene5l orr-d.14 Lj : --: :

t ::-:

Ole Blomseth, tlf. 911910517,

lntroduktionsweekend til

F3C

4.-5. maj

Er r.r .-::trn venter iorud, og venter klrn på at r i frr t.r.eet hul
It.i.:1., s.i clerfor inliterer stylillgsgnrppen FIC til tlen
ior::. -:i I intr()duktionsweekeuder tii F3C krnkrrrr('lt(.r- F!.rnr;lt i r: ..i .:i::t introdrlktionsu'cckordcr r il r r rt, ,ri .1r qii;g.rre |ir,,)irr ()g clommcrc til at delt.tge i trr';:rii.j.r. !l(- i.t,:rkurrcn(tr. Sp0r1, Poprrlær og l:ll \ il \ &r. ia1.:.--, rrr-iJlt
oqLrJ:.:, :-r'.rrltetlor.l -.,,'r.,.r.,\:.
\'., .. .i.i.I:rrrFpernL' Spori og Populær \ il Iil.l....i\.
I nr. .. :l !:r:rlt, ih I eciomme- og lrtrrlere hinanrltn- t r ,:::r:.: i ili--'Fen i:AI vil
pilotcr salcl nlc som gamle. i.\ i.
.ii ti:{{irc \ig qr'l!
Hvor metiet der fl\'\'cs- clonti'i i .-:.: :r:.rLles teknik i de tre
torskellige grupper, er op til.l..:.-- i. iiil(,tr'r.
Vi indbyder derfor til første: Ii::.'.i::i:rrnsrr eekend

Elverur flv-klubb's noJeil'.r :-::::. .'; :or.i. :croklubb in\ iterer til grense.Llp i mo.itli:.-:' ::._ r.: t jr erum flr_-klubbs
modclfly-f1vplass vtcl Si:r;r. - r : .::.:..-1. - i. mai.
l'rogr;rm:
mai :

-1.

10.00

siste

Kl 11.00

stari

Kl.

og slLrtier

:::.

:rng kl. l0.ll0

l5 -:i:. ::..1 .it'brieiing kl.

15.00

mai

\k\i.l:

Serrest cl.

lLt

Kl 09.00

st.rrtl i:r':-:nqmedhelikopterpopulær,

K1.15.00

h' , -r ' ': "- i.,r.
itilri:r:rtmedpremieutdeling

.:: irens\n iil bestilling al

pr person i

:

mail.clk

-. : :.r: lf 13 31 88 / 9890
.-:::: :.:: . -... t nrill.stofanet.dk

44

:

I

gtrgheJ

\i:ir:rii. it \rnti. krn

62-11

aul.sa g-nrk.ncr

I

km- osto\-er

fr.

ellerum st'ntrLrnr i rching Trysil, ta clcretter til høwe og kjør
ytterligere c.r -l kn. svdøst mot St.rrmoen iritidspark.

'..::)t)157217,

r-lil,i

r::'\:.

Allrii,,:.: r::r..i.ir

nlannsrom, cnkel stand.lrd. \linclre til-

Flyplasscn Lggcr srd+rst ior ek'erum. Kjør

Di.K lalr

-:

ne inirlrJL:

I

200,-)

flysentrct pr,Strrnrr.r.n. (\lot avgift, elektrisitct oc \nnn cr tilgengelig).
28 85. E-m.:il

NB.

mai.

Kontakt: jon erik liLrpjtåd ilf. (+17) 62 +1 67 89. Fa\. (+17)

nrirl.

:-::.:'\ i:

i.: i.

Deltagtravgiltntri.. lall - (citerutløpt irist
Det er m!lii_t n lejr i..nr Fr scilfl\'senteret.

legg for lcic ar s.'!ri(,irr\'.) I)et er også muiig metl camping vcd

\ i..l.r':.

-:::

:-:i. 2. omgang følger direkte

:

(ca 200,-

Crenå

friii:. : :::.,idng, "l.rieting".
i (,:': :: nrr.d h(,likoPtcr P()Pulær,

Heli:pr::,
5.

Forhåndspamelciing
Siart 27.1liril :r:. -:

:.i:rr:

: :,,::r:.ihalicliam.ril.clk

Grensecup'n 2002

konkurrence

77.-78. april

Ticlspunkl

.

2615

errelkomrncl Udoverdcn-

sir nngsgmppen henvise til Fil-

l'åmelding sendcs: t1.1g eckhoff, evcrltyrveien 3E, 085 I oslo.
Tlf (+.17)2216 Ul 28 E-mail: dag.eckhoff@c2i.net

TILMELDING (skril gcrne

sko|s Helii.r,i.i.r Krin.ith r ninq' .kole trin 1 og 2, som afholdes d. 25.-20. rrrj r.q el. 2S -29. st'piem'ct'r, hvor de iørsle kunst-

f

flvlningsor clsr'r 5qnl loop, roll, Tor.luel urn og .rutorotation

Nar,n:

r,il blive or et.
På gensyn iGrcn.r

Frekvens:

Styringsgruppen

klubb:

lHelikopter

Adrcsse:

populær

f

af,

hvis ikke ciu vil klippe iblaclet)

]Helispo*

l

l

FAr

Fic

3.-4.-5. maj
Kobenhn\'ili fjerr-ir r ings FIr r rllub (KFK) inclb\ der hrrnrrd

til lEIiIIt.EF

p-r

r,,rr. tlejligt' .t.rrt/landingsbirlc i

nordøst tor llo:kil.:r

r

S,rdcrup

tirgcnc 3.-J.-5. naj 2002.

let-trriict inr.:r.i. rtr ili som bir(' minclet om Tr ]lr , LlrLtrtr
f.u, I)uctc.l l:n lti-.rlile'1.rop.lclrelet flr, r': :.lr:"1:t'lig
"rigtigc" lrt frr,.r..l n(rdelf-h

.

trr :l.lem, sonr nycleL lydtrr, clrrt li:li:. (itrti r,q
svnet .ri d !--. \ :.i !11.lrre , sa ta!i str.rks din l.r l, r.i.: ::.::.'krrr
datoeil1.. Or:,ri :tJrtL.rsscn" og konen, 1.1,1 -.:,,i .: -:: .r :lr ti\
og morl r,p tii rlettc.rrrangcmerlt.
Vore: L-.uc cr 1l{} x 90 neter, h\'()r.rI tl) \ ^. .i.: r..i!]l.r{i

Hlis

rlLr vr

med st.rlp1.r.irr til ekstrr acceleration tbr

dL i:r'.:. Ji.n{.

. .:.

.i\lcrlruJlnrildlrtrt.lri.lerel.lirL,f.

.:-:(: :

branclslukkere på placlsen.

l1

--

::.j :r..licr
r,s\..n](rl\(,nrr.lrr1,il(lll\\ertr.r'i,l'\. _
t: - . "..:t(rfJleneog hinanclensog,rndrc rnorlcl: r,.-.:-': -\::Crnrping Dcr lil \'ærc mulight'rl i": -:: . --.,: . !.i il\ \ cpladserr,elognredl.rgrænsetstronr(\:
;,:-: :,i -:. ir-(at
fvldeclrrrrkcrrl.acarnPilrglognerr)nrL-l i :-::.: . :. :. ::.:.r:trr
lil rrdighrrl r'' le nulrnden rrr'.1 l:.. . . . : i. ,'A
grill, sanrt :alg rf polscr', ol og vanJ. \ : :. :. :. :, : : r:,. pl.r.ls
lil c.r. 2() crmping|ogne, hvis clu l(,rr::'.: ::- -: : -':.: r' i:.1)i),
sa lil cler r'ære en r c'lkomstkonritt. trl -:: :j :. - .-: -: : ,,: din
Tr.effct cr ikke t&nkt som et pul.-:-::.

famili(' s.rrilt ånvis(' plncis.
Frcclag

ril dcr

rn.relr'.rrcr i cafctt'riet.
C.r ilke glip .ri tilbuclr! o|r nt delLlsc i et.rf s.tsonens tidiigstc foriristx|ner.
Tilnrelciing til Tomrnr OIscn tlf.75 Eli 2l 0l ellt'r

ErlinS llirg tli.75

Jellingvej

12,

EFK87
I

\led r cnlig hiJscn.
-l
I llch.rmmer r/c klrrb, outntv Olsen
Brrd-len, 7182 Bred.tt,n, ttt.; 75 38 21 01

:'-

::::.lnrl

nkt.

