ryG,
.

k

r;ilrå!i

f^r $1
""F
F _gt

t€

d..fi/:År

Starten på en god hobby storter

hos

WTTZEL HOBBY
t

\

/t

'bw
Lupo

-

;

'f

Permox 48O 7,2 V
SUPER TILBUD

kr. 548,-

$r,{
-j

u.- rt.

*b

PICO-CVB

kr. 58,- stk.

- kr.

529,-

,IAULTIPLEX

I

.?

'g_s
t

{-

MULTIPLEX COCKPTT soat med 3 servoer, okkuer
& loder kr.2992,-

For folk dcr ikkc

lcwr i st"mlderun

MULTIPLEX PICOLINE se.t med 3 servoer, okkuer &

lader

kr.1798,-

Multiplex en god måde at gøre det nemt

PI;CO
r65143

JET Combot

Servoer
^^ULTIPLEX
S-Xz Servo kr.

Ut{t

?

^
,1

l

*dÆ._

- kr. 629,-

,l

r',,,

#r .f

?25,-

CAPGO

I

ODTAGER kr. 698,A/iICRO IPD DS ,l ODTAOER kr. 825,-

ICRO

IPD,l

S-X3 Servo kr. 199,S-X4 Servo kr. 193, -

Begge modfoger leveres uden krystol

tr4y1-y1pLEx's nye bilrodio

- er på loger.

-

Ringsted TLF. 57 67 30 92
Åbningstider mondog - onsdog 11.00 - 17.30 torsdog
åøgade ?6

Vi hor oltid et stort udvalg of Futobo
sendere på loger.

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

PROil CAR /tO3 Vario kr. 2098,PROPI CAP,7O7 Vorio kr. 2998,-

{-=J

- kr. 1248,-

41OO

-

Hjemmeside www.witzel-hobby.dk
fredag 11.00 -18.00 lørdag IO.OO - 14.00

GODT NYT FRA
BEGYNDERTILBUD
Great P anes har gjon det igen og fik ved
dette års NLlrenberq Messe karet ikke
mindre end bade arets bedste motormodel - Slow Poke 40 - samt arets bedste
svævemodel - Spirit Elite.

'''rif!el-€'r'

IAVIONICI
Topmodel CZ

\

DEN RIGTIGE START
- far del son med stor rnleresse og omhyggel gheC se v bygger s n mode , sa han kenier h,.,er en plnd r modellen. Det er vigt gt at
mar ,.'æ ger et byggesæt af hol kvalitet og
r:er en ordent g vejledning tl, for at opna et
g:Ji 'esL 1at - al spare rnaske 200,- kr. pa et
b'r-r-resæt af en dar|g kvalrtet, kan resultere i
marge ærgelser og i at man kommer skævt
rNd pa hobbyen. Vorl bud pa en god begyndermodel kunne være en PT40 Trainer fra
Great Planes. der flere gange er karet med
arels tredste byggesæt.

PPEFCUBJ-3 1555nrm

"l,i*#'
KULBUTIN. Revolutionerende

D|ABoLIC. Næsle generalion 3D mode D abol c er
udstyret med spec el pendel ha eplan, der kan dreje

3D Svæver med spe-

ciei pendel ha eplan der kan dreie næslen

1

B0 , hv

-

ket gor den i stand I I al udlore helt ekstren,e ma-

næsten 180 . hvi ket gor den i sland I I åt udfore helt
ekslrerne manovrer. Krop og v nger er balsa og
krydsfrner. coril og hjulkaber GFK. Spv. I 560 rnm
mol 7 5-10 ccm

Ilode en er nred ndfaruel g asi berkrop samt
bålsaskur v'nger Sf,J 1820 n'm
novrer.

P PER CUB J'3. 1-045 rNm
F PiR CJB J-3. 2286 mm

EiECTFI CUB 1500 nrm

Disse nye nadeiler fra Tapmodel CZ kan las i to udgaver, ARC som er færdige hl beklædning eller ABF son er færdigbeklædl med ARACOVER

ARC

1.575,-.

ARF 1.875,,

AHC

2.095,-.

ARF 2.69s,.

.

Pr s med Oracover beklædninqsfolie,

t

..

belror oq irrn

kr.1.098,-

ccm

NIKE. Spv 1770 mm

CAP 232 30. Spv.2070 rnm, rnot. 35-40
ARC 4.195,- AHF 4.995.-

ABC 1.195.- AHF 1.575.-

ELEKIRA
Siv. 2560 nr":t
ARC 1.195,ARF 1J95.

EN GOD START

'

:- :

.-:: :: :::: .,: ','-i: :- -:' :- -:::
.:l:::: '5:lTi ::-:a ':.:.':-'. :-- .'.
ga; o' d"'g \er oen nog e e:
e i c:"oe:

W+

Adrianå. S:
ABF 1.6.15

rrr..^r...-.

-

\

c.\a.c.^n\
ARC

a-

;:r'lnT

1.285.- ABF 1.298.-

de f yveegenskaber.

l'æ-.*

Kåret som bedste motor model ved drets
Nurenberg Messe
SLOW POKE
Sjov

.5-4.0 ccm spv. 1 270 mm
755,SLOWPOKESPOBT40 1560mm 1095.1

hyggeflyverl

od

jnP

.....
t .

AV|STAR40ARF. 1520nrm
kr. 995,.
kr. 1.795.Leveres mec CS.i6'a m:lcr
Pr.s ''r'ei {c ra :i s::ic:i<: i'ror ALf er medr
0S;a
Si).'.'JA VG600 Ro-anlæq.

r:r:l:

kr. 3.495.-

Mini Dixi.

Rhino.
Combat f yvende vrnge m/motor og propei
kr. 385,-

Parkllyver jncl molor m/gear og propel.
AHC 395,- ARF 545,-

- riennswnrrucs-

-

ANUEG
Kåret som bedste svævemodel oa arets

r\t/

Nurenberg ltr'lesse
SPIRIT ELITE 20C0 mn
SP RlT2000 nm
SP RIT 2000 n'n Ål:
5i nt {lU l-i-1iTl

rtF

:*:::

'=':

- Sporg Avionic til rads, hvis du
tænker pa nyt ljernstyringsanlæ9.
Du vil hos os altid fa et godt tilbud og vi forer de kendte
FUTABA - MULTIPLEX

Kabriolin 3D.
lqen en ny 3D rnodel. superlet beklædi med
ORACOVER og kva tet i top. Spv f ,i00 mr'r'r l0l

Pc4rnlPu$!

el el er 6 s-Bcc 2t18.5-12 cc

-

GFAUPNER. HITEC og SANWA

41 kr. 1.995.-

k*
REALFLIGHTn

ffi

c!i..

FEAL FLIGHT CD U

REALFLIGHTLux

."

i

.

(G2 upgrade nredfc qer)

REALFLIGHTG2Tn

595995,345,-

ir!t

P.47D THUNDERBOLT
1:5 spv.2160 mm 10r35-70 cc

R&G Glas og Epoxy . ORACOVER EX;:C:! KAVAN . SIG ' Chris
Foss . MFA England . FLAIR ALr y
Hobbico '
Midtwest . Hobbytrå . Greven . Jamara Åe :c^a;r Cari Goldberg
Great Planes .Top Flite . DuBro . Kyos:c - ;OPi.IODEL CZ

'.r:l: : Fl3:1

.

Frichsvej25

.

3.495,.

Spv.2550 mm for 17,5"35 ccm

P,47D THUNDERBOLT
1:8 spv. 1600 mm

Agenturer:

IAVIONICI

NYHED

kr. 2.395,-

kr.
kr.
kr.

:

lor 10-20 cc

1,995,.

4-5kanaer,6-Sservoef......

...

3.895,-

AVIONIC har abent hverdage fra kl. 10.00-18.00. Lordag elter aftale. Du kan
se hele vores varesortin'rent pa \^/ebsiden og besti le cj rekte derlra, men du er
naturligvis ogsa velkommen til at kontakte os cr. teiefon.

Vi holder ferie i uge 28 og 29 f ra 8. - 20. juli.
Vi ønsker vore kunder en god sommerferie.
Fax 86 94 62 88
8464 Galten . Tlf. 86 94 60 88
lnternet adr.: www,avionic.dk

.

.

.'"t
'/€r1
fr

*-*

985,-

Kabriolin, ny3D model sov. 140cm 1.995.Meget gennemfori konstruktion med virkelig

MC-12los sender med
Ir,4C-12 Computeranlæg

a'r.;
reJ i;C0

1150,1795,-

flot finish. Lev. færdigbeklædt. l,'lotor 7 ccm.

udg.

lSL6-330d 5.54, 1-30 celler, 2

1.350,-

lSL6-530d,6.04, 1-30 celler,2 udg. 2395,ISL6-636+, 8.0A, 1-36 celler, 2 udg. 3195,lSL6-9369,104, 1-36 celler,3
5595,.
330/430/530/636+ kan også lade Lithium.

udg.

The Artist, F3Ar3D. spv. 156

cm

1.995.-

Meget gennemført konstruktion med virkelig
flot finish. Lev. færdigbeklædt. Motor 7 ccm.

MEGAACl6/15i3, impeller/Pylon

5x5

MEGA AC16/15'4. 7 celler, hurtig

5r5

695,695.-

Pico anlæg med Pico 5'6
Cockpit sender 7k med

MEGAACl6/15/5. 7-Bcel.6x5-7x4 695.MEqA 4Cl 611q/qr B 1 0 cet 6x3 7x4 ig5.

6x5

MEGA AC22l10/5. 7 celler, hurtig

1125,-

1420,-

billede

Cockpit computeranlæg. som

MEGA børsteløse motorer, vægt 1009

2695,-

695,,

8'a

VE9n4c4!-Q€J-s!9!.!4

modtager

akku

995,.

MEGA børsteløse motorer, vægt 1649

MEGA AC22l 20 I 2, mpeller/Pylon
MEGAAC22/20/3, 7 celler, hurtig
i

ProJeti Spv. 82 cm med

Ltiti-sTAR JET

tet

sp.400

625.- ME644622/20/4,
I'"4EGA

=

g celler

Terry spv. 105 cm. til sp.400

9x5-

10x5

borslerose nrotore,. væo: å24c

Terry med 2 C261

servoer TILBUD

-.-.-=>-----_

c:.::'i'5
:-':^:

e

- ::
-.:

300

Tornado

ll

Toro 300 Spv. 93 med speed 3CC

-

Toro

gear 5:1 + CAMSlim Bx6 + nav.
Tilbud med 2 stk. C261 servoer
Med 2 slk. Micro 250 BB MG servoer

425,870,-

::

--.;

PIAS0R j5.3. i2 ce er 1:x6 -1
550,- Vægten pa 15-3 og i5-4 er 1339

950-

Tornado ll Spv. 122 cm til CON,4BAT

.--::.:.;

:-:<a::1-i

- l.t

;:-

ix-

Jeti {artregulator 30A m.

BEC
BEC

475.625.-

IT-.-

Fås i farverne: Hvid/Gul/Rød/Blå/Grøn/Sort

mm
Glasfiberforstærket tape 25 mm

Tape til beklædning/decor. 50

servoer

30,-

35,'

CP upgrade til hornet(Collective

PICO.JET COMBAT TWIN.JET
PICO JET COI,'IBAT 400 Spv. 90

cn.

+ 2 stk. MS-X3 servoer

Qyr6

-

sen'ce:

2695

-

@

-*,.

\*>

Logo 10 Easy el-hel

a

PrcO.CUB

koDle'ro:c:d.

105 cm. Til 10-12 celler med 90 120 gracer
Swash- plate. Leveres med alle noovendrge

TWIN STAR

Pico-CUB Spv. 1 16 cm, (til 6-7 celler)

530,-

+ 2 stk. MS-X3 servoer

BB5,- lege 10 el-helikopter rotord.

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

1875-

kuglelejer og

træ-rotorblade. Frilob
115

cm

150.-

2595,-

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

525.-

BS5,-

1850.1795,1995.-

l.lcie

cm

celler.

845.-

servoet

Diablotin XL spv. 220 cm til 30

LOGO 10 kommer
med frilob, men uden
roiorblade.
Træ-rotorblade 225.-

2195.3695.-

cmm

4350,385C ,

Diablo 2000 spv. 200 cm
925,-

725,350,-

F3A Kunstflyver til 15-20 cmm

Alle modeller lev. med GFK cowl, og færc g'
beklædt (ARF) krop.ribbevinge, haleplan cc
sidefinne. FG -versionen er med GFK.krop
og "all-moving tail . Hojderorel et .'"=^.= .'..

Alle modeller lev. med GFK cowl. og færdigbeklædt (ARF) krop,ribbevinge, haleplan og
sidefinne. FG -versionen er med GFK-krop

kommer uden frilob.
og "all-moving tail . Hojderoret er aftage gi.
Kan ocgraderes trl en
10.

2195.-

cmm

Diablotin 2000 spv. 185 cm, 15

en er den mest holdbare I sin klasse

T, ægspris for 4 stk. MS-X3
T;1 ægspris for

Loco

205C-

cm

og den er forberedt til 4 slk MS-X3 servoer

LOGO 10 Easy kan
ar,r;nde en almindeg speeo 600. Den

TWIN'JET Spv. 90 cm, (til 7-B celler)
795
+ 2 stk. MS-X3 servoer
1.150,

celler
cmm

fartregulator

950.

385.-

Diablolin Mini spv. 128 cm lil 6.5 cmm
Diablotin Std. spv. 155 cm, 10 cmm
Diablotin FG spv. 155 cm, 10
Diablotin Super spv. 155 cm. 6.5 cmm
Diablotin Super FG spv. 155

650,-

595.

365.-

(depron)

let, molor Phasor 3013 + 10

model ai HOFNET i650.-

3 C1041(3B)

Lc-'r
Ncin

Diablotin Micro spv. 84 cm til '1 .5 cmm 1150.
Super Diablolin Mini spv. l28cm extrem

nolor. og gear 3:1. Til 7-B

r

l,iS-X3 servo 139

STUNTMAN Spv. 82 cm. (til 7-B celler) 645,+ 3 stk. MS-X2 servoer
Diablotin Tiger spv.92 cm

l,1ed prooel. APC 12xBE, nav. spinner,

fisli

39

2 stk. MS-X3 servoer. 20

S(yoat EPP model spv. 108

3CC

325,.

JSdr

Ji.J s: r (Grarpner stik)

2 stk. l,1S-X2 sen,cer. 7

f,*=åg

250,.
250,.

:e,ogldrrr

'a::.

"ej

l.1S-X2 sa:.c

a

SCHWEIZER

J'i

'

.:,='

2595,.

pitch)

rl.:-::.Q6.;p6

*

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

KÆ

I
6i

HORNET rotor.49 cm m/GFK rotorbl. 1550.
Heli + Gyro + 3 C1041(BB)

j.^
i't-:

i-E:'-:'--E

Jeti fartregulator 40A m. BEC / OPTO 695,Jeti fartregulator 704 m. BEC /OPTO 850,Der gives rabat ved køb al motor + fartregl.

Kan ogsa anvendes til elektro.

800,-

:253-

30 3 uejer 220g og 45Jeti lartregulator 1BA m.

385,-

a

I/EGA AC22 30 3. 8 cel. 9x5 - 1Cx6
l.lEGAAC22 301. '2
l-.;^,-:-

TILBUD

Tilbud med motor og propel TILBUD 440,.

Dlabrc::

c ^./ --4
c^, ,;:.-

<-

D,ab'oi n sld.
S0,.,.

155cm

-------)

r'"'

?

==t--

a"E'

-t
*tli.

å48
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Modelflyvenyt

I'rojetj s. l0-ll

søger
ny RC-re daktør

-,,,t

r-:,r.ti'

'),Il

:r,:.. r'l i;i..

Da Lars Holte har valgt at stoppe

for at passe eget firma, søger vi

nu en ny RC-redaktør, der har
lyst tii at r'ære med til at lave Modelfly'r'enyt.

l,r\: lrr i: lf

Den nye

.

redaktør skal:

have tid og lyst

til at skaffe

artikelstof hos modelflyvekolleger til 6 numre af Mo-

Fut.lbå FF9 s. 8-10

\lr r^

CTA13I-€

delfly.venyt om året
læse indsendte artikler igennem, have mod ti1 at rette fejl
og evt. Lrearlrejdr'dem sprrog-

lis.
\-f,]i

::r
...r
t-.--\r.r!,._

\'åk

<i r\frici'l:lllcll+nu

st.rncl
lines

.
:i

.:rr.

.

l..lqir,.'r;
]

),:r::i, lri,:ijil:!r r,'

1,rr

i,rr,i

.

\ililli_!lt :irr rtr.r'rt:
i\f,,i.]{|i l-., li"tlll.,tr'r
| + " :,
| .rfs

r

::

- ...
...

:._.
-. _: _i.:\-

til .rt trvc.rhoide

t'.1

-

de..rr1-

\.ære en ganske almindelig
modelflyver - meget geme
med en stor kontaktflade til
andre modelflyvere
prøve at motivere andre modelflyvere til at skrive til Mo-

Rat;le r.

r-1-l

i

delflyvenyt
Yi tilbyder:

.
'
.
.

indflydelse på Modelflyr.enyts udvikling
hjælp fra de "gamle" redaktører
at udgifter til kontorhold og
mødedeltagelse dækkes
af og til at få stillet en test-

model til rådighed
();ri31;:

:

;

i(,,.i.ii:liIti':t!,,t.i.rt,

f)

.l

pnm@maill.stofanet.dk

{)11}i-5111

DEADLINE natl*r n.

20.

juni

en

mail med en beskrivelse af dig
selv og din modelflyvekarriere
til:
Poul Møller

{.)ll}.*;rLrr t)! r:r'.i'iri::,
i:. lrr.rl Iir.r,
,, ',,'

lSrc\:

.l:

:

Er du interesseret så send

2002

Sonrnrcri i.i er Ciruc-lerti

el

Jetnrocltller s.

l9

o Futaba

FF9

8-10

Pcr Krtuclsen har tcstr't Fut.ll..r Flil.

Combat i Hanstholm

o

Hvem jagter hvon i

a\r?

11

Nyd billederne!

. Byggehjømet/3 f2
Lars Holte deler ud ;rf sin store vidcn.

r

Rafale B

01

14-15

Enclrrrr et næstsiclste afsnit af Stig Anderscns følgeton om hans vinterproje'kt.

r F{vordan man omgås

en

turbine

16-18

Stig Ande'rsen deler ud af sine erfaringcr rned turbiner.

. Jetmodeller 19
l,eif Poulscn og Lars Kildholt lrar levcrct en stribe gocle billeder af jchrodeller i alle storrclser
o Cargo 20-21,
Poul lVløller præscnterer mccl Lresejstring orcinu ei.rf siue skunrflr'.

. B)'Srilg

Diablotin

af Di.rlrolic 22-2i
.

|:.::::':':\:..-.

..\kkupleje
l, :r. \!,,

o

1:(:

L)g

:.1

-.::

...- :'.-...,

..:.:.:

'.',,:.

nvc n-rlrlighcc-lcr 2t25

: (\Li

^.. ;.::

-r.:.:..

Produktintbrmation og andre tips og ideer 26-27

Poul lVloller har i5;en finkæmmet katalogerne og et par medlemnrer har sendt nogle ideer.

. Jysk ModelflWermØde 28-29
Arild Larsen var med og bringer en reportage med

nr.rsser afbilleder.

\vd

ogsa lrillederne pa forsiden

.ProJeti 30-31
Poul Moller har testet ot af cle nveste skrrd på skunrlinp;estammen.

.
Cargo :. :ll-21

Og nu til noget helt andet 32

Lars Holte har r.æret ucle i det I irkclige liv og møclt nogie unge

o

...

Kobemodeller ellL'r hjemmelavede 32

::.,::i. l{'::c:i \o:.g.r.ti.l

(rq

lxggcr

()p

til deb.rt.

.

En seiiicl pintl 3!36
irrr:cn i(0:> ::--i :!: r' ::-: --.: .,:r' ::!
tii F i B gumninreior:t..;.1.::.
o

::-

:

rrl\ r.:lj:.tl\c

Sommertid er chuckertid 37-39

!V.rlter H.rch fortæller om tlissL. sma nl(rdellcr, eler kun kr,rr cr .;r

. Hvor

.:.--;.

går vi hen? 43
til

Sten Larscn læggcr op

clcbat.

! Unionsnyt
It'sk \loclclflr

r ermoclt

s. lS-19

Fritflymingsunionerr 33
RC-Urrionen 10-+1

Invitationer

-l-l--15

Kluboversigt

-+2

RC-Unionens.rrsmorle

-+(;-1..1

Stær'nek.rlcnelcr 5tl
o

Adresser
Bladrcdaktioncn

6

RC-Lnionen-10

o!:sr billede'rnc p;r forsiden er

Fritfivrningsunionen 33
Liniestyringsurrionen

fra

Ivsk \lodelfh'vornøcle. Alle taget af Arild

Larsen

50

t Opslagstavlen 52

FUTABA

FF.9

i mange år været producent af
RC-anlæg, og nu er afløseren til den velkendie FF-S kommet på gaden. Denne gang
har Futaba gjort brug af en såkaldt "3Dk up", som bruges til bla. at vælge menuer
og ændre værdier. På software siden er der
tilført en hel del nye funktioner, men det vil
vaere for omfattende at nævne dem alle i
denne artikel, så jeg vil nævne et par vigtiFutaba har

ge nyskabelser:

o
.

To trimmere på siden af huset.

I

kanal 5-9.
Grafisk præsentation af sen'o ber'æeel-

o

Større, lei læseligt LC-displav med

.
.
o

under flyvning.

Det første

indtryk

Radioen består af to plastik halvdele, der er
skruet sammen på bagsiden. De to styrepinde er forsynet med en top med små

9 kanaler

o
.

Lige over den røde og grøme LED sidder tre trimmere. De kan bruges til at finjustere selvvalgte funktioner

Valgfri tildeling af primær kontrol for

S

k.:-

rakterer til modelnavn.
Menuer opdelt i "basic" og "advanced"
Indstilling af 4 separate D/R eller Exp.
udslag. (Quadruple ratelexp)
3D-knap til valg og programmering.
3 timere.
2lineare og en S-punkts mixer.

Du kan finde en komplet gennemgang af
samtlige ændringer på Futabas hjemmeside. Se link sidst i denne artikel.

"pigge", som giver en meget fin fomemmelse af styrepindenes position. Styrepinderres længde kan ogsa justeres eiter Lrersonlis smaS. Raclioen er l-.rldt utlil'gqer og
giver ei cradi hnalii æ:ks:ræ:.,g: lCr' k
\[.i .n --.' :L'. -:s* . : ,]lirtitil
rl--.rkei hei:;ri. c: -:.Jc:rti.
trttrii:.:.,,:;..
Senderen er udsir iei nei c: i C-.::s:-:'.'
der kan vise 8 liruer å 20 karakterer. Liqe ni
venstre for dette displal'sidder to sma tn'kknapper, og til højre sidder ligeledes to
trykknapper samt en såkaldt "jog-dial". På
dansk ville sådan en nok hedde noget i retning af "3D-kontakt". Øverct sidder der 8
kontakter (2 korte og 2 lange i hver side), i
midten finder man 3 sorte trimmere og som
noget nyt, har FF-9 yderligere 2 trimmere,
som sidder på hver yderside af senderen.

AlIe kontakter samt 3D-knappen virker

gCAP

/9Ct{P

megei preecise. På bagsiden sidder et udtageligt HF-modul og et stik til lærer/elevDSC (direct sen'o controi).
Brug af senderen.

Cenerelt findes der standard programmer
til svævefly, motorfly og helikoptere. Til
hver modeltype er der en "Basic" og "Advanced" menu. Basic menuen for svæve- og
motorfly indeholder valg af model, Dualrate/Exp. udslag, Endpoint justering, sub-

trim, reverse, trim (trim reset og trin step),
Thr-cut og idle-down (kun motorfly), Fail
Safe, Aux-ch (her kan vælges hvordan man

f.eks.

vil

styre kanal 9) Parameter (data re-

set, model type, ppm/pcm, ATL-trim, second aileron) timer, lærer/elev og servo.

Menuen "second aileron" er praktisk når
der br-r-rges en S-kanal modtager. Vælges
der nemlig "5 og 6" r'i1 alle mixerflnktionerne - der normalt bliler sendt til modiagerudgans 7 eller 8 - automatisk blive
senLli lil modtagemdgang ru. 5. Dual-rate Erp. ur-lslag kan enten slås til eller fra
r".e.i en ktrntakt, eller når styrepinden(de)
..i

c:

undcrskrider et bestemt udslag.

-\.ii ::'..e.'.neni:en ir-rdehoider b1a. 7 frit

pr..=:iit-.erl.l:e n'lirere samt
grAn'urlL.r

standpro-

iii

tiii--c:elneret kr;engrorsudslag, \rhale, ilaperon, bulieri'lr; thr'-delay,
thr-needle, snap-roll, air-br.-rke, start-ofs,
speed-ofs mv. Når senderen tændes, indlæses den model der var aktir.., da senderen

sidst blev slukket. Ønsker man at vælge en
anden model, trykkes der i min. et sekund
på "mode/page" knappen, og du befinder
dig i basic menuen. Punktet "model" er det
første, så tryk blot en gang på 3D-knappen
(man kan både trykke og dreje på denne
knap) og du kan herefter dreje dig frem til
den model du ønsker. Som standard er der
plads til 8 modeller i hr-rkommelsen. Med et

CamPac modul kan antallet tbrøges med
yderligere 6. Vaelg den onskede model ved
at holde 3D-knappen nede i minimum et
sekund, hvorefter du bliler bedt om at bekræfte dit valg. Dette geires med et 1et tryk
på 3D-knappen. Vil du tilbage til standardvisningen i displavet, trykkes blot 2 gange
på "End" og du er klar. Da senderen har digitale trim på a1le kanaler, vil disse stå som
sidst du fløj med pågældende model. Lettere kan det vist ikke gøres !

billedet side 8 er der valgt en helikopter,
symboliseret tydeligt i displayet. "S1" og
"S2" er de to timere, der kan programmeres
til at tælle op eller ned. Man kan selr' r';elge
om timerne skal startes/stoppes med en
kontakt eller ved en bestemt position ..rf
f.eks. gaspinden. Ganske praktisk fr,urktion
til at holde styr på forbrugt/resterende tid.
Desuden vises spændingen pa akkuen,
transmisions type (PPM/PC\'I) og positionen af de 4 digitale trim. \ar trimmene' justeres bipper senderen, og midter-/r'derstillingen markeres desr-rden med en anderledes lyd. Det er således ikke rurdi'endigt at
kigge ned pa displar.et, m.rn kan blot lvtte
sig frem. Hvor store spring trimmene skal
iage r.ed hr,er aktir-ering, kan man seh'bestemme. (Tiim-menuen: Trim steps) Der
kan vælges i inten'allet 1--10. Det giver en
opløsning (fuld trimvandring fra side til side) fra 240 til 6 skridt.
På

Der siclclcr en

trinrnrcr pr ]rver

sid(..ri:rlldefen.

Sen'o-test displayet er meget anvendeligt
til at kontrollere, om de ønskede mixer-

funktioner virker som de skai. Det hele
Her er der vdl€it
en vandring på,1
ved hvert bip.
Parentcscntc.rlgi\.'r irinrl)rcnr'5

rklrrllr pr'-ition

præsenteres grafisk, og bliver derved let at
overskue.

Så snart en styrepind eller kontakt ber'ægcs,/betjenes fl\'tter de sorte sojler sig tilslarerrde. Ønskcr man at teste alle sen.oer-

indtil "otf" skifter til
vil s.rmtlige sen.oer ber,æge sig
langsomt fra ;'derstilling til yderstilling.
Har modellen optrækkeligt understel, vil
ne, drejes 3D-lcrappen

::r::r

i:r*.

r

rri.ii.;.::t-

"on".

\u

det være en god ide at understøtte den, INDEN servo testen aktiveres, og pas på fart-

reguleringer til el-motorer!!
Lærer/elev menuen lader dig vælge hvilke funktioner eleven skal have lov at styre.
FF-9 lærer/elev funktionen er kompatibel

med alle sendere fra Futaba, som har
lærer/elev modul. Lærer/elev stikket sidder lige under HF-rnodulet. HF-modulet er

Lige under de 3 sorte trin.rhjr.rl sidder dcr en
rød og gron lr.sdiocle.
Den røde indikercr .-:t se:,uieren er :.r-:!i:
Og

den grønne l!Ser, n.rr

-,nJrrcl ii.rurrrrl

h:;:.r:. . -.r. j:rrl
.-,: :.-::< :.--.:
f.eks. idle-up aktiveres. Hr i:::: j-:.: :-=.:des med f.eks. idle-up 1 .:ii::-..:.:. :i::.r
den - og kan ikke bmges - :c: :::r€:-<..:takten bringes tilbage til n..:r'.:-. I .1..i:e
tilfælde skrives der folsende : cr,.rli.,'ei:
"Waming, Idle-up". \ar feil*n ri::c:. er
HF-udstråling. Den r,r.ie

også som alarmgirer

rr'ri

senderen straks klar til brug.
Alarrnen aktiveres hvis iblsen.ie ;;nkconer er slået til, når senderen tæntie::
ACRO: Thr-cut, idle-dol\'n, snap roil r-rq.rirbrake. GLID: Butterfly, start- og speetl miring. HELI: Thr-cut, thr-hold og idle-up.
På siden af senderen sidder 2 trimmere.
Man kan selv r'ælge, hvilke funktionc.r t1e
skal trimme. Tiimmeme kan nemt betjenes
samtidig med, at man styrer med tommel-

fingrene.

på nedenstående billede taget ud, og ligger

sklidt (setup instrr-rctions). Desuden er der -

gennemlæsninger, besvares dog langt de

lige til lrojre for "hullet", hvor det normalt

ligeledes for hver modeltype - beskrevet en
r'ække flyvemanØvre, som kan bruges til at
jlrstere plocentsatserne i de forskellige pro-

fleste spørgsmål.

gram/mixer menuer (flight kimming

Denne gennemgang af Futabas nycste topklasse radio, dækker som tidligere nær'nt
ikke'samtlige funktioner. Så en direkte sammenligning med andre radioers fr"rnktioner,

sidder.

Strømforbruget - med HF-udstråling - er
aktueit malt til 283 mA. Med cn ,.n-iMh-ak-

Konklusion

giver denne artikel ikke nok cksempler til.
Om man kan li'håndsendere eller ej er et
smagsspørgsmål. Softltarernæssigt løber
man ikke tør for muligheder, selr' r'ed meget avancerede modelier.
For dem der allerede har prøvet at programmere modeme RC-r"rdstyr, r'il mange

I
I3

menuer/funktioner r'ære bekendtc. Nye
brugere af computerradioer vil meget hurtigt opdage irvor nemt og iogisk de forskellige menuer er opbygget. Dct store LC-display præsentere tingene flot grafisk, så det
er nemt at bcr-are overblikkct, seli, når der
pfoqralrrmercs nogle af de rncget avancererle fr-rnktioner. Er du ved at løbe tør for muligheder med dil nuværende radio, og har
du lyst til at prør'e noget af det nyeste softrvare, r,il FF-9 r'ære et mege.t godt valg
I

Prismæssigt ligger radioen lige under kr.
l\4an k;rn solv r'ælge

krr pii 1400 mAh givcr det en driftstid på
rnindst 4,5 time. Brugcs der 1600 mAh akkuer bliver driftstiden over 5,5 time. Dette
burde r'ære nok til seh, den mcst iha:r'dige
moclclflyver!!
Der er mulighed for' .rt justere displ.rl'ets
kontrast. Ti1'k og hold "End"-lcrappen nede, sri kan der skrues op eller ned med 3Dknappen. Dette er ikke nær'nt i manualen,
så her f.ir du altså en lille ekstra gevinst !

have

lor.til

hvilkc funktiorrer eleven skal

4000,-

at stvre.

