r&.
.:tlr

W
F

G

r
.f: --\\)

<;'._.L

v

-

Storten på en god hobby storter hos

),,

WTTZEL HOBBY
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Permax 48O 7,2 V
SUPER TTLBUD

- kr. 548,-

PICO-CVB

kr. 58,- stk.

- t<r. 5?9,-

MULTIPLEX

$r,!'

i.ffi''
"*
rs-

MULTIPLEX COCKPTT se.t med 3 servoer, okkuer
&

lader

kr.2992.-

For folk der rkl(e

t6rr49

JET Combot

ffi
unt

?

b

ffi

b-,

:cder

kr . 1798,-

d måde ot

Multi

PT.CO

MULTIPLEX PICOLINE sæt med 3 servoer, okkuer &

lewr j neelldeæn

- kr. 629,Servoer

kr. 225,l^ 5-X3 Servo kr. 199,S-X4 Servo kr. 193, -

CAPGO
MICRO

^,IULTIPLEX
S-Xz Servo

IPD,l

- kr. t248,-

ODTAOER kr. 698,I ODTAGER kr.8?5,-

IPD DS

^^ICRO
Begge modtoger leveres uden krystol

^
,l ULTIPLEX's nye bilrodio

- er på loger.

Vi hor oltid et sfort udvolg af Futobo
sendere på loger.

PROFI CAR 403 Vario
PROPI CAP.7O7 Vorio

92

5øgode 26 - 47æ Ringsted TLF. 57 67 30
Åbningstider mandog - onsdog 11.OO 77.3O torsdag

-

f.eks. Futobo FC 18 med 1 servo

kr. 2098,kr. 2998,-

kr. 4495,-

-

Hjemmeside www.witzel-hobby.dk
fredog 11.0O -18.00 lørdag 1O.OO - 14.00

GODT NYT FRA
BEGYNDERTILBUD
Great Planes har gjoft det igen og lik ved
dette års Nrirenberg Messe kåret ikke
mindre end både årets bedste molormo-

del - Slow Poke 40 - samt årets bedste
svævemodel - Spirit Elite.
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'a'o'
PIPER CUB J-3, 1555 mm

PIPERCUBJ-3,1945mm
PIPER CUB J-3, 2286

mm

ELECTRI CUB 1500 mm .

.

.

1.040..
1.295.-

.

1.990.-

.

7n.-
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Disse nye nodeiler I ru TopnÅel CZ kan fås i to udgaver, ABC son e r tæ rdrye til beklædning eller ARF som er tætdigbeklædt med ORACOVER

DEN RIGTIGE START
- får den som rned stor nteres-ce og omhyggelighed selv bygger s n rncdel. sa han kender hver en pind I rno,jejlen. Det er vigligt at
man vælger el bygjesæt al hoj kvalitet og
med en ordent g \e. eo1 ng t l. for at opna el
godt resullal - ai spare maske 200,- kr. på el
byggesæl ai e:] dal E kvalitet, kan resultere i
mange æroeiæ: og r al man kommer skævl
ind pa h::bven Vc'l bud pa en god begynCerncc:: 1:nne være en PT40 Trainer fra
Greei F a.es. der ilere gange er kåret med
ar.:s b.=, is:: byg gesæt.

(
D|AB0L|G. Næste generation 3D model. Dlabolic er
udstyret med speciel pendel haleplan, der kan drele
næsten 180", hvilket gørden i stand lil at udfore helt

Kabriolin 3D.
lgen en ny 3D model, superlet beklædt med

ekstreme manøvrer. Krop og vinger er balsa og
krydsliner, cowl og hjulkåberGFK. Spv.1560 mm.
mot. 7,5-10 ccm
AHC 2.095,.. ARF 2.695,-

ORACOVER og kvalitet i top. Spv. 1400 mm for
el eller6,5-8cc 2t i8,5-12 cc 4t kr. 1.995,-

a

a

Pris med Oracover beklædningsfolie,

tilbehoroglim .....

EXTRA 3005, 1470 mm
EXTRA 3003. 1680 mm

kr.1.098,-

Pris med komplet stanpakke hvorALT er med:

CAP 232 30. Spv 2070 mm, mot. 35-40 ccm
ARC 4.19s,- ARF 4.99s,-

OS 40la motor, SANWA VG600 RC-anlæg,
opladelige accuer,
ladersamt glowdriver...,.....
3.695,Alternativ med Multiplex Prco Line

II

NIKE. Spv. 1770 mm
ARC

k

HC-anlæg

........

1.195,-

ARF 1.575,-

k3.795,-

EN GOD START
EXTRA 3301, (3D model) 2553 mm . .

,

.

3.995,.