(lnvi\ilin!:
D.r\rlr-liinruJ \-:':.1\.\'n'enol'\l-i
: .r .. :.:...
r rre et fh i lLriir 1' .:.i L.rnger. I llert ih r : :..r. :':-'r -( :':( :i :.
sJl(LlL'.I.ril. t. .i.:.:l.,rrt, onrLrin{ :
;'. .: ..:ger(.f . Iln (rli\ i.rrirl: rra rn.rx r'.rrc 3 nrir .\l :r.i. :r :i\ \ !:':: .

5

:

ne til at kornne og c.rnri!:.
::: -:i l..t \.rr.r: i1l.tJ.
5inrt fl\'\l, ro... ucl.rtlrulr(rrr ::.: iL :-,r :. . . I -'-: :.1:.i* rl
l(rrclin(l('. ( t lrr){ rlvrcn('\', r, I r:t.:'r'.r- : .: .. . .
:' .:-samt [.r.]

rrtJ lo:il

,

:-

.:..,

-:

nrdi:(ltll.
Dcr r il i'lir t' 'ol.lt nracl og drikkc rrnJcr :tær n,.t.
n .:r., dL

St'rrrt rr L.r s rr

,

r( ..r- : - .
.rlm(\lhtrrFtfrdesanrti.rllc--pr- : : : j-.
SLlrLuel.\'r: Vi beJcr ,rnr r'r n1 r-::. . --

-

d.Ekning nf grillkul, cnmpingitr,'r:. , I

u':

rlnrql,lrns: Drr l.rrr tilnrcldt

\

Dersont man

.r!l

fm.ril : nrich.relJqe\ucuiet--i.:n i.
liric llrrl'er:2l lUs72'l(lL r l'..1

r.r.ktr-rl c,rnrpere/"icricre"

Svævefl yvedag

r

L

pn Pl.rclsen rrarc

..rnrpint\ (itf ) ii: i i:, : :'.i nniL : lorbt'holcles.

lll,iCrll!'l.

rr.,..:.

erpiads r1ok.1i iririrli:..rt r:
nogen forrr i..r r.': i:::r._r.

udelukkrn.i. ::: :.r

r " ::'

: :.

: -: "'.;o1:tl1r1l'1.J -1,1,ll.: r il un.lrr trafir:t ikke rrre
. ._:.:rrr.lt l.i l)l.rdsen, nlerl
.:1i..

.i,,: .1inr.it

.ri oP\ iininscn

soidag.
Kioskrtrlsrls: L r-:. : -i-r r rtet r il \ lrt.ri'r..i. r' \ i're ilrcn nrcd
r.rlg ai ol /r.rr-r :',,. -(.i 11m. ålts.r nrllrrl lii' \l,,.rhrtlrrr':" rlticl rimcligc prr..:.

llir.e ici - icst:
L,\f.l,rS.rfterl
i.l. l!l.ltl holclc:

:

rlcn ol.ligakrri-

.l ir til

:kc'tlllesspi.nirr*..\llr cr
\ ( lLomnl til

a-

it

-

':r:-t.i-:gen.rnrt

.

-:-

:::
OBS Lltrl-

t,..:.

: r.:.::1.,.i',.: -:.: ..nt.t

for fl yslæb

: --.:.::.i. l-115.
-,\.::. r :l l.lir c

9. maj

: . !:r F:ii

Falkcn invittrer ht'r'ntcd til dcn.rriiii S,-:
sl.eb" p.i Kristi Hinrur( larri:.1.:d
H.lr dtr el'lnrt -\.I\(l \., r :r.ri: r -.
g, rrig rfh'r Jt ('11'(\c rl( I r.:-i:r(t, ,:. -.

.

nuftige priser
lrele aftenerr,
onskes \'ir1,
medbringes

ctn

midri.r::ir; - ::::
dagor. Vecl spisetirl er der il.l i .:c:r.:.... ::
Der k.rn kobes prrlser \ r'cl

bragte k(rcl k.tn steges.

Op]vsninger hos Potrl \'lollt'r p,r

tli

:rl

lh

rr)

Pinse

i:

n cn.

,t Lr.

l.L
r..'"..rr tltlt.r!cr, t orn rrncler
l 2 .rr, hah pris.
Cll og land kan
kobcs til for-

irdl (,ts s\.ts\('fl\fil,.t,r - -.. r:,..i, r :. :
led Futl(.bjerg pn dd{! n.
FrtrrinA.nrc:-iq rlL|r r'.. r l, l, :' .: -.
Jer r'r fri ilrrnin; rrrt.l tr.r (- ,.1 -\ r\(.
l0.3ll. Herr'fter er c]er :.r lid: rrr rr t':i r:r:::r : ::: !- : -. -:-\ tflluirlg indtil kl. l6.itr. Eiter.l.::. i:-:-p::r: :: -:r: ::: :.\\ning mecl alle tvpcr f.tstr iigeic n.1,,i, ti.r .-: -t r :.- .. ::: .,..1.
lc

i,,:c

1i,00 kr. pr. enh,.J pr. .1.rg. iil rlrkning af dir'. uclgifter sas,,nr
''{cnerdkrr"/L:. :rr',,\.:trr):r nlilr. (('cn cnhed cr('t teltelL'rdr

Email :huber@post.k'lt'.rlk
Vel modt, rncd r enlig hilscn

h,'bcrrhrvN Fiernstr rirr:- f lr

\ :r:.:'

: i,..\. I

h) ()\'orn.rtlrin:r,., \ il der dog lrli!e opkr&'rr.t et geL.r r pe

,

.: I .
-.

.

\lr.lr,rell)rrrL. llt.-lrr l;,';.;c;r-:

,-.::::r:

ntrgle forrlel.rgtigt' inclkob i de ntlngc iorskclligt'l.utrLrrr I
()nrr.rclet, [rlot for.rt rru nt- et par.ri nrulighe.t'rrrt,. Sa dtr . r't.'
.terrt ogsn noget i onrrndet.it tag('sig til for rle'n lr.rskt' ili.. .r
'modelflyvenrle .lcl .ri ianilicn.

guldkreditkortetl
LurJ.rg.ritert \ il grillLn \.r

:

st.rurankrr - LJiskotrker - en skøn nrtur samt ch.rnar' i(ri .::

100
Lrrir.finq:.rnrt til\'æiurirlr-i],. \ rifj
op\ iirlirii'il\ \ring('r
I 1(l(l-1-100
3 ntin rcl.n rrr
1l(l(l-14il0
l6()()-11\00 rx\lj-i:i,.onrlrnt
\ar en konkurrcnt. i i .::-luttrt, er dcr iri :l r '. : :: :i,.i:i i r-'..:.
10(l(l-1

lilrrr.lJirt:,, l'r: .i :r.lc)-k.rl.l..etrlJLrr-.:.' .

.:-,:::-. .iJrte
li rllt \.1\1::
r.ekk|trr.(rrrSrnrjclnledl2\tr\1,.r..: j - : : :. : Lr dcr
tri Illrnirrg lr, le neslerrJerr,,loi ' .: :- . : - -- : ll(rtl
til 13.00 for nrotorill. Der ril ra,:. :.... -: - : ::'. J srndp.l111p1,1J.p6.llri..lerri-,r- : -'
-. r ;l clcr
blrrc .rrrrnglret l('11L-in.ll,,l -trl I . .:
.: j .: irrr:k

ril I'lir. r..,ii:t:.:' li: L,ir\i\niriF for fublikunt onl
, :, : . t. :..
'-ler .rt r'ltlt.rsc i olr i.
ningen, crclerL.rie:;r;.: -i
CrmDirtc: Drr:onr .lLr I ,.:-.
:. :,r
I n]!!r't\ril(,il]
Der

: r , .-:r. .
F.rrrrp-srutnrerlancl - cn o|er 20 knr. l.rng h\ id ..:rlJ-:.-:r.i - I L-

2. maj kl. 9- 18.

strspcndrr..i rn.icr,,;.\ i ininccn.

lidt soci.rlt hvgge.
Lorclag rnorgcn blirer

loter r.r ;11\, r. :..1. . .:t :'.'i-r. -tr r p.r frckr t n'cr og r.reliocr.