*

F

,1,
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i

prlscntocs ihrottlc-crlrve i irclikopterpro-

i]r.rmrre t.

ru
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Manualen

Der medfølger en engelsk manual, som beskrivcr de enkelte menLler detaljeret. Som
noget meget brugbart er der for hver modeltype, lavet et skema, der beskriver programmeringen af hver modeltype skridt for
10
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chart). Meget fine skemaer, så også den
uør.ede '/programmør" bliver lcdt sikkert
gennem den første opsætning af modellen/radioen.
Derudover er manualen ikke lige nem at
forstå i alle dens beskrivelser af de forskellige funktioner. Det virker som om, at der er
gået noget tabt

F iJ
F

oversættelsen fra japansk

til engelsk. Med lidt tålmodighed og et par

På bla. disse

links, kan du læse mete'orn Fu-

taba FF-9. Den betegnes fra Futaba som F9C

eller blot 9C.
http: / /n rrn'.f utaba-rc.com/
http: / /n,n'rv.futaba-rc.corr / f aq / i ncler.html

O

I

Co
lombat

anstholm

1

Der blev traditionen tro kæmpet bravt med
combatmodeller i Hanstholm hele påsken.

Som Robert Danielsen

i sidste numner

beskrev har derudviklet sig en tendens til at
kaste sig over enkelte modeller, der udråbes
til offer.

Kim Forsingdal medbragte i år et kæmpe
"offer". Den flyvende planke var ca 60x240
cm. Efter lidt eksperimenter med finner viste den sig at flyte udmærket og var - takket r'ære sin store masse - meget sr.ær ai pille ud af himlen.

Det lvkkedes dog af og til, og sa var jubi pilotfeltet stor. Hvad mon der sker

len

næste år?

Claus Tønnesen har sendet disse billeder.
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Byggehjørnet er tænkt som løst og fast om bygning af modeller. Jeg ved godt at de moderne

Almost Ready To Fly-modeller

- også kaldet ARIF - griber om sig, men

vi er fortsat mange

som gerne laver tingene selv. leg hører gerne fra jer med nye ideer eller kommentarer. Min

mail-adresse er: holte@ nob.dk.

Balsahøvl

Et flittigt brugt r'ærktøj i hobbr,mmmet er
den såkaldte balsahør{, som til ibn'eksling
ligner en tapethør'l lra et bvggemarked. Det
er lille høvl med en sål på ca. 42 x 82 mm
med et tyndt, udskiftbart blad. Den benyttes lypisk til at forme forkanter og tipper på

vingeme eller afrunde hjørner på kroppe.
Hvis man kan fjeme tilstrækkeligt meget
materiale med en høvl, bliver det efterfølgende slibearbejde meget enklere, og man
producerer slet ikke så meget støv, som
nogle gange kan være ret generende.
En sådan hør.l er helt nødvendig, men
nogle gange har den en tendens til at skære

sig lidt for meget ned, og så får man en fordvbnilg som senere ma fi,ldes med filler.

Det er normalt ikke muligt at justere dvbden pa bladet i ibrhold ti-l sålen pa hm{en.
Jeg har for lang

tid tilbage fundet en Stan-

ley linoleumshøvl som jeg synes er langt
bedre end en almindelig balsahøvl. Den er
en rigtig høvl, bare i miniature. Sålen måler
ca. 33 x 84 mm, og kniven er ca. 25 mm bred.
Den er lavet i støbejern og har en rigtig kniv
som kan justere i dybden i forhold til sålen
og tages ud og slibes. Det er min erfaring at
denne høvl skærer langt pænere end den
traditionelle balsahøvl, specielt fordi det er
mulig at indstille den til at iage et meget fint
snit.

Her er de io typer balsahovle. Den gromre er egentlig en linoleumshør'I, men egner sig fortrinligr i hobbyrummet.

Jeg ved ikke rigtig hvor man kan få fat i
sådan hør'l i dag, men hvis I falder over

den, r'il jeg anbefale den på det varmeste.
Fillere

Når man groit har formet fx en forkant eller
kropsrundinger med en høvl, er det tid til at
gå or-er ti1 slibepapir. Men der kan også
\/ære nogle sma unolagtigheder i byggearbejdet eller sma skader der opstår undervejs, som ma hldes ud med en egnet filler.
Her skal man ikke bare tage til takke med
hvad som helst, da tx Polvtilla eller Plastic
Padding vil r'ære unødvendig tungt. Man
skal heller ikke benytte en filler som er for
hård i forhold til balsalræet, da den i så fald
bliver stående som forhøjninger i forhold til
træoverfladen.
12

Balsafiller gør det efterfølgende slibearbejde langt
ncmmere og giver en flot overflade at beklæde.

Der findes forskellige tricks sådan som at
blande balsastøv i lim eller blande mikroballoner i epoxy, men dethurtigste og nemmeste er uden tvivl atbenytte specielle fillere som er udviklet til vores formål, fx Dave
Patricks Model Magic eller MD Super Filler,
som vist på billedet. De tørrer hurligt og er
nemme at slibe. De vejer også minimalt, så
man behøver ikke holde sig tilbage med at
bruge dem. Alligevel gar der ikke så meget
til, så de er drøje i brug. Hvis de står længe,
kan de tørre ud i dåsen, men da de kan for$mdes med vand, kan lidt vand og en god
omrøring gøre dem så gode som nye igen.
Jeg har prøvet begge de to her nævnte, og

jeg foretrækker MD Super Filler, da den er
meget nem at slibe, mens Dave Patricks
Model Magic kan blive ret hård.

Mange tegnerbogstaveme op med lineal
og blyant på et separat ark som de så klistrer på filmen, eller de tegner spejlvendt på
bagsidepapiret. Det kan være ret arbejdskrær'ende og kræver stor akkuratesse.
Jeg åbner Microsoft Word på min PC og

Staffering med WordArt

Når modellen er bekiædt, skal den geme

plrrtes lidt. Nogle byggesæt indeholder

bruger funktionen WordArt. Med alle de
fonte (skrifttyper) man i dag får instaileret
sarrnen med allehånde programmer/ er
der mange flotte og skægge fonte at væige
mellem. I WordArt er det nemt at tilpasse

klistre- eller overføringsmærker, men bygger man fra tegning, er man ofte tvunget til
at producere stafferingen selr'. På en skalamodel vii man nok geme male tal, bogstaver og emblemer på, men pa en almindelig
sportsmodel er staffering med lx Solartrim
noget af det hurtigste og nemmeste.
Tegnene eiler symboleme skæres ud og
placeres på modellen. Solartrim hæfter med

størrelse og udseende på tal og bogstaver
(man har bedst plads hvis man på forhånd

bolfonte eiler -karakterer at vælge fra, fx til
stjemer eller pile.
Ved atvælge konturskrift, kan jeg få printet bogstaveme ud så der kun er en smal
streg at skære eller klippe efter. feg benytter
tegnefunktionen til at lægge en lige streg
hen over bogstaveme, da det giver noget at

vendt fremgangsmåde er derfor at fugte
området på modellen med vand med lidt
opvaskemiddel. Så kan Solartrim-symbolet
flyttes rundt, og når det er kommet på
plads, kan man trykke det på plads med fx
et stykke køkkenrulle, så vandet presses
bort.
Jeg benytter dog en anden metode hvor
jeg bruger almindelig beklædningsfilm.
Dermed har jeg det samme rrdr.alg af fan'er
som jeg har brugt til ai bcklæde modr-llcn
med. Jeg kan nemt udnvte t:t-..!ir. :.>:.:
som er bleie; rihrrr.r: r..i :=*-:.;:.::.-,:
krop og vinger.

--t3rE-- å_3==

af. Færdig arbejde.

har valgt en liggende side og små margene4,
fx 1 cm), og der findes også en række sym-

det samme og kan være st.ær at placere korrekt hvis man ikke passer på. En meget an-

e+qryr*qq:*

Når jeg har skåret dem ud, placerer jeg
bogstaveme eiler symbolerne på modellen
og r.armer dem fast med et foliejem på svag
til middel varme (papiret isolerer lidt). Da
de fortsat har papir på, kan jeg benytte den
lige streg til at rette dem ind i korrekt højde.
Når al tekst og alle symboler er placeret på
modellen og varmet fast med foliejernet,
fugter jeg papiret med r.and ved hjælp af en
våd klud. Efter kort tid har vandet opløst limet fra limstifteru så papiret nemt kan løftes

Sådm tager de færdige bogstaver sig ud på modellen

rette bogstaverne ind efter når de skal
lægges på modellen.

]eg limer teksten eller symboleme på trimfilmen med lidt skærekant med en vandop1øselig

limstift. Jeg brueer ikke saks, rnen en

kriv af samrte h'l-.e son nan tenr-;er iil
j-':^
6:^;._
._ .. ,_
-...---.J:s:,Te:undtlhur..:.-.-.: - .
:: . i :'..==:. F:l is:rF s<a,r'e! eler balsa..:.-. ::.-: :: <::.::i :-:d ai nT.en X--\CIO nr.
-- <i t-iSå
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Her vises et
screenprint aj
hr-ordan det
kan tage sig ud

i

Word. Man kan

nemt tilpasse
størrelsen på
tegnene med
musen, og de
kan også stå

i

buer og cirkler
og meget mere.
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\{odtllen or samlet og luftes ior forstc g.rng på plænen ioran hjemmet

Understellet
Seir e uurlcrstellet r-ar nemt nok at montere.

itr..i.lcmcmc opstod først da benene skulle
Rorene er hængslet med

ll

er -{ ai

sæii.s

dc kraftig.- Rtri.art Find-h*'ng.i.r

9t)

1...1.

Benene pa hovedsiellet skal dreje

gratlcr s.rmtidig med at de trækkes op.

Det gav en masse tilpasningsproblemer
med de skalacletaljer cler var
Radioanlæget.
Bemalingen

Malerarbejdet er afsluttet og nu skal der
monteres sen/oer, understel, furbine og alt

muligt andet

i

modellen. Jeg har brugt

næsten 5 uger på at male modellen. jeg har
ikke lige en malerkabine ude i baghaven, så

jeg må låne mig til rette på en lokal virksomhed. Og det kunne jeg altså kun gøre
om fredagen. Derfor tog det tid, og når modellen skulle have 4 forskellige farver samt
en gang klar lak ovenpå. Jeg er ikke en
"øm" til at male, da jeg er meget utålmodig.
Resultatet er også bievet derefter. Der er
plads ti1 forbedringer, men resultatet er da
OK efter mine forhold. Alle panellinier blev
tegnet op med en blyant og jeg fik min dejlige kone til at la','e nogle klistermærker til
Rafalen. Vi lar.ede skabeloner på PC'eren
ved hjælp af Word Ari og min kone fik derefter nogle aftener til at gå, med at skære klistermærkeme ud af en tynd klæbefoiie.
Modellen har først fået klar lak efter alle klistermærkeme er sat på. Så bliver de nemlig
siddende.

I4

Selv om det er en stor model, så er den faktisk kun udstyret med 8 servoer. Heraf er de
4 servoer JR8411 digitalsen'oer
på hver 11,5 kg. Prisen tør jeg

1-rå

seive bene-

til ben og lrrfto'lindre oppe i hjulkasseme, \rar jeg nodt til at fjeme
nogle af disse detaljer, da de blokerede hjulene ca. 20 mm. uden for kasseme. Havde
jeg købt det originale ulderstel fra Aviation
ne. For at få plads

med et træk

ikke nævne,
men hvis jeg ser på, hvor meget jeg har investeret i modellen i ør'rigt, så skal det ikke
komme an på de 4 servoer. Jeg vil være sikker på at der er rigeiigt med kræfter til rorene. Canarden styres af en 10 kg. jumbo ser-

vo. Næsehjulet styres af en Futaba S 3001
servo og understellet sh-res af to Futaba
5100, som er kørt ind or.er 6n funktion via
en sequenser. Hele radioanlæget forsynes
med strøm fra 2 stk. 5-cellers akkumulatorer med 2400 mAh kapracitet. Strømmen ledes uden om modtageren og direkte ud til
servoeme via en DPSI (Dual Power Servo
Interface) som er en genial opfindelse. Interfacen leverer konstant 5 \'olt til systemet
uanset spændingen på de 2 akku'er, Der
kan kobles i alt 25 servoer til denne lnterface fordelt på L0 kanaler. Den kan tåle op til
70 Amp. Så mine digitalsen'oer kan bare
komme an. Der er strøm nok.

Design, havde jeg selvfølgelig ikke haft disse problemer, men så r'ille min bankkonto
r,ære lettet for 9.500,- kr. jeg købte i stedet et

komplet Eurokit undertel via Overfly Models, et sæt understelsben fra Aviation Design, og fik vores lokale alt-mulig-fusker
(Repsej Fusk UMPP) iil at dreje nogle fælge
i aluminium til de fire Robari hjul. I alt slap
jeg af med ca. 5.000,- kr. i stedet. (Billigt
hva'?) Hele molevitten styres med trykluft.
Det ene system styrer selve understellet, det
andet system styrer hjul-lemmene. De to systemer er koblet sammen på 6n kanai via en
såkaidt door-sequencer. Når jeg aktiverer
knappen til understellet sker der følgende.
1. Hjul-lemme åbner.
2.

Hjul trækkes op.

3.

Hjul-lemme lukker.

Når hjulene skal ud igen, sker der det samme dog i omvendt rækkefølge.

Canardvingen afbalanccrcs over r ipp1i.1i1r(1..t pa

err

liclt irrtcrimistisk opsiilling.

Dr' Iire :EI\\\(l rr':l(\:]tu:LL...::::n;. :. :,, J-1.:
og hele- hcrlighc.clen kol.lcs sa til Scrvo lntcriaccn

Detalje fra understclict. De storc hjullemme styrcs af sma tn klLrftl'lindre

s.rmt ril c.:nei.\ ingc'n \ ricr:: i:i \ (:!ii.

-:-::::::. J::, : i.:l:: lr:il lrrltltr:tellet,
:!- .:.:. .i,.. ...:::.:,r!r :1r ::\ illlq .lt ttrlaler
:tcl lci

Tanksystem
Jeg har købt to 1-liters tanke og en 0,5

liter

coca-cola. Colaflsken skal bruges som hoppertank. Det er en slags fødetank mellem
hovedtankene og pumpen. Denne hoppertank er altid ftild af brændstof af hensyn til
Yingen

Jeg startede med at nlontere r()lLrrlc n-te(i
hr.er 4 kraftige Robart pind-hæ:tgslef. Foi .,tt
\'ære sikker på holdb..rrhc.rlen. ::r,o.i'e :::..rg
at bore et htrl i undersirlen .ti r'::.:r: .:.i :.':

hvert hængsel og ft lcle !.L-:i:i ::r.dci
epoxy/mikroballoner incl hl ir:.:r:. ::,
Tiækstængeme blev lar ei.-.: rt ::: I :r::r
tråd og nogle 3 mm gaiiellirLk. -\-i :cr .:-..ic.t
er limet med Loctite. Og .l r.:r .i.: S:.':.lodde-dag". Alle ledninger tr{ si-i :.. >=r ieme i vingen skulle loddes. Dei ioi ::.r-.r.
næsten to aftene4, at lodde alle ,e.inin:e:re.
men det skulle io ogsa gores (rrd.:l:,:i.

irr

stik-forbindelse mellem krol:rc:-, .-: .,'::,gen, har jeg brugt de gronne \ Iiilcrler .r-<.
Dem har jeg altid haft gocle eriaring€r ::lid.
De 4 servoer skal afdækkes med ee s.-.k.:ttii
fairing. Jeg venter dog med at moniere iie:'!l
til jeg har fået modellen godkenclt, da tie jo

kun er "til plnt". Kontrollanten har eilers
ikke mulighed for at se hvordan jeg har
monteret sen/oer og trækstænger mm.

Canarden
I b1'ggevejledningen står der, at det er nød-

vendigt at afbalancere canardvingen. Når
der gives højderor, er det hele vingen der
vipper. Det er meget afgørende at der er minimum shess på servo og trækstang, samt
at der ikke opstår flutter ved høje hastigheder, så derf<lr afbalancerer man sådan en
linge. Jeg lavede en lille opstilling af hele
molevitten på mit byggebord og fandt frem
tii, at der sktrlle27 grambly ihver vinge, før
c.rnarden var i balance over vippepunktet.
Teg borede et hul i vinge-roden på hver af de
itr vingehah'dele og limede noget bly ind
L'ag ved tbrkanten. Så r,ar de klar til at biir-e
monteret pa modellen.

brændstoftilførslen. Turbinen tåler nemiig
ikke luftbobler i brændstoffet. Thnksystemet er samlet med Tygonslanger og den blå
Festosiange. Festoslangen kan samles med
nogle smarte koblinger, som gØr det nemt at
servicere tanksystemet ud i fremtiden. Selve klr-rnken i hoppertanken er en filterklunk
af den iype som man kan købe hos en motorsavsforhandler. For det første fungerer
den som et filter og for det andet så bevirker
klunken, at der ikke kommer luftbobler ud
i brændstofsystemet.

Oprindeligt var det planen, at jeg ville begrænse mig til at lave 3 artikler om byggeriet af min Rafale, men på grund af Btrndesligaen, godt flyvevejr i Påsken, 24 timer,
havearbejde, manglende kampgejst og
hvad jeg ellers kan finde af tu-rdskyldninger,
nåede jeg ikke at få modellenhelt færdig inden deadline ii1 MFN nr. 3. Jeg vil derfor la-

ve en artikel mere til det næste blad, hvor
vil fortaelle om færdiggørelsen og prør'et11'r'ningen ai mit vinterprojekt.

jeg
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Hvordan man omgåt en
T1ÆreWKreffi

I

Da jeg for mere end 4 år siden begyndte at

flyve med turbinedrevne modelflr', r'idste

del, hvomred jee kr,u-rne fa dcn:rr..ir c'ncliqe
cri.f rinq. Er. ntt'.lel -r,ltl \.-i: rt'L:i:-.:cl'ri fii

jeg næsten intet om turbiner. Det var en stor

;t tlr r e meri .n

oplevelse den første gang min moclel skulle
i luften.
Det var en eftermiddag på Randers Fly-

Kangaroo tra
kaldt ior "den t'lr.r'ende testbænk" og bliver
rost til skyeme i de intemationale blade. (Se

veplads sanrnen med Lars Nøhr og Leif
Poulsen fra SimJet, hvor jeg skulle flyve en
Gripen med en SimJet 85 turbine. Det blev
til to ture med turbinen kørende meget tæt
på tomgang. Modellen vejede 6,5 kg. og

min artikel i MFN 5/99) Første flW.,itlg

motoren kunne yde

et statisk tryk

på

næsten 9 kg. Det er vist ingen 1øgn at sige, at

modellen var voldsomt overmotoriseret. Siden fik jeg ve1 omkring 20 flyveture med
denne Gripen, så var den faktisk slidt op.
Spanteme i kroppen løsnede sig mere og
mere for hver fl)'vetur og der begyrdte at
komme siør i trækstængeme til rorene. Efter at have repareret modellen, solgte jeg
den ti1 en tysk modelflyver og så vidt vides
er den pensioneret nll. Lektien i det første
kapitel af mit turbhe evenfr var, at modellen skulle være konstrueret til at flyve med
en furbine.
Kangaroo
Jeg

besluttede mig for at købe en hænermo-

Den firrstc Cripen

,ltilf
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n:r-.-:.e. \.:-g-: :.:1.'i: l.: .:
Fiber Ciassics. Den L.Lr.er

fandt sted ved Falkens Pinse Jet-træf under
overværelse af Leif Por,rlsen fra SimJet. Han
var til stede for at sikre, at alt nu også fungerede som det skulle. Vi brugte en del tid
på at kontrollere brændstofsystemet og det
elektriske system inden r.i startede turbinen
for første gang. Vi lavede den obligatoriske
rækker.idde test inden første flylning, og så
1øs. Den r.ar lidt anderledes at flyve
med. Det virkede mere rigtigt og jeg gik hen
og blev rigtig glad for den. Det bler. til mange flywninger med min første Kangaroo in-

gik det

den jeg solgte den. Siden hen har jeg haft
endnu en Kangaroo som blev solgt, en F-15
Eagle som også blev solgt efter lang tids tro
tjeneste, samt en Full Composit Kangaroo,
som jeg stadig flywer med. Alt i alt har jeg
ca. 350 fly'vninger med turbine og7-9-13 ingen større uheld. Deite har givet mig en
masse erfaringer omkring brugen af en turbine.

En A.10 nrcd to turbiner

.'.,,l:illlrllllF.li€

le

Modellen

Det er vigtigt at modellen er konstrueret
at kr,rnne t.ile de påvirkninger, som en
turbine i-rdsæltel den for. De store producenter skriver direkte pa deres hjemmesider
eller i bladene, hvilke modeller der er konstrueret til turbiner og hvilket trykområde
de kan tåle. Kangaroo'en er eksempelvis
konstrueret til turbiner fra 6 til 12 kilos tryk.
2. Inden man køber et byggesæt, skal man
gøre op med sig selri om man vil flyve med
en trænermodel, elier om det skal være et
skala fly. Her er der alierede en stor forskel i
prisen. En træner som en Kangaroo eller en
Hot Spot kan fås for omkring 6 til 7.000 k.,
hvorimod et byggesæt til en skalamodel
koster mindst 9 til 10.000 kr, hvis det skal
r.ære ordentligt. Samtidig er der også en del
mere arbejde i at bygge en skalamodel.
1.

il

Understellet

Her er der også forskel på om det er en
trænermodel eller en skalamodel. tæneren
kan som regel klare sig med et optrækkeligt

understel, med nogle ben af pianotråd,
h','or skalamodellen nok skal have et undersiel der ligner forbilledet. Uanset hvilket
understel man har, så skal det kunne bære

lnstallation i BHS Kangarur

modellen og tåle en hård landing i ny og
næ. Det er ulroligt vigtigt, at det har en god
affjedring. En furbine der roterer med mere
end 100.000 omdrejninger tåler ikke de store stød. De kan bringe de roterende dele i
ubalance og medføre et alr'orligt slid pa lejeme. Hvis man tænker på at en jet model
som regel kommer op at køre stærkt ilden
den roterer, så skal understellet r'ære l.rr-et
ikke bare et almindeligt "hobbr.hjul" pa en
jetmodel. Det er som regel hjul med metalfælge eiler nogie kraflige plastik hjul.
Som eksempel bruger jeg seh' altid Robart

hjul. Her er gummiet nemlig

spær-rdt last

imellem to fælghah'dele med den fbrdel, at
hjulet ikke bare smutter ai tælgen, når der
køres stærkt. Hvis man t-lrr-er tra en græsbane er det endr.idere godt at har.e hjulene

parten af br'ændstotfet på tyngdepunktet,
da forbrr-rget ellers vil pavirke modelien for
meget under flln,ningen. I min Kangaroo
har jeg placeret en 1,5 liter Coca-Cola flaske

som hovedtank og en 0,5 liters flaske som
hoppertank. En hoppertank er en slags fødetank det sættes imellem hovedtanken og

brændstofoumpen. Denne tank bør altid
r'ære fuld, da man eliers risikerer at suge

luft igennem slangeme og dermed slukke
turbinen. Selvom der medbringes 2 liter
brændstof, så bruger jeg kun 1,5 liter hver
gang. Slangerne

i hele brændstofsystemet

bør være af et materiale, der er godkendt til
benzin. De fleste bruger Festos plastic slange eiler sianger af Tygon. Det smarte ved Fe-

omdrejningstæller og
på
motoren.
Når man skal montere sin turbine, er det
r-igtigt at beslag og spanter omkring turbinen/ er ordentligt fastgjort efter producentemes r-ejlednilg. Det hele skal kunne holde ti1 minimum 10 G, altså 10 gange turbinens r'ægt. Dette er nogle retningslinier
som er aftalt internationalt. Det er ligeledes

vigtigt at turbinen sidder lige i fbrhold til
centerlinien i kroppen. En stempelmotor
der driver en propel, skal som regel have en
smule sidetræk men med turbinen kan dette have nogie slemme fø1ger. Man skal lige
tænke på at den luft der kommer ud af tur-

binen som regel er omkring 600 grader

stoslangeme er, at de nemt og sikkert kan
kobles sammen ved hjælp af diverse typer
koblinger. Thnke fås jo i alle afskygninger
og størrelser, men det vigtigste er at den kan

varm. Samtidig er det jo relativt store kræfter, så en model med en skævt monteret
motor vil som oftest være s\'ær at taxi rundt

Rorfladerne

tåle stød og naturligvis at den kan tåle

Rorene skal være fastgjort med mange

brændstoffet. Jeg har tit hørt følgende bemærkning fra folk som har set at jeg bruger
en Coca-Cola flaske som tank; "Nu har du
brugt alle de penge på en jetmotor og så har
dr,r ikke engang råd til en ri5;tig tank!". Men
sagen er den, at liemre tvpe tlaske er lar et ai

Pumpen skal monteres så tæt på hoppertanken som det er muligt. En pumpe der
skal suge brændstof over en lang afstand,
vil blive slidt ret hurtigt, da den kommer til

så store som

muligt.

hængsler. Man skal sikre sig at selvoer som
bruges til rorene er af en god kvalitet. Helst
med metaigear. De skal ktutre tå1e påvirk-

ningen. Det er også afsorende at trækstænger og link er 3mln. Kuglelink ll'or seh'c
lir-rket er til en 3 mm trækst.-.ng lter i-.r..r
kuglen er fasigjori med ei ' nr si:--:= r:.
jeg ikke anbefale. Det skal r'ære n-i:::r:r;:r.i l
mm hele r-ejen igc.nnc-n. Ieq har trsi: :reii
gode erfarineer med ai slibe baskanien
flad, sa den h.-rr en tt'kkelse pa ca. 2 mm. I
det hele taget er det vigtigt at roret står fast
og ikke har noget som helst slør, samt at
trækstangen ikke har voldsomme knæk,
som gør at den evt. kan fjedre. I enkelte
tilfælde kan det blive nødvendigt at afbalancere et ror.
Tanke
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Turbinen

Der findes efterhånden mange typer turbiner på markedet. Fælles for de fleste, er at
de er baseret på Kurt Schreckling og Jesus
Art6s grundprincip. KJ66 turbinen. Det der
adskiller de kommercielle turbiner mest, er
selve den elektronik der styrer furbinen.
Elektronikken kaldes en ECU (Engine Control Unit) eller en FADEC (Fuli Authority

på banen med.

at sllge en del luft ilden der kommer
brær-rdstof ft-em. Hvis rnan placerer et TsivKke ir-rrel lem Lrlrlrrlren oe hoppertanken,

neni .i: pan lde br.ændstof ad den vej.
F-..-<::..:1. 1.q r enii_er k.-:n pl.rceres på de
s:e.ie: r :'.o;ieiren, rrvcrr cier er bedst plads.
Tii at ibrsinc- heir- ircrligherlen med strøm,
skal der bruges et batteri. Det er som regei
en 8-ce11ers accu. Teg venter personligt med
at placere dette batteri i modellen til den er
helt færdig, da det lige så godt kan ligge rigtigt i forhold til tyngdepulktet. Hvis modellen er haleh-rng, så placeres accu'en bare
i næsen af modellen, så den kommer i baL': !iL-:

lance.
Radioanlæg

Der findes mange forskellige mader at indrette tanksystemet på. Det er athænppg af
hvor megetbrændstoi man r-i1 me-clbringe. I
dag kan de færreste klare siq med mildre
end 2 liter. Det er r-igtigi .it pl;1q.r" hoved-

Digital Engine Control). Elektronikken er

geme på turbinen. Samtidig har den nogle
andre funktioner, såsom at styre ventiler,

Aflrængg af hvor mange servoer man skal
bruge i sin model, kan man jo selv vælge sin
modtager. Jeg plejer at kunne klare mig
med en 8-kanals modtager. Demd over er
det ret individuelt hvordan man placerer sit

Kcld Harrsens Kangaroo

Simjct motorer

Turbineinstail.rtion i en F15

en slags fartregulator som st)'rer pumpens
omdrejninger og dermed også omdrejnin-

t7

altid en god id6 at
have en kammerat
stående ved siden

anlæg. Grundlæggende må jeg sige at selvo-

er

til rorene altid

bør

placeres så tæt på roret
som muligt. Lange

af sig, som

trækstænger giver som

evt. advare

regel siør og det kan

der skulle befinde

kan

være flyveleder og

hvis

i

sig "fremmedlege-

rorene, hvilket

er
dødbringende med de

mer" på pladsen
eller i luften. Nor-

hastigheder som et jetfly kan præstere. Når
servoeme nu er placeret tæt på rorene, er der

malt er det ikke et

også medføre flutter

problem om der
skulle i.ære flere
fly i luften på samme tid. Det er normalt heller ikke et

som regel behov for
forlængerledninger fra
servoerne til modtageren. Hvis man er dygtig til at lodde, kan man
jo bare lodde et passen-

de stykke ledning

I-leller ikke som moclel cr Al0 crcn kon, md1 dct cr cn i(rrmidrircl nlod!'l

på

servoeme. Hvis man ikke er dygtig til at
lodde, så findes der jo heldigvis forlængerledninger fra de forskellige fabrikanter, som
man kan bruge i stedet. Det er vigtigt at have et modtagerbatteri med rigeligt kapacitet samt at ledningen fra batteriet er ordentlig dimensioneret. Mange er beg;mdt at
bmge to saet modtager-batterier som en ekstra sikkerhed. Der findes et hav af muiigheder som alle afhænger af, hvilken installation man har i sin model. Det vigtigste er
at man har dimensioneret anlægget rigtigt.
En model med 5 digitalservoer og 3 standardservoer kan ikke klare sig med et 500
mAh batteri.

er om folk der har mistet dele af en finger,
fordi de lige skulle mærke hvor meget den
suger. Man kan sammenligne med en støvsuger. Hvis du holder din hånd 10 cm. fra
mundingen, kan du ikke mærke hvor meget den suger. Du flytter din hånd tættere
på mundingen og pludseiig suger den sig
fast til hånden. Der er store kræfter på spil.
En model uds$net med turbine og 2liter
brændstof vil som regel veje over 7 kg. og
skal derfor godkendes som stormodel. Det
er en god id6 at finde en kontrollant, som
har en smule erfaring med turbiner i forvejen. Der findes efterhånden nogle stykker.
Aftal at mødes et sted hvor der er god plads

og gode forl.rold omkring
På

flyvepladsen

Når man så endelig skal på flyvepladsen, er
der en række ting man skal huske. Ud over
sin model skal man medbringe en ildslukker af CO2 fypen. Den ødelægger nemlig
ikke elektronikken i tilfælde af brand inde i
flyet. Det hele lyder nok lidt dramatisk,
men manbør tænke på atnår man starter en
turbine, så starter man egentlig en kontrolleret ildebrand. Det er derfor vigtigt at være
forberedt. I tiifælde af et styt, kan der også
være behov for ildslukkeren. I min tid med
turbiner, har jeg aldrig selv haft brug for
ildslukkeren (7-9-13, igen), men jeg har flere gange set dem i brug. Når en turbine startes skal man sikre sig, at der ikke står personer eller fly inden for 10 meter bag ved turbinen. De kunne godt gå hen og få det
varmt. Det sikreste sted at opholde sig er
faktisk foran turbinen. Sørg for at eventuelle tilskuere er informeret om at der startes,
så de kan passe på deres børn og hunde
mm. Det skaber altid opmærksomhed når
en turbine startes. Nogen vil endda geme
røre eller holde hånden hen foran turbinen,
så de kan mærke hvor meget den suger. I de
intemationale blade findes der flere histori18

flr.r'epladsen.