-3

- hvis man ikke har lået bygget sin model og
gerne vil i luften i en fart vil AVISTAR 40 [.4Kll
være et godt valg. Modellen har en god
størrelse, 1520 mm, samt et assymetrisk vingeprofil, der giver den nogle helt specielt gode flyveegenskaber.

Adriana. Spv.2080 mm
AHC

1.265,-

Manta (svæver version), Spv. 2560 mm
ARC 1.285,. ARF 1.795,-

ARF 1.645,-

Kårel som bedste motor model ved årets
Niirenberg Messe
SLOW P0KE 1,5-.1.0 ccm siv 1270 1.n
Sjov
755.SLOW POKESPORT.10 156c
1005.-

hyggeflyver!

r-

!:.:':-. -:JCSl6l3r:::':

..... kr. 995,.
... kr. 1.795.-

:- : -:-.---.r

-

AVIS'IAR.i0ABF. 1520nm

:s

:a

: -,jr'.

:r---:.^:

s:',,":

.

^. :
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Mini Dixi.
l: .: -'.

-:--:-

::-::

::::eC 1=Jr

::

l,r-::å!

:,::

Rhino.

Aitc

(:. 3..!=
:B-<-j1-1,-::

__

39år

Ccrr?l

ABF 545,-

ANUEG

SP|RITEL|TE2000mm......,..

SPIRIT ELITE GFK,

ARF .. ... .,

.

,,.

798,.
598,.
1.195,.
945,-

595,-

1,195;

995,.

i

RCV58-CD m.

dæmper,..,,.,....kr.

BCV 60-SP m. dæmper
RCV90-SP m.

v n3e m rnctor og propel

FJERNSTYR'AIGS-

Kåret som bedste svævemodel på arets
Niirenberg Messe

mm
SPIBIT 100.2520 mm

e:ie

kr.385,-

PRISÆNDRINGER PA FUTABA

--;
kr- 3.5€5.-

SPIRIT 2000
SPIRIT 2000 mm ARF færdigmodel .

i \".

-

- Sporg Avionic til rads, hvis du
lænker pa nyt fjernstyringsanlæ9.
Du vil hos os altid la et godt tilbud og vi fører de kendle
mærker
FUTABA - MULTIPLEX GRAUPNER, HITEC og
SANWA

1.895,-

kt.2.270,-

dæmper,..,.......kr. 2.635,.. . ... ... .kr.3.255,.

MODELLER

BCV 129-SP m. dæmper

b

RCV motorer

Nyhed

NYHED

P.47D THUNDEBBOLT

1:5spv.2160mmfor35-70cc.,,,,..,

3.495,.
Sp'r. 2550 mm for

1 7,5-35 ccm
4-5 kanaler, 6-8 servoer. . . . . . . . .

P.47D THUNDEBBOLT

Vi lagerlører nu de kompaKe 4-taK motorer fra RCV

1:8spv.

1600mmfor10-20cc.,.,,...

1.995.-

.

3.895,-

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

I/\VIONICT

r

Frichsvei 25 ,

8464 Galten .

Tlf. 86 94 60 88

.

dog ikke på tilbudsvarer og i forvejen nedsatte varer.

Fax 86 94 62

88

.

lnternet adr.: www.avionic.dk

Samiidig med at Eiectric Flighl fejrer 6 ars
fødselsdag er vi meget glade for at vi pr.
919 2002 kan byCe ,/elkornmen i helt nye
lokaler pa Adressen hjorringvej 145D
i Frederikshavn. De mange kunder der har
besøgt os pa vores trCi gere adresse ved.
at det ofte har være:
og vi ser derfor

en p:esset" oplevelse

f'en:

a: ; !it^? v,se vores

mange produkter frem i rogle betydelig
bedre omgivelser.

Abningstider

I

forretnlngen

:

Mandag: '15.30-20.00
Tirsdag: 15.30 - 18.00
Onsdag: 15.30- 18.00
Lørdag: Efter aftale

Telelontider:
Mandag: 14.00-20.00
Tirsdag: 14.00 - 18.00
Onsdag: 14.00- 18.00
Lørdag : Se åbningstider

holder abent hus den 2. og 3. november lra kl. 10.00 til 16.00. hvor vi byder pa
en bid brod og lidt at drikke.
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Junior byggesæt af depron med motor.
gear. klappropel og farlregulaior. 595..

Chicco

ses pa vores l.jcnr::iesid3 1 uge for.

Up
: a--...'

-,:c Sp..3i c-.

[r_O6-

lden torbincletse vil du ogsa kui'tne fincle
specielle liibuci. TilbLtci(ictrc vjl kunnc

-?1

:c:crsæi cg crccel

:.:

l.'led 2 servoer LIS-X2

BB5.