Da f larlstn liggcr i clet store iuri:h,i1r:Li., :::i.:: :
/Bkrkhus, er der et ut.rl ri akti\ itct(,r ilrr l.rtit i'.,::r .

a

r'ært'nrulighcel 1,,r.:-::

nirq i).r i :l rkke[.lireor\rcrrt piloigeblr.
I).ri I i.r:r..r.i.r.i.i.,ilrerl "srlvjustitr" l)tlne iornr for
: f.! ;! | - i:.i .rt ILrrrgere iint, J.r l.rktiik.rll( fi

mn, finc toiL:itorhold

afholder El-træf

Pro,lritrmet er :onr frrl{.r:
0900-1000 tri fh r nirt.;

pLr

ih r ere som matte lægH(' \ ejen f()rlii \ ores plnd\ i I'.rndrup, di
n.in i s.r fald k.rn t,r sig tt lille indblik i hnd modclfll'uring
nrrd rjgtigr.jetturbint'r tgentlig er lor nog('t. I)ct (,r endnu llvt
r.: .ic rlrrrskc moelclihrepladser ntctl jetnotrrrt,r. sa dcr Iil
r,'i r .'- rr rn rirl inlar( -:d ()nlkring dennc iorn for rnotlclilt r -

sorrd.rgen kl. lJ.t'

S6 53 tr6

.

Hcru.lo\ef ir.rr ri fric ind og udflrr.:-:-: :i -: t:l ::ne
Lon' I-r'rcl rpprorches. KfKs motleltlvr.:.:.:- .: Si':nrrtlti
g,rllun,lr. ltr i-.linl p.rptrcr og flt. r r, .: : - .
.1.: ' :-.
ihre mr'.1 jt'tmodeller op til 20 Kg ist.:r:r l: , :.-:.::r-\ f tii

I

ri tltrc og brn\tt!' \()re clrnrpingl.rcilitrh'r til og merl sorrrlag d. 12 nrrj 2002.
Der li1 Pa clrgen blirc aiholclt sma krrrkurrencrr, og r i icsler irr'.lrg og lrrclag i trlh't for clelhgcrie, hror grillcn rii
\ ere ten.lt til iri .rflren\ ttcl:c.
l)tr ril pa clagcne lrre rrulighed for.rt købc drikkc- og
Delt.rgeme et rt'lkc,nttncrt til

coPENHAGEN IET-TRÆF

seh

.

Jet-træf

i Pandrup Mfl(.2002
Kristi-fl yvedagsstævne
9.-12. mai
Kristi-fly\ cdagsstæ\'ne i Elleiranrncr R/C Llulr

l\ *l.jr::r

t

r

l^.

7183 lLancltroi.

Ellch.rmnrcr

Il/C

Klub h.rr i rrr.rrrge.rr bibcholcit RC-rrniorcns tidligcre tr.rdition om .1t ben\tte Kritti hirilneitirt..l.rq
son fl1-redag, r'i uclrider nu til, nt derute dag irr.morcr ril
r'ære FlLfi .rrnnrer-

-tl

r rr,. n

eel.nJ

Vi stirtcr sL!\ net tor:el,;g
genkaffe.

c1.

9 rn.tj 20tl: kl. 9.t10 nrecl ntor-

Dcr irrdbldcs hermcd til Pinse Jct-tr.!i 2002 i l,andrup \1fl.. fri
torsclag cl. 1 6/5 i Norcljyllancl. Klubben findcr mnn ogsn Lrn(lrr
nr. !)7 i llc - unioncns klubh.indbog, ellcr på klubbcns hienr:rc:irlc: http: / / Itome19. i net.trle.dk / s.rndmosc
cller I'r; r'u u'.ic.tclk.dk
Der lil r'ærc ops.ri skilte ved onrfartsrcjen retl I'.rn.in::
.oir r il r isc r ej til pladsen.
!.!1igL Trrftr't cr rrent sonr r't "l I|ggeh.ai" (ferir) t,): .:lt. licunion.ns jet pilolor, dct !&re sig jctilt ntcei turbif!, -i.:i:irlnr()tor eiler cl-clrevnc, s.rnrt (lr som mittc h.i\r'iItrr.::r':.r
drnne grtrr af nrotlelflr r nirrg, lraclr nretl or u!ien t: rlrl iL .
Dcsuden r il drtt. \'ærc cn iille intro.lrrltron til e1.' ntrrdel-

\ r: -::r:'.:: \rl nregr.tgcrncatclu /l komnrcrogdeltagerak:..: - .:.:1. tr.ei. Dc cltr bare onsker.rt konrnrr ior at kigge
:: - -::rr.ri rilcr teriere i lorc dt'jlige omgirclser, rrdcn nro-

;.-:ii
I

r nrirq, er seh

iolgtlig ogs.i nr('g.t \-elkonrne.

iinlcl.ling knn torcgn til:

Sii* -\ndcrscn. Ugebjergtoften 6, S\ eDstrup,
Tli: 73.15 60 66, mobil: 23.17 5-l 69, eller
L-rn.1il : sti g.lis@1 23m.r

6.13{)

\ordborg,

ii.dk

Vel nodt til en rigtig
"Familie hvggeweekend " (Ferie) i Nordjy lland

45

OFEN
Itfl'r ,::i

,

pa nrtrrlellh r cpl.rcJsen \ r,(l

k{ir.('l lr.l lrrrrt.lrcicrr nteil,:r: 5l.rn{t,rul r'j !:rt'.icrkr.rrnrl).
Op\ r.rrins(rn lorcsir i(DlJ.r{ ri. lb. rrr.ri lt \il Ir.) ki. 11.-1h. l)er
t.rtr\ entrLl. \/i r il lorsogr' .rt \ j:e ct lrrrr!t !al.rrit .ti hvi(l l1\ \,

j,-' *,r:i.{+.NrL ltå:i

ilinq nrcrl ljerl'trrtde ilr,..i, il\ r,r. I)rriil I.,fi,'rt'r ri or.r
hjtll' Irr arrdre klubl.o. \ r i,.rli.rnt \ i i iallt..l,rb kan l.rrten
r()r1 os lirrnojelii: ddg, b.r.1. :,,: publikum l)rn (rs'i icrr rllc riel-

18.-20. maj
\lrtlelilr

I

r cklul.L.t,'r \r-. r,., ir.::
.rllr sr Å'r ell\ r c rjrtri: . -:. : (it r:
s\ i \ r'tl\ \ r, .rrr.lrj. i". :,1 . i' - -

.r ' : . ,: i: kunne irtrlbr tlr
.. : ..,:. r irl ft i{irr\ {endr'

\'i:trrt,rl,:.:.:...
nr{i\r \t.ri-.:.::- r r l.\':ttrr rr.ttr(,n.r! 1.,' :i.r: ., .. -..::'

' .. .i l\

11i t)r

..

Søndag d. 26. maj
Radiotlt r t'klublren rnclbr rlr'r irt r ntc.l til rtr.J! ll1\ \ eL)1.\ isf iiq
'f.,id\\,r\ Lr.;nrn i Sl.rrgerup. (lnd-

?.i#,:,,

x_-::j==.:.