Nogle modeller sr'ær'er bedre end man regner med og andre s\'æver ringere end man
lige regner med, så derfor er det vigtigt med
rigeligt med plads til man har lært sin model at kende. Hvem har lyst til at hente sin
model ude i en pløjemark? En turbine har
såkaldt "spool up" tid på 4-5 sekunder. Det
er altså den tid der går fra du skubber

gaspinden helt frem,

til

turbinen faktisk

kører fuld gas. Det kræver lidt tilvænning.
Det er rigtig god træning, at Øve start og
landing med sin model, da man på den måde får en god føling med sin turbine. Da jeg
første gang skulle lande med min Kangaroo, viste det sig hurtigt at jeg var nødt til at
slukke turbinen inden jeg iandede, da tomgangstrykket var nok til at l.olde modellen i
luften. Min F-15 skulle derimod have en del
gas, for at komme hjem til banen.

problem at lande
seh'om der skulle
befinde sig mennesker eller andre
fly pa banen. Det
hænder dog at uheldet er ude, og det er det
man skal undgå ved at tage disse forholdsregler.

Med hensy'n til materiellet er det vigtigt
at være ekstra omhyggeiig med vedligehol-

delsen. Man bør jævnligt kontrollere at
brandslukkeren virker og er fyldt op. Man
skal også jær.nligt kontrollere brændstofsystem og filtre for urenheder, da disse uren-

heder kan føre til at turbinen stopper utilsigtet. Alle batterier skal være i tip top stand
og bør jævnligi lades og aflades. Alle samlinger i radioanlægget konholleres jævnligt
for dårlige eller iøse forbindelser. Der må ikke findes shamme ledninger. krstallationen
i en turbinemodel er som regei ret kompleks og der er mange muligheder for fejl.
Disse fejl forer alhd til ærgrelser på flyvepladsen og i r-ærste fald til et uheld.
I modsætning ti1 mange andre typer modeller så er motoren det aller vigtigste. Det
gælder om at passe godt på den, da den er
det dyreste og mest fintfølende stykke mekanik i modellen. Jeg plejer at sige, at hvis
man vil køre markræs, så skal man vælge
enI2-7'er og ikke en Ferrari, da den koster
mange flere penge at reparere på.12-7'eren
skal symbolisere mine forskellige el-fly eller
"for-sjov-fly" , og Ferrarien skal symbolisere
mine turbinemodeller.
Hvis du har fået interesse for flyvning
med en turbine model, så kom ud på de forskellige flyvepladser hvor der flywes jet, eller kig forbi til et stær'ne i nær fremtid. Kig i
staevnekalenderen el1er kig på Jet Dan-

marks hjemmeside under www.jetdk.dk
Generelt om flyvning med en turbinemodel

Det er alt afgørende at man hele tiden holder sig for øje, hvad det er man har med at
gøre. Sikkerheden på jorden og i luften børe
altid være i top. Manøvrer og hurtige forbiflyvninger bør altid foregår med en god
afstand til menneskeq, klubhus mm. Det er

for oplysninger om jet stævner i neerheden
af dig. Her kan du også få kontakt

jet-entusiaster i Danmark.

til andre
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Billeder af Leif Poulsen og Lars Kildholt
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At Rc-redaktør Poul Møller ikke er ked afat
gå i gang med et skumfly, kan vist ikke

overraske mange. Denne gang har han kas-

tet sig over et af de større og mere komplekse af slagsen. I en mørk vintermåned

ledningen trods sin glundighed
L'r ()\ cr5kLrr'lit, l.r'.t.' jc.; lirr en
gangs skvld tlen hcle Snrndigt
inden arbejdei blev pafsg1rfl1.
Testmodellen blev b1'ggei uden
andre ændringer end pålodning af ekstra dioder.

har han bygget - og sammen med et par

Jeg Iørte dagbog over byggeriet, der
slrakte sig over 8 januardage. Så kan evt. in-

klubkammerater - fløjet med Multiplexs

teresserede se hvad der skal laves for at faer-

Cargo. Cargoen er motoriseret med 4 stk.

diggøre en Cargo. Dagbogen er supleret
med kommentarer om arbejdet.

Permax 400 motorer på aftagelige vinger og
Første byggedag - 2 timer.

udrustet med lastrum med fiernbetjente

Byggesættet ankommer i en ret kompakt
kasse med mange dele. De sarte skumdele
ligger pakket ind i skumplast, så de ikke

Canopy klargjort med klodser og skrue der
dels sikrer dets rette placering og dels er
med til at holde det på plads med en elastik.
Battterimm .'rf vakumstøbt plast klippet til
med krum saks os limet på plads rnecl
epoxl'. Kroppen slilres, mens den liggcr pa
bobleplast for ikke at fa mærker. Overalt pa
de støbte dele er der khnqer .rf sm.r toppe de lader sig dog let og hurtigt fjeme med
fint sandpair (korn 250--100) anvendt med

kommer til skade under transporten. Alle

lette strøg.

støbningerne er meget fine og med kun små
støbegrater. Der medfølger et komplet sæt

Vingeholder limet sammen med alm. cyano. Udstandsningeme i leh'ægtfineren er
gennemgående fine, men der skal enkelte
stede skæres for med hobbykniv inden delene kan løsnes. De enkelte dele pudses efter med sandpapir - pasformen meget fin.
Haleplan slebet. Forstærkning mellem
rorflademe og rorhorn tilpasset og limet på
plads med cyano beregnet til skum. Det tager nogen gange forholdsvis lang tid for cyanoen at hærde i skummet, men brug af ac-

lemme. Læs her om redaktørens erfaringer
med Cargoen.

Byggesættet

tilbehør med

"Cestangangeschliisse"
(hvem kommer med et dansk ord for disse
meget praktiske dimser der gør det så nemt
at montere og tilpasse trækstængeme).
Byggevejledning er fin og gennemgår hele byggeriet grundigt på hovedsprogene,
og her hører dansk ikke med. Kan man ikke
læse fremmesprog, er der dog mange fine
illustrationer af alle byggeriets faser. Da vej20

celerator fra De Luxe - ligeledes til skum gør at arbejdet skrider meget hurtigt frem.
Rorfladen er hængslet med en lynd shibe
skum, men skal forstærkes med tape. For at
fjeme slibestø\. sættes malertape på fladerne inden hængslelstapen - når malertapen
fjernes, følger a1t støv med.
Anden byggedag - 2,5 time

Holder til kroppen lavet af EPP. Ud over at
holde kroppen mens cter arbejdes på den,
beskvtter den kroppen mod mærker og kan
senere bruges, når modellen transporteres
til og monteres på flyvepladsen.
Finne slebet. Sideror skåret fri. Hængsler
limet fast med cyano. Rorhorn tilpasset og
limet på plads med cyano. For at give limen
lidt at "bide i", kradses limflademe på plasticdelene med spidsen af en knir.i
Forbindelse mellem styrbart halehiul og
sideror klargjort og limet på plads.

Landingsstellet samlet.

Her er brugt

epoxy, som alle andre steder hvor størce flader skal limes sammen.
Vingeme slebet, og rør til r'ingesamling
limet på plads med epoxy. Krydsfiner og

styretapper limet

på

t ingeroden med

ePoxy.

Lastrum i plast klargjort - det clipses efter

montage af vinger ind og dækker alle ledninger. Det iages ud, når modellen igen skal
skilles ad.
Tredie byggedag - 2

timer

Vingeholder limet på plads i kroppen med
epoxy.

Motoreme timet - se artikel i MFN nr. 5 2001. Støjdæmpningskondensator, Schotkky-dioder (købes seperat - se artikel i ur 1 -

2002 "Så rykker det drenge"), stojdæmpningskondensatorer og ledninger loddes på
motorerne, De medfølgende ledninger er
med grønne MPX højslrømsstik. \lotoreme
limet på plads med o'ano.
Servoledninger til krængrorssen.oer forlænget, og sen'oer limet fast. Et stvkke malertape sættes p-r;-r sen'oeme inden de limes
på plads med o'ano eller epoxr'. Husk at
sørge for at sen'ohomene er monterecle og
at servoerne står i midterstiiling inden de limes fast.

Hovedlister limet på plads

i

vingeme

med epoxy - de dækker ledningeme til motorer og servoer.
Fjerde byggedag - 4

timer

Krængrorerne savet fri og "skumhængslerne" forstærket med tape. Rorhorn og "Gestanganschliisse" monteret, og treekstænger sat på.

Landingsstel limet på plads med epoxy
Sidestykker ved vingeholderen limet på
plads med epoxy, mens vingen sidder på
plads. Små forstærkningsstykker limes på
plads med cyano
Lastrumslemme kiargjort og monteret.
Alt limes med cyano. Servo til at styre dem
sat i og lemmene forbundet til den - Det var
lidt af et tålmodighedsarbejde at få lemmene til at passe, men det advarede vejledningen også om. Længe leve computerradioer!
Lemmene er konstruerede, så de kan tages
ud. Det er sr-nart, hvis man vil montere et
kamera og trruqe'Carso'en til fobfly.
Sen'oer til hojderor og finne monteret og
ledninse-rne

it-rri æn qer.

Hojderor oc finnc ljnei :; 1r.pfl s.pp11.
Modtager o{ rc{'.::.i:.\r:.ti t--r i..-r.-j: r'r.i
velcrotape.

Modellen afb.rl.rnccr.: ::tiJ --,ri'-irr ricl
fastholdes af velcrotape. E:--=.:.i=:*:.*:.:
ligger en smule for langt L':s-;;. r-, ;-. .-le
første fure må der en smr.rle

bir-r'el

s-.icn .ri

akkuen. Med 8 celler er der ingen p:..l.i*mer.
Femte byggedag - I ,5

time

Modellen pyntet med dele fra det mecitblgende ark. Vinduer lavet med selvklæbende folio.

Hele modellen tjekket og alle rorforbindelser spændt efter. Radioen programmeret
til de anbefalede rorudslag. Med de anbefa-

lede sen'oer - venligt stillet til rådighed til
testen af Fiy'wood - passer de fleste rorudslag med lrækstænger og "Gestangangeschliisse" i de yderste huller. For at få differentieret krængrorsudslag skal nedad-udslagene reduceres 50%. Differentieret
krængror får modellen til at flyve renere i
sving.
Konklussion på byggeriet

Skumbyggesæt er på få år nået langt. Mit
første byggesæt - en Hecules som jeg af og
til stadig flyver med og har meget fomøjelse af - bestod af 7 udskårede skumdele, en
glasfibemæse og et par fotokopier med vei
ledning kun på tysk (og kostede når man
havde købtmotoreme det samme som Cargoen der kan købes for ca kr. 1250). Cargoen består 11 flot formstøbte skumdele, ud-

standsede trædele, vakkuumformede
plastdele, motorer med propeller og ledninger, kvalitetstiibehør - i alt over hundrede
dele - og har en ndmærket vejledning med
nogle meget ilh,rstrative tegninger. Om man

kan lide modellen eller ej, er op til den enkelte, men man kan ikke nægte at man nemt
og hurtigt kan bygge en model der ligner et
rigtigt fly - og så med fire motorer.
Der er intet i byggefasen som kræver stor
byggeerfaring, men man skal dog være klar
over at der er en del servoledninger, der
skal forlænges. Det kan klares med forlængerledningeq, men det er bedst at lodde
dem sammen. Så lidt evner med en loddekolbe - eller en hjælpsom klubkammerat
der har det - er næsten en nødvendighed.
Selv modelpiloter der ikke har så for-

gen problemer. Tvaertimod kan det nogle
gange være rart med lidt kraftoverskud.
Til at håndtere strømmen er en regulator
der kan klare 50 A passende. Med 8 friskopladede celler nås denne strømshyke rent
faktisk.
Ivlen piudselig r.ar det flyvevejr, og så var
det af sted til flr'r'epladsen. En ledning mellem regulator og motorer var glemt, men
heldigvis havde en naerboende flyvekammerat de nødr.endige siik, så det blev hurtigt klaret.
Den friskopladede 7-cellede pakke blev
lagt i Cargoery og efter et kort tjek af alle
ftrnktione{, gav jeg ftrld gas. Modellen lettede efter få meter og stak næsen voldsomt i
vejret. En del dyktrim klarede dette, og da
Cargoen heldigvis ikke viste tendenser til
tipstall var der ingen fare. Da normal flyvehøjde var nået, reducerede jeg "gassen" og
Cargoen fløj nu roligt rundt - jeg kunne nu
tage noget af dyktrimmet af og vænne mig
til modellen. Multiplex gør selv i vejledningen opmærksom på at motoreme haekker
opad ved ftild kraft, men jeg ville nok vælge at give motoreren lidt nedadtræk i stedet
for.

For at få det pæneste flyvebillede skal
Cargoen fl1n es langsomt, men det er ikke
noget problem, da den som sagt ikke tipstaller så nemt. Som et par af klubkammerateme sagde efter at have fløjet den: "Den
flyver jo næsten som en hæner". Og det kan
der være lidt om, h','is det menes på den
måde at modellen ikke har dårlige flyweegenskaber. Jeg vil dog ikke anbefale den
som træner, for selr'om den kan både rulle

domsfrit et forhold til skummodeller som
jeg, har indrømmet at de er imponerede

og loope

over Cargoens velgennemtænkte opbygning.

en nybeglmders ofte noget hårde behandling. Hvis en lidt mere erfaren pilot derimod vil bruge den til at træne peen og skala-

Flyvning med Cargo

rigtig flyvning, er det en anden sag. Cargo-

Efter den korte byggefase måtte der ventes.
Cargoen stod færdig sidst i januar. Det var

en reagerer kvikt og kontant på rorudslag,

lige

i

den periode et højtryk ved Acoeme
sendte det ene iavtryk i hovedet på os efter
c'let andet med tilhorende regn og blæst. Ti.len L.iev L-rug til at motionere akkupakker
:..r :i'.::. =c1'.uizcrlrlcr. \linc pirker er p; S
:cl-r-:. ::lc:- :.': :: :*:C if.'.i.'llc'l f:lCti .1gn

:',.::ic cn g-:nnrel
-::'C.::-t :. -liii:1rltc-r*
i<eiiei iiLl m-\i'. \iCci pakke pa arbejde
igen. Skulle jeg kobe en akku i dag, r'ille jeg
nok r'ælge en en 3000 mAh NiMH akku,
dc.r kan lades med 5 A og let kan afgive
strommen til de 4 små motorer.
Ti1 daglig vil jeg flyve Cargoen med 8 cel-

rigeligt er plads til, selv om det
egentlig er for meget for 5V motoreme i et
langsomt fly som Cargo'en. Lidt påholdenl'red med "gaspinden " klarer dog dette, og
da motoreme i andre sammenhænge har
vist sig fint at holde til de 8 celler er der inler, som der

- og klare pår'irkningeme

se manøvrer, tror jeg

fra dis-

ikke at den kan kiare

og flyves sving f.eks uden sideror, ses det
tydeligt.
Konklussion

Der r'.rr i pilotfeltet enighed om at Cargoen
er r-n god og gennemtænkt model - speciel
ait.rgelige og delbare vinger er en god
ting - men et par halde geme set at den var
lidt større. Flyr-eegenskabeme var der tilhedshed med, selv om de fleste gerne havde undværet modellens tendenser til at stike næsen i vejret, når der blev lukket op for
stømmen til de 4 motorer.
Selv er jeg sikker på at Cargoen vil afløse
min trofaste Hercules som "hyggeflyver".
Jeg nyder meget at flywe med et ukompliceret fly, og når det så oven i købet ligner noget, er transportvenligt og med 4 motorer,
er det "bar'dæjli'f'.
t-lu'
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vricirringsstabile. Jeg er dog
.j.:....:.i
j_r-i.:t..:;
ikkc lrelt ti'lrrerls med udsia'.; Ffvning
get krærlsrorene kan give, nlen Ll.r moDiabolic'en blev testfløjet i oktobcr månecl.
dt,llt'n er f.r-'rdir;ht'l.lædt, r'.rlg,tt' jeg at
Min YS91FZ startede perfekt og l-ravde sin
laele r'.ei'e med .rt ændl'e rlette.
sæcl r'.rn1i5ie rol i ge motorlia n g. Ieg started e
Kr.r'glorene kan give et r.rtlslag pii ca.
op og Diabolic en sprang fra jorclcn i et 60
mlFod"l
for
data
Tekniske
*.*'
-i0 glader oir/nce1. Vinsernc biiver
+{jj;i':
T
gr.rtlr'r shg, purih m..rn skal p.r51.1 pii med
.l(r
l"ænFde:'l60(x'
r,rrtrL-t,,-.r kiolrnt'r't or el-l >tk.
nrnr.
(nærr,l r ,,1.1e: I ir :l'
ior rireqef riti'i.rq. 1ep; iloi liclt frem og tilba.1i11r1;iiri'1;i,r-,;.r. Ill1-r'nt cl',tf r'i- irtC:f, !'!i i-.le', ikkr fivtiei pa h'irnkn.-rppeme.
Motcr: YS9lFZ (15c'ci
.:
..r' K:11:i- ..r-.i,:.: .. .,i .. :
i:'.t
vægr:2.6 kg
Dcr ;l.ri i.aic lige utll Dr'r blev givet iidt me::i..<r'i: :---:r-€s iidl r. &ii \ t \i .-.t '. a-lre qas ug heie bagkropp'eriaf modelien hop..
:,., .pr,tJr' r'F og ned, Ans af iger) og det forsr'.rndt. Hr-ad r,ar det. r'ar det flutter? ]eg
Cowl og hiulkasser
Rorforbilclclsen nlelk-ln scr\o r)s lt,rictltrj nogle flere tnre for at tinde årsagen. Jeg
plan er lavet metl en kulfibcrst.lng og j mrn Corr'i os irjr.rik.'r::er cr uLlfrrrr i irrdfan-et
mcntc dr.t tar hojclerorselr ocrr, tlcr ikkc va r
kuglellnk. jcg bnrgte dog ct par timer til at eporr.. Kr'.rliteten af stolrearbejde't er i top,
kratiig nok.leg skittecle derr ucl tii crr kraftig
line h.rle1-:larr, lcjt:sl<jolclc op i forhold til og tingcne er kun blevct poleret. Dt'n røde
tligitirlserr-o og pr'()blemet \rår Vctk. ieg har
r ingerne. ,\1.rn har kurr en chaucr', da alt bli- falve rnaicher, den rorle fra Oracovcr benr.r fløjet ca. 25 f1r'r,ninger med mocie llen.
r r'r' iir-nr.t s.llrnren meel efroxr'. Jcg lal rlog klæclr-ringcn. I con'lct cr tler lave't tlc nlrdDcL cr ulroligi hviike mana)\'rer clen k;rt-t
liLit sl;ef-ii:k nrlrt. holdir.rrl-rtrlen på clctte vencligc r.rrlska:ringt'r. I hjulkasserne er der
lavc, pga- at hele lralen blive'r Lrcr-ryttct soln
svstem- i"g lr.rvrit jirit k()n'csponcl.rnct en falsc l-rvori der-r -l nrnr pianoh-iid tii tur'ele'a.
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gittclktxr-stnrktiorr oE er ikke
prrofiltbrmet Jeg limede finncn p.i

kroppen, og mmtL.rede sideroret, med de me.lfolgcrrde h;ærrgs-

ler lrrrbindel.ci r nrel]c.nt sidg'orct
el uclfr.rrt med nrarrgctraclet ltire.

tr'slt-lrlnilger viste .det5ig at en

man or-rsk#at kr,rnnt' kore +/- c)() glader
på højtleroret. Rorct begvndte at sitre når
der blo, fløjet for stærkt. Jeg udskiftede servoen r.rrtcl en JR DSli231 digitalscno, cler
trækkcr-tr,S kq og har cr.r hoiilt-klaft pri ll
kg. Det r.'irkc.rl - ikke mere sitren i hojtlero-

\tingerni. g1 1rP!1'gget s(]nr cl1 aben krlrrstrtrktion, 1rr or .lcn iorr-r':tt L)-Lror ir.rl doL.be'lt så matrgc slrctntel sor]r !ien te>terctrclc
del af r.ingerr. Fork.rntcn cl ct 1.I nrn.. kr,rlf iberrør. Der cr' .rnrentlt -1 hoieJlrj,t,ikcr .ri
Lrirlsa i vingen. Endr-ic'1ere er t'lc'r lai et n cl.bings" i en ciel af r.ingen. Dettr- civer en lr1rL
get let, stærk og vridning*sst.rlil r'lnge. Dcr'
ser ud som om at alle ripprcr og "r'r'ebbings'

er udskåret med en CNC maskine. Allt,

'Iil

kræ.ngr{}re11c .tnvender jeg JR DS
digitirlselvoer, der tr.ækker -l kg, og luir
en 1-rolclckr.rft på 6,6 kg. Sorrr træk stænqer
til kr.t'ngrorene anvtncler jeg i rrrnr kuitiberrør, nrccl kugielink i encleme. Til g.rs.err
benytter jeg en Pic() Pnr sen'o (9 giam).

ret.
Vinger

5

pa hojclcrorei ikke var tilså'ækkelig, nar

8041

Beklædning

Helc nrotl,:llen er bcklædt med Or;rcor er
lra fablikkcn (ARF). Frn eme er'htrltlt i lod
og bla. Der rnedfølger en del store os tlotte
khsterr.u ærkel til rnodcllen.

Detiji:E meget gennemfrrrt s.rnllesæt. Kvaliteten er i top, og kan samr-nen|gnes mr.cl
nogle af de bs.dste færdigfabrikerec-le F3A
kr-mstflr'. Vil man have en 3D flvvet hvor
kvaliterten er lir'lt bedre, encl clet rnan plejer'
at sc, skal man r,.rlge r-n Diabolic. ,Alle ror-

forbinrlelser, lrængsler, irorn (filrcr) osr: r-ler
følger med b1'ggc*ettet kan .rrtve.ndes os
lrar cn kvalitet som cier anvendes til konkr-rrrencebrug.

l)i.tl.o1ic'c1 leyer illdt op til rnine forutninger, og fh,i'er "1ige trrl af kassen".
Dcl cr c.n mod(.I, hvor det er: piltitor eler sæti.', btqrtr:tt:ninq.r.t. \1cr] ttu YS9lFZ er c1t'r
1l.ti.ll' ..ii Prr\\ur, ti1 tl.rnge sjove ting. Ønsker nr;rr-r eir nr(\LlL'rr1L' 3D mociel r den ekskltrsivt klasse kan Diabolic en absolut anbefale:.
Flemming S. Nielsen
\{eb: n.ivw.friserverplads.clk / op203
r

e
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Schrrlzeladcr og pc i sanrarbejde
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For et par måneder siden skeie katastrof'en.
På grund af sløsethed fra min side - og et
hjemmefusket urriversal-ladestik - fik jeg

kortsluttet udgangen på min hårdtarbejdende schulzelader med strømforsyningens ene pol. Reslrltatet var et lysglimt, en
lille "puff-lyd" ogtøgfra min trofaste lader.
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Hurtigt blev leverandøren Electric Flight

ru
æ

Equipment kontaktet og laderen sendt af
sted. feg blev spurgt om jeg i forbindelse

"!ii:i

med reparationen var interesseret i ai få den
nye software instalieret. Det var jeg, og efter

#
:1*!

#*
+.8
,4;;
å'"d

d*#

4

:=:-3

æ;."

i-4i;

overraskende kort tid kom min lader rehlr
sammen med et par afbrændte komponenter og en ny manual. I denne er der et afsnit
om nyttig viden om forskellige gamle og
nye batteritypeq, og jeg har fået lor. til at delagtiggøre Modelflyvenyts læsere i schulzes
kendskab til disse, og firmaets bud på hvordan disse akkuer behandles bedst.
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Ladestyrken angives i Ampere - A
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Ladespænding angives i Volt - V
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C er en måleenhed der angiver hvor
stor ladestyrke (hvor mange Ampere)
man lader med. 1C svarer til at en akku
bliver fuldt opladet på en time. For en
akku med kapaciteten 1700 mAh = 1,7
Ah er 1 C altså en ladestyrke på1,7 A.

å,s

ffi
ffi

Få

Akkuens kapacitet angives
peretimer - mAh
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Nikkel-Cadmium (NiCd) akkuer

NiCd-akkuer har r-æret fremme længe og er
stadig langt den mest udbredte akkutype i
sendere, som modtager-akkuer og driftsakkuer (power-packs) i elfly. De er gennemgående meget robuste, og de typer der bruges til driftsakkuer tåler hurtig op- og afladning. Er man i tr.ivl om ladestyrken kan
man altid lade dem med 2 C. Driftsakkuerne kan lades med op til 3 C uden problemer
- enkelte typer med meget mere. Det
kræver dog et kredsløb i laderen, der afbryder ladeprocessen, når akkuen er fuld. Et
sådant kredsløb kaldes ofte Delta Peak. Det
mærker det spændingsfald der sker, når akkuen er fuldt ladet, og afbryder opladningen. Schulze-laderen har desuden et patenteret kredsløb der automatisk registrerer
hr.or kraftigt cn tilslr,rttet akkr-r kan lades. En
lignende furl<tion findes i l'lere af cle lidt dv-

p.rkke helt op, bor man lade akkuerne r'ære
tilsluttet sa de overlades med 30-50'Z'. Dvs.
at en 1700 mAh akku bør lades op i et lille
døgrrs tid. Akkueme tager ikke skade af at
blive overladet med så lille en strømstyrke.
En styrke på ca. /10 C skader ikke NiCd
akkuer - det svarer til 170 mA på 1700 mAh
1,

akkuen.
Har man en akku der lider af før omtaite
memoryeffekt, kan man aflade den med et
aflade-program (eller en pære) til 0,9 V pr.
celle og herefter lade den langsomt op. Kuren skal måske gentages et par gange.
Nikkel-Metalhydrid (NiMh) akkuer
Disse akkuer vinder mere og mere frem. De

har større kapacitet end tilsvarende NiCd
akkuer. De første NiMH akkuer var ikke så
gode til at aflevere strømmen i en fart, men

i dag kan man få flere NiMH driftsakkuer

rere ladere.

der kan leverer strøm til de fleste elmotorer

NiCd-akkuer bør aitid lagres tomme. Det
forebygger den såkaldte memoryeffekt, der
forhindrer akkuen i at afgive sin fulde kapacitet. Egentlig er det en ændring i celiernes kemi fra små til store krystaller, der bevirker at de hverken kan lades helt op eller
afgive deres fulde spænding (normalt 1,2 V

-

pr. celle).

forløbet afbrydes med den samme Delta Peak teknik som NiCd akkueme benytter.

I

schulzeladeren er der flere program-

mer der kan lade, aflade og måle kapaciteten i de tilsluttede akkuer. Der er også et
konstantladeprogram der lader med 0,1 A.
Dette program anbefales til formaiering
af nye akkuer. For at få ladet alle celler i en

helt op 15 C.
Ladestyrken bør ikke overstige 1 C, men
der er dog kommet enkelte celletyper frem
der kan tåle 1,6 C (Panasonic 3000, Saft 3000,

Sanyo 3000 og Powers 3000). En lader der
skalbruges til NiMH akkuerbør derfor kunne indstilles til en specifik ladestyrke. Lade-

NiMH akkuer er ikke så slemme til

at lide af
memory-effekt, men de bør dog også opbevares afladede. Akkuer med Panasonic 3000
celler skal dog efter afladning oplades ca.
10% inden de lægges på hylden. Skal de lig-

i læn€iere tid, bør de ca. en gang om
måneden aflades helt og oplades 10')i,
ge

Lithium-Mangan-Oxid akkuer

Med 3 V pr. celle og stor kapacitet el clissc

q

celler - der også kendes som Tadrian celler meget velegnede til modtagere.

De kan kun lades med 0,31 C. -\i den
grund - og fordi de heller ikke er qotL. iil at
afgive meget mere end 1,5 C er c'le ikke :a
velegnede i indendørsmoclcller.
Celleme bør opbei'ares oph.tlctL. rrg i.-ldes med et specielt propl.rm. I scirr-iize-i-r.1eren er det et modificeret Lri!i\\:ilr:irq1in"r
der benyttes til Lithium akki:=r
Lithium-lon akkuer
Disse cellel har lidt hr:;e:e =l=i::::: rl., \')
og da de tåler opladn:ng :::r - C rr* :ilarlning med 4 C er de mere Lr:e:c.::-..:r:c. :trr in-

dendørspiloteme.

Forholdet nrcllcnr k.:-:-.-.:':.: . : . --r:i i:
meget godt, mcn r'le ci' \::::\: .i: ..r-:r :.-r.
schulze-laderen hJr(\,1:-r.: i.:.'i:.-:- :. .i..se cellec dcr tagcr lr,'iJu i'r ticre : sr--...

.c:r\.

I

ii\iurr

io:r rkkuer

Lra

heie 750 mAh

Blyakkuer
e1 ktin har
interesse som strømforsyning til pon'erpaneler, kan oplades med 1 C. De bør oplades hurtigst muligt efter brug, da de skal

Disse akkr-rer, der tor rc-piloter r

Eilp- Grdphi

opber.ares fuldt opladet.

lnlo Ere:eti

-flrlhlM-ouseButlor'

llhdoul

tlminl:17:# clmALltNB EfLhl:? 1i uauo|\4 ]i.10:

Blyakkuer må dog ikke overlades, og de
mister i det hele taget hurtigt deres kapacitet, hvis de ikke behandles rigtigt. Blyakkuer kan konstantlades med 2,45 V pr celle.
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Lidt mere om schulze laderne

Som noget nyt kan jeg nu også tilslutte
schulzen til min pc og på skærmen overvåge lade- og afladeprocesserne i tal og på
grafer. Efter endt forløb kan data gcmmes
og ved senere sammenligt-ring kan jeg sc om
mine akkr-rer bclarer deres kap:ci:ci. i cr.
snak med Har-rs ira E.ec:: c l.-cl': i;-.i'--ntcnt har jcg e:1,-:cr.:: :'.::- :.: . ..t. r:'r r.'rl
se, om dr'l er en .l:r--: -:-.-.,r tr: a,1-!.a-.
\ar ieC h.:l :.1-: :..:: t-.. -. .-:-:-.:'i :)cLt .Ja-

feme ven.ier ;r I :.c.-,:. 1':.--
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Screendump af ladeforløb aaf en 8-cellet akkupakke mcd 50Ll AR celler.

Screendump af afladeforløb

af samme pakke

Om jeg vil bmq.. icr':.1 ::;iliiei ved jeg
ikke, men der er ikke n i\ - .r :: lien seriose
konkurrcncepilot har i.-le: e: gr.i: :e.iskab til
at vælge de akkuer der er i i.e is: kontli. nar
han skal ud og dyste med sine n'.rrrie11cr.
Og mon ikke jeg som sportspiltrr K:n qennemskue hvilke af mine akkuer der rænqer

til motion, og om der er enkelte de:

sk.-rl

skilles ad og have sat endnu levedr gnge
celler på pension i mine cykellygter.

P\\1
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Hobby World

fortæller at
de har et ka-

bel til

den
populære
FMS simulator. Kablet
leveres med
stik til de fleste anlæg

for

k.250.-.