Pots
215,-

BEC
Chicæ byggesæt af depron med motor/gear/ Schulze Slim 05be 5-10 celler
Schulze Slim 1Obe 5-10 celler BEC
klappropel og lartregulator. Spv. 61 cm,
flyveklar vægt
595,- Schulze Slim 20be 5-10 celler BEC
Jeti Jes 050 6-8 celler 5V BEC
Pots byggesæt al depron med motor/gear/
JETI modtager 4 kanaler 1 0g
klappropel og farlregulator. Spv. 58 cm,
750,- JETI modtager 5 kanaler 99
llyveklar vægt
Grp. XP B modtager 4 kan. 69
2 stk. C141 servoer, 7 Ncm, 5.fu

250,275,-

1309

195,.
250,-

2509

lc
*'

,&f "å

t

295,-

:-^

\c:

Li-ion akku 7.2-V,

t5i -A

,. - _

:'

r?i

,.si

(

l,i

ira

Lithium lader

Spv. 120 cm, llyveklar vægt ca. 3509
Motorsæt (gear) med 2

Mange iorskelllge nc:cr gear kcirbriationer.
195,.

_

Den bedste modtager til in-door
Schulze A435,4 kanaler. 6,5

AQA

llar du provet sættet fra Multiplex og ønsker
mere power. sa er losningen en børsteløs
motor med regulator. (svarer til en 5 ccm)

V:

lar ogsa levere.

roio,er

Vores Sky-Cat er testet med PHASOR 30-3

sa skai du kun selv

og

sen'oer og Gyro.

#

gram

Schulze AB35w. B kanaler, 13.5

365.-

Hacker borstelose

i

Vi har brugt en RC-3000HV (NiMH) akku.

' Du kan lade den med 5A uden problemer.
Vi anvender en Schulze ISL-330d pa
Automatik (5.5A) og det virker perfekt.
lSL6-330d 5.5A,1-30 celler,2

Større helikoptere:
Logo 10 Easy rotord.105 cm. 10
Logo 10 rotord. l15 cm. 10-'14

c.

cel.

2:

1875,-

Tilbud Motorsæt

2795,-

1 PHASOR 30-3 motor 2209

udg.

1,350,-

2.195.'

1 JES 40-3P fartregulator med stik
Vi har testet Logo 10 med 12 x RC-3000 HV
, t t0 x nC-eOOOHV mlstit<
og Mega AC22l30/3 med JES 40-3P Opto
og et 17 tands tandhjul. Det virker som et
Under alle flyvninger har vi anvendt
godt og stabilt setup.
Schulze s AB35 modlager og har ikke
Mega AC22l30/3 med JES 40-3P 1.550,- bemærket sa meget som et flip. Vi har f øjet
sammen med andre på vores plads (FMK),

Tilbud Heli-motorsæt
1

500,-

celler RC 3000HV den letter elter

propellen (APC 11x5,5E) og ved blandet
flyvning er der 9-1'1 minutters flyvetid.

1l Helrkoptere (Logo og HORNET)

1:

2.430,-

elektro-sommerlejer i Veerst. i Langstrup
(NFK) og i Greve til elektro{ræffet.

, 1 MEGAAC22/30/3 motor 2209

gram

'10

bare 6-7 meter. Sky-cat en kan hænge

Løse motorer. gear, tarch,ui kug'eleler m,m.

Beklædning: l,Aylar 2.29 m el. 7.09 m

Wespe, byggesæt i træ og kul

:.e'es'a:iissanle:.

185..

Kulstænger: 0.50.7 1.0'.3 1.5 2.0 3,0
Kulrør, Aluror, plastror cg p ano trad

Tiny Funf lyer byggesæt, laserudskåret 425.Delta STAR 500, CNC udskåret træ
395,Little Bee, delvis bygget(vægt <100 g) 695,-

Vi forer alle reservedele t I HOFNET ll!

ic:ie.e

750,-

og den er lorberedt til 4 stk MS-X3 servoer
Tillægspris for 4 stk. MS-X3 servoer 690,-

2950,-

-Q20,.

Rumpler Taube. krop og vinge af skum 480,-

propeller

servoer

;^:\'trT.^ Q^:\'l; 7Ei' ?n4
:"v L" år nU OQSå

TILBUD 4: Kan bruges bade inde og ude
Jeti 5k + 2 stk. C261 servoer
670,.
Jetr rn'n;-cl'a'g:':-l E c:
r rLi,,--^'^.c^^-1i
a-.
!::
L Lrl urr Lc s, olv

Heli + Gyro + 4 C1041 (BB)

cm

Modellen er den mest holdbare I sin klasse

1650,-

460- Vi flyver selv n:ed en Horiet cg kan derior
i,s iod: 6 6 69^^ elel i.:Cbet.