Modelflyveopvisning i Slangerup

ilcr rr,r tlrres tr.r l(1.-17, r:,.i rn nrirltl.rgspaLr'c. l,ubliktrnrs(,r\ i.ningen st.rrtcr kl. ! I :l aiei r,f et publiLuntssiær ne .k.rl
.i.. ih r t|cle clrltrgerc h;\, r,.rr iitrk.lt (rg e\.ntuollc.rnJr o re
ie\int!, ( rrtifik.rt.r
TrhttrlJing kan skc inrL u .-, r.ninL.n til Ole I lil:ncr I't,tcr:en,
1^

7;;t Il,

i:-t-.,:1. i,,r:t.,:
.,i kun\::rirl Fl\ irr\. i). il, r en i:t,
.ii :t.ll)lrr1 ()\.r ri, ir,r'rt.2
\: .:r' -i,,:r' ir.!\' trl (ic:\.1
-: r'irr. l,,.ltrr ;l.rl r.rr. '.r r r eller
rtlr.l.:n,:,-i " .rL r(,iLrr) :.lrr,lonkurrenctntr :. -r fri pr
q,'.1 lri ::. \ : i'j.:::!.r .rt -r .:r..lir r nirg. Iieqlrnt,
-r;rrplt',
tl\\ I).rt\. ir.l. . l[]1r (,,1 (lrr i.rr cn grrlclrrr'rlaljt', firi : lrrr' (lg
.r,ir n,. .r.:ij, l r r hjrnrnr(, r,g rn hrlv tirrrr' intlbrirrg. : '' i':on-
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strøm. \'and
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Slaltgcbglel er kun

2002 i kunstflyvning F3A

RMK inviterer hermed iii 5jællandrmt'stcrskab i kunstfllvning
F3A i weckenden 1. & 2. luni 20t)3.
Der flvves i flg. klas*r:

r,{sd pr pl.tdsen.
li\).{lrr t()r .llle 3 dage.

FAI -

Tilmeldin&til

liC-: r

Bjarne furensen
75 33 60
f

39

Heinrich Jørgenæn
Eller

lybov@worldonline.dk

Ved tilmelding bedes følgende oplvst:

Deltage*de dage
Antal deltagerellamiliemedlenmer
Modeller der medbringes (svævere,/trækfl
Frekvens
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Kli;1.:

Em
11

tilmeldinger.

a

ret er kr. 100,-.

Tilmelding kan ske ved at benytte emaili
rmk@jubiimail.dk eller telefonisk til læif Widenborg på telefon
57 52 52 84 senest d. 10. mai 2002.

FRQ:

Navn og adresse etc.

2

Sport afvi-klæ kun lørdag d. 1. jmi. Ør,rige klasser over begge
dage. Startgebyr kr. 150,- med undtagelæ af Sport hvor geby-

7532161,4

Hewich(]lmail.dk

Nordic Sport X klas*.
ku ved minimrrm

X klasse afuikles dog

il:

Husk at oplyæ unionsnumer, frek\'ænwmer, navn og
i fæUsspisning angiv da venligst

klasse. Ønskes deltagelse
detle. Vel
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tungsted Modelflywe Klub
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"Hvgge.træf" ( t_erie ) for

rilt- RC-::: .'--..-:r .'i!,r, ir.idc metl og uden famiiic.
\ 1..-:..,:: ::r$ t : lordag i uge 30, r'il samtidi$i ! ære et op!. :::':::-::-:-r :.. i.r prrt'iikum, sorn så kan få sig et lille indblik
r ri :,i :'r.iii
r ninr egentlig er for noget, så 1,i kan få manet
ur ::: -. :\rilier i jrrrden: At modelJlyYning kun er for særligt
i:;..:.i.. q :.lmtidig |armer ad h ... til.
:i: r :l r ære et par små indlagte konkurrencer i stæ\rret,

Posinr:

i.,': i..r
By,

Sommerleir Sjælland 2002
RC-NR:

6.Klub:

FRQ:

14.

juli - uge 28

styr på frekvenser og radioer.
Foi piloter der ønsker at deltage i opvisningen lordag, er

r-erede i at holde

Hermed indbyde der i samarbejdr' m.$ Rc-utonen. trl me
delflyve-sommerlejr på Sjælland i SJndr ed. *m er beliagc'nJe
i det sydlige Sjæ1land. mellem Slagelse og \En'ed..

der briefing kl. 12.00.

Sommerlejren aåoldes for alle Rc-unionens piloter bade
sm en kombineret sommerfede {or hele lamilien med mulighed for masær af

af bukærne, fra søndag d. 21. juli.
pladrcn forefirdes der et fint nyrenoveret klubhus med
køkken,/opholdsrum, fine toilet{orhold samt bad med koldt og
vamt vandl Da pladsen ligger i det store turistområde om-

med og uden fåmilie. Someriejren er ment
Email:

r il r-ærc fine præmier til vinderne.
Der r il ikke blive opkrævet pilotgebyr. Dcr vil r'ære senJei,lepot med "sclvjustits", Denne form for sender-del-onenng plejer altid at fungere fint, da faktisk alle pilott r e. iil\'ol-

modelflyning æn ikke forpligter, selvom vi dog har små og
store konkunescer i løbet af ugen.
I om!ådetomkring Sildved er der et utal af wmmeraktivi-

Camoine: Dersom

du/l

øreLer at deltJge. er I meget vellom-

nc til at komme og campere/telte,/feriere på \'ores plads, samt

flyre rø... ud
Få

kring løkken/Blokhus, er der et utal af aktiviteter for både
bøm og uoksne. Fårup-smmerland - en over 20 km. lmg h\ id
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- rest.rLrranter - diskotr'kr.r - en skolr nitur s.lrnt
ch.rnct ior.rt iløre nogle tLrrdelngtigc indkob i cle nrnngc ftnskellige butikker i l)nlriidet, blot for.ri nrlnLr ei pir nf nrulighedeme. Så tlcr cr bestL'rrt ogs.i noget i onlrndct at iage sig til
for dcn mtiske ikke så "moclclf-lvrorde" del .rf i.lmilien.

Helistævne / Hyggestævne

Dersonr man ønsker ii crnpere/fericre pa pladsen mere
old 2 overnatninger, r il cler dog blir c opkrær'et et gebvr 1.4
50,00 kr. pr. enhcrl pr. rlag, til dækning.ri dir'. udgitter s:isonr
strøn/gds/rulo\ ntiorl nlm. (1 e1lhed er et telt ellcr 1 cdnfiirs\ ogn).
I lrr"torr'olrl: I l\\rrl.rdnn(.rl\irr
I nA,'(hUil.r'r,.i (1, I
er placls nok it nlultre sig på. Dcsuden er rler rrr:l;:itrl ior
skræntfl! \'ning cå. 20 km. norcl for lllokhrrs, hr :- r l.i.r er i Y

strblc err rneget dejlig og iorhabenilig uiorgldrrnrclig u cckcnrl

ell. NV. Dcr vil i ugrls løb ikke vitre fogr':r i\,.r1 :\,i ionkurrence el Jer lignende pii placlsr.n, mcn uLlrlLl \\: i:.1r :.i ii\ \ ning

li\

for;rlle.

sunrnrcn af modelkrr, sonr iInrlcr rundt lrå himlul. Vi \ il pr()\'(l
Pd al fa l.esøg fra lyskl,riJ (lhttick [,1agnrrs), sorr ble| nunr-

sandsirdncl

I

Kios\:rdsdg Under sie\ net Yil "\1('-...,.irr ' r rre .rl.en necl
salg.rf ol / rand / polr'r rrnl..ii:i.:::r:rn tjl "\klseboclcns''
alticl rirncligc pri:rr.
Vildmose - festi L(r:.i.rq.:tt!r - --:i1 itholcler P.rndrup \{fk.
den oblicalt,risl.. t--.]t...:.j.:.r:,: \llrcrruturlig\ i! \dkonme
iil at konrnre oq Ji l:-r:r. i !..:ri:!irii {( n s.1nt h\'.r(l .lerri iolgcr.
Tiineltlirrq ii! :Dr:r1irL r: rn no.l\ cndighecl, af hen.r n iii bestilling ri nriel. :.:r..i on..i.rS cl. 2-1. ju1i. Dette \ il ljii\ i' ti1 01

prii i

c.i. srl I, t ir. l.r. r olsen clelt.r gt'r, born

lin

urrlcr

i

1 .rr,

hah'

iil

fornuftigc Priscr htlc .tftenen,
onsLes r in. mr.lLlrinqes Llen:el\'.
hhts.!,lltg !!S.tltol:tst eller ior 1de 11igcre' inforilition:
Vi i klul.L.err, \ il ilegct gcrne at du/l kornrncr og d. li::!r .rkti\ t i dcnnLr sommerlejr/oprisi11g. De cler bare ønskt'r :i :lrPpris. Ol or \.tr1(i

pt

.rf

tllt'r

koLrcs

it-ricrc i vore clejllge onrgilclscr, uc{en

ntt.i.lrii

r-

3

l. juli - 4. august 2002

lndbydelse til Jet træf
Irt Dannarl ,: :r -:.rr() \lodt'lfhrc'khtb inclbtdcr ril det
irlige let træf : .:. :.:. tlen 3. og-1. .ugust 20(12 Få Lindtorp
Fl\\r'ccnter. Drr i: :': :lii.l rrre rnulighcd for at crmperc
li.l onr.idet, \ini -.: :-. - . 1i. lLubbens f.rciliteter imod bct.rling