Af andet spaendende

er
en GWS-MC-2002 Lader.

Den lader 4-12 celler 50
mAh til3000 mAh NiCd
eller NiMH pakker. Laderen har Delta peak afbrydelse, men siukker for
en sikkerheds skyld ladningen efter 45 minutter.
Laderen er beskyttet
mod forkert forbindelse
og kortslutning på iadeside. Den iader rnellem
0,25 og 6 A, hr-liket i ises
på ei stort displai-. Laderen er indbl'gget i et solidt alukabinet og koster
kt.460,Til indendørsfolket er

en EDF50 Dlmamic
fan på kun 29,81 g
måske sagen til næste
sæson. Fan'en koster
kr. 153,-

-å

rt'{tEIiL#E

b'

tttE\tr*e

&€s

OY 4444 Bent Hansen h_bent@hohnail.com fra Silkeborg har været en tur på intemettet. Her fik han hjælp af Ivan Kristensen fra Canada.
Ivan er en kendt udlandsdansker, der hører med til verdenselitens bedste

kunstfly.ver i F3A klassen.
Bent fortæller at h'an gav ham det han søgte, nemlig F3A programmet P-03 i
en Ribbon tegning. Nu har Peer Hinrichsen (styringsgruppen for kunstflyvning)
den også. Ivan fortæller at han har stoppede med at fl1ve F3A til Canadiske mesterskab år 2000.

Nu flyver han jumbo med modelflyvene Cap 232 og Edge 540 og er også med
i Toumament of champion i Las Vegas.
Bent fortæller at der er billeder af Ivan på intemettet. Se: wwwivankristensen.com. Vi hverken må eller vil vise dem her. Dels har vi ikke copyright til billedeme, og dels er billeder fra iniemettet af en kvaliiet som ikke gør sig godt på
tryk.
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og et par byggetips ...
Fra Steen Larsen, Køge MFK har

vi modtaget:

I tilgift så var det dejlig nemt, når alle rorforbindelser med tilhørende små skruer

lkke et Byggebræt men et "beklædebrædt"
En aften jeg var hjemme hos Kasper fra

min

klub, så jeg, at han havde sat nogle filttæppefliser fast på sit byggebord. Først tænkte
jeg det var lidt "overkill", men som aftenen
skred frem, indså jeg, at det faktisk ikke r.ar
så dumt endda. Du kender det nok - du har
spartlet og slebet din model, og den er klar
til beklædning, under dette arbejde bakser
du rundt med flyet, og det får nogle irrite-

rende små mærker, som TYDELIGT

ses

gennem beklædningen. Men når arbejdsfl a-

den er "blød", så kom der ingen mærker
modellen.

i

skulle monteres - ikke hvis, men når - der
falder skruer og andre smådimser ned, så
ryger de ikke ret langt, de bliver fanget i luven på filtfliseme - det er med andre ord et
rigtig godt tip...
Lys i

flyet...

Der er mange, der bruger lysdioder, men
jeg synes ikke det ser særligt overbevisende

ud, for lysstyrken er ikke ret stor i sådanne
dioder. Til positionslys bruger jeg de små
"Maglite" pærer (eller tilsvarende), de lyser
ret kraftigt ved 3 volt. Pæreme kan farves
med en gennemsigtig maling irød og grøn

fra Humbrol, de skal bare dyppes et par
gange i malingen. Er du rigtig smart så laver du en holder med nogle små stik, så kan

du også skifte pæren uden at skulle til at
lodde.
Landingslys laves på sarrune måde, her
bruges parabolen også. Reservedelene kan
købes til alle "Maglite" lamper (i Netto og
andre steder lindes lignende lygter til spotpriser) - også de små. Selv om dit fly ikke er
så stort, så bør det være muligt at finde en
parabol, der passer i størrelse. Det hele skal
bare monteres på en switch i flyet, så du kan
tænde og slukke det hele fra radioen (landingslys kan evt. kobles sammen med understellet).

tra læser
Å/as /''k

til læser.oo

Fra Cai Larsen, Østfyns Modelflyveklub har vi
fået et par tips om hvordan du nemmere kan
bore et hul igennem et rundt emne, og hvor-

dan han har lavet en rystemaskine.

Hjælpeværktøj
Cai Larsen skriver: Æle ved hvor sr-ært det
kan være at bore et l-ille hu-l h-ærs igennem
et mndt emne. Her til højre er en skitse af et
lille hjælper'ærktøj, som jeg har haft meget
glaede af.

Rids en kraftig linie på de to flader af en
aluminiumsklods og bor det store hul ind
fra sidery og det lille hui fra oven, i de mål,
som du har brug for.
En

rystemaskine...

Tegningen herover viser en rystemaskine til
små dåser maling lavet af en gammel barbermaskine og en eiastik.
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Flyver du selv?
ja

67

nej

28

Hvordan vidste du det er i dag?

T\Lspot
Ar is
I\IFN
Anclen nracle

3
.1

6.+

22

Hvor længe er du her?

time
timer
3-5 timer
0-1

12

1-3

i')
17

Hvad er vigiigtlgodt?

Forhandlere
Udstilling
Loppemarked
Cafcen
Fri entre
Demo
Prøve noget selr'

5s
70
31

26
72
:1,
15

Vil du gerne komme igen næste

Ja
Måske

år?

77

Nei

15

2

Hvad vil du gerne opleve næste ganq?

\
\
N{crc info onl at starte denne hobtrt \
\
Flere forhancllere

Indendørsflyvning
Jet

For 8. gang
I

lrhur

ffiæ#*l€*
ÆWffik
I
J

Det var ottende gang, at Modelfllveme

Aarhus afholdt Iysk Modelflywermøde.
Som noget nyt har.de man etableret en arbejdende stand, hvor Henning Caspersen
(Casper) stod og byggede på et traditionelt
opbygget fly i balsa med ribbevinger.

Casper kender vi fra ModeUlyvenyt,
hvor han har skrevet 5-6 artikler om elektronik. Casper fik en god snak med flere af
vores medlemmer, som var blevet inspireret af artikieme, og flere havde bygget lade-

ren, og erfaringer blev udvekslet. Standen
28

var placeret i forlængelse af RC-unionens
stand, h"'or Karen Larsen fra sekretariatei
sædvanen lro stod.
En anden nyhed \ dr, at der var sat spørgeskemaer op i lokaleme. Resultatet kan du
se af skemaet i toppen af denne side.
At der i alt indkom 95 besvarelser er ikke

alverden. Men sammenligner vi resultatet
med en GallupundersØgelse, er det et rimeligt udsnit vi har fået. Ca. 8% af gæsteme
har svaret på vores spørgsmål. Konklusionen må blandt andet være, at hovedparten

af publikum har fået oplysningen om Jysk
Modelflyvermøde fra Modelfl;ruenyt og de
fleste af gæsteme vii komme igen næste år.

I år var der desværre ikke så mange forhandlere, som der har været de foregåence
år, men til gengæld havde de forhanclL':.
der var mødt frem - det mere salg.
Jysk ModelflywermØde var godt beiir=
og der var en pæn tilslrømning hele dagc:
Vi lader billedeme "lortæIIe" om noqie .:^:
de mange udstiltede fly. I år var det de :it::modeller, som dominerede.

ffyvermøde
Om billedeme:
Det store billede i L'autrmdcn og lille billede på forsiden af bladet: Er en Snprr ith Camel er bygget af
Jørgen Hald, \'[odeltlvr eme .{.rrhrrs - modcllen er i
skala 1:3 og har en spændr

lcde

jcr ca. 13-14 kg. N'lotoren er

c-n

pa lSrlt) mm og ve-

3\\'p..1

6'1t

s.m.

:i r:\r:på SjæiLrn.t h,:r i.':-<j':::g:
Lars Krieir..,:. ::.:

tens Modelflyveklub

sin redningshelikopter Sikorskr 5-61-\-i.: Krn: \1.kanikken Vario 3+4, motoren er t'n \\e::a lii -l i
ccm. Rotorhovedet er fra Vario 5 bladet. Rt r.,:i:.::.teren er på 160 cm. Vægten er 8,1kg - =.r vi.lt \ idr.s
er det den førsie helikopter, der er stormodelgocl-

kendt i Danmark.

Side 2lt nederst tr'. s.rmt rtort billede Fr irrrsiden .rf
bladet: DC-3 moclc.llen du ser her har en spændvidde på 3600 mm og en kropslængde på 2,5 m. og er i
skala l:8,1. Flvet er bygget af Henning l3oisen,
Woodstock. Modellen er en meget nøjagtig kopi af
flyet fra DC-3 vennerne fra Foreningen for Flyvende
\{useumsflv. (Vi bringer på et senere tidspunkt en
.rrtikel om Henning Boisens DC-3'r)

Srndag
3.

m.rts 2002

Ør'er.t dcnnt' ridr.: P-*7D et jagerfly fra md('n \ erdenskrig, som llenning Sørensen, Woodstock lravde
med på udstillingen. Modellen er et byggesæt fril
Topflite og er i skala 1:5,ti med en spændviddc pli
2150 mm, og motoren er en 45 ccm Moki.
Denne side nederst tv. Dcnne lille

T-1 7

har clc sneget

sig ind imellem de store modellel clet er Sopivith

Camel'n clu kan

se

i baggrunderr.

Troeis Lund, Svdkvstens

\1r:.'r:.r r erlrr!.

h.rr r1e sin i\!.rospecialr' AS-550

C:

it:.c.

m..i: Sr-tt,:irrht l.l l:Z \Ick.rniL: \ario SkvF!.\. \ !.:.: Rn::r rl. Rrr:.r:i.\ ede: \ :iio i ol-rd.i.

R(.iar.::-:r-.rie:1a'.:. \'=:: -::rl-:ci I.i ^q lnoc:l
len cr el.lnri:ki.e ierc:*

\cJ. r.l

ril lr,'r:. n: .i, irlrL -ide \es en KZ II Kuue i

kr rrtskal.: (){ i(\n1 har en spæncl\.iddL' pa 2550 mm

L. H.r:rsen, \loclelfl1r'erne Aartu5. \fu]tLrrcn er en Laser 150 -25 ccm. Jørgen har
hr gqet modellen ira scratch.
er i.r g*et af lrrr{en
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<noftn>

kroppen gennem et par hr-rller man skal la-

til400 motoren) ibunden af hoideren, der lige skal fjemes. Et andet stop passer til 480

ve til dem.
Nu er det tid at begynde beklædningen af

motoren. Motoren holdes på plads af en
elektrikkerstrip, så den senere kan skiftes.

lidt opvarmning skal to
stykker af det kaftige selvkiæbende plastic
- efter udklipning - sættes fast på undersi-

Bag - eller rettere sagt foran - motoren er der

Ved et indendørsstævne i Kalundborg studerede RC-redaktør Poul Møller længe en
aeske med en Profeti, der er et af de nyeste
skud på skumvingestarunen. Jan Abel fra
Electric FlightEquipment, der varovre og vise udvalget frem, bemærkede det og spurgte om ikke redaktøren ville låne etbyggesæt
og teste modellen. Det ville han geme - og

korte og måtte forlænges fbr at nå ind i

her er så beretningen om ProJetien.

børstet/støvsuget modellen ren, sætter der
sig iynhurtigt en masse stør.på limsiden af
jc.g ver'l det!
Lrlasticen - qæt sch'hvtrrtlarr
Herefter skai nr..-in i qar-rq r,red tlci erestc
lidt krrmplicerede ved monteringen af Prc>
Jetien. Vingeme skal beklædes med to ret
store stykker plastic, der skal smyge sig om

Byggesættet
Det der først falder i ojnene nar man ser kassen med byggesættet er en vinge med ilotte

dekorationer, et par frækt placerede linner
og en strømlinet krop. Når kassen åbnes,
ser man at modellen ikke er ret stor, og at de
flotte farver på modellen opnås ved at beklæde det gule skumvingen er støbt af, med
nogle store farvestrålende dekorationsark.
Desuden er der poser med det nødvendige
tilbehør, et par udstansede finner og nogle

nydelige plasticdele til kroppen. Selv en
uspecificeret motor af 40O-størrelse følger
med. For at færdiggøre Proletien kræves en
ikke for stor modtager, en regulator på 1520 A, en akku med 7-8 celler, to 9 grams ser-

voer og en sender med deltamiks.
Samling af modellen

Egentligt byggearbejde kan man ikke tale
om. På kroppen skal der fjemes et par
støbegrate4, og overfladen skal slibes, så de
små prikker der er på alle støbte modeller
fjemes. Hvis der slibes med korn 400 og forsigtighed, kan det gøres uden at lave uønskede mærker i skummet. Børst efter med
en blød børste - eller stør'sug med forsigtighed de slebne dele, så støvet kommer væk.
Herefter sættes servoeme ned i de forberedte huller i vingen. Servoeme sidder
stramt i hulleme og skal ikke limes på plads
- senere holder indækninger dem yderligere fast. Ledningeme på mine servoer var for
30

modellen. Som

den af modellen. Har man

ikke

forkanten. Heldigvis er forløbet godt beskrevet på engelsk, tysk og med mange illustrationer, og følger man denne beskrivelse,
kan det lade sig gøre at få den både beskyttende og dekorative plastic til at sidde flot.

Fidusen er at spraye hele klæbefladen med
vand tilsat et par dråber opvaskemiddel i,
lige så snari beskyttelsespapiret tages af. På
den måde undgår man at foiien klæber sig
fast i det sekturd den rører vingen - eller underlaget - og der er rimelig tid ti1 at placerer
den korrekt. Og det er cler mulighed for, da
den passer præcist. Brug ikke for lidt vand.
Når det hele sidder hvor det skal uden folde4, presses vandet og evt. luftbobler ud

med en klud.
Så er det tid at slappe af. Resten er rent
hyggearbejde. Rorene skæres fri, rorhomene i glasfiber limes på med epoxy, trækstængeme monteres og sen'oinddækningen klippes ud og limes på plads med tape.
Motorfundamentet i formstobt plastic klippes til og limes på piads med epoxy. Inden
det limes fast, skal man dog beslutte sig til
hvilken motor man vil benytte. Væiger man
som jeg den medfølgende motor, skal der
ikke ske mere, men vælger man at montere
en 480 motor er der et stop (det der passer

plads til en lille regulator. Husk at vende
propellen på den medfølgende "Giinterpropel" inden den skubbes på motoren.
Der er i vejledningen ikke nær'nt et ord
om støjdæmpning af mokrren, og da den ikke er forsvnct mccl ilclbvggede støjdæmpninqskondensatoret vil leg kraftigt anbefale at e-r.enhielle kobere beder om at få et sæt

kondensatorer med. Det ville være ærger-

ligt

senere at fa problemer med radioforstyrrelser, fordi man sparede få kroner til 3
kondensatorer.
Inden de to plastickropsdele limes på
med epoxy, er det en god ide at lægge modtageren på plads og lave etlille hul i bunden

til antenneledningen.
Finneme skal inden montering slibes og
beklædes med folie. Her skal ikke sprøjtes

med vand. De beklædte firurer limes på
plads i de i skummet støbte riiier med
epoxy. Samtidig limes et par små glasfibertrekanter ind i et par huller på oversiden af
vingen. Det er indbyggede afbalancerings-

punkter - smart!
Nu mangler kun en liste i bunden af modellen og et rør der holder antennen fri af
propellen inden ProJetien kan afbalanceres
med batteriet - jeg bruger et 8-cellet Sanyo
500AR. Der er rigelig plads til at flytte batteriet frem og tilbage, og skillevægge i batterirummet gør det let med et par flamingoklodser at holde batteriet på rette plads.
Der er på resteme af dekorationsarkene
forskellige små mærker og navne, som kan
klislres på modellen, hvis man har lyst. Et
par af dem kanbruges til at dække de mærket der er efter indsprøjtrringshulleme fra
støbningen.

Flyvning

Inden første flyvetur skal rorudslagene lige
indstilles. Vejledningen anbefaler +/- 8 mm
til både højde- og krængfunktioneme med
en reduktion til +/- 5 mm på de forste ture.
Inden modellen håndkastes, slilles beggc
rorflader iidt opad - der er støbi er p.:r kie:

ind i vingen der viser hvor mc*ei -

;!.r

smart! Når modellen har faet fart k.:r udslagene reduceres med lrimknaprer. \::
man har fundet den position der p::-': iens flyvning, kan alt dette klarq= ra:.r c'a
knap på et computeranlæg.
Da det var hø1 sol oS ing=: '.:: .jc:i
martsdag modellen r ar iærc,i '. ,:: j:: -ngen undskyldning for ikke a: r:.-. c- F:cleaen. Jeg er så heldig at have ltr'.' ::- --,: rl'.-r'r' lrå
en mark tæt P.i mit hus. -, slirl =Il rrrrl
gåtur fik ProJetien sin luic:: ::-..-: :.:i'..ens
knægt og en kammerai x.:-- -.:::,e:. \l \.ar
alle imponerede. Under:t:::rj= .". e:;i modellen fløj uden nogen ;.-=r :r: iorektion
andet end det fon.enie;: i-.-.=ln-. da der
var kommet lidt iac :: ie:.. Og ungeme
over farten - for der \..:: .. -r-<ei:: i.rrt pa den
lille model. \laske s:,-.;e: s:..rrel<en lidt,
men jeg vil menc. a: .ie:- :--'.r'er en hail gange hurtigere end :c:e: ::.det ieg har t1øjet
med en "f']ad" 4f'ir.siior. D€r lave r'ægt og

den aerodrnamiske
godt til den pæne

-<r.-rp

hlælper sikkert

\-ie--.

Selve kastet er pro-r-er:'.;::r. .-1a der under
tyngdepunkteter indsi.-'l: e: -r'r l kor'pen
- smart igen, igenl Prdc=<:: >-.--:-rc: -ut n-

den den tager fart, og ieg er rkke : :-,':'. - o::.
at det i hvert fald de iørste gan:e e: i':::-=
at huske at stille rorflademe lidt olai. \.::
tilliden til egne e\rner og modellen er .-:nået, kan det godt lade sig gøre at kasie c.:
skråt opad med motoren pa tuld kra:r - --:
så behøver den ikke trimmet på rore:::..
Med 5 mm udslag og 35 '', eli-.:o::e:.:-:på begge fulktioner er ProJeiien :ri€,i€: :r-lig. Modellen t-ln'er som allerede besi<relet

Et kik ind i ProJetien

stabilt og er takket \'ære kraftoverskud og
fari i st.l.rd til at lave nogle imponerende
store loopr og lite ru1. Med 8 mm udslag kan
nanovreme gores noget kvikkere, men moclellen er -stadig i hvad nogle biandt mine
:-ln'ekammerater lidt nedladende kalder
moii..rrtrim. Seh'r'il jeg betegne flywningen
slrm harmonisk og der er ingen tendens til
cei stall, der på en vinge ved fuld fart og
r.ridt hojderor afslører for stort højderorsudslag. De første par rul er ligeledes snorlige. Skal det være vildere, kan udslagene
gores stØrre, men hold lidt igen. Dels koster
store rorudslagfart, og dels er ProJetien jo
ikke nogen combatmodel, der skal vride og
vende sig for at træffe modstandere og undga atblive ramt. Nyd i stedet for den kønne
lille vinge både ved hurtig og langsom flyvning - for det sidste kan den også.
Flyvetiden er med konstant fuld kraft 3,5
minui. Ved blandet flyvning er den ca. 5 minutter, og flyves der på stallgrænsen er den
7-8 minutter. Ved at montere en 7-cellet akku øges flyvetiderne lidt, da motoren ikke
belastes helt så meget. Farten falder dog en
smule.

Konklusion
Som nær'nt i indledningen har jeg lånt mo-

dellen, og Jan sagde at han geme ville have
den igen efter endt test. feg håber dog ikke
at jeg lober ind i ham lige med det samme,
for jeg er biei'et meget glad for den lille ProJeti. Heldigvis bor vi i hver vores ende af
landet, så risikoen for tilfældigt at møde
ham er ikke så stor.
Modellen er i mine øjne en køn lille sag,
med mange smarte detaljer indbygget. Den
skiller sig i kraft af sit design positir.t ud fra
mængden, og at den er velflyvende, kan jeg
stå inde for. Jeg kan kun anbefale den til vingeelskere der har lyst til at gå et skridt videre end en tapebeklædt hjemmeskåret vinge.
Hermed siger jeg også at den ikke kan an-

befales

til

beglmdere. Flyvning med og

samling af ProJeti'en vil ikke volde den lidt
øvede pilot nogen problemet men husk lige støjdæmpningen af motoren.
I testperioden har mange prøvet den, og
alle var enige om at den så godt ud og fløj
dejligt. En enkelt kvindelig sønderjysk pilot

udbrød efter et par minutter begejstret:
"Den er et hit!"
PNM

Tuning

Går det ikke hurtigt nok med 400 motoren
leverer Eiectric Flight Equipment forskell-ige færdige tuningssæt. Den prisbevidste pilot kan lægge en 480 motor med en Cam
propel i sin Profeti og evt. også lægge 10 celler i bugen på den. Vil man ofre mere findes
der flere - også børsteløse - motoret der kan
tinde plads i motorholderen - god fomøjel-t. Seh-behoider jeg 400 motoren, da jeg er

:--:eos med vdelsen.
T'e-<

ei't. kategorien "Foamies" på ww.w.

jrs.com i forums/index.php?topic=e
l: --,.i:.>:r'l er e: :torl amerik.rnsk fo:*j:- :,-, --: ;:: -..-:r; e: deb,-:i trm motorise:--:i - i --:lil: :l--=l . l' ].'. u .' j ::::'.it n,.::

=r

vinSefane:

I Længde:
I
I u*r,,
I
I Uotnr,
I nu,,"r,'
I nc-ru^ltion"r;
!

q

-'- :.=

:

_-- _-

:
; Pri::

820 mm
534 mm
530 g som beskrevet

+00-t),pe
8 celler Sanyo 5ooAR

Højdc- og
*ræn8eror via dellamikser

*otorregulering
Kr.625

,

Og et kik pa et par af de smarte detaljer
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Og så til

noget helt
andet o.o

var tii klubmøde hos Radioflw.ekiubben i nogle kommunale lokaler i

Jeg

i febmar. I Radioflwekft-rbben
er de altid flinke til at €iøre lidt ekstra
ud af klubmødeme. Der er altid et tema, og der rundes af med kaffe og kage. Temaet denne gang var Poul
Mtinsbergs forsøg på at sætte en c-tistancerekord for modelhelikoptere en
gang for over 20 år sirlerr. Der blev vist
en film om nogle af re.kordforsogene
(der var nemiig i alt ti) optaget l'å Sr-rper 8 mm af Benn;. Jr-rJ:rlin. Filmen i ar
Veksø

ren nostalgi med tur med de ganrle
Storebæltsfærger og (unge?) mænd
med svenskerhår. Mange af deltagerne i filmen var tilstede på klubmødetde fleste med kortere frisure og en mere afbleget hårfan.e.
Da jeg er på vej ud til bilen efter mødet med en mindre model under armen, blirrer jeg standset af to unge

knægte med jakke i overstørrelse,
trendy hængerør'sbukser og en strikhue trukket goclt ned over øreme.

"Øv, manner! Kodyl flywer. Fedt,
mandl" "Hold da kæft, har du lavet
den seiv?" "Ka' den f1yve...?" Spørgsmålene hagler ned ovr'r mig, og ieg
fortæller de unge at man sagtens kan
lave en sådan tingest selv, at det faktisk er meget underholdende, og at jeg
lige har været til et klubmøde med ligesindede.

"Fedt, mand. Men er der en klub
her?" spørger den ene. Inden jeg kan
nå at svare, replicerer den anden: "Ja,
r.ed du ikke det. Seniorklubbenl"
Det fik mig selr'følgelig til at føle
mig lidt halvgammel - jeg synes helt

art i fritflyvning?

Eng.tnq r'.rr r.t.rodelfl\'r.e'bladene fyldt

resen'edele hos de lokale hobbeforretnin-

mecl icgn:dtgr'r' oq Lrillt'dcr af selr.konstru-

ger.

erecle og,.t ir lrr gget1c nrtrticlih,. Qg cle.r
var en herlig tilh-edstillcis!' i at ir,rr t' r'rl.rceret sig goc-lt i en konkurrence nretl sinr.

AM-modeller (ARF = Almost Ready to

egre konstruktioner og

frembringc-lser.

Men det var i de gode gamle clage. Nu
fincler ikke ret mange fornøjelse og til-

i at gøre det irele sel',i man
køber sig tii lvkke og slrcces og er endda
parat til at bøjc reglerner til egen fordel og
fredsstillelse

ofre summer på tvivlsomme protester
ved større internationale konkurrencer
og me'sterskabcl i håt.ret om at vinde - for
enhvel pris. (Og man kommer ikke engang i TV!)

Forst fik RC fh.1'smg rleres selvlrl'ggeregel ijernet, og et sandt L.room med færcligbvgtede r.Iler næsten i.rerdi glrvggt tl c
morleller så clagens l,vs. Folk be.gr rrcitr. ii

Alt blev efterhånden til RC udstvr og

Fli') oS bortset fra liclt beklædningsmaterialc, bals.r og o,arro-lim kan fritflvvere i
tlag kr-rn kol're dert's materialcr og heie
modeller hos dissc ost-falrrik.rnter og deres forh.rndlere.
Den meget kendte hollanclske Wakefieldflrryer, Pim Ruvter; som altid har
bvgget sit materiel selri måtte ved World
Cup stævnet i Norge i år konsttrtere, at de
9-10 bedst placerede i hans egen klasse
anr,endtc modeller fra Ancl riukor'/ Kr-rlakor.skv modclfl r,r,eftrlrrikt n. [)im Rr.ryter
overvejcr nu at kobc cn rlotlcl fra clette
firrna itrr' ,rt :e r)lTl rie| evt'ntuelt skulle
gr'nlr1re :lg noglc hemmeligheder i derr.
i:n ..rtir:r !ær.1ig moclel kostcr ca. 12.0()0
\r-.,

l',.is

Lr\-gges.tttet ti1 s.rmr-ne beløLrer

handlc med lrinanden, c'ltr opsttrrl ..r
brugtmodelmarked, og r-noclclilr r.1..:perlarkeder e'r Lrlevet s.rnrlc tilir,i..:r ....r-.

.:c iil

Og siclen jerr.rtæppcts f.rltl cl rirl skei
ett rta'<tert tils\,il'Cntlt' rr,lr ;..'": .:r,:.rt

til rucste IIM
skal m.rr-r rninimunr have -l-5 modeller i

Sl)00 kr.

Der sidder formcntlig

err

rci lille "h;er" i Ukrtrine og bvgger motlellc.r på livet 1øs.
\iil man væ're fit-ior-fight

ior tritl'lr\'nitrg. \t'tr- -t.\.'\ jjt;!r'{r'l
i l!).\6, rlr'rr tr,cr- Lrit,r' stort

kassen, og clet koster r el så 5(l-60.000 kr.?

set ikke'h.rnclle t rnL.r'i h-iril\ \ .!1.!ir nlrrLlel-

Her mic'lt i s:esoncr-r mti nt;rn tlerfor slror'ge, orn clct t'r dent-tc irlrm for urt ikling vi
r.rnsker inclt'nlor flitilyvning. Elier er c'ler
andre muligheder; boltsct fra olcltinrermodellt.r' - mecl .rl respekt for clcnr i
ør'rigt?
Lad rnig holc fi'a jcr clerude

blev ophær'et

ærligt ikke at jeg hører hjemme i
seniorrækkerne endnu. Men det er

lcr, for sma ialrriker,icl ir-r Ruslantl og
især Ukr.-rine tilborl rlclc: i olrigt iler-nra-

måske også et tegn på noget andet,
nemlig at vi har et lidt stør'et image og
nok skulle gør noget mere for at få fat
i de unge. De vil nemlig geme.

ge.ntle rest

Lars Holte
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Tendenser af betænkelig

n ctlcle. og lrcic nrrrclelle r til rimelige priser.. r cc-l internationale. st;r'r'nerog mcstc.rskaL.cr. Sar.ntidig m.r dct også lige inclskvdcs, .rt frittlvvcrc generclt ikke
1ængere kr-rnnc kobe tleres materi.rler og

Tankcr'"r:kkenclel

!
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I næste nummer af Modelflyve-

F ritt' ly u nings -U ni o

nyt kan du bl.a. læse om ...
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Flyvestation Yandel

Seh'efter meg!.t bes\'ær ei .ie : .lesr'ærre ikke lykkedes at i.r r.n iilreissrt-c.ntle.rdgang
til flyr.'estationens i-j\-\'eie:i. il trrtbr dette
stævne

-

28-30 juni

- e: -:ili'si. \l

prover
igen om et par år, nar nr:ii:æret irar forladt
den sagnomspuntlne

iln .r!.:.j s.

Scania Cup og Nordic Cup.

Disse to fremragende stær'nr.r i:a ocr ue-lmærkede plads i Sverige, Rinkabr'r e.l Kristiansstad i Skåne, kan absolut anl.ei.-rl*. Ttr
WORLD CUP stævner på samme rr'eeken.i
og rejse. Scania Cup flyr-es lorclag oS \(rr-

28-30 jr^

Sommerstærrne

Vandel AFLYST!

8-13 jrl

Sommerlejr

Skive

13-74 jrl

Jyllandsslaget

Kongenshus

jrl

Scania Cup

Rinkaby, SWE

jrl

Nordic Cup

Rinkaby, SWE

27-28 jrl

Puszta Cup

HUN

aug

EM, Kunszentmiklos

HUN

4-5
7-8
6
20

aug

Vorcis Jeno Cup

sep

DM

okt

Høstkonkurrence

1

Skjern

okt

Høstkonkurrence 2

Skjern

3

nov

Landsmøde

østpå

20
22
29

jul-3

Ringsted?

dic Cup mandag. Bo Nyhegn ved merc- om
disse stær'ner, overnatning m.m.
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0m fremstilling af en meget stærk og let hovedbjælke til

Engang var biplaner de eneste fly

i luften.

Man havde endnu ikke opfundet flyene
med fritbærende vinger uden stræbere til at
holde vingeme på plads, men de kom snart

og kaldtes naturligvis monoplaner. Indenfor modelfllwnningen var det først populært med mange lister i vingeme for at de
kunneholde, såblev det lidtfærre med små
balsa eller krydsfinerstykker mellem dem,
de såkaldte webbingstykker. Så kom der
masser af diagonaler og skråtstillede ribber
for at modvirke vridninger, og de første tor34

Wå$ad

!ig?,:

F

IB

gummimotormodeller.

sionsbokse omkring den forreste dei af vingen så dagens lys.