2 stk. C261 servoer. 15 Ncrn. 8g
. 5.. g
2 sik. irS-SC sel";oel. 7

æ

pitch

250.-

*

æ'

SkyOat EPP model spv. 108
HORNET med colleective

JES 40-3P fartregulator med stik

1 12 x RC-3000HV m/stik

r

Schulze A835, B kanaler, 13

gram

500,-

æ
SPEED

4M

,,ffiyr.r

stti

Kabriolin, ny 3D model spv. 140

cm

lnlelli Control 5A, 1.25 celler.

1.995.,

l,4eget gennemfort konstruktion med vrrkel

Q

ccr.

Jlot Iinish. Lev. færdigbeklædl. Motor 7

udg.

1.350,-

lSL6-530d,6.04,1-30celler,2udg.

2395,-

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

lSL6-635+,8.0A, 1-36celler,2udg. 3195,|SLS-9359,10A, 1-36 celler,3
5595,330/430/530/636+ kan også lade Lithium.

udg.

o

l,lEGl c:rs:: cse

l.lEGAÅClbi5x
The Artist. F3Ar3D. spv. 156

cm

2.195..

Meget gennemlort konstrukt on med v rkelig
flot finish. Lev. færdigbeklædt. l.,lotor 7 ccm.

ProJeti Spv. 82 cm med

F

sp.400

Mini-STAR JET sov. 85 cm. til so.

H

625,-

400

535.-

l,lEGA AC22 1C

vægt76g

695,-

x

vægt 1009
l,1EGA AC22 20 x, vægt 1649
l.lEGA AC22 3C x vægl 2249

Easy{ly

PHASOR '5-3. I ce:ler 6x5. hurtig
PHASOR 15-4, 7-B celler 6x5-Bx5

9x5-

725.725.-

10x5

PHASOR 45-3, 12 celler 11x6-11x7

850.1

250.-

Vægten på 1 5-3 og 1 5-4 er 1 339

CD

195.-

1 125,-

Terry

TILBUD 385,- FLYSIMULATOR med Game ComTilbud med motorog propel TILBUD 440,mander (styreboks)
Terry med 2 C26'l servoer TILBUD 800,- Easy-fly llysimulator
595,750,STUNTMAN Spv. 82 cm, (til 7-B celler) 645,- Piccolo + Easy{ly flysimulator
895,+ 3 stk. MS-X2
1.195.- Easy-fly + Piccolo + Add-On CD
Terry spv. 105 cm, til sp.400

Add-On CD til Easy{ly
Aerolly prolessional + interfacekab.

OPTO
/OPTO

Jeti fartregulator 40A m. BEC /

670,825,-

servoer

30-3 vejer 2209 og 45-3 vejer 3039

Jeti iariregulator 70A m. BEC

EOE

flysimulator

Add-On CD til
Aerolly professional

Jeti lartregulator 30A m. BEC

.,F

485,-

Easy-fly llysimulator
Easy-fly + Piccolo + Add'On

'PHASOR"

PHASOR 30-3, 10 celler

(Kræver elevstik I din sender)

Piccolo flysimulator
Piccolo + EasyJly

Jeti fartregulator 1BA m. BEC

k*

195,1 495.-

695,-

850,Der g'res rabal ved kob af motor + fartregl

E

G

Vi forhandler ogsa AXl. Hacker og

Pieiterberg bcrslelose notorer samt

Tornado ll

Toro 300

a^-,-,^^,.,-.^,^,rI.

n:c :: =+: : - - + CAl,lSi.n 8x6 - ^a..

Toro 300 Spv. 93

gear 5:1
Tilbud med 2 stk. C26r
Tornado ll Spv. 122
Kan ogsa anvenCes

^3^,-^

l,lc-12
Cockpit
','1.'2 .::'=.-':-a'-aa2--,

'.'- '21:-:-'.:'z- =::^;J R7C0
: :': a- æg -a= :)5-o .rr,ugar'

se:.c:'

cr : I C0l,l::-

Med 2 sik. l,/icro 250 38 l.1G

I

motorer. vægt 769

Jeti borstelose moiofer

FLYSIMULATOR med interlace kabel

til senderen

i'

s::,c:.

e'e;iifo.

1150.1795,1125.-

C::.;::'.::c:;:e'a. æc scn b lede 2695.-

a'

Tqr-

)

!n

Fås i farverne: Hvid/Gul/Rødi Blå/Grø n/Sort

Diabolic, ny 3D model med 'all-moveing tail".

Tape til beklædning/decor. 50

Denne model giver helt nye muligheder

mm
Glasfiberforstærket tape 25 mm
Glasfiberforstærket tape 50 mm

30,35,-

indenlor 3D flyvning. Meget gennemlørt
55.- konlruktion med virkelig flot finish. Leveres
Rabat ved kob al flere ru ler, se vores www.
færdigbeklædt. Motor 7-'15
2.595.-

RÆ

ccm.

PREDATOR F3tu3D model spv. 167 cm til
10 - 1 2 ccm motor. Dekoralionssæt som
billede medfølger. Flot model med 3D mulig-

PICO JET CON'IBAT 400 Spv. 9C c:n.