Her er ordelig mrtlillhecl for .rt sto\ e sin tine norlclheiikopter
.rf, og komrnc ud p.r rnoclelilr r tpladsen i Oclcnse. Her

vil vi

p.i Lrenene- Pi plildsen er der "næsten" .rlt hr rd cier belrør es til

.rt fi en h\ggelig weekend nled rn.lsscr.lf flrrning. Vi ir.rr
sironr, ioilet iil de merc trlngr:ndc. Dcr r il blilc solgt is, prrlser og n,rtrrrligvis noget .ri (lrikke, ol, sLrcl.r\.rnd og kifte til .le

ai ci nrindn: crmr::-: : - -.r r. Klubben er også leveringsdl gtig
i ol/r'and og polsrr: :: .. :-rL.lr r.riser. Der vil ogsa \'ære nu-

:" -:-:r'fri,,l.
:: . : :.. :'.: : ll.rq .riholdes cler briefing lørdag kl. 10.00 utl for.:.:-:: . -:..: Loreiag.rften afholdcs der
f.rllcsspisning i h.rn!-::.: . i
' I'rstrr ril ligge p:r ca. l{10,kr. pr. pcrsrn. Tilncl.i:r: : -: -:.::.:r er nodvenclig af hens\n iil plinlægninS(ar. --- r : : . .L..tr.r lridrgc dlcr ferie i
: r. : . .i-:.jc i fon eje'n.
Lrgc 31, sii kom bnre lii ; , -:
. ::_ :r:,-li.: n n n.jt:tdk.dk
Sc c!t. mcrc pii Jet D.rf i':::.

lighed for

On aftenen r il

cler Lrlir

r

mulighcd for at llrillc sinc nrLl-

bragte bolfcr og ligncnde, o* spisc dur maLl nrarr rru sch h.rr
et i lorcs storc partlieli.

\ri spiller musik til dcnr,:om ikke kun !il høre cienne

socle

mer tr til dc åbnr: Tvskc m..t('rskaher i 3D.

l

Dcr \il n.rturli!!\'is o:-: \ære mulighecl for at fa rigelig,
hjæip til cle nrcrr:
liLli

iloti\!tion

it

L.estillc

Der må flr r es d,,

mcre kofferntrængencle.

ilmelclingkan skc til.

Stig

rrcrirrir fjrotr.r, sorn tråskc kun iigc bt'hør'er
nrr.lre justering af modLllcn.

1

^nclcrsen
lf. 73
l5 ri(l 66

Nl.ri i: sti g.lis@

eller-en

/

23 17

):.-

l23mail.dl

Hcr r il nogle af Lrn.l.:. i.e(ist.' Filoter r';tre l.ehj.elpeligt'.
Der er rigelig af canrprr::;:'Lrlight'cl p.r pladscn, og frit lob

til

born og hurde. (S.r i-:: .il.leiig clem nlcd).
\/i vil pro\ e irt s.rmlc :: ri. ii{e }riloter sonr nrrrl igt, til en meget tlejlig fl1't'roplcr r'lsi ':.- .i nta..scL ai fll uing og hvggc. Vi

bacle

håber seh folgel ig ir.r clet r:::::. \ cjr, til c{enne dejlige sport.
\Icn man k.rn jo Llge ;r.i: : ,.1t humor rrccl sa sk.rl de t nok
gti alligelcl, hr is dct sktrlir.;:r r:.e lidt.

TilmelclinF, hos lljame
Stephnn lfiesc t

i

00-19

l&i.:.: "'r l9 39 38 eller
3(l'-l -l.l cller 00-19 1795,12,1697.

ning, rr seh l0lgelig ogsd rneget \ clkomne.
Tilnrelding k.rn foregir til: Ktrrt Ht'rtng Lokken\ej f. ':'rrl
i'anelmp lli:98 20 11,i6, nobil: 20 62 ti-l 78 cllL:r pa E-::r::i:

lilnrelcling strtcst en uge for
Vi scs iOciense...

krlrthc\ drlgOhohnåil.conr
Vel nrødt lil

"Frmilie hr g*r-

r,

i.:r:-::ri

erkurd " (Ferie) i \cr.r ,. . ::.i

f.*l
I

6

__)

H.,'{t

7

14 JUI i - uge 28

Modelflyveklubben Nuseme glæder sig over at kunne invitere dig, og din fåmilis,
til 4- generation af sommerlejr på flyvepladsen ved Grindsted.

-: :

Sommer|ejrenforegårienafslappetatmosfære,medmasserafhygg€.''r

både piloter og familie. Der er rig mulighed for udflugter Ul seværdighaderelbr åkliviteter
uåae iil lanos bg vands. Se nogle af tiibudene på voies hjemmesidei, eller kontakt os for
informalion. Traditionen tro inviteres der fredag aften til festaften for leirens deltagere.

GrindS'tei

,

w
,l;,"'.,,,,....,
:::r:iti1l5.ii{i+,.r :l

NO$ERNE

.z>:ai

Flyvning foregår på pladsen. hvor der er anlagt 2 græsbaner, hvorka der kan
med alle slag$ modeller. Pladsen er også godkendt til

stormodeller.
.s d"-l1l"f.:j:19$3:ul

Camping pladsen er åben fra fredas eftermrddas
tilsluttet ei. Badeforhold forefindes på en nærliggende skole hvortil der køres 2
gange dagligt.
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Ofto

Nielsen -

Per Kristensen

-

Kr. 25,00 pr. overnatning (inkl strøm). Bøm under 12 år, gratis.

75 33 84 46 otto.nielsen@europe.lego.com

7573 29 31 perk@post9.tele.dk

f-'

blive'/

Da vi har et begrænset antal pladser på sommerlejren, opfordres til tilmelding, snare$t
muligt. så du/l sikrer diglier en plads på sommerlejren 2002. Så kontakt Otto eller Per.

,/æl ltt Prisen for deltagelse er
{t slr.
\\ *rg:,717.

'V^

llyies

' . ;'
:

.;r'

€E{*rc

.-:-

EFK87
I

afholder EL-WEEKEND

6.- I 8. august 2002

Der vil være mulighecl for at c;mpere på pladsen, og der r

il

Officiel Stævnekalend ev 2002

blive arrangeret.rfhcntning af norgenmad til campistcrne.
Prisen for at c.rnrpr.re er kr. 50,- pr. telt/campingvogn, oq

DATO/RES.DATO KONTAKTPERSON

tilmclding skal ske senest -1. august 2002 til jcns.d.lmhojO

Svæveflyvning, F3F

pc.dk.
Der vil bli\ e lolgt mad og drikke under stæ\'net, oq

lir-

dag aften er clcr grillfest. Se punktet længere nede.

li.il::t
23.11{.
13.10
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Program:
Fredag 16..rugust.
I

600-2200

Ankomst samt flyvning med ir s p: b:nen.

Svæveflyvning,

F3J

116.{l} ll7.{l'}

lr'sftrJcrscrr ;l ll a)Lr -1.1
l'ct.r ['likle],en. Jrt il e I il5

4r

Lørdag 17. august.

0800-1000 Fri flyvning
1000-1200 Briefingsamttilvæmins:il\1rln{
1200-1-100 Combat
1.100-1600 Rævejagt
1600-1800 3 loop på tid
1800-2000 Bygge og Flyv
2000-?
Grillfest
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il. r1k

JV r'3rl
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re!'ie: iu.i.l post.tele.dk

D,\{ F3tl
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\ \i I ,i i.iliFd

Søndag 18. autust.