Revolutionen kom

i starten af halvfem-

seme med indførelsen af kultiber- og kerlartorsionsbokse, som dog hurtigt kom til at
heddde D-bokse i stedet for. Samtidig viste

det sig, at man også kunne nøjes med 6n
stærk hovedbjælke til at optage kæfteme,
hvis man vel at mærke kurure lave den or-

dentligt og let.
Hovedbjælken skal optage bøjnings- og
forskydningskræfter i vingen og D-boksen

skal modvirke vridninger. Hovedbjælken
består af to flangeq, en kulfiberliste foroven
og en fomeden, og som regel er den øverste
en anelse tykkere, da den skal modstå tryk

først og fremmest. De to flanger eller lister
skal holdes på plads i en vis afstand fra hinanden af et andet materiale, der samtidig
skal optage de forskydningskræfter, der opstår, når bjælken belastes. Som regel anvendes balsatræ til denne opgave enten med
åreme på langs af vingen eller lodret. Dette
materiale mellem flangeme kaldes ofte for
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nebbing, som vel i dag også næsten el et
dansk ord! Som cn yderligere sikring for at
holde flangerne på plads anvcndes ofte cn
eller andcn form for sr-rrring, sonr legel tvnd
kevlarsnor, der r ikles ttm rlr'n næste-n ia'rdige bjælke. Det er især i jgtici, r: c!'i1it.
sllrring er megct omh\.qqc.ligt trrilarr'. i:r ar
vingestålet kommer ind i b1ælken. Her .rnvendes også ofte en stobt r.ingestålsholder
med et passerrde ror - aluminir,rm eller kulfiber - til vingestålet.
På fig. 1 ses en skitse af reclaktørens hovedbj;elke. Yderst en sllrring med ker.larsnor/ som sikres med epoxr; detnæst på sideme af bjæ1ker.r et str-kke forbi vingestålsholderen et stvkke kr-rliiber D-boksrnateriale - limes pa med eporr.. Resten af balsawebbingen iar et lag 25 g. glasfiber på hver
side. Dette sættes på med h-ndtt-lvdende cv-

ano - overskydende duppes af med køkkenrulle. Kulfiberlisteme er 5 mm brede inderst og ca. 2 mm ved oreknækket. Den
øverste er 0,6 mm og den nederste 0,1 mm
ryk.
Et lille, men godt tip: Hovedbjælkens placering i profilet ligger som regel meliem 2025% af korden. Jeg vælger et sted pa profilet, hvor over- og underside er parallelie,
så flangeme også kommer til at ligge paral-

lelt. Det letter fremstillingen af u,ebbingen
ganske betvcleligt!
Pa iig. 2 er der r,ist cn simpel stcrbeform til
vingestållrolderne. Dcn cr lavei a f lct bals;r -

sa nojagtiqt srrnr nruliqi med linkclrettc
Kclltr'i Lr:\'. S.' i e r :l.ge Si.t,.1-trlCc:-lC S:,ri.tS
i il >ir :ru, i l'-r ll l-r.i r : .-. -.:'::-.,-::;-::rt'- . :ler ei irjcmrrr.l.l ei r.t .tf ku'il.r.rsl.tngc rrg .?!
lamineringsepo*' mctl mikrob.rlloner - ct
kunstigt irldemateriale, cler ligner puh-er,
men i virkeligheden er bittesmå hule glaskugler. Når epoxyen er blandet tilsiættes mikroballoner indtil blandingen har en konsistens som sejtflvdencle sirup. Hen'ed kan
den netop af sig selv komme ind i selr. små
hulrum. Når hele støbeformen er fyldt op,
lægges et slykke plastik henover og en
klods lægges som presse ovenpå.
Når hærdningen er overstået skæres al
balsaen væk og I'ingestålsholdeme skal nu
blot skæres over på midten og have en let
afoudsning - VNKELRETTE kanter, bitte!
Endvidere kontrolleres målene.
Tl,kkelsen af webbingen og dermed også
vingestålsholdeme finder du frem til ved at
se eksemplet på fig. 3 nederst.
Fig 3. Er en step-by-step tegneserie, hvor
du kan se de enkeite trin på fremstillingen
af de to ens (højre og r.enstre) bjælker.

Husk

r.rnderlaget sk.rl r'ære helt lige - en tyk gl.rsplade eller god aluproiiler. Bemærk pa nr. 3,
at kulfiberlisterne limcs pa rned cpoxy (blå

Araldit) og med enkcltc clr;rbcr cl,ano. Dettc r'r ior .'rt sikrc li-steme.s Positioner utlder
!r.--,1'.ir-rii-l!.'n. I).r clen rretlersie - nr. 5 - er
L.'.-iiel',c ::l'r'.iiqe Lrortsct ir.r kulfibcr- og
qlcr:lillerflrrsrærknrnger pa u.eblringcn,
s.imt slrrringcn. De sk.rl blot sk;cres fra.
Hoid kniven lidt på skra, sa rlu ikke r.rc'lhuler bjæikerne. Tiæls, hvis dette skulie ske.
Vær meget omhyggelig med fremstillingen
af dette stykke balsawebbing og de enkelte
processer. Du får en næsten ubrækkelig hovedbjælke fil din næste Wakefieldmodel.

NB.

Hvis man i stedet for surringen væiger at
pakke hovedbjælkeme ind i kulfiberrørstrik, så skal man fremstille en presse, der
kan får kulfiberen til at slutte helt tæt ind til
bjælken under hæmingen. Dei koster en del
arbejde og er nok ikke besr,æret værd til en

Wakefield. Belastningen

-

uanset hvor

hårdt man kan kaste - er ikke så stor som på
F1A modeller i en BL]NT start.
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WH-040 er Iige landet mellem nogle ahornhelikoptcre

Fritfl yvende chuckglider fra Østrig.

Chuckglidere er små sr'ævemodeller, der
kastes op i luften uden andet hiæipemiddel

end en god kraftig arm (rå muskelkraft) og
et godt modeltrim. Vi har fra tid til anden
bragt tegninger og omtaler af sådanne modeller her i bladet, og denne gang er det en
ret så stor chucker fra Østrig,, konstrueret af
Walter Hach, som er en ung mand På omkring de 60, som også fly'ver med modeller
drevet af trykluft.(se-o-to)

Egentlig ville redaktøren geme have
bragt Walters originale tegninger - han er
en fremragende tegner - men teksten er
tysk, og det forstås ikke så meget i Danmark
som engelsk. Jeg har derfor lavet nye tegninger med hans originale titel klippet ind.
38

Walter hær'der uden blusel, at WH-040 let
flyver 60 sekunder en stille aften uden termik (hvis sådanne findesl), hvis overgangen fra stiget til glidet er perfekt' Modellen
er trimmet højre/r'enslre, hl'ilketbetyder at
den kastes meget hårdt skråt opad til højre.
Herved vil den stige i en til to højrespiraler,
rette ud i en perfekt o\/ergang uden stali og

WH-040 er forslmet med en klap-termikbremse - se fig. 3, der udløses af en lunte'
Walter siger med stolthed, at termikbremsen er nødvendig for at forhindre bortflyv-

svæve med l'enstrekun'e. Modellen er til
dette trim forsynet med mere wash-out i
højre vingetip end i I'enstre. Se tegningen af
selv modellen, hg. ! og arbejdsgangen, fig.
2. Bemærk venligst, at vingens profil har en
svagkrumningpå undersiden, som skal sli
bes med en pudseklods formet til dette formål, ca. 25-30 mm bred. Pudseklodsen bevæges på langs af vingen til undersiden er
korrekt.

af viskositetstypen er bedre

ning. Termikbremser på chuckere er ikke så
almindelige i DK, så måske skulle det
prøves. Det med en brændende lunte er
nok fint i Østrig, men jeg tror en lille timer

-

fås hos Mike

Woodhouse- og denbrænder ikke hedeme
af!

Thk til Walter for at have sendt redaktøren
tegninger og billede - helt uopfordretl
JK
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Dansk

Modelflyve

RC-unioncn er den cl.rnske lanclsorgarrisation for rnodelflyvrring nred racliostyrcclc modollt'r
Unionetr cr tilsltrttct Kongclig Dansk Acroklub og Fddeiration Acronautiq Interrr.rtionale. Arskontin-

Forbund

gentet er kr. -100,- for s(.nior('r og kr. 200,- for junioro:', for Lreggg k.llggorier er der t:t indrneldclsesgcbvr
pit kr. 50,-.
Ved incimcldelsc:kal cltr altid betales et fuldt.irskontingcrrt. N,ledlolmer, sonr indmclcles i.irets
siclste halr del, r

Formand: Lars Kildholt
Kærager 6,2670 Greve

fi

il arrtoniatisk

ovcrskl'dende bclob rcfuntlerct i næstc ars krntitrgentopkrær'ning.

Bestyrelse:

Tlf .:43 69 66 67

L.rrs Kilrlirt,l:
Sr'.1kr

.:.r:

'[I f.1?
69 66 67

\ Iix , formand,

HelikoptermocleIler:
Horrik Larsc.n, Kalundborgr,cj 96,
-1{70 Svebøllc. Tlf.20 15 72 17
F-nrail: lrl2(lJi72-17@nrail.d k

E-n: -: il : r,':::..trrel t rc-unioncn.dk

O,..i I ir:r.i. l):,'rrnirrqlunci
Si r -.:

N,Ifk., næstfnrn.

Jet-grupperr
Stig Anclcrsen, Ugebjcrgtoften 6, Svenstmp,

l'-.':::-irLri.. RC-l:.rlcon

ir';:r:: i :,,.-,'r. \lr\

tlf.

Tr..l. Llri. I).:r r,,.i. Il.rr,,l
Rr :il.1r l!i(t-r: . D. :r:.ir \':.

Sportsflyveudvalget:

\lolk'r, ()\1F

Torbcn

i

Svencl Fauerholm Christensur, suppl!rn:

Rcgn.rr l)etcrstrr, \/ængtt 20,7330 Brancle, tlf.

i

Ir
i

10

RC-unionen

I
I

Formand: Lars Kildholt
Kærager 6, 2670 Creve
Tlf.:43 69 66 67

Svcnd Plougstnrp, Kærnrindcr.ej

1

3,

2100 Veilc', Tli. 75 62 Z3 69

Etail:

svencl@post6.telc.dk

u n in

gs

F-rn.ril: rt'quarbr.rncle@nrail.rlk

Sr'ær'cmoclcller:

Formand: Tom Oxager
Månebakken 5, Dalbt', -1690 Hasiev
Tlf.: 56 39 85 95

oy9-127@d

ronninglund-mf

k.d

k

Jan Hacke, I-otusvej 13, Tunc,
-l{100 Roskildc, Tlf. -+6 13 {J9 85

Methanol:
Sr.cncl Faucrholm Christensen

Jcspcr Jtnserr, TIr. Brorserrsvcj 26,

Sogardsvcj 31, Ø. Skerninge,

\ordbor{, flf. 7.+ l;
i-n:..,,: "r:.. ;_iir.\ !;.1,r1

21 90

5262

1"1.,..iL

E-nrai I : faucr@get2rre-t.d k

6110

Fritflyvnings-Unionen

OIe J. Lund, Hogei ej 6, Crindstecl,
9310 Voclskor', Tlf- 98 2ll 60 33

Frekvenskonsulent:

Kunstflr'r'ning:
Pcer Hinrichsen, Alrimannsvej 50, 'l.tr'.,
6-10() Sorrderborg, Tlf. 7+ +3 12 60
E-nra i l: pcerh@post.tcle..cl k

-U n i o nen

Flyveplads-udvalget:

E-mail:

Styringsgrupper:

F r itf ly

rl ll ls

Eliteudvalget:

i
I

73 15 60 60 , I1-mail: stig.lis@123nrail.clk

V Skcrningc, Tlf.

62

2-1

49 05

RC-unionens sekretariat:
S6tlrl Silkel.orc, Tir.

El.ri

l
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buggerCmarl.tclc..elk
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E-rnril: sc\t.t.rri:i I rr-rir it,ncrt..lk
Cirol.ank 32tii36ti
Tlt. ticl : \lantl.rg-torsdag kl. 1 5.10- I 7.-10
Frcclag/lørdag/søndag cr telefoncn lukket

llC-unionens hjemnrt'sirlc pa intcrnettet; rvx,n.rc-unionen.clk
E-nr.ril .rclresse til [.c:tvrc]sen: bestt'relscn@rc-uniorrcn.dk

Linestyrings-Unionen

MFK. Comet

Formand: Niels Lyhne Hansen
Gormavej 1 4, 7 080 Børkop
TV.:75 86 6219

Albert Bronsteit-r,
Nordre Fasarrvej 64, 3-37,
2000 Frederiksberg Tlf. 38 87 84 58
E-mai1: abro@novonoldisk.com
Sommerferie i sekretariatet
Sekretariate't holder h-rkket i ugerne 2930-31. Både telefax og e-mail vi1 r'ære til-

gængelige i perioclcrr.
Dansk Modelfl yve Yeteranklub

Formandl ErikKnudsen
Amagen'ej 66, 6900 Skjem
TU.:97 3577 67

KLUBBER
Nye kontaktadresser

klubber har aendret kontaktadresse,
nemlig:
2

Silkeborc El&Sr,æv
Tommy Lind Larsen
Thorsø Skovvej 12,8600 Silkeborg

Tlf. 86 83 75 86
E-mail: tommylar@postl.tele.dk
I dette nummer af MFN kan du finde en
komplet klubfortegnelse, solteret i postnummerorden. Der er en del a:ndringer
på kontaktpersoner, så hvis du skal have
kontakt til en bestemt klub, så find navn
og adresse på fortegnelsen.

A-certifikater
1618 Dennis Hassing Clrristenserr, RCØrnene
7619 Poul Offersen,Storkøbenhavns

Mfk.

1620 Bjørn Bayer, Radioill,r'ekh-rl.L'err
1621 Kcnn Dyreborg, Freclerici.t \lik.
1.622 Johannes Dalsgaarcl, Sæbr \lfk.
7623 |ohn Villum Rasmnsstn, Br..rbrand Mfk.
Ejberg Pecler'.e1. Si.rrkøbetrlravns Vtk
Keld Laursen, Silkcl.or: El-og-

I

Irrdtæster

Kontingenter
Andre indtægter
Indtægter i alt

1.103
65
1.168

Kontingent til DMF
629
Eliteudr'. incl. RC-sport Danmark 101
Sportsudvalget incl. video
29
91

280
1.130

Sr'æv

H-certifikater
065 Poul Heino Pcri.':..::. Sifi-.. \lik.
066 Michael PcdL.:s::'r S.:r: \lfk.
067 Klaus Bak, S. i'- \1r.

ut[ i ]58
Dansk deltagelse ved YM i

Udcifter

Forsikring
Øvrige r-rdgifter
Udgifter i alt

1624 Mikael
1625

Sammendrag af RC-unionens regnskab 200

Resultat før renter
Primær drift
Renteindtægter
Bonus fra forsikringsselskabet
Kursregul. Værdipapirer gevinst
Arets or.erskud

38
58

z5
-10
109

Stormodel-certifi kater
Preben Andersc:r. lC-O::-..:.,t
John \zilir-rm R.:s::: -:..=::. Sr'-.i.iand \ Itk.
Anders ])crersil. \ 1rl. \\'trrrrlsttrck

F5B

'iriri.l:l

(elektrosvævetly), I 2.-2 l. iuli 2002
Jan

Abel,

.,"'''i

MichaeI Buchrt'itz og
Claus Tømesen
drager til Winierthnr i Schrr,eiz for at cleltage
Vr'rdensmcsterska['ct lor FiB elellros\,.tvere.

i

Holdleder Jørgen Tønnesen, chefmckaniker
Hans Hansen og termikrær'en Peter Bech er
med på banen for at sikre bedsi muligt resultat i rr holtlet.
Daglige reportcr fra VM kan naturligvis
finde: pa rr rtu.fSb.dk
Uclover billeder og korte reportager som fra,,,ri.:
5.rn Diego 2000, r'il der denne 6ang også blive
Lorte lideoklipr fra dagenene.
Komplet rcportage fra VM kan læses i
M FN q, okh)hcr 2002.

ltY
Dodsfald

\le
Vores mccllemst.tl er meciirr aprii 3076. Siden r-rdsendelsen..rf girokort med betalings-

frist3l / 12-2001, har

2.8-16

betalt, og

1-16

har

trdmeldt sig (ilcl. 6 døde). Betalingsfristens
forlængelse til den 31l12 har givet en dei
problemer, idet mange har ventet med at
betale til længe efter r.rdløb. Fristen for tilmelding tii Ar.ispostkontoret for levering al
Modelflyvenyt er ca. 3 uger før hver udgiveIse, og vi havde afgivet ordre til Avispostkorrtoret, r'i har dcrfor mamrelt matte

\1F\ til cn del af disse restalltcr.
li kker-c nred
påført r1'kkergebi-r, .rt rt::c h.rr. i5ti L.r:rlr
r-rdsende

Der er i alt Lrle\.et r.rdscndt 3SJ

eller trdmeldt si<, og r'lei r-c:ic:..i-

l..i '-"

medlemmer i rr':t.rrrcc e,..' : r:. 'l.l . '
I år 2001 r'ar c1c tilsr'.:r.nric i-:,: l-r-'i :ne.i-

i

s..:{ ir;: ', i iro.1i:gci n',critielel:e

.rt vorcs gtrrie klubkantmL.r.tt og rltangL.ctrise medlem Elo \\rinter er død 69 ar gammel
eiter nogle mtlneders sygdom.
Elo var med i Århus Modelflyve Club fra
sine unge år, og var en meget aktiv modelflyr.er med et stort Lryggeprogram. Elo var
altid meget hjælpsom og virkede i mange år

som instruktør for nyc modelflln'ere. Han
var i flere pcrioder i bestl'1sl5gl.r for Aarhus
Modelflyve Club. De sidste år var han en

i

scniorgruppen "De gla
og
nod
sinc. tirsdag iornriddase
Lringviner"
s.-tlttluclt
ttrc'd j;r.r"rrait'lrcrrric
P.t Lrl.ttlscrr
koiit*e:.
::-.. .. -- :.-i . S--:\ i'.ii tllclii. \i,:.S .:lr i..::.'
::'..-; :".=.s. .:.: : i: i I::..,-. .'; r; I :.:nlitir'lr.
. tr'.r \ .:;< El,'. nrin.iu

aktir. deltagcr

.

lemmer,2[i00 hattie L.et.:]t..S ill h.rr ele r,rclmeldt sie (ink1. 9 rloeie ) oc der ble| uclsenclt

rykkere.
Vi sklev dc.t sidste ar, og vi skrir.er det igen
i ar, det er træls (som I'i sigel i Jylland) med
alle dissc restarltL'r, og det koster RC-unionen mange penge. Hver restant koster.15,25
ekskl. girokort, kuvert + arbejdstiden. Restancegebyret er kun på kr. 30,00. Heldigvis
er det meget få, der stadigr.æk kan finde det
gamle girokort frem uden gebvr. En enkeit
fandt et hclt andet girokort og betaler i konens eller kæresterrs na\.n, s.-l i i li.-ivde kr,in
adressen at gå ucl fi'a, så r i rrra habe, at det
er den rigtige, som er blevet regislreret, - "si1
det er da nemt"! En påstod, at han h.l'de
udmeldt sig, og sendte "siger og skriler 1,kr.", - hvor morsomt!

trrtr,

HASTIGHEIISRTKORII
Stig

Christensen

D('n grmlc haslighedsrekord forct modelfly
pti -131,2 krn /t er slået. Den var sat af Englær!

Ilekorclcn ble'r, slåei en ur tysker ved nal.'n
nred sin hir'nmekonstrukiion af
r'!r \irrjnlilrrt (lc1t.rm.'dcl. \lotlellen var ud-

iti :rc.i c:l Bclroiec IB 1i0 turbile nrrci 13,5
:-... :1.:-:::-L lL: blL'r nrrlr hl lli km/t
::rtr u:: CFi liex.rrien.'r dtrg ikke ofiiciel, da
-i\

,

.-

!:L: :\\c \.:r.o-gie oiiiciel)c repræentanter tjl
:rc.iL'. Dcrfor r'r lien ofticicllc rekord stadigr

rk

pa J31,2

km/t.

AllKl

til Oversigt over RC-unionerrs tegninger
og unionsmærker som blev bragt i MFN
nr.1. /2002
*djæ,&

og

spændvidden ;ra

Fokker E-III., men her er den:
Motorstørrelsen er 10 ccm firtakt OS 60
FS, OS 70 FS og spændvidden er 1600

l

\ils

Rettelse

motorstørrelsen

,

.lt'ren Ster t,n Elias mud en BVM Bandit udstyret mcd en AMT Olvmpus turbine. Turbinen
lrrr cJc ,'t trvk pJ cr. lo kg.

3BB

der ved en beklagelig fejl ikke oplyst om

::.

fra Jet Danmark fortæller:

Aarhus \lode'lt'h'r'e Club

Vedr. rubrikken Semiskalamodeller er

I

q-å

il'*'e

KLUBOVERSIGT
Pr.
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19 Tho6hahd

RC-Felag

35

3ll5 Sirgir Simonæn
Silrgota J
FG100 Torshavn
Teletbn: +2983 12782

34

14

3526 Kim Kure
I Bakkeme 2-1, Aarsdale

Svmeke

Nordre FasanrE d, !31
2000 Frederiksberg
Tele(on:28 25 8.1 58
abro@novonordiskdk

Sjællmds Modelsvæv
flyveklub 2398

3900

27

\uuk

3789 \iels HarboJenæn
Bor 70

110

Sydkystens
Modelllp eklub
2751 Las Kildholt
Kærager 6
2670 Creve
Telefon:43 69 66 67

Sisimiut

NaFalsuaq
Modelflyveklub

Modelfllveklub

l-elefon:.1.1 65 78 75

21

105 Storkøbenhavns

Modelflyveklub

5

52

Nlodelfllreklub
!{)l Leit llidenbors

50

Ringsted
Telefon: 57 52 52 8-l

Fjemstyringsklub

43

Bagsr'ærd
Telefon: 26 96 7.1 30
jeba@private.dk

54

45

53

Modelflyveklubben

.1262 Sandr ed

Preben Juel Andcrserr
Møllcstenen 26, Ellckilde
3110 Alsgårde
Telefon:,19 76 33 0.1

Tr'lefon:

5r.li

67 02

10.

49

Nordsjællands
Helikopterklub
3.138 Allan Hmsen
Tjornc\-ei 28, st.t\'.
Telefbn:

30

48

Allerød
.18 17

59 03

Kirsebærha\€n 12
3{80 Frerlensborg
Tr:L:fon:.18-18 30

0i

15

32

fllveklub

hbo@post5.tle.dk

Tcl!-i('n: h-l tl i9

o;i l ir:r:irL'::::
T:tet..r:',i 3l --! l:

il

1.1

Fredericia

Modelflyveklub
ff87 Torbr'n Enem.lrk

S|endborg
-19 11

51

\-

il

97

Dronninglund Mfk.
Nirlsen
Kærl.rlej l
e3lrl Dr.rnninglund
-l
rlel.rr: o: Sl 12 76
q:olia Dron ninglundril. d k
Pandrup

Modelflyveklub
Lcif Kurt Hevang

Li:i O::e.

i.a.i.a

-. Tr-:n(L,jert

8972

Sir5 Sans

Løkkenr.ei 8

Teiefon: &i 59

9.190

07

19

Pmdrup

Telefon: 98 20.9 16
hcvang@hotmail.com

86591907@os.dk

81 Mfk. Woodstock
8962 Bemy Bustcd
Steroosevej 35
8330 Beder
Telefon: 86 93 6672

99

Himmerlands MFK.
9798 l{enrik Lindstrøm
Hulvejen 69
9530

78 BleningbroMFK

Stø$in8

hcnriklindstrom
@get2net. dk

8277Jm Nielsen
Søbygårdsr,ej 130
8450 Hammel
Telefon: 86 87 13 85
ullaknud*n@mail.tele.dk

85

108 Hadsund

Modelfllweklub
9218 Lars Borup
Buddumvei 6, Als
9560 Hadsmd
Telcfon:98 58 22 l6

Sleipner
Modelflyveklub

lars@lb-sen'icc.dk

Claus Engfred Olscn

\Iultebæn

ej .l-1

S.rbro
ItL'itrn: Et

ql 96 12

S-171

47

AaE Modelfl)veklub
Vikael Brandi

9572 Jcns

Ellehammer RC klub
7882 Tommy Ol*n
Jellingvej i2
7182 Bredsten
Telefon: 75 88 2l t)]
Nuseme

84

7828 Bj.1rn0 Sorensen

Modelfllveklub

.1028

511{ Johnnic Laursen
Virdebyve.j 9
5900 Rudkøbing
Telefon:62 57 19 62

Klodhojlej 1c)
7250 Hejnsrig

Henri Hoffmcyer
Kalmdborg
.10 8.1

6

Heminq

1381 AIex Johanscn

Ll kkevej

)udr

Nordbftcn

5970 Ærøskøbing
Telefon: 62 52 1-l 77

11

57 Kolding

Lorentzen

Forsltv Bvgade

Crdbjt rg
Tcleton: 75 58 5-1 5-l

72
Brande

6599 Henrich Ehlers
Calgebjcrglei 18
6000 Kolcling
Tclefor: 75 50 66 3-1

Skjoldborgs Alli 9
7i3t) llrandc
Tt'letbn: q7 1$ 11 50

Koldlng

Bjame

.12

8700

.rbr@digianslver.com

94 Hioning Modelflwe-

7956 Knud Jakobsen

7d71 Flenming Vestrup
Ostergacie 2?, 1. 0003

8783

Nønemarkslcj
Homsyld

10

'felefon: 75 68 80 77
knudj@2night.dk

Telefonr 97 10 25 03

Llcntlorentz en@get2nct.d

aero.eshup@get2net.dk

HaderelevRC-klub

Holstebro

686-l

Modelfllveklub

Nielsen Hestehaler ej 91

Ole Kristen*n

8821 Jens

4720 Præstø
Telefor: 55 99 37 21

Søvænget 22
6230 Rødekro
Telefon: 74 69 32 93

Postboks 1376

It800

7500 Holstetrro
Telefonr 97,11 10 51

Telefon: 86 61 59 51
AFIEN Ipi@get2net.dk

J

\lalmberg

83

9931

Bent

Brømum Jensen

Halvorsminder-ej 17

Hjøring

Telefon: 98 92.11 45

ViborgRadiostyringsklub 8197
Lars Pilegaard
Teglmarke'n 65

Viborg

Frederiksham Mfk
9916 Lcif L. Vestergaorcl

jensl@post12.telc.dk

\todelflyveklub
Karup

klub

9800

98

Kaj.Kudsk@nail.dk

60

Telefon: 98 82 12 90

75 6,1 73 ,13

Telefon: 75 51 81 89

k

Hennhg Frandsen
Olufsgade 63
9700 Brønderslev

ej 3-l

Horrns

l elefon:

6000

Sne*re Modelfl yveklub
2513 Kcrmet Za}le

96 Bronde6levMFK

Ejner Mikkelsensvcj 5
990() Frcderiksharrr

10 VejleModelflyveklub

\tidtiysk

7-170

Telefon: 98 63 35 t)6
103 Hot Wings Løgstor Mk
9937 Kaj Or-e Andersor
Rrrgmarken 5E
9671\ Løgstør
Telefon: 98 67 33 85
Elika@12mo!c.dk

ØstjydskRIC
Modelflyveklub
larsen

Sydvst\

Thr r.rsr ej 25

9812

H.rsler'
Telcton: 56 38 03 73

-1690

\iti*n

8002 Jens

Cirrisbphersen

9E 65 81 68

Mfk. Take Off
95lS Jorgcn lVirenfeldt
96-10 Farso

09 60

Hans Peter Norgaard
Søparken 8. Stilling
8660 Skmderborg
Telefon: 86 57 25 32

7311

l1

Leming

Tclefon: 21

Am-

\lodelflrreklub

Marts\'ænget 30

12

I

\icl*'n

Modelflyve-Klub

Guldsmeden
6233 Kaj Kudsk

HaslevModelflyveklub

ej

8632

Tclciur:

89

87 SkanderborgMFK

N{odelflpeklub Kal

\.-iels WL'stphal Pedersen

8, F1øve

Silkeborg
Modelflyveklub
8-115 Claes Haslund
Nisset Bygade 24

Teleionr 75 3i ldl 39
fl rbor'@rr orlclonline.dk

Æro Modelflyveklub

Dragsholm
Modelflyveklub

Klosten ej 1t)
8500 Crena
Telefon:86 32 7375

11, N1'rup

t.]60t1,\ars

8E Cena\lodelflrleklub
br97 Pcier B. \i;l:cr1

109 Silkeborg El & Svæv
Tommy Lind LdrRn
Thorsø Skowel 12,
Virklmd 8600 Silkcborg
Tclefon: 86 83 75 86
krmnylar@post l.tcle.dk

Langelands

112 Elektrcflyveklubben

115

117 Samso \lodelfl \a eklub

Elbor'ængct 10. Bredstrup 7000 Fredericia
Telefon: 75 95 {2 98

B

Modelflyveklub

Kalundborg

bbbg3l @\-ip.c}1Hciry.dk

42

J.rl 7

pt'tcrandcrsen@adr.dk

"1282 Bent

-17

Odder
leieion: S6 il l1 (\l

Frederik P. Frederiksen
Gidager\'ænget 5
6900 Skjern
Telefon:97 35 28 7.1
fp@post. tek'.dk

I{odelflweklub

Telefen: 59 18 02 2.1

Stæn Larsen
Rengegdde 21 A, st.th.
4660 St, Hcddinge
Telt'fon: 56.51 02 28
stelar@ l2move.dk

39

95

Telefon: 98 37 28 91

Ringkobing
Nlodelflyveklub 6620
Bennv E..\ndcrsen

5731 Peter Andcræn
Skorvej .l.l
5800 Nyborg
Telefon: 65 31 8.1 0-1

.1J68

Modelflyveklubben
Flyvefisken
3819 Hans Birger Olsen
Jcns Kofædstej 32
3700 Rønne
Telefon: 56 96.16 83

\{odelflpeklub
Ib luorteNn

56 ØstlnsModelfllweklub

Holbæk

Bastrupflyveme 2388
Jørgcn Frier Han*n
Tomehøj 5
3520 Farum
Tolefon:.1,1 99 0.1 Jl

\:stjtsk

Vestfyns

Telefon:62 21

3 KogeModelflyveklub

Sondergårds\ c'j.13
3500 \/ærløse
Telefon: -l-l J8 28 08
petcrb@home.intbm1.con

9300 Sæby
Telefon: 98.16 75 9u

8300

Fltrnrn:r* S \irl*l
\'.rl!rr.:::rri.:r l
.-, C:..i-:.,:::r
I.-.:. :. . i =l li :i

FaaborgModelflyveklub

5700

4550 Asnæs
Telcfon: 59 65 23.12

Elektro Flyve Klubben,
EFK87
3332 Peter Bech

Ribe Modelflyveklub

Filskov

tl4

SæbyModelflyveklub
9527Johmy Kdstianscn
V.rlmucvej 16

Johr V. Rasmus*n

Snærildtej

Telefon:75 7675 V
abrum@post1 1.tele.dk

Jysk Luftcirkus Spjald

4084 FJemming Larsen
Solvangsvej 29
,{360 Kirke Eskildstrup

Telcfon: 59 51

Tclcfon:98 31 91 7{

92

Brabrand Mfk. BMC
8231

N

Tarmvej l.l2
6893 Hemmet
Telefon: 97 37 52 82

Rebslagervei

4,100

h.lttel@mail.dk

28

86

Tarpgårdsvej 16. Tarp
6715 Esbjerg

61

9203 Flemming

Kappcndrup 23.
Kappendrup
il50 Otterup

,1350

Bøgens Kvarter 61

Nordsiællands
Fjemstydngsklub
3823 Torkil Hattel

Telefø:861797 67

Modelflyweklub
6266 Ame llruu

63-18

Flcmming Rve
Sørenscn Sor@ej 44

el

Risskov

82.10

lf,if Q. Mortensen

Nørremarkslej
Klarup

9270

Jorgen Kaac Hansen
Forteleddet 19, 1.h'.