595.-

I30.-

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

--1.*-:

\-P

PICO.CUB

b-1--

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

servoer

celler)

530.-

+ 2 stk. MS-X3
865.TWIN STAR Spv. '142 cm, (til 7 celler) 640.+ 2 stk. MS-X3
975.-

servoer

Schulze 4435. 4 kanaler. 6,5

365,'

gram

500,-

Schulze AB35w, B kanaler, 13.5

også i en let elektro version beregnet for
1 02 celler. Krop, ribbevinge og højdel
sideror opbygget i balsa.
1.395.-

Schulze AB35s. B kanaler. 13

1

ARF

GFK krop og ribbevinge, højde/sideror.
Pris færdigbeklædt (ARF)

Alliance

gram

Supra 40. Spv 143 cm. Molor 4-7 ccm. Lev.

1.495.-

gram

gram
Jeti 5k plus. 5 kanaler, B gram
Jeti 7k mlni, 7 kanaler, 15 gram
Jeti 4k plus. 4 kanaler. 9

500,250,250,325,-

Servoer med UNI stik (Graupner stik)
2 stk. l.1S-X2 servoer. 7

345,-

2 srk. l.1S-X3 servoer. 20

345,-

Ncm
Ncm

t [r"L"io iftg Bt t yrpmznt

Diablotin

1 09 cm. Krop og vinge af 975,forrnstobt depron. Til B celler, 700AR /
B00AR CP1300. l,lotor: sp. 480 migear,
lJega eller Hacker. Leveres malet

V/ Jan

A liance sov.

TWN STAR

#I

Extra 300 "3D"

Egner sig også til elektro med 10-14 celler.

795-

t.t.1ti'

Md

Supra 40

Extra 300 "3D" Spv. 127 cm. Motor 4-7 ccm,

PICO.JET COMBAT TWIN.JET

+ 2 stk. MS-X3 servoer

@-=

Æ-*s':
-.1- . ?-i\
"ff;

Abel Hjørringvej 145D

9900 Frederikshavn tlf. 98 43 4872

Telefontid:

Forretningen:

Mandag 14.00-20.00

Mandag 15.30-20.00

sp.400 m gear. Krop og vinge i formstobl

Tirsdag

depron. Leveres næsten færdig og er malet.
Diablo Tiqer spv.92 cm F3Aversion 925.-

Onsdag 14.00-18.00

Tirsdag
Onsdag

lnternetbestilling er åben døgnet rundt

Lørdag efter aftale

Dlablotin Tiger spv. 92 cm (Fun)

tiT

895,.

14.00-18.00

15.30-18.00
15.30-18.00

w.hobby'world.dk
Færdige fly, nyheder

Hype 3D. færdigmodel som kun vejer ca. 2
kg og kan flyves med en 8,5 cc motor
Længde 156 cm. spv.152 cm. Kun kr. 1850,-

lndendørsmodeller

Pico-Baby, Spv 93 cm., færdigmodel med
motor, gear og propeller.........Kun kr. 658.,

\t:'

lndendørsmodeller

Tilbehør

Pico Stick: Færdigmodel med motor, gear
og propellel Spv g7 cm............ Kun kr. 295.Pico Stick pakke: Færdigmodel med motor,
gear, propeller 2 stk Pico seruo, fartregulatol
7.2 volt batteripakke og modtager med
krystå|.................-... Kun kr. 1195,-

Radioudstyr til inoenCo6modeller

[,4ootagerå:: :'-

(rys:a:'

-'. 1

aid"r.2?1..

Kr. 67.l.a kt.175,,
Fartregulator 24
Kr 136,Farlregulator 5A
Kr 165,Seryo 5,9 gram
Kr 23B,Seruo 9 granr
a.a <. i75.,
Batteri 7.2 volt 25C Fai ). Oa.
. Kr.88.Batteri 7,2 volt 280 nr3i
.. .. kr.108,Batteri 8.4 volt 600 nai N l,1r ... ..... <r 85.N4icro

l\,licro rornas{ -i.

........

&
*"

Lupo, Spv. 93 cm., færdigmodel med motor,
gear og propeller.......................Kun kr. 529.-

.
.
\ l,.h

Tiger Moth: Færdigmodel med motor gear
og propellel Spv.B1 cm........... Kun kr 495.,
Tiger Moth pakke: Færdigmodel med
motor, gear, propeller 2 stk. Pico seruo.
fart.egulato( 7.2 volt batteipakke og
modtager med krysta|............ Kun kr. 1395."