0800-1000
1000-1 200
1200-1400
1.100 1600

N'lorgenfl)ryning
.Alle op sidst ned

TidsflFning uden ur

Svævefl

yvning, udenlandske streyner

lll.-10.ts

le:pcrJensel,:-::"',;i

Ballonklip

Kunstflyvning, F3A
Se

detaljeret program på wwu'.eflS7.cik

Crillfesten: Der vil være opstillet en grill :ii iri ;:iEr\ ttelse.
EFK87 r'il sorge for salat, flutes og direr* i:iitr..i. Pristn
vil være kr.20,- pro persona. Tilmeldin: >'r;i:\t'+nest
-ll8-2002 tii jens.damhoj@pc.dk. Drikk(-\::.: \:r (rbei tii
billige penge og må ikke medbrinses. De. \ :l \ -=re underholdning i løbet af middagen, men .1lle rrr:1.:ii- iil :i komme med indslag af underholdende art.
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Tanker om klublivet

I
Når man som jeg sidder og tænker lidt over vores hobby

- så er der

nogle ting der kan undre ..,

Vi er godt 3000 medlemmer i RC-unioncn,
heraf er godt 2300 fordelt på ca. 100 klublrcr;
altså et gennemsnit på over 20 medlemmer
i hver klub. Når jeg så er ude til stær'net e.l-

ler snakker med nogle fra andre kltrbber
så hører jeg

-

tit den der med, at der er ikke sa
mange aktive i klubben, der er kun en t-emti stykker, der kan kalcles aktive, det er clc.m
der møder op, og t1n'er næsten uanset vejret - resten er "bare" medlemmer, der kommer engans imellen-r.
Nu er der jo ikke flr.r'ctr-ang, når du er
medlem i en klub. \i h;r jo alle en eller anden ide om, hr-or megr-i vi i'il dyrke vores
hobby, men det der slar mig. ciet er - der er
mange der siger: "Nejjeg lil ikke t1r.r'e i dag
- det blæser for meget" (r'inden er m.iske
kun 5-6 sekm.) eller andre undskvltlninger
høres også ofte. Min persor"rlige mening et
at det ofte er manglende rutine, der i.rr iolk
til at holde deres fly på jorden. Den mtine
kan jo kun bygges op med mange t-ln'etimer, så det bider sig selv i halen.
Men hvordan får de medlemmer, der
mangler rutinen - ja netop rutine? - Jo de
kan jo bare møde op og flyve - nemt ikke?
Men ER der en grund til, at de ikke vil t'hve, nar der er andre ude? Er der en eller t'le.

re af klubbens aktii'e piloter, der har "eneret" på pladsen, sa han/de efterhånden har
tillagt sig en flyvestil, der holder andre væk.
Eksempelvis flyver tæt pa pilotfeltet, laver

hurtige overflp'nin*er, krappe manøvrer i
luften - alt sammen ting, der kan være med
til .rt holde den urutinerede pilot på jorden.
For sa fbrstar jeg dem godt! - Det er ikke
sjovt at \'ære nervos for sit fine fly (uanset
hvordan det sa enc'l ser ud), hvis ikke ør'elsen er der, så er der pludselig meget der skal
holdes øje med i luiten: "Pjat" siger den rr.rtinerede, "Du skal b.rre holde øje med dit
eget fly! - vi skal nok passe på". Men at sta
som nvbeglmder måske på sin anden eller
tredie' soloflyvning, og r'ære koncentreret
om .rt lave de forbandede ottetaller Lræne
mnde, og så hele tidenhøre en enen'erende
larm ira dem, der suser hen over pladsen i
noget, der minder om hojde nr,rl heist pa
ryggen! Det giver ikke den kvghed der kan
give lysten til at komme ud og ta rutinen.
For så er det jo, at der kun er de blæsende
dage tilbage at tage af tbr den umtinerede,
og så er vi jo tilbage ved start. Jeg skal ikke
komme med en patentlosning på det, men
til hellere tale til de rutineredes sunde fornuit.

\len kan

klubben
rore noget? |a det
k.rn den, hvad med
at lave forskellige

lukkede

arrange-

menter for klubbens

medlemmer, så alle
som det første lærer

hinanden at kende,
derefter skal der fly\-es - men for sjov!
Der ma godt være tale om konkurrencer,
men ALLE skal kunne vinde dem, så det
50

er altså ikke her der sk.ri konkurreres på de
perfekte kunstflymanrrvrer eller rævejagter

og hangarskibslandinqi De efterhånden så
populære og hvermancisejede eh'inger er
der jo flere mulighe'dt.r - IKKE kr-rn combat.
Der skal ikke oii'entliseores nogle konkurrencer inden, sii .rlle mtrr-ler lige uforberedte og dermed har lise storr' chancer. Så
må der geme \'ære li.it snr.rpræmier, som
kan bruges til noget tom.trftigt. Familien
skal være velkomrle sarl.rn en c-iag- geme til
spisning om aftenen. Til el elt. stær'ne med
publikum, er det en gor-1 itle at fa medlemmer af klubben til at tage del i arbeidet op til
stævnet, ikke kun dcm r'ler sirtler i bestyrelsen - snarer h'ærtimodl
Kommunikation til medlu-mnlerne er også en måde at vise, at kl-rbl.en ikke bare ligger øde hen. Efterh.rnden er c1t'r ikke mange, der ikke har en e-mail - L.mg den! Lav
nogle aktiviteter i klubben, nar der skal

gøres klar ti1 sæsonen, e\-t. som kræver
mange folk til at lave arbeidet.
På denne made vil der iangsomt komme
flere til klubdagerre, trg ovrige arrangementer - når bare medlemmeme ser, at der sker
noget. Det bedste cier kan ske er jo, at der

indbyrdes mellem medlemmeme er den
lyst til at komme ud og mode de andre, som
også er begyndt at r-ise sig mere ude i klubben!
Jeg har læst i blaclet her om klubmesterskaber, nabotr;ef og om kh-rbndvalg ... Men

har de virket?
Hvad gør I, i din kiub? - kom med tips,
ideer og ikke mindst erfaringer. Det kan jo
kun gøre, at vi alle kommer til at opleve, at
der er flere, der gider at kommer ud i klubben og dermed gøre vores hobby til det den
bør r,ære - netop for alle!
Steen Larsen
Køge Modelflyve Klub

L

MFN
Modelflyve Nyt
- det er dit blad

Brug det!

Skriv om det der optager dig...

.
.
r
r
.
.

din lndlingsmodel
din sioveste oplevelse
dit mest fatale styrt
den flotteste praemie
den mest besværlige samling
de gode oplevelser i klubben

Skriv og fortæI, om lige det du
er vigtigt!

s,vnes

Eller skriv og fortæl om, hvad du gerne vil iæse i MFN. Tip din grenredaktør på nyheder, sjove historier og
hvem der har de gode tips.

Stoftil Modelflyve Nyt
.'k.rl rr';rLlcr til ,trr:rrreri,rkiortlrrt L,: ..
:r;rslr;r'*lc rcd:klor. Sc ,rrit1... - -
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,t,.--,...
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Hermed besiiller ieg:
Abonnemenl for resten o[ 2@2
(i oh 5 blode), pris kr. 200,00
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sk. somlebind åkr.75,i forverne:

f blå X gul [l grøn n Argong ZOCjt,kr. lZS,n Argong
2000, kr. 175,I -Argong 1999, kr. 150,J {rgong 1998, kr. 150,! Argong 1997,kr. 15Q,tr

Skifter du adresse

[J

Ved eventuel udmeldelse

n
n
I

tr

1986: I
1988:l--Intr

1987:

n

!lllrilefilr.