Esbjerg

Aviator
93-10

100 Modelflyveme Arhus

Telefon:75 55 50 35

Odenæ l\lodelflyreklub
5538 Poul Haru*n

-1063

Mod

ofmet.dk

6600 Vejen

Årslev Modelflpeklub
i71!l Ulrik Luiztn

Svendborg
Modelfl'ryeklub 5900
Henning Haakotson

3818 A. Folrner Hanæn
Skærøcl 3200 Helsinge
Telefon:48 79 81 03

6681 Per Eskelund Holm
Skejbytoften 30
8200 Arhus N
Telefon: 86 78 .11 91

eskelmd.holm@ma il1.st

Vestlollands
Modelfll eklub
.1731 Kurt Johmson

21 6!)

nrc@cokeman.dk

83 22 60

RC-klubben Falcon
6602 Kim Nielsen
Vmegårdsr ej 12, Værst

-15

NRC
937J Keld Dahl
Marievej 9
9000 Aalborg
Tclcton:98 12 23 59

9

Modelflyreklub

Toftlund
7.1

Telefon: 86

llt'rrcdslcj

66

Ugcrløse
Telef(n: 59 18 86 89
fi.rye@adr.dk

Nordkysten

Telefon:

l(rhr)\il.lerierl
H:r rrr -tnre: 1 1
s10 Clrnrrbjerq

,10 VestsjællandsRC-klub

107 Modelklubben

Pandc'bjo glcj 1,12
4800 Nykøbing F
Tclef<n: 54 82 20 53

6520

Strandgårdsparken 170
5600 Faaborg
Telefon: 62 61 -10 62

Falken .1851
Keltl Hrnscn
Jembrrrcvc'j1

pjuel@nibeco.c.lk

Kirke'bjcr1;r'cj 22, Aabøl

l\{FK musvagen
8f,til lJge Rasnus*,n
Pile\'ænget 2

90

Aarhus

Anow Toftlund Mfk.
6115 Harrl \ladsen

Modelfl'ryeklub .1115
Per Harding Madæn

{

8990 Farup

1.1 (16

85 96 95

5903 Kai Bjerggård

Telefon: 57 52 fl 7.1
jpj.1 @\vanadoo.dk

Rc-ømene1987

Curremarkcn

,5-l

1

Telefon:61 85 16 01

Borup Modelflyvere
(BMF)1686
Jens Peter Jensen
Birkcvej 15
41.10 Borup

jorgen.holsoe@imagc.dk

2880

Nykøbing F

ktlrri.r.1ti \ h::i.i
ill ).\:..i:.:i'
T.-.1'r:':-. .->'

ohpOtpkom.dk

.1100

DenRødeBarcn265-l
Jens Brim Andersen
Solbæn'aget 1, st.th.

,1800

Jem Holmsvcj
6510 Cram
Telefon: 74 li2

59

55

1.1

Adamshojlej 20 B

2203 Jørgen Holsøe
Glaciæt 8 A
28t10 Lyngby
Tclefon:45 88 65 1u

6981

An'id

93

Skive Modelflyveklub
78-+6 Kristen Rønnc
Brårupvej47 st.th.
7800 Skive

Skibelund RC-Mfk.
Ame Barsballe

Albatros
.157^l

Radioflyvektubben4Tl0

-16 7>

doo.dk

'1

Rtrltders
Telei(.n: M-11 at) 52

Snedsted
Telefonr 97 93 62 6l
joergen. k.larsen@u.ana-

Sønde.rborg

\\ nirk

\qll

Telefon: 97 89 32 03

Telefon: 7.1.16 71 75

Nørrcgade 25
Rødby
Telefon:5J 60 21 27

111 Ringsted

20 Kobenhahs

3.150

252

,1970

Trlctcn:

Hindt'org

Tclcfon: 32 51 7 27
ehi@post3.tele.dk

33

LOthje
Mejerivej 5. Nybøl

ModelflyveklubbmZerc
lJ31 R.rsmus P. Thoræn

Hadsten Ålle -l

270 Kastrup

29

6783 Tago

Telefonr 0029971-115

Ole Hilmer Petersen
Nymarksvej 24
1000 Roskilde

srr@\,ip.clpercity .dk

22

Borgergade 19

Højrebygade 59
'1920 5øllested
Telcfon: 5-l 9-l 1,1 27

3776

Michacl Østergaard
Hansen Postboks 92
3971 Qaanaaq

Tuliparhalen 8-l

Srurum

42

119 Qaanaaq

114 MFK. Smørhullet
2629 Stig Riber

2J67 Erik

77 |ørgenLar*n

5.100

\ hi l.'r

Frc.i.rrL.grJe

.1758

Vordingborg

Cudena

-10

Thy RC Klub
ErikJorgensen

32 \todelflleklubben

Lemvig

Modelflyveklub

118 Nykobing F.

3121 Sørcn Reffskier
Svendscn Bor 27
3923 Narsarsuaq

lki@bilia.dk

7620

Sønderborg

Modelflyveklub

3911

Fårhus

Vordingborg
Radioflyleklub

Tclcfcn:

113 Sisimiut

Clostrup

1t).

6330 Paclborg
Telcfon: 7-l 67 65 50

Jensen
Sdr. Vcdbyskowej 29

stecn.hoj@naii.dk

2765

Mejerilcj

Telefon: 55 38 23 0i

Tclefon: {)1}29 93 28 282
MM@CREENNET,CL

Telefon: .13.15 17.l.l

Moltzen

6790 Hcrmann

Tappermje

!rrtrrxu

Telefonr 20 88 69 6,1
phantoms@e-mail.dk

.1760

102 Nuuk Modelfllveklub
3890 Mikael \'tuhaci
Box 1602

Steen Høj Rasmussen
Tjømehusene 20

25

7397 Bjame
Fabjergstad

Klarskov

Comet

2600

Nordvestjysk \1fli.

Modelflyveklub

I Iårrdværkt'rstrædet 33,

Tel(.fon: 56 49 70 17
2112 Albert Bronstein

23

I undtoft

4733

Østbomholms
Modelflyveklub

37'10

Mfk. PHANTOM'S
29J1 Per Egelund Nielsen
St. Røtingevej 8, Røtmgc

Tolcftn. 98 "12 60 7J

91

Skagen RC-klub
9921 S\ s1d Hjermitslev
Kong Erikr cj 1J
9990 Skagcn
Ttlefon:98.l-l 35 02

Hvis ændringer:
Giv venligst RC-unionens sekretariat besked

sil

HilOr

nGn
I modelflyvningens bamdom blev alle fly
bygget af balsa, fyrretræ og papia og oftest
efter tegninger. Enkelte byggesæt var dog
på markedet. Antallet af br-ggesæt bler- dog
forøget op gennem arene. Teknologien gjorde, at motorer kunne vde mere med mindre
vægt, ligeledes med radioeme, der i starten
var klodsede, tunge og kostede en årslon.
Nogle få piloter har-de held med at bvgge
"skalafly" , fly der lignede et rigtigt fly, og
som fløj nogenlunde enten med liner i eller
med RC.
Efter krigen så kom der mere gang i det

færdigfly. Men noget må have været rigtigt
ved dem, for efterhånden kom der fly frem,
som også r.ar beklædt, altså ARTF (Almost
readr- to flr'). \'lan anede dog en hvis t'orm
for skepsi-<, især tr.r de piloter, der halde
bvg-gei ders t-h- etter en teerring, lbr det r,'ar

ingen byggeerfaring!

b1'ggede
bare
feerre og færre af dem. Byggesættene har jo
fulgt med tiden, nogle af mere eller mindre

tlv tra grunden, men der blev

heldig kvalitet, men der er endnu nogle

nix er de andre modeller produceret

brugt af en kammerat eller anden pilot.

færdig version .
De fleste trænere man ser på fly'epladsen nu om stunder er jo ogsa ARTF t-ir; som
jo har mange fordele for en begynder. Han
skal være ret klodset for at bygge den så
skæv at den ikke kan flyves, den ser pæn
ud allerede efter få timer på bordet (beklædning og staffering) Den pilot der kommer ud med sådan et fly, er jo lige så stolt,
som ham der harbygget et igennem to år og
endelig står med det færdige resultat. Men for der er i mine øjne et "men" - en pilot, der
har lært at fl1ve med en færdig træner, har
ikke LIERI atbygge.
Er det grundlæggende på plads mht.
flyvningen, så er det her, der skal overvejes
et nyt fly. Han har ikke de byggefærdigheder med i rygsækken, som ham der selv har
bygget sin hæner fra et byggesæt, med normalt relativt gode byggevejledninger, hvor
de mest elementære ting bliver forklaret og
indlært. Modellen kan blive skæv, og alt går
i hårknude. Jeg er selv imponeret over, at
man kan købe et færdigt fly (på nær nogle
små simple limninger), som har en spænd-

nok været.
Når man kom ud på pladsen med sit nye
fly, som man havde bygget på hele vinterery
så kunne man være stolt - stolt af at man
selv havde skåret mange af delene ud og
selv havde limet det hele sammen, så det
kom til at ligne et t-h'. Der var nogenlunde ligelig fordeling af t1r'tra bvggesæt, og dem
der var bygget fra en iegning - begge piloter var med rette lige stolte, tbr der var lagt
et stort arbejde i at bvgge de th; og smerten
var sto4, når det røg ned eller fik knubs.
Mange havde jo "kun" det ene ih' eller
højst et mere.
Senere kom der så byggesaet trem, hr-or

modellen var træfærdig, og bare skulle have den sidste finish i form af beklædning.
Detaljer, radio og motor skulle lige monteres, mange var lidt skeptiske over for disse

ikke er helt på

deres

bygget, hvis ikke lige man havde købt det
Byggesæt blev der flere og flere af, og de
blev alle flottere og flottere, motorer og radioer fortsatte deres udvikling. Helikoptere
kom ganske langsomt til, med mere eller
mindre held til følge, men sjovt har det da

\u nar br-ggeiærdigheden

io de "rigtige modelpiloter" der

mere/ og mang" ti.g kunne købes af de fleste. Dog var det stadig fly man selv havde

"inde"

1000,-kr. og jeg sy.ntes det er alle tiders, for

vi far flere i gang pa den måde.
piads, sa er valget egentlig ret logisk for
mange, de r'ælger nemlig et ARIF sæt,
måske lidtvildere eller iidt større, men igen,

som har overlevet stort set uden forandringer af nævneværdig art (BIue Phoenix, Robbe Charter, Graupner Thxi og mange flere).
Det viset at de allerede den gang havde
fat i noget af det rigtige. På nær Blue Phoe-

hele både forhandlere og piloter

vidde 150 cm. Det koster måske omkring

i en

Mende er flotte de fly, og jeghar såmænd
selv købt et par stykker af dem - men min
Cap 232 har jeg smadret - og indrømmet
jeg mente den var død, men gemte alle de-

-

lene og vil bygge den op igen, DETTE ville
aldrig havde ladet sig gøre hvis jeg havde
startet med ARTF fly for så havde jeg ikke
haft den byggeerfaring, der gør at det kan
lade sig gøre. ..
Mennok om ARTF fly... de seneste par år

har udviklingen så gået i retning af skummodeller i alle afskygninger og udformninger. Lrdrømmet - jeg falder ikke rigtigt for
den siags fly, men de er iydeligvis meget
populære - for der er ikke mange, der ikke
har sådan en af den ene eller anden art. Her
tænker jeg så ikke på indendørsflyene, men
på de i mine øjne ens og kedelige modeller

i skum.
Er det den vej vi er ved at gå, skal alt være
færdigt, når kassen åbnes? (]eg ved godt, at
det har det været på helisiden i mange år).
Vi er alle forskellige mht. ønsker og glæde
ved et fly, og sådan skal det jo også være,
det er jo det der gør, at det er sjovt at se hvad
andre flyver med.
Men hvor går vi hen? - Personligt tror jeg,
at "vi" får nok af skummodeller, og der igen

vil komme gang i

salget af tegninger og

"rigtge" byggesæt...
Men ... god flyvelyst til dig - uanset hvad
du har af fly, forbare glæden er de4, så er det
som det skal r'ære ...
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lM skrænt 2002 ( F3F )Hanstholm

i.r i'å t

Warbird Træf

22.-23 juni

ls 0G l6JUN| - 2002

Mesterskab i skræntfl1'r'ning i klassen F3F. Tids-

Træffet: Foregår på flyvepladsen ved Skinderholm,
Skinderholmvej 20,7400 Herning. Alle slags fly cr

juni som reservedag. Mødested er pa P-pladsen for-

Esbjerg Modelfll'r'eklub inclbl'der til dette års Jyske

velkomne. Vi har forsøgt at lægge op til en rigtig
hyggelig weekend med masser af flprring, socialt
samr.ær samt hyggell! Vi har ikke sammcnsat noget
decideret program! - dcr er ingen store korrkurrencer,
så derfor kan man ikke vinde noget særligt. Til gengæld kan du r'ære sammen med en masse piloter fra
nær og $ern - også med udcnlandske piloter. Der vil
r'ære fri flyvning hele rvcckenden - og dog - det eneste der er programsat cr at der er amronceret flyve-
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opvisning fra lørdag dcn 15. jurri fra klokken 13.00 til
klokken 16.00. I dette ticlsmm r-il vi gerne se så mange fly i Juften som overhoved muligt, således at publjkum kan f.i et par rigtige fornøjelige timer. Til
gengæid \il \1idtj1'sk Model Flyveklub så kYittere
med gr.rtis festmiddag, lørdag aften! Du kan deitage
med alJe slags modelfly, men er du i besiddelse af et
lVarbird modelfly ser vi selvfølgelig gerne, at du
medbringer dette.
Camping: Der vil r,;ere mulighed for at campere
l ed flyvepladsen allerede fra fr:edag eftermiddag. En
velkomstkomite vil tage imod dig og din familie
samt arvise dig plads. Klubbens faciliteter står ti1
rådighed hele u.eekenden rned vand, strøm samt toilet.

Fredag aften: Vi tænder griJlen og alle der har lyst,
er velkomne

til

at lave stæ\rnets første improviserede

festmiddag. Mcdbring selv grillmad.
Festmiddag lørdag aften: I lighed med tidligere år,
afholder vi lørdag aften en fæl)es festmiddag omkring kJubbens store grill. Middagen består' af grillkød, kartoffelsalat, salat, brød m m. Midd;rgen er
gratis, (ekskl. drikkevarcr) det eneste du skal gore cr
.rt tilnrclclt- dig til citrrne festnrirlclag indor lorclrq
klokksrr rl trl. Klu:':l:t i il :tir iolsrris \.!-fc .\ rringsdr giig i .i Lr: \ :ir!i s-trti {i.-i. \ ir., ::t -.r:rrir:rencedvgtige priser.

Kioskudsalg: Helc l'eekenden r-il der r ærc- kioskudsalg i form af is, pølser,

ø1,

r'and, r-in, kaffe, chips

m.m. Mod forudbestilling kan vi leverc morgenbrød/smør, både lørdag og søndag morgen. Vi vil
gerne opfordre til ;rt støtte vores kioskudsalg loyalt,
da det er her vi gerne skullc få dækket nogle af vores
udgifter indl !!
Tilmelding: Hvis du allcrede nu er interesseret i at
dcltagc i vores Warbird Træf, vil vi geme at du lige
gi\.er os et praj. Du kan tilmelde dig træffet ved at
kontakte: Kim Christensen, telefon: 97 10 26 35
email: goetche@tdcadsl.dk

cller på r.ores hjemmesideadresse:
n rvw.image.dk/fpcrnmf
Vel modt og mcd r enlig Jrilsen
\licltjr sk \1ode1 Flyvckltrb.

punktct for mesterskabet er d. 22 juni og med d. 23
an Hanstholm Camping k1.9.00.

Startgebyr er kr. 50,00. Tilmelding senest den 19. juni

til Knud Hebsgaard tlf.

25 24 64 90 eller 20 28 55 21.

JM skrænt er tællende til udtagelse til NN{ og Viking

Crp.
Har du aldrig deltaget i en skræntkonkurrence, så
tilmeld dig alligevel. Du må også gerne indhente oplysningcr om konkurrenceregler, flyvested på selve
dagen mm.
Vel mødt!

Haderslev

RC

Hyggetræf 2002

28.-30. iuni
tid til at pakke et par spændende modeller og familie i bilen, og tage til hyggetræf på Haderslev RCs dejlige flyveplads. I finder os ved at dreje fra motorvejen afkørsel 67, Haderslcr, nord, køre
ind mod Haderslev og køre mod syd af ruie 170. I
Hoptrup skal I drcje til r'enstre ved bageren.
Der vil være opsat skilte herfra. Se også klubhåndbog klub nr. 60.
Vi vil som tidligere åt kun forberede det mest
nødvendige, så \.i også selv har tid til at hygge os
med vore gæster.
Der vil være mulighed for at campere på pladsen,
hvor der er udlagt 230V til lys og ladning. I klubhuset er der adgang til et "rigtigt" toilet, r'armt og koldt
vand plus dir.erse.
Om aftenen vil vi tændc op i den store grill, hvor I
kan tilbercde clen medbragtc m.rd, som 1bagefter
k.rn incltagt- i dct opstilledc telt. Vi har seh'følgelig
l.estill r eir tii at siclde uderrfor, meeeen! Der vil også
r *re s:lq -:I oi og vancl til venrrepriser. Vi vil tillade
oa ,ra:,rgr la.- \r nr. enhecl for strømmen.
Er cicr i.nrg trrr vderliqcre oplvsninger, er I velkomne til ai kont.rktc: Olc- Krisien:en ilf .7169 3293
email: smaragd@privai.dk ellerAnders Rasrnussen
Så er det igen

74 65 3273. email: anders.ras@mail.dk
På gensl.n i Hadcrslev RC

40 års iubilæum, Kalundborg
29. juni
I anledning af det er 40 år siden Kalundborg Model.1962)

flyveklub blev stiftci (15 sept.
inviterer vi bermed alle piloter i Danmark til at komme til vores
plads for at fejre dette.
Det er ikke mange klubber, der kan prale af dette,
så kom og vær med til at fejre noget helt specielt.
Vi starter med en stor opvisning den29.6,02kl.
13:00, og håber at rjgtigt mange piioter fra nær og
.12:00
fjern vil komme. Der vil være briefing kl
og
mulighed for at træne på vore bane fra kl 10:00.
Opvisningen slutter ca. kl 16 og kl. 18:00 vil den store grill blive tændt, og klubben vil r'ære vært for en
bespisning af de deltagende piloter - skulle der r'ære
andre, som havde lyst til at være mcd til denne fest,
vil der blive opkrævet en rimelig kuvertpris.
Der vil være campingplads med vand & toiletfacilitetet ligesom vi har 220V på pladsen.
Campingpladsen åbner allerede fredag efiermiddag fra kl 15:00, hvis man skulle have lyst iil at starte

tidligt.
For elpiloterne r.il det ikke være nødvendigt at tage 12V bly batt. med, idet klubben nu råder over en
12V ladeskinne ved standpladsen, så man kan barc

koble sig på.
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Der

vil naturligvis være åbning & taler inden det

Hyggetræf, Fredericia

vi håber at se så mange forskellige modeller som muligt, så r'i har mulighed for at vise
publikum bag nettei, hvad vores spændendc hobbr'
går ud på, Iigesom vi vil prøve at vise lidt om, hrordan det foregik i gamle dage, da klubben st.rrtedc.
Med hensyn til maden er det vigtigt.rt tilmeldc'
sig senest den 27. juni 2002 p;i tlf. 59 51 71 10 eller 26
går løs

-

FREIERNå

så

16.- 17.- 18. august
Fredericia \'lodel-Flyrc-

klub indbvdcr hermed til
"Hyggetræf "den 16.-17.klub-

18. august 2002, pa

aq,.flf{e

bens plads i Frcdericia.

717 170.

Der er mulighed for at
campere på pladsen, og

Der aflyses naturligvis i tiliælde .rt eksirr'mt dar-

ligt vejr, men man kan ringc' pa ?6 71 71 10 hclt tiem
til briefingen, hvis man er i ivivl om Jrrangemcniets

man er velkommen fra iredag efiernriddag. Dcr

vil

være toiletter og mulighcd for strom pa pladsen,

gennemførelse.

Crillen vil r'ære tændt fredag og lord.rg aften. Lørdag aften vil der være fest i klubhuset.
Der r.il være fri flyvning helc rveekenden, kun afbrudt af små konkurrcncer. Forfriskninger kan
købes til meget rimelige priser. Hvis du ikke kender
vejen til flyvepladsen, kan en rutebeskrivelse fås hos
Peter Riis Hansen pa tlf. 75 95 75 82.
Vel mødt i Fredericia Model-Flvveklub

\el modt
\fark L.rrr, Fmd.

luL'

Peter Riis Hansen

Svævefl

Er der spørgsmål til dette, kan der rettes henvendel-

yvetræf på Stensletten, Herstedøster

se

til:
Fredcricia Nlodel-Flvveklub

29. iuni 2002

r /Torben Encmark

S.M.S.K. Sjællands Modelsr'ævefl yverklub inviterer

til sr'ær'eflvr-etræf p.i Stensletten lordag dcn

juni

29.

Elbor ænget 10, Bredstrup

Molbo Træf 2002

7tltrO Fredericia,

tlf:75

95 -12 98

2002.

til
Hs::ir.drri:ir.

S.N'l.S.K. inYitere hermed .rlle s\'æ\'r'fi\'\'c'Friloicr
en afslappet svaeYedag pa Sicn:ieiren i

Vi starter ca. kl. q:3U oS h\ ir

Sr.r:*r r:...:.ir:;.:

blive der mulighed for at træne ce ior:-iell:ge c::r:pliner indenfor bl.a. 2m og LSF, eller hr':d r.i elieis
kan finde på i lobet af dagen.
Hr.is du ikke kender 2m eller LSF kan du finde
yderligere information pa r\-\s\\-.smsk-rc.dk under
2m og LSF
Der r.il r'ære gummitov og landingsbaner på pladsen og der

vil blive mulighed for

at købe øl og vand.

S.M.S.K. ser frem til at vi får en rigtig god dag
med hyggeliBi samvær og masser af termik.

3.-4. august
Ko:, \.i \ --ai t:ai ::- ,::t:: :c.: :;:-::::.le t: i-...::t..i. ::.t::'-: i.':+:-.1L:-:ir r L: \..\,lin;,* LiUb'-

h:r.ii:..: i\Lr: ni
I

'r

Lr.riaS aiten holder \-i sommerfr'st for fremmodte
piloier, naboer og klubbens medlemmer alle med
ledsager
Vi tænder grillen fredag aften samt lørdag middag og aften, så medbring seh,hvad I ønsker at grille
samt drikkevarer.
Pølser kan købes til selvglill. Vi har også øl til rimelige prisen Deltagergebyr kn 30,00
Tilmelding til: Jørgen Kaae Hansen, tlf . 861,7 97 67

Med venlig hilsen
S.M.S.K. Sjællands Modelsr,ævefl yr,eklub
Steen Høj Rasmussen

Hobbyflyvetræf hos KFK

Tjørnehusene 20

2600 Clostrup
E-lvlail: post@smsk-rc.dk

20'27. iuli (uge 30)
Vi indbvder til en gentagelse af den spændende elektroflp,esommerlejr fra sidste år, og håber at se mange nye hoveder fra nær og fjern. Kan du ikke komme
hcle ugen, er du også r'elkommen til de dage du kan.
P.r pladsen er der gode campingfaciliteter med
toilet, r'and, >trom og mulighed for varmt bad på
den nærlig*ende sporisplads. Er du ny i elektrofaget, hjælper vi gerne med ritd og veiledning. Vi glæder os også til at se m-:nge ai clem, som var med sidste åt så r'i k.rn fa en rigti.; r'clllkket rrge.
Deltagergebvret hrr vi s.rt til l5l-],(]0 pr. pilot for
hele ugen, og det er nrrd\'€ndis:i tilmelde sig, så r'i
kan disponere pladsen til sJ nran{e som mulist. Vi er
som muligt. Telefon: 75 3l 75

t.m.

sa

lrurtjqt

i9
I

Est

r

\.EL \IODT

åusttST'

-l

l. august

23'25. August
Sydkystens Modelflyveklub invitercr igen i år

til

Heli-hygge-træf. Dette træf er et uformelt staevne for
helikopterpiloter. Vi laver en fun-bane-konkurrence,
men derudover er der "frit slan"'. Nybegvndere er
også meget velkomne. Vi har en masse kapaciteter
på området, så der er masser af hjælp at hente til opsætning/ trimninp;.
Vores flyveplads i Grer.e åbnes frcdag eftermiddag d. 23. august. Herefter kan pladsen indtages.
Der er mulighed for at campcre på pladsen. Vi har
220r' og koldt vand p.r pladsen. Toiletfaciliteier findes pa nærliggende tankstation. Lordag aften d. 24.
.ruqust .rrr.rngcr€-r vi iællesspi-sning

- tilmelding

Kol.enhar ns Fjemsrr rrrqsklul. (KFKt ird-nr'.ler her-

nt dvcndig sr'rrr.st torsd.rs d. 22. august.

t} r'col:ds i Strierup nord for FlflnS i rleekendcn den'lLl.-11. au*ust.
Vi håber, rt mange har h'si iil .rt deltage, og du er
velkommen, hvad enten du tl\'\'er motort-l)', s1 æ\-efly med eller uden motor, helikopter, ducted fan eller
rigtig jet. Pladsen er godkendt til stormodeller.
Eneste krav sr, at du er medlem af RC-unionen.
Der vil være trækfly til rådighed for dem, der har
svævefly med kobling.
Vores plads er 110 x 90 meter, og der er en "jernbane" anlagt som krydsbane på 70 x 40 meter
Der er mulighed for at købe øl og vand, og pølser
som kan ristes på grillen.
Klubbens hus og toilet er til rådighed hele n'eeken-

Tiuls Lund: irl.ion 15 l1 ltl

den, og den store gril kan bruges til den medbragte

flyvning ligesom der vil r'ære mulighed for lidt småkonkurrencer hvis der er stemning for det. Vores fly-

mad.
Der er mulighed for at campere, og der vil være
strøm i begrænset mængde, men ikke vand.

Ankommer du fredag med campingvogn vil der

er \rirtensen)
75360597 a.lewad@mail.tele.dk (.\me Ler,:c
Email:tete@krisiensen.tdcadsl.dk

0.

:reJ tii hobl.vth eiræi::: KFKs

Elektro-sommerlejr i FALC0N

at træffe på telefon eller e-m:ii Lr:

I

Heli-hygge-træf

ai-l i

Lars Kildholt: teletbn 2013 9777 mail: hrs@kildholt.dk)

Kørevejledning:
Se

Se

rvlvn'.rc-unionen.dk/ klubberhtm.

endvidere rvn'rv.smfk.dk.
Vi ses 23-25. august

!

El-træf
6.-8. September
Sydkystens Modelflyveklub inviterer igen i år til EItræf. El-træf er et uformelt stær'ne for alle der flyver
med el-dretede modeller. Der vil være masser af

fri

veplads i Greve åbnes fredag eftermiddag d. 6. september. Herefter kan pladsen indtages. Der er mulighed for at campere på pladsen. Vi har 220r. og koldt
\.and på pladsen. Toiletfaciliteter findcs på nærlig-

r'.ere medlemmer til at tage imod og anr.ise plads.
Der er fri entre, så du kan roligt medbringe flere
moclcller. Kom og vær rned til at gøre weekenden

(17

eller mail: trocls.lundOget2net.dk eller

til

gende tankstation. Lørdag aften d. 7. september arrangerer vi fællesspisning

- tilmelding nødvendig

en hvggelig t'eckend

senest torsdag d. 5. septcmber.

Kont.rktpersoner: Jørgen Holsøe ilf.45 88 55 18,
C.tr.:<r: Sk.rnrri. tli. 56 l+ 38 77.

bjarne.bartels@get2nct.dk

Bjarne Bartels: telefon
Kørevcjlednir, g:
Se errdvidere

Se

-1068-1663

eller mail;

rvn-rr'.rc-Lmionen.dk/klubberhtm.

rvrvu'.smtk.dk . Vi

ses 6.-8.september

I
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Referat fra

I

47 repræsentanter fra 22 klubber var

0.marts 2002 pa Norre Aby hotel

til

:j;#w

stede, med bestyrelse og gæster var i alt 57
samlet

til

RC-unionens repræsentantskabs-

møde.

Folrnarrrlt'rt, L.r's Kildhrilt intilt,ritc modt't
merl ,rt Lrl dc vclkonrr"ncn tiI lepr'æscntant('r
og g.estt,r-, ng nlcrr gik hereftr'r til belr.rrdlir-rgcn .rl tlagsorrle
I : Valg

ne n.

af mødeleder og mødesel(retær

Srrttt trtotlejeclcr r .tigir'.

lijllr:

lrri'i

.-..1

.

L)stjr:k \loc1elflr r cklr.rb, og i()rn ir'.rri('sekrt't.r.rr l-als Kiltlholt, Eftcr at mor-lclctlclr.rr tlt konsLttefet, at reprå.scniantskabstnor'lct var' ltx iict indkaldt, g.rr ir.rn
t'x'dt'i ii i ir)t'1ttn1r(i ('rr.

ren

.tft f
'

2: Aflæggelse af årsberetning

klholt

'\

ll

troeclc r i dt \ i giorrlo

rr:arr--::-:-.'- -:-: --.' '- ::
-t!triE, i'\.r!l , j r:-::. :' ri. '. \ :.1
-- \ -t
ncclie'riolgr're ilobbri.LJ(\\!
!lr'.',-',
lorsr)gedigirt'leren"siturlirrrrrr.rl.;.,rrt.llrr':r'r
r:
i c1ag trg hr or t'r unjonelr l..r r ej herr? \ogle r il
nraskt'st rtt'-, .rt clt'ttt'irtitiaijr cr eIr ligc lLrr lig lrre.l
fortoJkrring rl ordlltiert "Jrsirerehring", nrcrt eftcrsomdcter ctoprlgiigf f1v15lrgPaalskabcstorre cli.r1og tlt'llenr rcl)rxsentnntsk.rlrtt og bcstt rclsen, iråber
1c,; rt I t 1l tiigit
Siclstt' rr r er rlct l(rrst(' gJng r i kturnc r,rFprrrteru
onr o\ (.r l{l(10 rrctllt,nrrrrr'r. i{}25 r.rr trllct cl. l.l.11
20i)tl. flet ('r ln stor forrrojelsc at konstrlt,rt',.rt rlei

57 L.t.rsoncr

gir ntrgr't [.t'.lrc nred nrerllenrstailet

Fornr a ntlen, La rs Ki

a t1a

gtlc iolgentlc

beretrrir-tg:
Tak fordi I kom ...
"Forst og frcrnnest \ il
iog

5rg tak

iorrii I krrnt - ttr-

ktnr.It'g lrrbtr.rt tlennt,tak r il r'.rrl
nteclr jrkcncit' til at I og:a kontmcr na,ste arl Vi har
rlctrlig ct l-roblgl. ,,\r cltcr.rr oFler t'r r i at tler korrrler ia,rrt'trg ftrrr. rt'l.rl'sent.lrief til \ ()r-r,5 r-efrtt

sinci t,rk lortli I

sentrntsl.tbsDroclr.r'. 5itl'tr, .rr n.iit(k'r i l.rrniit,n Itt,rl

ll klrrbbcr - tlitr rcttr.re (1et
- for i ar er li enLlnu f.rrrc. lJltrt
irrcl. rt prlrcntanter lfn ll klubtrer cr rlet

63 repra'st rttanit'r fr.r

blcr et til i ai, s.r r-i stlr nrcrl cn nv lrundrtkord
H\ ()ri()r er Ll(-t s.tLl.rrl [rr det iorditl] \tiD r1el
klrrbkortt.rkfpersonerno

.1i

er for s1ør'e, cr clct tordi alit'

bare er tillrcilse cllcr cr elct fordi allc barr cr ligegla-

del Fller t'r det simpcltlren forcli fornrrnrlens berctning cr ir'r kt'eielig og repnsentantskabsrt'.odernc
lugter ntt'rt'af fortiel cntl af fremticll
leg r crl clt'l ikke, - rneu jtg r il mcgei gerne høre,
hvis clt'r e r ntrgen .rf lt'r'.lrr h.rr et bucl Pir, hvacl vi
kan gorc. i tL)r\ eien har r i for>ogt .rt gore lidt reklanrc j \lodelflr r enlt. ligesrutt rlrtit' rnode irar
\'.uet nx\ nt indtil flcre g.u1ge ira r orrr lorurn på Internettrt - tilsvnel.rdcntle urlen de'n shrrr effekt.