Gambler 40, faryerig sportsmodel til ,5 eller
7,5 cc motor
Spv. 146 cm., færdigmodel.....Kun kr 1150.-

F-16, færdigmodel med motor og

propeller...........-.....................Kun Kr. 574.-

Motorsæt til indendørsfly trå cWS,
Multiplex, Graupner m.f.. Gearing 3 5 1
4.14:1, 5 86:1. 7:1. 8.6:1. 9.66:1. 10.7:1 og

Y+i

'11.77:1, med carbon børster.....

Fft

kr. 172,-

Gearråmme lor motorsæt. ... ...........Kr 28.Prcaelleraksel .of nororsæl .... ..... Kr. 10,-

Glr: sl icer icr rcicrsæt. . .........Kr 10,Kc:. aie i.: -cirisæt

F

.... ....... ......Kr. 17,-

Propelle. til indendørs. og parkmodell€r,
J-r uuo. - i i J'aii

: ::: :- S:, ':' --

Alienator GP vg lyrence s-.;:*;-:e : I 5
- 3 2 cc brændstoholcr e:lef eCC e]-Toi..
Spv. 100 cm. færdrgmodel.......Kui <r. 638.-

J.3 Cub pakke:
A-10 Warthog. FærC gmccei med to
ianenheder. Pris er rkKe faslsat.

--:

-:-:-

Gi.-. :'e:l:..csi'e: 6x 5, 7x6', 8x4.3'.

;:l_:.1

<-- .. :::
Fæ-:,ET:cei Tsc:cio.

-

geai p:caet',ei 2 S:i Prco SeryC.
iartregulator. 7.2 volt battenpakke og
modtager med kryta1...............Kun kr. 1295,"

B-2 Bomber: Færdigmodel med molorer og
Beaver, Færdigmodel med nctor. gear cg
propeller. Pris er rkke tastsat.

8

te -a/:7'-ox7'10x47 10x8', 11x
7'.',', tt'. i3 x 6 5, 13 x 9 . 14 x7"a9 14 x
'10............ .. ..
.....Fra kr. B,-

4

propeller. Spv. B6 cm

Kun kr. 465.-

Flight pakke til indendørs modeller:
2 stk. Pico 5,9 grams seryoer, fartregulato..
7,2 volt batteri og modlager med krystal.
...................Kun kr. 900,Flight pakke til indendørs modeller:

Rapier, deltaily til 6,5 - 8.5 cc molor.
Spv. 1'16 cm, færdigmodel....... Kun kr. 956.-

2 stk. Naro 9,0 gråms servoer, fartregulalor,
7,2 volt batleri og modtager med krystal.
...................Kun kr. 775.-

Flysimulatorer
Slow Stic, Langsom færdigmodel med
motor, gear og propeller. Pris er ikke
fastsat.

Zero, parkmodel med 280 motor/gearsæt
Spv. 71 cm, færdigmodel.......... Kun kr. 598.-

Kabel til FN.4S simu1ator................. kr. 250.Fasy Fly simu1ator......................... kt. 522,Game Commander, som Aero Fly men med
senderpult..........................-....-......-.kr. 77 5,Aero Fly simulator Proif., 2 piloter kan flyve
samtidig...................,.....,.. .............kr. 1150.Game Commander Proff.. som Aero Fly
men med senderpu|t........ ..............kr. 1485,-

Fokker: Færdrgmodel med motorer og
propeller. Spv.93 cm. Pris er ikke fastsat

Se vores hjemmeside på internettet, nu med
3000 varenumrer og 2000 farvebilleder.
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Aben: Mandag - fredag: kl. 10:13 +15-17.30 - Besøg uden for nævnte tider efter aftale.
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Poul Møller har testet en ny modtager

ktører:

. Spiffire igen, igen 1&17
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Lars Pilegaard fortæller om en gammel kærlighed
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l'oul Meiller

En spændende
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Lars-Jørgen Kroll fortæller om den hjemmebyggede motor
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. Starvving 4041
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Forsidens store billede viser

RC-Unionen

Henning Nyhegn igang med at

Fritflyvningsunionen

finindstiller motoren på sin

Liniestyringsunionen

F1C model

lige før en trimstartved EM i Fritflyvning
i Ungam.
Forsidens lille billede viser kurveklap, haleplan og vingevrid der kontrolleres af den
elektroniske timerenhed. Det lille hjul kontrollerer haleplanets beveegelser via servoen.
Læs mere side 38-39
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Test

af

schulze
al pha

,*

83sW
modtager
jeg hørte de forste rvgter om en mocltage
fra schulze under en pause i combatt1nningerne ved Hanstholm i pasken. Det var
noget med en modtager specielt beregnet til
elmodeller, og der var også noget om at den
var meget god til at undertrykke forstyrrelser - ja, den skulle sågar fungere seiv om en

anden sender taendte på samme kanal. Det

lød jo alt sanunen næsten for godt til at
være sandt, men da jeg har gode erfaringer