Følgende enkeltnumre (sæt kqfds) d kr. 39,50:
t{\- 2 Nr.3 Nr.4 Nr.5 Nr.6

Argong
Argong
Argong
Argong
Argong

1996,kr. 125,1995,kr. 125,1994,kr. 125,1993, kr. 100,-

1992,kr. 100,-

Beløbet vedlogt i check

Novn:
Adresse:

Postnr./by:

rød E sølv
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tr
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Ved køb for under kn 100,- tillægges et ekspeditionsgebyr
po kr I 0,- til dækning of portoudgifter Uden for Donmork
tillægges oltid et beløb til dækning of forsendelsen.
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Sælges:
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Færdigbygget Great Planes, Tlacer 40 -

Afløseren for LJitra Sport, SPV 1335
mm. foor 6,5-115 cm3 motor, og med

For køb og salg, qek også RC-turionens

optrækkeligt understel. Kr. 1500,-

"brugtbørs" på

HenrikGrane ilLM956995

AEROPLAN KRYDSFINER

SIDEN 1948
til

sr'ær'e- og guntntimotorl'ly.
Tegninger og materialer til \ cteran- og
skalamodeller. - Træ - lister - balsa - rør
profiler - beklædning m.m.m. Pu qensyn i

Byggesæt

Vand- og kogefast birkekrydsfin6r i tykkelser fra 0,4 til 12.0 mm.
Pladestørrelse: 127 x 127 h22 x 122 cm
eiler 60 x 30 cm.
Hurtig levering.

MODEL & HOBBY
14 30

l0

-

ht. l1-17.11,. lr!1.r. on.ctr!

I.t Kr\r.

æ!r
f
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os/f iner

Frederiksborggade 23 - 1360 Kobenhar n K

Tlfl 33

hjer.r.rr.nesiden

wwn'.rc-r.inionen.dk

I

lvrvrl'.model-hobbv.dk

Frodesgade 171, 6700 Esbjerg
12 23 90
Fax 75 12 23 35

rfi.75

Drejer det sig om HELIKOPTER!
- har vi varerne til de rigtige priser
Hurtig levering

BREV

-

besill i dag

-

llyv i morgen!

Vi har svarene pa vore kunders

HELIKOPTER

sporgsmat

Vi har vores viden f ra 27 ars erfaring med

HELIKOPTER
Derlor siger vi:

Spar tid

- Spar penge
Ga til:

Hel i kopterspec ial isten

Tidsskriftet Modelflyve N1t
Strandhuse 4
DK-5762 V. Skerninge

ROTORDISC'EN
AMLUNDVEJ 4. LINDEBALLE SKOV
7321 GADBJERG
TLF: 7588 5454 I FAX.7588 5495
www. rotordisc-rc-helicopter.dk
E-MAIL: rotordisc @teknik.dk
24 timers service: fax - E-MAIL
TLF: MANDAG - FREDAG 8.00 1 5.00

-

!

Adelgade 13 - 8900 Randers - Tlf. 8643 3923
Hjemmeside: www.rhi-hobby.dk - E-rnail: peter@ rhi-hobby.dk
LRP

I c: *, C.60 km/i:ra'i .f sr.r
i:i!ari 7.80 krn/t.
3
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På alle LRP's ladere og
elektroniske fartregu latore.
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ffrl'..Special,,
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17-36i...,...,..
4#
$cflu$A0trEn JtrIB
SST

LIU$UARI8 ffARA}ITI!

.FbY'..:.
Z€ N IT!

Batteri 7,2 V, 1500 Mah..,
Batteri 7,2 V, 2100 Mah...
Batteri 7.2 V.300U Mah .......,.....,...,...
Jet Lader 0,15/44,1-8 celler. 220U
El motor ,'Runner
El motor,,ST2.( fl.
El m0t0r ,'V1B Spec. 3,, fl.
Electronisk fartregulaior

SST

.

l:10 Sport Volvo S40.......... .,,,..
l:10 Spnrt M. Lancer m/Diiiccvet ..

tl .1 ""
!-x55i1l Ir'r
Friser

''"'.-"-"'"'

SST 1:10 Mission (konkurrence ci:assis)
.
Big 6 1:6 E! Lotirs ilise.........,
Big 6 1:6 Nltrc lotus Elise,...,
Racing Truck -t:10 Nitro XTil-TL
,,

,,.

,

,,

Alie bilei er inc!, kugleleierl

{6

iot::?::i r:-'

- 400[i il;r

Kataløg 2A$2 k"an faes
- 4 rnotc:':::cgra :l:c'
G-S. nA_qL$G
- lngen siar: s;:-ir:r
hos landets hoblt,yhandlere eller Masser af Supei Silicor:e piodukterl
- Supei Bic
F.eks. brændstolslange. coui.:iers.
ved indsendelse at A4 kuvert
- frropelbr:r:s
defiectors !edring. llelicopter Landing Skids.
frankeret med 18,50 til:
0gsa servohcrr;, hali cups. skruer.
antennehoicier 1:res. Mange farver.
Banders Høbby lpnnari,
AIio produkter idenne annonce kan faes genntr; a!ic !::nclets hr:bbyforhandlere.
f,,le:i icri:ehold for irlrkfc.il ag pr!sa:nrlrinr;. a;1'-.::riser er incl. rr:,ti11s og afgi{t"
I-BP
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Sæsonen står for døren
El-fly fra MULIIPLEX iELAPOR:
Pico.Jet combat racer
White Hawk el. Blue Anow
Twin jet typen
Blue Shark el. White Fngle....................

Du vælger æh om det skal være el. eller brændstof.

Vi fører

Fjemb€tjeningsanlæg

Sky Cat spt. 1035 mm. 4 kan.
Elapor-Plus. bnrdsikker og brændstoffast.
Forbrændingsmoror 3.5-4.5 ccm
El-motor Pemas 600 G

af følqende fabrikater

kn 845,-

kn 875,-

bisee

kn 755,-

Rrtaba

WrirriElmx

Nyhed fra MUITIPLEX:

ROYALevo
Begyrderfly eller foto-fly
MO\NE STAR
Næsten færdig model.
2 x 400 motorer. 4 kanaler......
MO\NE STAR
'alt i en paklie som o\enstaende samt
35 el. 40 mHz Pico line Vario sæt
og oplader..........
........

t1

kr. 9O5,kr. 199,-

kr.256,kr. 185.-

kn 295O,-

Æ,
t#

Senderen der forene: de bedste egenskaber fra
PROFI mc-Linie. Conr:uander-Serie, CockpitMM
os PROFI CAR.
Stort let læseligt p,:ni! ogsa i nordisk sprog.
ROYALevo 9 - 9 kanaler irukornmelse for 12 modeller.
ROYALevo l2 - 12 kanalrr hukommelse for 20 model.

lrr

Forbehold lor,.riti,

-":rærCringer:

::

truli.;.

@ffi
NB! ONSDAGSLUKKET

MODEL . HOBBY
TLF. 55 7 3 66 22

Ramsherred 27 . 47 00 Næstved
Fax: 57 83 14 10
E-mail: fl ywood@ fl gnr ood-hobby.dk

rrF.

fræ

ABNINGSTIDER:
Fredag kl. 10.30- 18.00

Hverdace ki 10,30 - 17.30

Lorc:g

ki. 10.00 - 13.00

Shuttle Plus

**.,*

/Æ
*.7.Æ
.1,nrrir*r'l:*n'
1/8 Subaru lmpreza
OS FSg1 er forsynet
elektronisk styring af
brændstof tilførelsen.
der er affhængig af
omdrejningstal og
motortemperatur.
OS FS-SllFl giver dig
opiimal motorkraft under alle forhold. 14.95 cm
omdr. 2000-12000 o/min. Yderca. 1.6 HKved i1
o/min.Vægt med dæmper ca. 725 gram.

Ny version af den populære Shuiile i: en uhørt lav
pris du far virkeligt noget for pengere.
Ny type bladholdet med 2 punkts mcr::: ng af
styrestænger. sa du kan have en cps=:ring til at øve
hover og en til at flyve.
Forsynet med større dæmper scr
Halepitch kontrol forbedret.
Bladmontering nu med 4 rnm skruer.
Nydesignet metalkobling meC lang levei d
HalestØtterne er nu I mm o.
Kan leveres som byggesæt og scl]] semr krt (samlet)
uden motor. F.eks. den nye H robo 36 he rmotor.