Stil spørgsmål
I dag vil jcg imidlertid lorsøge at gort'nrin hirvt-d-

part

- tlennt beretning * lidt

anderledes i dei lråb, at

der fremoVt'r faktisk vil bJir.e stillet sporgsmål

iil

for-

manderrs b<-retnlng. Dcr er måske traditiorl for at be-
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iklirrgtn t,r sorl

lrLrltlrirrgt'r og

r

i kclrlcr i lrrrjt're grrcl hinrntlcrs
r i i stancl til rt tr.rffe

frur for alt rr

, r\.lrr.,litlltiltger. \'i

.,,
-

.: -..

l()l-\(Jger

-\-r,r:-.rii.r,rkt

0g:.r

*r,ir ont clet

trellall. l)('ti('itclre-

rlltallct.ri

r()prc1r-:cni.rrt('r i ed repræst'irtrrt*kabs

,, '
-- -i-i.l
:-.:-'r, i-rir){('ri[ke notl\!:r.: -,.-i.
.:..i ^ -11L':: "ll\r\\iik\( k.,r: i:.:. :: : , -r :r : :
-irL irr,lrlt'r'r i
rr1. mc.i rt \,ir(' jaaa i,1.: . :. -r " 'l ::,,tlr ,!.i it'g
hir i\a -<ljdlct fr.r tt ,r; iie :J r:r(,,:1 "',-. .,. -: rir t.krlr5cr,
nrenivirkelighr'.lcnLr.r5scrr)rtlrira.L'. -irt jrJnr(
rf livets forholr] og selr-iolgelr* tr*:i IiC-Lirr',.1r(.n.
\.rr r i lr,it -r'nr'n'r r1.r! -l rl r.el;r '"r .il rlr. , - trr
l-e.lr relscn - sa er det nclllro .rt holde sin rrLir.l for alle c1t'tlt'r er på r alg er r iJligc tii gorr.rlg. Inricllertid har alle clcr"tr på r'alg utltrvkt,.rt clcr ikkt'cr
linl på t.rburcticn. \'i Vil allc gcrne taEle eu i{rilr nrerc,'g r il g.'rl r r'rt lredrk, ll('n ll Ll( r her I i.,t- tt ltt-

lrrrclcrnc.

llrlcSl.lilnl('!ll(.nmrerr,rrriir.rlrrsskii-

go1

L

c]rLl

rlrl gr)f mcLl

tet. Vi h.rr dltså i lobet nf 2(l{l I (lgi.t nteJlL'nrsLrllet
rrcd or-t r l0() persont'r. I )t't er rrr ri*tig gori udlik

reFr:r'sclrtdntelderstrrcsclttkunnt\&r!rrterrarc mt'd til ai præge unirrnen lidi nrcrc'cljrckte ifremti.lcn - ja s.i må I errclclig sigt,til l)ennc
opfordrirrg krrnrrt' jt de som orrr .rt clcr rr nrecilt'nrnrer
('ssant at

linq. som vi karr vlrc ilr(lr t()r llei skal hcllt r ikke
\'ærenog('nirrmrne'i;glrr.i rt ciemangcr)r('dlenrnler af L'esi|rtlssr jcgternesår'algtrrel-nrL'r] !lcterLlngor, at \'()ro5 trkononri Iranglr S.rnske flol samrlr.n
tlrr ingen onrstændighedcr tilf.r'lriet. l)r'f nu\ ærennrere onr rlt t scnerc.
dc bestyrtlsc er velfungcrcnclc og r i s.rr;rarbciclcr
rigtig goclt, nrcn clet ER rcpr.rsr'rltnntsknLrcts oPgale
it s.trlnensætt.'rlen bestvrclst' rePr.?\r'iri.rrtsk.rbet
Bestyrelsesarbeidet
frn'ler beclst - og jeg opfotdrt'r l-ire tr1"rt I ltr er op til
I årets LrLr har |i i trt'st|rL'l-cn hait ei :p-lrrel(nele
tlet rnsvar fretr for blot at r 'r'lgc den nemmc losning'
samarbt'jclc. [)et taktunl ni.l]e i b.'sh;elqcn rru haL
en nrailadressc gøt at vi i.rktiik "taler" lnrre siimInternettet
nren ent.l ticlligtrt. \,i har ogsa benvttr't os af muligheden for telt'ftrurødo - iclct det trods alt t'r vanDet er en stor fornojelse .ri sc at besøgstællercn på
\'ores hjemmr'side tordner dcnrclaf. Siden lrar lige
skeligt at arrangere;nøclc nrcd kort varscl for E-9
nrnctet 120.t1{)(l l.csog siderr 11. april 2000. Det er mepersontr -' hvis vi vcl Jt m.uke allc skal r,ære til steget flot. Faktisk er .rntailet ai bt'so1 steget r]rcd c.r.
ele et centralt sted i Dannrark. På den nråcle har vi
holclt r æscntlige flere moclc'r end iie -{ r'i plt'jer. Ud-i[)1,, i forhold til 2000 som var første år den trt'e side

gellrltrnr5nitligt li*11cr litt'or t'r t-. {lilll i'.-,, 'mancil. "llrrrgil'irLsen" L,r t\ rlcli,l\ i- !lr: :i\,r! il:
.

nrrJ r)r( ll(.r,r l{hl,){ 2{lrl . I I \, ' , . a. -: .,
tllrtl ('F,-J \r,r!.- t\, fr''L . r. .: :
-. r', s()gendo. \eitrp rlt'i rr\ J r(, 1: -, , , ',, '.1 :.c ;11rr p-r i
frerlticlert r il I'l ir t i.:u.:i ilrir :r :,, .ir.rltr{ nrcllr'rI
nredlenllenrr,. l-:rr:rl: irl.:-rr ri!rr rirgle 5prrrdcn-

I)r't ir,rr :oir bekenrlt la.ngi'r a.rr.i t t Irrrlrlcm .rt
tr,rtikkcharkunrttlorlangc,.rtrrt.tllr'runrerbar
ruJrrlil).rclt'resgiXrkritt..ring-ogrrcll.rt.rlClsenaf
lrorrt'Ir,urking har ikkc gjort problorct nrinrlrc. \lecl
!l!tr\!'nleLllclr5k()rt-\()nrll.rtkriltiarhrisnr.rr

!1\(-it\,rri.1\.t:ri'L'iti.
!'\.-:.i:r;.:.::
l.:i I
.,,".t,,, ,1',jr:nrr11 r:'i{,.riiriiC-r,:r,'r'.:r-i'..rr'.1
:r pr .l tj!l5Prrnkt L.t:lLrtiL,tlt'Ji (rp:ilL -.:r:r.: 1.. .i.
nrt'rl]:ritiLrreruerreclhrnLtlikFiaitirrr',
\!r'r-i:,:
l.l.rcl. SorI ragt er jcg ikkt' stoli di h&jtrl! -r:t!,: l,
sonr brr pr.tg rt.rt rlet ht,lt pluelstlig :krrilt !.r
st.lrkt s(,1 i lorholcl til oPrlgglq,'a. atrLer trrr. L'ticr
sanlt.rler rtttcl en masse irrvolvt rtde pirrtcr og ikkc

' :r i.:.rr k()nlltqer)t lr.rr r i rllt'et lrr,\ ir l).r, .tl \ i
l. .' l -:' r ,'; ri.,r'rt.J t'r trnritttct.rl i()r:ikring\tr..-.. : -. r ll.i r'.,t l)r.\rr lig(. i pungr'f \ rrl sidor dt
.l.rtL,, l. l :: .lr l ! r \ (,r t h,rb, .rt klubbernt' r'il tagc

g.r.rrclir.rir-i:llrir:fgsrrnir)n('nfiktiskerenrilrrlig cnglule .ttk()nst.tterentl:rittl\\lting.ulI(,nunrr
flittig :k.ii.(1r: pi iorunr. C,rrrskt'r'ist er r i flcrc tlt'r
nrccl i [.lrtlur]gir clsrrr hrr tirlcl kraft. F.rktjsk cr rlct
mel jnt.r.-:.'hrrbemærkcthr.Korsgr.rrclsrrtikt'l rrtinoplcvelseatcietsanrrrlrt'jt1c.rih.rrde ilorbin-

kottr't :.r cict;r.. '.: ir:, r! !i :'\r:i,f t\ i\ I ()nr tot-sikrjngt'rr t'r i trrtlirrr r ilt r .'. i l,,r:::.i:. l:e rrrr'!l nrrr(llcmskortr.t r jl r:i lh iic konitn!t.|:r:to:-. i.tIi,,! r,n llined

cle

cliskrt'.iorr.'r (,m aLr:i!'ik.rtrcglcrnt', :rttr clt'r

cr herlist .rt sc,

.1t

hans ekspcrtisc p.r nr.rnge

clis-

Funkter

også k.rn lrnrgr's.tf rort-s nrt,tllt'rrrnre r. Dr.t er t'n incl
sats der

rr nrerl

ti1 at

blgge l.ro nrrllcnr Lrnitrrrcrrrc.

Lrrtidriell..tn'lrt ttiirl D, I lr,rr r r-r -rr l( nlr('liil
s\'ært j prdk\i\ at f.r klubl.trnc til .rt holde til itle

udvalg Lrc5tiiende af C,rerrrcclrktorerne I.ars I Ioltc

rigtn klulrircr

tige.rmtcr. \'i h.rr ofie i.let htrrr ent1t.l:tr
.ler kl,tgt'J. ,'r, r..ri Je il kr r.rr 1'.r i ' " s1 , -

i det platforntsttafhængige prlf format på

.1,

',

-

hjernmcsi-

le kiubbe r, pr. l.nrlsdel eller blot trr enkelt klub.

for jeg hrlrrr, at Frjttlr r enrc' ople'\'cr dct sJnlrel
\.rr r i t'r r ctl blaclet, nrn jeg ioriæile lidt (rrrr
ansættclscn .rf vorcs rrt.e nn5\'.rrslravellrlc rcrlrktor

Korr-

redhetrvcndrl:ctilOleLLrnLlf:ijiscrrelte:rCf)lrnr
medhelekluL.irrniil.ofen. l'.r.j.'rn.ir:Lja \]l\i.r'rll

og

tor Ste'rrr Il.rrtrrann sonr krrnsulent.

\'i s.rttt

hvordan artiklerne skulle pr.rsentere5l I

rne

sonr

be-

'

har"ende rcclaktør for Nlodelflvvc- Nvt r)g lig(. rru gar

herrclrslran.l fegrctl.rt\l,rriannelr.Jt.rnt'rr'rilft,r-

tallrlr,ll ('ri.triri,a!t,-rr'L'\t(,r(ri\\r \rr,
.:.- :.
:
.:
:l

-r1,

'.,,

Modelflyvenyt

ling som

- hvis der

skal være håb om den rette

for-

KDA-Samafbejdet

\'(.r trl. \{an skal sonr trekcndt ikke s.tigc skinclet før

tr'{;( r. \t: rr iirl-\ lrl .',t -\r'll(rgr't. n]('ll dCt \ il
:a. :-.r!i\.: :.:,'t .:'1.:., :l' ltri::ttlttr'. \'i h.lribe--. : -r: .::. .:.. lr. :i !r.rri ::tt ;.a .rt .ii:kLriere et
-. --..: j :.- ::,. 3--'-- - :: a r- -r: :!rrr ar'rrl!\at .'cndt
--.!: :._:ll::l-. :' ::'-: :::ii.._..::r ,:. ll. irrl:i:grl r il Fh ve-

:--:-:.i::r.'. gt': - Ott l-r::rti t:i.'nieit lrå'fir('rc onl.
Ineit,n i.,r Elrtr.rrcir.rlqct h:r Sr errcl [)lLrur:strup meget nrcre at sige, så jeg r il nojc-s rled .rt sige.rt det er

trist at konstatere.rt St.vringsgruppen for Skal.r har
nedlagt sig selv i årets løb. Det er imidlertid glædeligt at bvde velkommen til El-gruppen som indiil nu
har v:eret organiseret ulrder s\'æverne og senest til
en hel ny gruppe * Jet gruppen!
Som jeg indledningsvis lovede, blev denne beretning ikke kun historieskrivning - men også en orientering om flere initiativer der kommer i nær fremtid.
Nu r.enter jeg så i spænding på en skov af hænder
clet annoncerer kommontarer og spørgsmål
Men under alle omsta:ndigheder ø1sker jeg en god
flwesæson til Jer alle!"

Bemærkninger fra salen
r Peter Bech EFK87 efterlyste en "unionens kalen-

MedlgmSkOft

esse for unionsarbeidet.

i }øbet af foråret vil vi indføre et nyt medlemskort vil fremover
biive udstedi en gang årligt og vil ud over medlemsnummer og ovrige stamoplysninger indeholde informationer om certifikater og evt. kontrollåntstatus.

o Fra salen blev spurgt hvad det moncerede medlemskort vilie koste. Formanden svarede, ai det vi}le

et kort lavet som et kreditkort. Kortet

I årets løb udviklede der sig en sag som ieg i alie felc
ikke er særlig stolt af , Det er faktisk en lmg fortæl-

nrcn ikke at clet rnerl g.rr.rrrti bliver

der" på hiemmesiden for at imødegå svigtende inter-

.ri IIC-

navigationssirukfur.

-

Ilemtiden

:

unionens layout og

l.ejdcr p.i s!l!;en

Jørgen Korsgrard, FF-unionens form.rncl ltrnr Ox.rger, urrclt,rtt'gnede sanrt \loclelfivvenlts rtlnrinislra-

ktllllrel'(llllicr'1,ietr.-..i:.,:,::.:'::::.,'
' , :'.:..:. ,.:
grad lert ('f t l ti :i( r"":,:
'
\JtrlrlLtr,:.i,-:'
:'.'..
i.
:-:-::::.---:,::',i:::.-:.:'::.-:...:-:.ir'.-:-..-til "Detlertl.i.Ll.r:rlrti.:\.::
J.:-t:::r-:rr:::::ligligeledt,sl.:rei.ii:.r'i<:-":r:-:":(irJ-:::t:::
:.::-3.:'::--,:,.:r-\,.-..--t-:::r.-,.i..-,t.:r;.1
korilæg*cr rnr'deiilVr epl:ds!'i lil :.iarnr \Lrr: -Lrn1
nrrnrrc at lil;dei i!.nnr.m n-!-.sren i-i ar. En :itrr rnclcivile og rnilit.rre tlt r epladscr. Dei er sa vidt r ides
sats 5on1 r i skvlder Bent t.rk for. Den 16. felrruar daogså første gang man på samme kort km sc modelgen eiter udgt'eisesdatoerr ior Bent Aalb.ek-Nielsens
flvvepladser tegnet ind sammen med de særligt nasidste nummer af \lodelflvvenvt var jeg en tur i
trrrfolsomnre områder nær'nt IBLT-76.
Gudme. Vi fik en lille snak og Beni fik lidt godt til
Et .rndet problenr vi har pii hjcmmesiden er at stvganen. Bent bad mig hilse - det er hemled gjortll
ringsgruppcrne kun deh"ist har haft adgang til at reVores økonomi ser fornuftig ud * så fornuftig ai vi
digere derc' siuler. \'isse deie irar skullet gå gennem
i 2001 har lagt en rimelig stor pose penEie til side. Vi
mig - Lrg da jcq oiit har en hekiisk hverdag, er det
har i besiyrelsen besluttet, at det er bedre irt bruge
sket at opd.rteriniFr €i i.lL'\'\.i {lcn1t, ligesom det napenge på akii\riteter der kan glæde vores medlemfurligvis ma \'ære irrr.reid(' tor itvrings€irupperne mer frem for at forvandle RC-unionen til en spareikkeathavefuldkontll II'ri.et.rfforåretrilhele
kasse.Viharderforbl.a.valgtatstyrkeRc-redaktioVores Internet ser\ er biive i:*r rnr :ilcdes at hjernnen med et beløb beregnet til at lave nogle spændenmesiden bliver opdelt i fl€re iln.lL.riites Vi vil f.eks.
de artikler om produkter og projekter som ikke norse hiemmesider der heddei i3.r.!.-!aii,ncn.dk og
malt ligger inden for de økonomiske rammer IIC-rejei-rc-unionen.dk. \'derligere lil de resp<ktir c .tr'daktionen har til rådighed. Vi glæder os til at se nogringsgrupper få fuld kontrol o\ ei liL.res eiet indhold
le resuliater i bladet.
- forudsat at styringsgrupperne L'enr':ier.i*

Yi grr ligeiecles ntctl p.laner om Jt i.r{g('k():rtingrttbct.rlin* trvt r pa I'llS - nrt-n tlt'r ('r r,n nrJ>ir \onl
ikkt' .'r heJt ligc til s(.t i ruliti(rn tjl r ores t'ksi:tercntlt

koste ca. 40.0!0 pr. år men at det var bestyrelsen opfåttetse, at det var et stort ønske og derfor pengene
værd.
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. Jørgen Kaae Hansen MFA fremførte, at kluborientering med rcferat fra bestyrelsesmøde i november
var kommet for sent ud. Formandcn medga\i at det
var for sent og en fejl.
o

Leif Widenborg, I{ingsted savnede, at formandens

beretning blev sendt ud sammen med indkaldelsen.
Formanden forklarede, at den tidligere formand lavcde 2 forskellige beretninger

-

en

skriftlig og

en

mundtlig, i dag laves der kun en beretning som af
hensyn til at holde forsamlingen r,ågen kun bliver
fremført mundtligt på repræseniantskabsmødet. Efterfølgende trykkes den fulde beretning i Modelflyvenyt ligesom beretningen som en dcl af referatei kan ses på RC-unionens hjemmesidc.

El-flyvning

Kommentarer fra salen:

Pcter Bech (PB) berettede at styringsgruppen nu be-

. Peter Be.clr cftcrll'ste lor.pligtig ansvarsforsikring
uanset \'ægt (i dag er det kun stormodeller som jfr.

står af Michael Buchreitz, Jørgen Nielsen og Peter
Bech. Der bliver a{holdt pilotmøde en gang årligt. I
2001 blev der for første gang aflroldt DM med 10 del-

tagere i 10 cellers klassen og 4 deltagere i21 /27 cellers klassen. Til sommer tager et hold til VM i
Schu'eiz. PB berettede cndvidere, at man vil forsøge
at trække folk

til med en fri klasse hvor der ikke vil
til anvendt fly.

r,ærc specielle krar.

let-gruppen
Stig Andersen (SA) Søndcrborg MFK berettedc, at
der har r'æret en del aktiviteter i 2001 samt at der har
været dansk deltagelse ved en del udenlandske arrangementer - Styringsgrr.rppen består af Stig Andcr-

Eliteudvalg

Mødelederen gav ordet til Svend Plougstrup formand for Eliteudvalget.
Svend Plougstrup (SP) indledtc med at konstatere at
2001 var første år hvor eliteudør'erne havdc skullet
bestille sportslicens hos SP i stedet for hos KDA.
Samarbcjdet med KDA er forløbet iilfredsstillende.
SP beklagede, at Skalagruppen have indstillet akiiviteterne i årcts løb, men orienterede om, at John Borgen ville holde Internationale kontakter ved lige. SP
konstaterede endvidere, at der i 2001 r'ar god aktivitet i svæ\'eflyvningsgruppen og kunstflyvningsgruppen ligesom der var særdeles stor aktivitet i el-gruppen. SP gav siden ordet til Peer Hinrichsen (PH) fra
kunstfl yvningsgruppen:

Kunstflyvning
PH berettede, at der i 2001 blev afholdt NM i samarbejde med Crenå MFK

-

et stævne som var forløbet

særdeles tilfredsstillende både praktisk og sportsligt.
Det danske hold havclc vundet holdkonkurrcncen.
PH berettede endvidcre, at det havdt'
get stor opler-else.1t \'ære til

r'rrct cn me-

\/\l

i lrland. Holdc-t
havde haft en god tur med "nogenlunde" sportslige
resultater. Styringsgruppen består nu af 5 mand.
Flcmming Schleimann er trådt ud og i stedet er kommet Ole Christensen fra Hadersler'.

Styringsgruppens webmaster Morten Laugesen
har haft travlt i det forløbne år med færdiggørelse af
uddannelse og siden jobsøgning - men han forventes at komme stærkt igen. Styringsgruppens fremtidsvision er at få lejlighed til at afholdc en stor International konkurrence i Danmark

Helikopter
var trådt ud .rf helikoptersiyringsgruppen som nu består af Henrik Larsen Falcon, Kim Nielsen Brønderslev - samt Stephan Wiese
Berlin. I 2001 er der ikke blevet aftroldt konkurrencer, men til gcngæld en masse scminarer som har

SP berettede at han selv

\,æret en stor succes med masser af deltagere. I 2002

vil der igen blive afholdt konkurrencer men

også

fortsat seminarcr - herunder begynderseminar og
kunstfl yvningsskole i Filskov

Svæveflyvning
Jesper Jensen Sørrderborg MFK (J.J) berettede at der i
årets løb har r'ærei lidt over 100 deltagende piloter i

konkurrencerne ialt. I 2m har der r'æret 7 deltagere i
konkurrencerne som nok mest er for hyggcns skvld.
I F3B har der r,æret 4 konkurrencer merr med vigende deltagerantal. I F3J har der været 3 konkurrencer
men her er interessen til gengæld stigende. I F3F var
interessen stor i påsken, men eller har interessen
r,æret dalende.
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sen, Michael Dines Christensen, Kim Jørgensen, Kurt
Hevang og Leif Poulsen. I 2002 r'il der blive holdt Jet

træf i KFK, Pinsetræf, ligt'som der vil blive afholdt
jet-træf i Holstebro. Yderligere vil der blive masser af
Jet aktiviteter i forbindelse med sommerlejr Sjælland
(uge 28). Styringsgruppcn arbejder endvidere på ai

komme af sted til VM i Sydafrika i april 2003.

Mødelederen gav siden ordet til Sportsudvalget:
Sportsudvalg
Regnar Petersen (RP) berettede, at det år efter år er
de samme klubber der søger tilskud til sportslige ar-

BL9-{ SKAL r'ære f orsikringsdækket).
. Anders Rasmussen Haderslev IVIFK spurgte hvad
større offentlig vej er. OL sr.rrede, at dct gcnerelt set
r,ar alle veje som har et letnumme r - men at det er
ukonkret og i visse tilfælde Lreror p,r et skøn.

. Jørgen Kaae Hansen MFA rrndrede sig over ønsket om at hæve stormodelgrænsen til 25 kg. OL svarede, at det skete i et forsøg på at få samme regler
som i vores nabolande. Ofte er iyskere kørt til stærne i Danmark uden at få lov til at flyve, da deres model har vejet over 20 kg.

.

Der blev fra salen spurgt om man ikke kunnc få
- da den kan være

ændret max højden på 100 m

svær at overholde og frem for alt s\'ær at kontrollere,
når man står på jorden. Bjørn Baier RFK svarede, at
eftersom sportsfly over landzone må gå helt ned til
500 ft (ca. 150 m) - så var det nok ikke en sag som

ville vinde gehøn

. Bjarne Sørcnscn MFK Nuserne spurgte om stormodeller pn automatik må flyve fra full-size flyvepladser OL svarede, at alle flyvepladser der ønskes
brugt til stormodeller skal godkendes af RC-unionen
- det står i BL9-4,
.

Leif Widenborg Ringsted MFK spurgte om der ik-

rangementer. RP opfordredc til at flere klubber søgte

ke kunne gøres noget \.ed at forhandlere f.eks. sæl-

tilskud. Ansøgningsfrist er hvert år d. 1. maj. Arbejdei med nye certifikater og certifikatregler har r'æret
lidt trægt, rnen nu er der ved at komme hul på bylden. Dcr kører en heftig debat på hjemmesiderr. Målet med de nye certifikater og tilhørcnde regler er at
der er større ensartethed fra klub til klub - at alle er
enige om hvad det er der skal til for at man kan taBe
et gir ent certifikat. RP orientcrcdc endvidere om, at
Ttrrbcn \krller og Olc Hilnrt'r Pcterscn havdc'r'algt at
trække sig fr.r udlal{et, hr crrfor cler skullc volgcs 2
nt'e medlemmer

ger 35 mHz anlæg til bilbrug. OL svarede, at vi ikke
har nogen myndighed til at gøre noget (r'i vil dog

Flyvepladsudvalg

mæssigi op.

Ole J Lund (OL) orienterede om, at unionen for
fremtiden ikke længere udsender opdateringer til

klubhåndbogen. I fremtiden vil man kunne hentc hele klubhåndbogen på hjemmesiden. Hvis der er
klubkontaktpersoner uden Internetadgang, r'il man
kunne rekvirere en CD'rom med hele klubhåndbogen på hos OL. Der har i 200.1 vaeret en enkeli - lidt
størrc forsikringssag (ca.20.000 kr) OL appelleredc
til, at man i klubberne i højerc grad brugte/orientcrede Uniuren i tilf.eldc af udelandinger eller støjproblemer. \lan er i flyvepladsudvalget ved at kigge pai
de dispcnsaiioner, der liggcr for flyvning på offentlige flvvepladser mr'.
Målet et at der arligt kan laves en samlct dispensationsansogning til SLV OL orienterede endvidere
om ei forslag til nr.BL9--l som indeholder forslag
om, at det er de samme afstandskrar. til større offentlig vej der gælder, uanset om dct område man flyver
fra er en deciderct modelilvvcplads eller blot et frimærke velegnet til formalet. Yderligere indcholder
forslaget en forhøjelse af stormodelgrænsen til 25 kg
samt et ønske om at modeller drevei af jetturbinemotorer lægges ind under storrlodelreglerne uanset
vægt. Slutteligt giver forslaget RC-unionen bemyndigelse til at afvise godkcrrdelse af en ny flyveplads,

gennem MFN appellere til forhandlerne, at de nøjes
med at saelge lovligt udstyr til det rette formål)

. Peter Bech EFK87 mente, at det var skidt, at A
kontrollanter skal på seminar - det skal ikke r'ære
s\/ærere, men lettere at tage certifikaterne.
.

Keld Hansen MFK Falken spurgte, om der ikke

krmne laves en vejledning til sikkerhedsnettene, da
iran oitc haVelo oplevet,.rt nettene blev sat uhensigts-

[n

sacl.rn

lcjlcdning EII lavct. Sportsud-

valgct sikrer .rt den blir er sendt

me cl.

Pokaler

Formandenbad om ordet og sagde følgende:
"Ole Meyers mindepokal gives til en person eller organisation dcr gennem længere tid yder en prisværdig indsats for Modelflyvningen. I år har vi valgt at

- ikke til en person - men til en klub.
Når man gennem adskillige år arrangerer det samme
velbesøgtc arrangement år efter år - så er vi godt
klar over, at det ikke er en enkelt mand der laver det
hele - men snarere en skare af folk der trækker des
store læs. Det er også helt klart at arrangementer af
den kalibcr vi her tænker på - er noget der krær'er
bred opbakning i klubben for at det overhovedet kan
lade sig gøre. Vi ved også godt, at det ikke altid er
nogen dans på roser at stå i front for sådanne arrangementcr ligesom arrangementer der siille og rolig
bliver tradition kan gå hen og blive en sur pligt. Så
meget desto større grund er der til at håbe at I i modelflyveklubben COMET fortsat har gejsten til at
holde Pilotmøde på Skelgårdsskolen på Amager
give pokalen

mange år endnu. Vi er så uiroligt mange, der slet ikke vil kunne komme ordentligt i gang med sæsonen,

hvis den f.eks. ligger for tæt pa eksisierende modelflyveaktiviteter. BL9-.1 forslaget er udsendt til kltrbbernes kontakipersoner sammen med indkaldelse til
repræsentantskabsmødet - med en høringsfrist til 1.
april2002. Efter høringsfristen bliver forslagei sendt

før vi har r'æret på Ugandavej. Fra RC-unionens side
vil vi geme sige Jer tak for den kolossale indsats I

til

Comet ikke til stede grundet sygdom, men pokalen

SLV.

gør med Jeres pilotmøder. I overrækkes Ole Meyers
mindepokal som et lille symbol på at RC-unionen
sætter stor pris på Jeres arbejde. (Desværre var MFK

bler. overrakt ved pilotmødet den eftcrfølgencle sorrdat, d.17 /3).

Initiativpokalen gives til cn person der uclr iser et
særligt initiatir'. For små 2 år sidcn fik vi en hcrrr cndelse fra Stig Andcrsen fra Sønderborg. Stig r ilic'
gerne lrave en styringsgruppe for Jehnodeilcr. \ i q.ri
foreløbig Stig det svar, at vi savnede noglc F.\l r.gl.'r
for Jctmocieller og argumenterede i ør'rir:t for, .tt je iakti\.itetenlr: retlip;t lå indc under Scal.t. Dcn l.c.Lcri
var ikke god nok til Stig.
Stig oplevede på sin egen krop en ek:plo:i\ \ -.,t.i
i interessen for jeimodeller og Stig sa bcho\ ri :o: .ti
danne en gruppe, der kunne formielle iniJ:nr-ri:r,ll
fra Jctvcrclenen. jet Dannrark s.r dagcns l\: - {,.j \r}ri
eftcr r.ar clet en selvstændig lille *rrrprc.:t i'lr nrcci
cgcn hjemmeside, maillister os\:

\u i-:n .:rt..

r:.(c

problem.riisk ai anbefale,.rt nr.rn t'i.r:.r-:- :-: r:;rt
reje,hvis man ikkc ligekrn liJ, c,: i-.-.r-i : :,: :-:r
f ra uuiotrt'tr - det r iI vi hcllur ix i..
Stig har imidlertid gjort elc: :.-: ir: ::i:iir :t.rdr.,
.

.: :..:: : -:.:'-:iul::l
k'r':."::-: :' (: :.:r r: ,)rrLnter('t om .rkti\ ilctcrne I {r:tr:r: i :.. r: :.,ir: l:-:r
gruppen r okset ri* :.r :i('r. .r: \: -::':: ::r: :\s! :r.i:
kunneI Or erse den. D.r \ i c::!: :r:lr::.---]',..:c i ,i.
16. ft'bnr,rr tilL',rd Jet D.rnnr.:rr..: i ..- . :"..::.:.:
til crr "riHtiX" :trrin,;-.;rup:. - ::\ J(- ^--..r- :\..
nrJn$cminLrttcr t',r\i ir.t\i( :\1- ::\: -..::--. : : r:
idet .rlle arrangerncnter cr i...r

urrions-regi, ligesont r i

liste ovcr 5

.J

stvringssmliFrnL,Jtrii:.:

Stit Alrdersen iru 5,.ndc:1..'r'i - D-r ,'r. r:-'. *.,
Initiativpokalen for dit initiativ mc-rl Iei D:nm.:rk

,/i
,a;

-

-

:'i

dit virke som dvnamo i Jet verdenen samt clit S.r-p.r
mod og kampgejst overfor cn i udgangspunktct lidt
træg union. Held og lykkc med den nye stl'rings-

.n ffi3
:)

gruPPe."
Stig Andcrsen modtog med tak pokalen og den
tilhørcnde kurv med lidt godt til ganen.