ninger

.-rf mo.it.rgemes inpui-dr.l. Det kan
nemlig have uon-qkede bivirkninger - disse
er dog ikke omtalt.
Hvad bogstaveme apdr står for forklares
ikke, men de deekker en digital efterbearbejdning af signalet. Modtageren er konstr-Lleret så den ikke sender uønskede støjsignaler videre som impulser til servoeme.
Hvis signalet forstyrres fastlåses servoerne
til signalet kommer igen (som i en PCM

med produkter fra det tyske firma, bestilte
jeg efter hjemkomsten en schulze modtager
hos Electric Flight Equipment.
Der var lidt leveringstid, men efter ca. 3
uger modtog jeg en kur,ert med en lille grrl
modtager og et girokort. Den mediolgende
brugsanvisning - på tysk og engelsk - blev
studeret, for nu skulle det undersøges om
schulze selv be- eller atkræftede rygteme

modtager). Fortsætter forsh'rrelserne, afLrrvdes sigralet til sen'oeme simpclthcn.

om modtagerens fantastiske egenskaber.

til servoeme. Ligeledes forstyrres modtageisen heller ikke hr-is en PCM sender på samme kanal taendes. Vejledningen understreger dog,

Modtagerens egenskaber
skriver dem

-

som schulze be-

Der

lii

aldrig blir.e sendt signal til sen'oer-

ne sa cle skal arbcjcle r,rden for deres norma1e

ler hvor mange gange al den ovennær'nte
elektronik har været i arbejde imens modtagerne har været tændt.
Nogle gode råd fra schulze

For at få så få problemer som muligt anbefales at:

.
.
o

arbejdsomrade.
En anden speciel ting er, at hr.er gang der

sættes strom tii modtageren, tæller den sen-

derens kanal-signaler. Hvis en anden sen-

o

cler med et andet antal kanaler tændes, sendes signaler fra denne ikke videre

Det første der står i vejiedningen er, at modtageren er specielt beregnet til brug i el-mo-

at dette ikke beh.der at to kan flyve på sam-

deller. Lidt længere fremme kan man læse
at modtageren har asc og apdr.
Betegnelsen asc står for automatisk signal
kontrol, og skal bevirke at et for kraftigt signal reduceres, så der ikke opstår overbelast-

Endelig kan modtageren genskabe det

B

t-ln'er. Derior er der monteret en lysdiode
pa modtageren, der med blinkkoder fortæl-

me kana1.

originale sigr-ral, seh- om det forstyrres af en
kraftig elektrisk impuls fra fx en elmotor.
Alle disse ftrnktioner bevirker at forstyrrelser ikke så let opdages mens modellen

.

at motorer med

kr-r1

altid støjdæmpes

at

modtager og antenne holdes
mildst 3 cm r'æk fra motor, regulator
og "stærkstrøms" kabler

at kableme holdes så korte som muIigt. Heist ikke mere en 12 cm mellem
regulator og motor og 20 cm mellem
batteri og regulator.
at sno alle kabler længere end 5 cm.
Specielt kabler ti1 motoren kan udsende meget forstyrrende HF signaler
at antennen monteres så mindst h.rh -

delen af dens længde hænger irit
uden for modellens krop.
Disse råd gælder også andre moclt.rgere, og
i hvert fald en enkelt Tilin Tet i min egen

klub fik kureret

r-rnoder, da modtageren
r'æk
lra batterikablei og reholdt f-l),ttedag
gr-rlator.

En lille

specialitet

dcrimod blinkccie

nr-r lr.stist og iortalte dcrmed at der havde \'ærL-t iorst\ rrelser i sig-

alpha 835 nrodtagercn har tilsluhring til hele 8 servoer. For ikke at det skal blive stik det
hele, har schuizc valgt at lade det ene af 6
stik betjene 3 selvoer. Det kan gøres ved art
strømforsyne de tilsluttede servoer h:a et arf
de andre stik. Schulze leverer adapterstik,
hvis mar-r rril bruge mere end 5 serr.oe4 sor-n
der er direkte stik til. Men hl'is man ta:nke.r
sig lidt om, er det ikke sviært trt lodde sii
eget stik. Til en af teshnodelleme r.ned tt,
krængeror loddede jeg et adapterstik nteri
5-polet MI']X stik - noget dcr cl rnegc.i '.rtlbredt blandt sr'ævefolket ti1 r'inqtsen oer-.
Med et sadant stik slippcr nr.rrr () '-.: 1' 'r .:i
montere vingesen'ostikkene. c1irekic I morl-

Som det sidste blev rnodta5;elen sat i en
lm-sr';er.emodel, der bler. sendt af sted i en
tennikbobbel. Selv med modeller.r så langt
r'æk at jeg næsten ikke kurure se den mere,
virkede den perfekt, og med lidt rystende

tageren.

knæ fik jeg styret den.