S:::::

::,

Sanwa VG 600
Nu kan du fa fjernstyringsanlæg i I priser som for 25
ar siden.
Den gang solgte vi N4RC
6-kanal anlæg n.red 4
servoer. akkuer og iader til
kr. 1.995,-.
I dag kan du fa et he t
moderne VG 600 anlæg
med 4 servoer. akkuer og
lader til under 2.000.-.
Sanwa VG 600 har servo-reverse og udslagsjustering
pa alle kanaler Elevsysten'r er monteret

1/8 Chassis

Nyhed - SY brændstofbiler 1/8
'. i:' qu l€ve.e en hel se: = :'l-hjuls trukne biler med
I : :^: -r:orer fclg=-:: -;':sserier: Peugeot 206.
=:': =::,s To.vcta Co': : S-:aru lmpreza samtTruck.
.-''a gearkasse. Envirkelig
=' :.i':; -:'i -..:::i
=
Simprop lntelli-Control
Denne

r:::::::-

=:e
lader ken 2a=':z ' -25
celler fra 12 v: i
Se testen i
lvlodelflyvenyi 3r200

JA, det er en Flyvende
Tallerken du kan flyve med
hjemme i stuen.
Diameter 350 mm højde ca.
140 mm. Vægt ca. 105 gram.
lnfrarød styring. Strømforsyning via adapter til 220 voll.
God heleikoptertræner.
Ring om pris.

SILVER STAR MODELS

1

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

KATALOGER

- no" din tarhandter
eller mod frimærker eller check fra impoftoren.
Simprop Hovedkatalog 2001 - kr. 60,Simprop Nyhedsprospekt 2001 - kr. 1A,- kr. 10.OS Motor-

FLYING SAUCER

E@m

a

il - axmo@post3. tele.

dk

Ring eller e-mail efter gratis bilbrochure.

Prøv fØrst hos din sædvanltge forhandler.

Se www.silverstarmodels.dk med

Kan han ikke levere. er du velkommen til at kontakte
os. Vil dtt besøge os, sa ring i foNejen.

henvisning til leverandører

ilink'sl for

Lei O. Mortensen Hobb
HERR ENGINEERING FRITFLWENDE GUMMIMOTORMODELLER
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{rltt
modlager

P|CO 55 FIV 35 eller 40
Mål 40x14x10 mm - Vægt 7 g.
Bemærk max rækkevidde ca. 500 m.

MlNl
CESSNA BIRD DOG
Spv. 762

mm

Kr.360.00

KRYSTAL

. . . Kr. 260,-

..,......Kr.80,.

Kr.199,00

!

I

I

/
NANO SO FM 35 eller
40 modtager Kr.340,-

[/ål 51x32x12 mmVægt 19 g,

KRYSTAL

F4UN CORSAIR
Spv.762 mm

Kr.360.00

KT,70,.

Kr.199.00

Spv.457 mm

Nu også:

MICRO DS8

/:
1'*''

N/icro DS8 Fl/ 33 eller 40 modtager . . . . . .
lVal 57x31x18 mm. vægt 209
DS
...

Krystal

AT.6 TEXAN

Kr.435,-

.. ..Kr.

70,-

cEssNA 1 80

Spv, 762 mm

Kr. 360.00

Spv.457

mm

Kr.199,00

Joker 3AM modtager
AM27eller4o ........Kr.220,Nilål 55x37x14 mm.
vægt 19 g

Krystal.

.....Kr.

50,-

WEBRA SPEED 50 AERO

KOMPLET SÆT KUN 2589,00. SPAR
KOMPLET SÆT KUN 2049,00. SPAR

5OO.OO

58275 Mad Fighter.
En ny type off-roader til begynderen. Let at saman ikke har prøvet før, Bilen har en genners ::
kasse. sa man kan se hvordan teknikken vrr<e-.

9OO.OO

58263 Opel V8 DTM
En llot model af Opets DTM racer. l\,4ocel sn e: opbygget
pa Tamiya's TL-01 chassis med 4-hjulstræ{ cg uafhængig

:

s: ,' 3rl

: l::L

ophæng ved alle 4 hjul, og er forsynet mei en kraftig 540
motor.

2179 Køb kuglelejesæt sammen med sættet - 289,00
KULFIBERSTÆNGER
1 x 1000 mm

Kulfiberstang ..

Microsens Glodriver.
veres til 2 og 4 takts

moto-

Glow 3 Automatic - 2::.: 1 cyl. + 2 cyl, Box:.-

Fral-5cylindre,V ræk- UNlstik ........ kr.395.og
Glow 4 Automatic.

rer.
ke

Le-

stjerne

214lakl- 1-4 motores. , ... kr.280.Glow 5 Aulomatic

UNIstik
.

1:_:__
"'-:
." '-'\l'
;ffi.
l_"'-:I
r

"ry.F'',
S4* r*

...

'3/5cyl -4ta(s
stjernemotor-

Nlf:h,,.['.i:';'

],.ffit.'ti.,.
UNI

stik...kr.455,-

Kulfiberstang
Kulfiberstang
2 x 2000 mm Kulfiberstang . ,
3 x 1000 mm Kulfiberstang . ,
3 x 2000 mm Kulfiberstang .
4 x 1000 mm Kulfiberstang . .
,i x 2000 mm Kulliberstang . .
'1
,5 x 1500 mm
2 x 1000 mm

WIRELIGHT
Kr.27,00
Kr. 35,00

Se omtale MFN nr 3-2001

Kr. 20,00
Kr. 35,00

ECLIPS

Kr. 20,00

Spv,100cm

Kr. 35,00

Motor

'1,5-2.5 ccm

Kr.30,00
Kr. 53,00

Nu med

krængeror
Kr. 640,-

KULFIBERRØR

Kulfiberrør
Kulfiberrør
Kulfiberrør
6 x 4 x 1000 mm Kulfiberrør
8 x 5 x 1000 mm Kulfiberrør
8 x 6 x 1000 mm Kulfiberrør
1x 2.6 x 1000 mm
1x 2.6 x 2000 mm
5 5 x 3 x 1000 mm

Kr.200,-

Kr.25,00
Kr. 45,00
Kr. 35,00
Kr. 30,00

Kr.60,00
Kr.45,00

Besøg vores internetside på:

www.leif-o-hobby.dk
Sprænglyldt med inlormationer til hobbylolket

AIle priser er incl.25"/" moms. Der tages lorbehold for trykfejl, udsolgte varer, valutakurser, afgiiter og andre forhold der kan indvirke på prisdannelsen.

ÅeNlNtcsrtDER: MANDAG - FREDAG KL. 13.o0 - 18.oo .LØRDAG KL.

1o.oo-1 2.oo
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RACE R,RøRE R, JAGE RPI LOT
ELTER ]UÅSKE

II EtI KOPTERPI

tOT!!

KYO1HO HELIKOPTERE:
9R60. NEXU? 46 & 30t

godt begyndersæt, helt i træ
LINDY 25,

550,:

'*f
':,!r",

ALLETIDER5 FLWER

Let at flyve. Flyver op
til 1 time/opladning.
lncl. alt tilbehør, RC,

batteri,Iader m.m.

1098, -

3)

2 m øvævefly, komplet
mlfjernøtyrinø m.m.

Renault Megane - utrolig stærk bil
med aluahasais, fart op til 50 km/t.
Kom plet p riø m /fl ernbetje ni ng,
batterier, Iader m.m.

Fø 1798,

Fra

1000, -

-

KYO,HO U9A-1 MON5TER TRUCK
cam motor

*" n""|!,"r3'5

I

inkl. RC,
9uzuki eller
Honåa

4500, -

1:1O BIL med valgfrit karosseri,
komplet med RC, akku.,

Iaddr

m.m.

KUN2?98

r-

RC motorcykel 1-5, topkvalitet,
aluhjul, ahaøoia oø monoevinger,
Priø med standarå-tilbehøn
m oton øpeed kontrol, akku-lader
RC, m.m.' Over 50 kmlt

5685,-

Incl. modity tilbehøn

import og etort l1øer af.alle typer opladeligs
batterien ?pecialpakker fremøtilleø efter oPøave.

Vi har

?q"n.

itr:;#r;:'n
;:;i:!,
-- - vi har ået meøte'Rc- hobbu:

AuTo &

suRF

;fi.n ii - igfu Hemmel

over eo km/t'

6885,

.

lHll,,,
A/s,f,glI"
att'
hvad vi sætser!

Tlf. ?5 28 04 55 - Far: 75 28 05 0O - inlernel: www.auloogsurf.dk