\fr
fu'

Dagsordenens punkt 3: Aflæggelse afårsregnskab
Kritisk Revisor Per Holm kunne desr'ærre ikke r'ære
tilstedc hvorfor regnskabsfører Arild Larsen fremLrgde rcgnskabet.
Ilegnskabet udviscr et ganske pænt overskud på
109 t.kr., som sk1'ldes den forts;rtte medlemsstignin!1.

D. 3l / 12 2(X)1 r'ar vi 3125 mccjlcmmer. Indt;cgtcnre
ligger salccles i0 t.kr. ovtr brrrlget. Ldgifter til D\lF
er ogsa stc{et ()* ligqcr c.t. l-{ i.kr. o\ !'r trudgcl. Stjgrrinr,en :k\

lJc-:1.r. :t..1,.::r:t'.:,'::.::--:::: l: : :.

.

t l,rciet.

EliteLr.ir.:l:, : :'..' ::-.:: : :-. :.-: :.i --r :.-- j.- .--.'
I'rr.l*.tr.rr: :\::
i:-i:-"--:..:
:-l :'kt,-tniniLr i:i:(:,--r-r:: :: r:- :-i:-: ::-.::::
tur

.rrict :i.:i: .:' iC . *- \:r:..: ..:.- :
A-ilJ L.::..: .:-- r::.,:: : , i - : -

:.1

--

Regnskabct bler Er-Jr:i J:

4:

Behandling af ind-

komne forslag
\lodeledenn m.i;.-:.

-::.:.-- :\.r'. ::...i\!.:rf,r!:

nogen forslag.

nr.; -:::.::-

Dagsordenens punkt 6: Yalg af øvrige besty-

\lFK \userne og Bjarne Bartcls
Sr dktstcns \lFK bler rrclen modk.rndidater valgt til
Bj.rme Srrrcn:cn

Sportsudr'.rlgct. Frekvenskonsulent Jan Hackc blev
sen\'.1lgt med applaus.

Dagsordenens punkt 8: Yalg af revisorer
Kritisk Revisor Per Holm blcv genvalgt mcd appl.rrrs, - ligeledes blev talrevisor Kirsten Kristoffersen

relsesmedlemmer samt suppleant
Jørgen Holsøe, Ole Lund og Rcgn;rr Percr:cr ':icv alle genvalgt med applaus. Der var insr-n mo!ikrnr'lidater. Suppleant Svend Christensen blev ligelcclc's
genvalgt med applaus uden modkandidater

Dagsordenens punkt 9: Budget og kontingent
for det kommende år
Formanden fremlagde budgct for 2002. Buclgcttet
bærer pr.eg af, at bestyrelscn lrar besluttet,

gclse ai uoglc spændende artikler om modcller og

udstyr vi ellers ikke ser så meget til i bladct.

gclvalgt med applaus.

Dagsordenens punkt 5: Yalg af formand
Lars Kildlrolt blev genr.rl*i

punkt 7: Valg af udvalgsmed-

lemmer mv,

:: RC-:r::.,rrn ilk l.rr:1.;- .:: ::: : i: - r-::.\ :t.-i L:
ior;l kontotrnl:æri:::-: ,.- -i:-:
.-: -:: :::

Dagsordenens punkt

Dagsordenens

ri vi ikke

bor sp.tre mere op, mcn i stedct anvende uniorens

Sailedes

er det med vilje, at vi budgetterer med et beskedent

underskud på

3.+

Dagsordenens

t.kr

punkt l0: Eventuelt

Modclflyvenyts nye ansvarshalende redaktør Mariannc Peclersen fortaltc lidt om sit nye job som redaktør. Hun takkede for tilliden, at DN{F havde turde
ansætte en person som intct ved om modelflyvning
(endnu ). Marianne Pcdcrsen benyttede lejlighedcn
til at lavc e.n lille brugerundersøgelsc blandt de
fremmødto, Alle skulle indikere hvilke typcr indhold de altid læscr, sjælclent læser og aldrig læse.
Mødele'dcren takkede for god ro og ordcn og hær'ede mødet
Referent: Lars Kildholl

midler til glæcle for unionens mcdlemmer. DMF forlentes at stige - primært gnrndet medlemstilgang.
Trl,ksager og kontorartikler stiger markant grundet clet nve medlemskort ligcsom EDB og porto stiger af s.rmme årsag. RC-redaktionen er blevet stvrkct \'æscntligt økonomisk med henblik på frembrin-
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Svæveflyvning, F3F

Linestyrings-Unionen (Cl-Unionen) er den
danske landsorganisation for modelflywning
med linestyrede modelfly.
Unionen er tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) og F6d6ration Aeronautique Internationale (FAl).
Årskontingentet for år 2002:
Seniorer 275,-kr.

Juniorer

100,-

kr

Medlemskab kan opnås ved henvendelse til
foreningens kasserer, eller ved indmeldelse i
en af de klubber, der er tilsluttet unionen.
Unionens web-adresse:

www.modelflyrning.dk
POST BEDES SENDT TIL

Unionsformand:
Niels Lyhne-Hansen
Cormsvej 14
7080 Børkop

22.06 23 .06
12.L0 13.10

Knud Hebsgaard

Svæveflyvning,

F3J

Uffe Markussen,33 23 42 03

uffe-markussen@mail.dk SM F3j

Svæveflyvning, F3B

17.-18.08

John Rasmussen. 36 54 23

31.08-01.09

Jesper Jensen, 51 22 69

Svævefl

00 Johrv@post5.tele.dk

44

JM F3B

repæifusk@post.te1e.dk DM

F3B

repsej-tusk@post.tele.dk

F3J,

yvning, udenlandske stævner

03.-10.08

]esper ]ensen,51 22 69

44

VM

Finland

Kunstflyvning, F3A
03.-04.08

Ole Kristensen, T4 69 32 93

JM

17.-18.08

Torkil Hattel, 48 48 30 03

NFK- Cup

El

flyvning F5B-F5D

29.06 30.06
31.08 01.09

jan Abel,98 43 48 72, Frederikshavn
Peter Bech,44 48 28 08, NFK/EFK87

Udiagelse F5B
Udtagelse F5B

lnternational el-fl yvning
12.-21..07.2002 VM i

Helikopter
04'07.

tlf.75 86 6219

jM skrænt
90
6290 joergen.k.larsen@wanadoo.dk DM, F3F

, 75 24 64

JørgenLarsen,9T 93

F5B /F5D sami Flight Festival for F5F, F5B og F5D , i Schweitz.

F3C

07

Benthe Nielsen, 75 88 54

5-1

rotordisc@teknik.dk

Filskov Heli Fly-In

E-mail: lyhne@get2net.dk
Kasserer:
Per Sauerberg

Sønderkær 266
7190

Billund

Tlf. 75 3s 36 04
E-mail: sauerberg@mobilixnet.dk

*y r rs" ar nn
28-30.05. Hyggetræf2002

g g.r.,g"

n.1^g.r "?9"9å,

HaderslevRC Ole Kristenren 74 69 32 93

Anders Rasmussen
71 65 32 23

Bestyrelsesmedlemmer:
Jens Ceschwendtner

29.06.

Svæveflywetræf SMSK

Steen Høj Rasmussen, E-mail:post@smsk-rc.dk

Lundeager 28
2791 Dragør

Ttf.329474

Uge

28

Sommerlejr Sjælland

47

Falken

Kurt Hevang,98

20 44

16

Keld Hansen

E-mail: jg@walbom.dk
Carsten

S.

Uge

28

RC

Sommerlejr Nuserne

Otto Nielsen,

3.-4.

08.

Jet

træf

Holsiebro

Stig Andersm, 73 45 60

MFA

Jørgen Kaae Hansen,86 17 97 67

75338446

Per Kristensen

Jørgensen

Langgade 1b 1

iv

66

Stig Andersen

9000 Aalborg

E-mail: carsten@mail.stofanet.dk

03-04.08. Molbotræf

Aage Wiberg

10-11.08. HobbvflyveriræfKFK

Jørgen Holsøe 4,5 88 65

18

Søndergaardsvej 30

Herning
Tlf.97 20 97 37
E-mail: fam.wiberg@mail.tele.dk

Carsten Skamris
56 14 3877

7,100

14.08.

Oplisning

MFK

16-18.08.

Hvggetræf

Fredericia Mfk. Torben Enemark, 75 95 42 98

Gudenå

Per Nymark,86 41 50

52

Børge Thorup

Regeludvalg:
Jesper Buth Rasmussen
Alnavej 8

17.-18.08. Eltræf

EFK 87

[ens Damhøj Andersen, 2 I 40 57 88

9280 Storvorde

23-25.08.

Heli-hygge-træf

Sydkysten

Troels Lund 25 11 10

31.08.

2M DM, SMSK

01.09.

Opvisning

07

Lars Kildholt20159777

Tlf. 98 31 9i 98
Stæn Høj Rasmussen, E-mail: post@smsk-rc-dk

Unionens gironummer: 5 20 87 69

MFKGudenå BørgeThorup
(Randers Flyveplads)

06.-08.09. EL-træ|,

Sydkysten,

Bjame Bætels 40 68 46 63

Per

Nymark

MFN
Modelflyve Nyt
- det er

dit blad

Brug det!

Skriv om det der optager dig...

.
.

r
r
r

.

dinyndlingsmodel
din sjoveste oplevelse
dit mest fatale styrt
den flotteste præmie
den mestbesværlige samling
de gode oplevelser i klubben

Skriv og fortæI, om lige det du srnes
er vigtigt!

Stoftil Modelflyve Nyt
skal sendes til grenredaktorumc'ol ikke til den

ansvarshavende redal<tor-

Se

adn-r

side 7.

Organisationssiot, referater, indbt'delser
el.lign. skal dog sendes til de respektive unioners sekretariater.

Referater
der modtages mere end tre måneder efter et
arrangements afholdelse, kan ikkc fbn'entes
optaget.

Tekst
Tekster afleveres om muligt i elektronisk

form. Lav tekstens opsætning så enkel som
muligt - gerne i ei rent tekst-format og uden
specielle fornrateringer med spalter, bokse
el.lign. Husk, .rt ogsa for tekstemes vedkommende skal der medsendes et rrdprint.

Billeder
Billeder *.m -ni* r:-:!:
:c :-:{t:.!ler releraier. r'il 'l'ltr c :::;=::.:. :r :: :; i:]

-

h\em d.'.kJl ::::::.::. ',---. -. . :* :--:.
kume fortaelle, hvrn ir: e::--:--::::=: \1.:
undlad altid rl .-rir.:::=.:=:::=.:r=:
Vi kan og* t ru:< .::i:- : r- .:--::i i.5er

skette eller cd-ror. ::: i= =:
(Jltsa ikke lrgi iri :.::cs::.
JPEG-formatet
løsning.

:i:: +:.c.:
: llT r-.t:
i tr-;:
=:.::. i'.:..:.: ;-

Billeder fra Intemetrei €:: - :::-.: .:-.-:::;.
at de ikke kan bruges, O: : '.i ::::: s.c-;1tid vedhegges et p:irt:: ::..-:-:

Udebliver Modelffyve

Hp

ellcr er det blcvet L'e..k:J:*.: : :ir-:i..*n. ::
skal du snarest henveniie d:: tii iii loble
posthus, som derefter skal rek\'::.:- ei nvt tii
dig fra Østjyllands Postcenier.

Skifter du adresse
så husk at meddele ændringen bade

væsnet og til den respektive unions

iil Ptxi*kRiariat.

Ved eventuel udmeldelse
er det vigtigt, at du giver besked til din unions
sekretariat

-

og ikke bare lader r';ere med at

betale det næste kontingent.

I

I
I
I
I
I
I
I

Hermed bestillcr ieg:

-

Abonnernent

Følgende en*ehnumre {ræt krydsl å kr. 40,@:

br

reslen o{.2Cf,.2
(i oh 3 blodel, pris kr. 120,@

r

Ni,

stk. somlebind d kr. 75,-

i forverne:

- blå I gul -

grøn

I {rgong 2001,kr.175,- {rgong
-{rgong 2@0,kr.175,1999, kr. 150,-- {rgong ,l998, kr. 150,i {rgong 1997,kr.150,J {rgong 1995,kr. 125,n {rgong 1994,kr. 125,n {rgong 1993, kr. 100,n Argong 1992, kr. 100,! Beløbelvedlogt i check
Novn:
Adresse:

Postnr./by:

L

rød Z

søjv

l

Nr.

2

Nr.

1986:llnnntr
1987:trDnnln
1988:llnlnn
1989:Innnnn
1990:nn!trnn
l99l:!!n[!n
1992:nn!tr!n
1993:ntr[nDtr
1994:nnnnnn
1995:nlnnl!
1996:!!!nnn
1997:!nnnln
1998:!!ntr!I
1999:!nlInn
2000:n!!nln
2001:nllnnn
2002: n n n

3 j*.4

Nr.

5

l'&. 6

Ved køb for under kr 100,- tillægges et ekspeditionsgebyr
på kr. 10,- til dækning of portoudgiher Uden for Donmork
tillægges oltid et beløb til dækning of forsendelsen.

Badio - Modtager

Sælges:

Købes:

IAGUAR træningsfly m. WEBRA-SPEED
40, 6,5 ccm og futaba fjemstyring. BAEHAWK m. OS 46 VR-DF ABC motor. Og
ROBBE SUPRA m. PCMS Fjemstyring.
HURICANE 40L byggesæt. SPEKTRA
kunstflyver glasfiber, delvis færdigbygget,
vingefang 180 cm til ccm motor. AURO
WLKAN til L0 ccm motor delvis træfærdig. COSMO 3 til 10 ccm motor delvis
træfærdig. Automatisk lader og aflader til
fjemstyring. WEBRA-RACING 61F F LS
COMPETITION ny, har aldrig været star-

Flysimulator. Gerne med sendeboks.
Arne Christensen 56 77 3825

tet. WEBRA-SPEED 61 CHAMPION

kr. 312,kr. 395,kr. 385,-

ACT 6ch light 11 gr.
ACT DSO 8 Dobbeltsuper <1200m
ACT micro 9 incl x-tal gch

Radio

-

stk 4 stk

Servo

D200 169r. 2,7k9 BB - nr.1
D200BX 2,8k9 BB metal
D250BX 2,8 kg BB metal
04000 45 gr. 3,5 kg BB
Dymond D60 9gr. 1,8k9 v/4,8v
DymondD5000 45gr 3,5 kg BB+metal
Dymond D7000 54 gr 5,4 kg BB
Dymond D7500 54 gr. 7,6 kg MG, BB
Futaba 3001
4 stk
Futaba 3003
Futaba S'148
1 stk.

kr. 195,-t60,kr. 195,-,760,-

Dymond
Dymond
Dymond
Dymond

For køb og saig, tjek også RC-unionens
"brugtbørs" på hjemmesiden
mvlt'.rc-unionen.dk

235,t900,kr.105,-/400,kr.245,r'940,kr.150,J580,kr.235,J900,kr,

kr. 285,-/1 000,kr. 1 85,kr. 350,-

kr. 110,-

kr.

450,-

kr.
kr,
kr.

675,885,-

LaserArrow-4-loccm,trelkanthurtig kr.

485,645,-

ACT Gyro micro
ACT mini gyro
ACT Fuzzy gyro dobbelt
RC Simulaior incl. box

10

395,-

Byggesæt

ccm. WEBRA-SPEED 61 10ccm lettere defekt. \AEBRA-SPEED 40F SPORT. Startkasse m. diverse. Masser af tilbehør og balsa.
Sælges helst samlet for 8.500 kr.
Vemer Agesen, Møllekrogen 4,
9690 Fjerritslev. Ring på 9827 2329

Laser Mini 3D, incl

elmotor+gear/prop kr.

Laser3D7,5- 15ccm, 146cm,

FUN

&

3D

kr.

845,785,Limbo Dancer 4-7ccm 128cm ABF-exhem 3D kr. 1 245,lrvine ABC 40 - 46 - 53 kr. 933/1 067/1 1 45/1 295,k.2825,PAFP47 10-22ccm 178cm scale
kr. 1875,Hacker Spitfire 10-20ccm 171cm scale
kr. 185,ACT ME163 styro model til speed
ACT FOXBAT Styro model speed400-480 kr. 340,kr. 450,ACT Foxbat Twin 2 x speed

Laserlbrs 4-7,5ccm,170cm 4ch

begynder kr.

61

fiber
fiber

400-480

400/480

Jet, retracts, batt back up og digitale servo - ring
Overfly Model

-

Neptunvej

38,

Dk 8723 Løsning

tlf.fiax 75651771 I 40711771 alle dage 17.00-20.00
e-mail overf ly.model @ get2net.dk
www.overfly.dk

AEROPLAN KRYDSFINER

SIDEN 1948
Byggesæt til svæve- og gummimotorflr'.
Tegninger og materialer til veteran- og
skalamodeller. - Træ - lister - balsa - rør
profiler - beklædning m.m.m. På gensyn i

Vand- og kogefast birkekrydslin6r i tykkelser ira 0.4 til 12.0 mrn.
Pladestorrelse: 127 x 127'i22 x 122 cm
eller 60 x 30 cm.
Hurtig Ievering.

MODEL & HOBBY

os/f iner
Frodesgade 17 1, 6700 Esbjerg
rff.75 12 23 90
Fax75 12 23 35

Frederiksborggade 23 - 1360 København K
t t. tt-lz, tø. lO13. onsdag LUKKI]T
www.model-hobby.dk

Tlf. 33 l4 30 l0 -
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HELIKOPTER!

Drejer det sis om
- har vi varerne til de rigtige priser
Huftig levering

BREV

-

bestil i dag

-

flyv i morgen!

Vi har svarene på vore kunders

HELIKOPTER

spørgsmål

Vi har vores viden fra 27 års erfaring med

HELIKOPTER
Defior siger vi:

Spar tid

- Spar penge
Gåtil:

Hel
Tids

skriftet

Mo delfl

yvenyt

Strandhuse 4
DK-5762 V. Skerninge

i

kopterspecial isten

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

-

52

!

21.XTR TRUGK
3,5 ccm, 0'60 km/t på 1,5 sek.

ZENIT
MOTORER

@ .#,

{7 lorskellige}

-

.l,,f,$
plis
4695r)

Xraftlulde
Udskiftelige kul
og ljedre
Bronze eller

kugleleier
De

lleste har

højre/venstre løb

W...,.........1695r
trtO Sio* lt. Lancei m/ltittcouor .. 1795r

'gf

liission {konkurence clrassis) 2495,'
Bis 6 1 :6 El [0trs illse ..................:. 2495r
Bia s 1:0 llitro lotus 81ise.................

SST 1:10

STRATOS FART.
!gq!' REGULATORER
[acing lruck 1:10 ililro XTB-TT.......... 3495r

LEP

Katalog 2002 kan fåes

Alle biler er inel. kuglelejer!

(6 forskelligel

G.S. RACrlrG

- 4000 Hz
- 4 motorprogrammer

- lngen start set-up
hos landets hobbyhandlere eller Masser af Super Silicone produkter!
- Super Bec
olslange,
F.eks.
brænffi
couplers,
ved indsendelse af A4 kuvert
- Propelbrems
deflectorc ledning, Helicopter Landing Skids.
- Llusuarig garanti
trankeret med 14,50 til:
Også servohon, ball Gups, skruer,
;;iff,;T:.-: .
antenneholder fåes. Mange larver.
Banders llobby Inport.
AIIe produkter i denne annonce kan fåes gennem alle landets hobbytorhandlere.
Med forbehold for trykfeil og prisændring. Alle priser er incl. moms og afgift.

:. ....:575.-

Shuttle Plus:&

t#3
,Anrr
r

ivt:rs:rrv'

s3$-200t

os 70sz-H

#
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Denne molor er

:. \
konstrueret
til 3D flight og f.
.
F3-C konkur- !r

{ '
t

rencer. Motoren
er baserel pa prototypen 61SZ-H som vandt VM2001,
Monteringsmålene er de samme som 61- motorerne.
Den nydesignede 60K karburator har 3 uafhængige
justeringsmuligheder - tomgang, hoover og fuld gas.
Motoren er forsynet med 6 monterings-huller. Stempel og plejlslang er fremstillet i højstyrke aluminium.
Krumtappen er korrosionsbehandlet. Kan forsynes
med justerbar dysenal via RC-kanal. Levering juli02.

1/8 Subaru lmpreza
Nyhed - SY brændstofbiler 1/8
Vi kan nu levere en hel serie af 4-hjuls trukne biler med
3,5 cm3 motorer, følgende karosserier: Peugeot 206,
Ford Focus, Toyota Corolla, Subaru lmpreza samt Truck.
Bilerne kan leveres med 2 speed gearkasse. En virkelig
kvalitetsbil til rimelig pris.

1/8 Stadium Truck

Sanwa VG 600
Nu kan du få fjernstyringsanlæg til priser som for 25
ar siden.
Den gang solgte vi MRC
6-kanal anlæg med 4
servoer, akkuer og lader til
kr. 1.995,-.
I dag kan du få et helt
moderne VG 600 anlæg
med 4 servoer, akkuer og
lader til under 2.000,-.
Sanwa VG 600 har
servo-reverse og udslagsjusterang pa alle kanaler
Elevsystem er monteret.

KATALOGER - lo" din forhandter
eller mod frimærker eller check fra impoftøren.
Simprop Hovedkatalog 2001 - kr. 60,Simprop Nyhedsprospekt 2001 - kr. 10,OS Motorkatalog - kr. 10,-

Ny version af den populære Shuttle til en uhØrt lav
pris du far virkeligt noget for pengene.
Ny type bladholder med 2 punkts montering af
styrestænger, så du kan have en opsætning til at øve
hover og en til at flyve.
Forsynet med større dæmper, som Sceadu.
Halepitch kontrol forbedret.
Bladmontering nu med 4 mm skruer.
Nydesignet metalkobling med lang levetid.
Halestøtterne er nu 8 mm ø.
Kan leveres som byggesæt og som semi kit (samlet)
uden motor. F.eks. den nye Hirobo 36 helimotor.

FLYING SAUCER

Virkelig robust bil til 3.5 ccm motor. Justdrbar ophæng
og støddæmpere, vandtæt radiobox med støvdæksel
og kugleleje-sæt med 20 lejer. Kan leveres med/uden
motor.

Glasfiber Helikopter-kroppe
Fin forarbejdning og let-v€egt. Følgende typer leveres:

Jet Ranger til 30 og 60 motorer
Bell222 til 30 og 60 motorer
Ecureuil til 30 motorer
Hughes 500E til 30 motorer

Augusta 109A til 30, 50 og 60 motorer
Long Ranger til 30, 50 og 60 motorer
Jet Stream til 30 motorer
Air Wolf til 30 motorer

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

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

a

il - axmo@post3.tele.

dk

Ring eller e-mail efter gratis bilbrochure.
Se www.silverstarmodels.dk med Iink's] for
henvisnrng til leverandØrer
Vil du besøge os, sa ring i forvejen.

wwuu.hohhy-woFId.dk
Danmarks billigste
radioudstyr til din model
8 kanal standard FM modtager.

Magnum 45 ARF
Spv 88 cm - ......................,... kr.953,-

Vægt 19,3 gram. Pris kun kr.321,-.
Krystal kun kr. 50,-.
Micro modtaget fta k. 222,Krystal kr. 67,-.
4 stk. standard servoer med Futaba

Nebuta 2000 Svævemodel

stik kun kr. 350,-.

Spv200cm-4RF......... kr.

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

895,-

Som el-model med motor. . .

.

kr. 1040,-

Xtreme Lite 3D model ARF
Spv. '145 cm, vægt ca. 2 kg .

.

kr. 1550,-

Mikro servoer fra kr. 175,-.

SPACE WALKER.
Spv. 1570 mm - ARF - Kun ........
SPACE WALKER il ...................

Nikkel Metal akkupakker til modtagere lrakr.75,-.
Nikkel Cadmium akkupakker til modtagere fra
kr.

kr. 98,-,

995,-

Alt i ledninger, afbrydere og stik fra Futaba, Robbe,
Multiplex, Graupner, Hitec, Simprop og Sanwa
radioanlæ9.

kr. 1 095,-

\,
'p

:.aq,

Færdigpakke til begyndere
Pakken indeholder alie dele du skal bruge til en
iLyveklar model.

Comet
Færdig spods- og kunstf lyvningsmodel
Spv. 142 cm - ARF - Kun........... kr. 1298,.

'-\-

i

a
-a

,'s,

qi-

6

Model: Arising Star, beklædt færd gmodel og alt
tilbehør (spv. 1 57 cm):

3
F4U Corsair
Spv. 160 cm, - ARF - Kun......,.... kr. 1875,Spv. 152 cm, - ARF - Kun........... kt.1245,-

Motor: SC40 6,5 ccrn med kugleleler. Standard
dæmper, brændstofslange, gløderør og propeller følger med i pakken.

PICO CUP
fra lVultiplex med motor............... kr. 530,.
Komplet n . fartregulator,
2 micro servo og akku. .... ...........kun kr.1350,-

Coyote Svævemodel ARF
Spv. 132 cm, med krængeror. kr,454,Som el-model med motor. . .
kr.520.-

.

Pakke komplet med
l\4ultiplex anlæg og lader ............kun kr'.2795..

Radioanlæg: 6 kanal Sanwa anlæg, 6 kanal
modtager, 4 standard rormaskiner, genopladeli-

ge akkupakker til både sender og modtager

lJ

samt lader.

Samlet pris nun

fr. 2998,-

.,,lSt'

Trainer 40

Cougar 2001 3D ARF
Spv. 130cm................,..,............ kr. 1231,-

JrlJUtirujå

w

aL=

---:.-

Vi har simulatorer fra............,..... kr. 522..
Kabler til FMS simulator............. kr. 250.-

Startkasse.byggesæt.............

malet.,...,..

SE VORES HJEMMESIDE PÅ INTERNETTET
NU MED 2OOO FARVEBILLEDER

Spv. 146 cm, - ARF - Kun.....

kr. 895,-

.

Birgit og Erik Toft . Elvirasvej

kr. 330,-

Orion Svæver, spv. 150

cm

kr,281,-

Fåsogsåsomel-model..... kt.324,-

llobbg tllorld
v/

kr247,-

v.
kr. 195,Staner................... kr.250,Power Pane1.......,,.
kr. 185,El brændstofpumpe ...,..,...,.... frakr. 125,Glodehætte...,....... kr. 45,Startakku 12

Færdrg startkasse.

Seagull 40

kr.895,-

Spv. 1 55 cm - ARF

jy9 .;J-3rJ59.7J-*r*

1

.

DK-7100 Vejle . Tlf . 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

Vi sender som postordre i hele landet
Vi sælger kataloger fra:

HOBBY WORLD / JP
GRAUPNEB - MULTIPLEX ROBBE - SIMPROP - FLAIR GREAT PLANES - GOLDBERG SIG . JAMARA. KRICK. KYOSHO
Fo rbehold f or pri sændri nger!

Mf O nortensen nonngfl Ø>
-J,-O-.:f

JUNIOR
RC-FALDSKÆRMSUDSPRINGER
Vægt 250 g
Kan styres med 2-kanals anlæg
Kr. 830,00

Kr. 705,00

OMDREJNINGSTÆLLER
Viser fra 100 - 99.000 o/min

Kr.

Kr.345,00

SPEED 25 GT AERO

Ny4,1

ccmmotor,.........

WEBRA katalog

60.00

TO NYE KOMPLET MODELLER. DER MANGLER KUN 8 AA BATTERIER TIL SENDER

WINGO PORTER

Kr.1095,00

Spv. 1300 mm, med motorer

&

PIPER J-3

ry

ANGEL

Spv. 750 mm, vægt 240 g

Kr.1250.00

ffi!å
æ

Spv, 750 mm, vægt 220 g

s

Kr. 1265,00

MULTIPLEX NYHEDER NU PA LAGER
Modtagere

r

, til mindre tly
't med luld
-'.,:,.,..:
,,r,:

lll.,l,,,

rækkevidde

SKY CAT Spv. 1085 mm
Til 3,5 - 4,5 ccm

brændslofmotor

Med PERMAX 600

gearrnoior

. Kr. 750,00
. . . Kr.925.00

P|CO 3/4 vægt 9 g. mål 40x 1 7x1 3 mm . , .
PICO 5/6 vægt 1 4 g, måI 47x1 7x1 7 mm . ,

.
.

WINGO
Spv, 1100 mm, med motor

Kr.785,00

Kr. 375,00
Kr. 425,00
PARTENAVIA
S3'.'. 1531

mr.

uCer rncior

Kr.775,00

CAD 20 L
ROBBE CONCORDE
Spv, 800 mm, med 2 stk. SPEEI 1:.:

Spv 986 mm, uden

lvotorsæt

Kr. 935,00

motor

Kr.850,00
Kr.475.00

ECLIPS
Spv. 100 cm
Motor
1,5-2,5 ccm
Nu med

krængeror
Kr. 640,-

Besøg vores internetside på:

RAINBOW II YACHT
LIGHTNING 46

Længde700mm, medSPEED600motor

.... .... Kr. 1025.00

www.leif-o-hobby.dk

Velegnet for begyndere.
Længde 500 mm, højde 700

mm

Kr.795,00

Sprængfyldt med informationer til hobbyfolkel

Alle priser er incl.25"/' moms. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer, valutakurser, afgifter og andre forhold der kan indvirke på prisdannelsen.

ABNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG KL. 13.OO - 18.OO.LØRDAG KL. 1O.OO-12.OO
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RACERKøRE R, JAGERPI LOT
ELLER MÅSKE

II EtI KOPTERPI LOT!!
KYO5HO HELIKOPTERE:

9R60, NEXUS 46 & 30!
ALLETIDER5 FLWER

godt begyndersæt, helt i træ
DD^,
LINDY 25,

^ ?- uR*'".'

-dtt-?

KUN

I

Let at flyve. Flyver op
til 1 time/opladning.
lncl. alt tilbehøn RC,
batteri, lader m.m,

--*.==_f

1995,-

'å!;", 1098, -

kFb

-Å
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:. -

&'ry j
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2 m svævefly, komplet
m/fjernatyring m.,n.

tC
-f

Renault Megane - utrolig stærk bil
med aluchaøøis, fart op til 50 km/t.
Ko m pl et p riø m /fj e r n b etje ni n g,
batterier, Iader m.m,

Fra

F:,a

r-

1798

KYO?HO

U

944

1000r-

MON1TER TRU CK

Inkl.3.5 ocm motor
MC komplet
inkl. KC,
9uzuki eller
Honda

4500,RC motorcykel -5, to pkualitet,
aluhjul, chaøoio oø monosvinger.
Pris m ed st'a n d a rd -ti lbehø n
m otor, ø peed kontrol, akku - Ia d er
RC, m.m. Over 5O km/t
1

1:1O EIL med valgfrit karosaeri,
komplet med RC, akku.,
Iader

m'm' KUN2398
,-

5695,-

import og øtort lager af alle typer opladelige
batterier. 9pecialpakker fremøtilleø efter opøave.

Vi har eøen

Ring og hør om prieen
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Incl. modity tilbehøn
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USK ALTI D:

har reaervedele til
alt', hvad vi oælger!
Vi

Tlf. ?5 28 04 55 Far: 75 28 05 0O - inlernel: www.auloogsurf.dk