Der er ikke noget specielt siri

iji cn evt.

modtagerakku. Her t-na .tlt\ €tr.(ics trr lcdig
kanal - om nodlcr-rdiqt qeuncir et r-kabel,
hvis a1le servostik tr i Lrrng
Praktisk afprøvning

Den fcrrsie mor-lel alprha modt.rgelen blev
sat i var en ProJeti. Demre herlige lil1e

model

nalet.
Schulze-mo.1i.,rgcrerr blev nu sat or.cl i en

rolrlre Diamrrrrd \o Lin-rit med en stor Ultra
mL)tcrl-r)i i-j ceiler. I denne model 1øber der
c.-r.

iil -\ grruem

kablerne, men de er laugt

ira iloJirgeren, der er placeret i bagkrop'aL.n Og ricr var da

heller ikke i testperioden

i'!r)qcn f()rstyrrelser overhovedet på model-

leir.

Jcg fik i tcstpcrioden ikke undersøgt orn
modtageren igrorerer andre sendere p.i

samme kanal. Mer-r som schulze selv skri-

veL er det ikke noget man i praktisk kan
bruge så flere kan flyve på stlmme kanal det er udelukkende en ekstra sikkerhed,
hvis et fjols (undskyld udtrykket, men det
dækker) får teendt en sender på en karnal

havde allerede flojet en de1 med en Jeti
modtager. Med denne rnodtager var der
enkelte små uforklarlige hop og r.rik - specielt når modellen fløj direkte imod sende-

der er i brug.

rcn. Med alpha'en holdt disse unoder op og

pakt modtager, der holder hvad fabrikan-

ProJcti'en fløj nu snorlige - når det var det
den skr-rlle. Og det på h'ods af at schulzes
r..rc1 om pl.rcering ikke helt kumre holdes i
den lille kltr;r, |11 ol batterikablet løb lige
forbi rlcrrlt.rqcrL.it, orf regltlatotcn r.al placeret lige Lr-r{ .i..n. \ii er r1et jo hcller ikkc de

terr lover. Den har i hele testperioden funge-

Konklusion

Eitcl at or.er-rstående rrar skrevet færdigt,
fik jcg lejliglied ti1 at teste schulze-modtagerens prastaede ignorering af andre sendere
på sarnmc fiekvens. En model med mcd
schulze 835\\. modtaecrcn blev udsat for 2
andre sendere pa samme frekvens. Med
nedslået antenne gcnerede ingen af dem
forbindeiscn me1lem den iorst taendte MPX
3030 sender og rnodtageren. Anbragt lige
ved siden at modt.rgerer-r og med antennen
oppe kur-rne den enes tilsteder'ærelse spores
med svag sitren i lorene - der var dog stadig

kontrol over dem fra 3030'eren. Den anden
sender var i stand til at blokere for signalet
fra 3030'eren, hvis dens antelme bler.holdt
lige over modtageren på en sådan måde at
den faktisk skærmede af for 3030'eren.
Vi prør'ede selvfølgelig ikke med modellen i luften, men denne noget primitive test
viser ;rt schulze-modtageren faktisk er i
stand ti1 at ignorere andre sendere på sam-

me fi'eklens. Det må gentages at det ikke
kan bmges til at {lyve flere på samme kanal,
men krm må betragtes som en ekstra sikkerhed bygget ind i modtageren. At der
havde været forstyrrelser kunne bagefter
ses på den

blinkende lysdiode.

schulzes nye modtager er en plisbillig kom-

ret perfekt, og uden at no-

gen former for forstyllelser har vist sig på de tre
modcllcr dcn hal siddet i.

Specifikationer

Jcg har' .rllerede kobt cn

Nar n

schulzc 835!V

tr p1'

3r ml Iz F\1/PI)\1 singlt conr ersiur

Store:trrrt'i::t i.r' .t. l -, :'.: i . rlt - ,l'r'.
kxt \Icr-r ti.:. .1.'l .-: ltt ,r i r, :: t:-..,:!.
cellet', er tic.t el .tc. ::a.':\-..::::Jr i-',-i-:t't-.komr-nutaioren.
EI'tel et 1..ir'.-,::iirl::-jir-'r

Efterskrift til artikel om schulze modtager

l0 {i

l/

jt.....:. . j

modt.lgercn ft..nt frrr .:l ijckke ir :.iit.ir-t'i -

der

lrar

dc ikkr' r'aret

n()Sc1t

lor:ivnel:ut'.

For at sikr-c n.rig.rt hrnktionen virkede, slukkede jeg et par gal-rge kort for senderen. Seh'
om der var andre sendere i drift stod servo-

erne stille under hele forsøget. Lysdioden

\

I

e.ir:;.r.ir:

Eaiicrict til:luller k.rnrl i trg rtr
cle t fcmpoletle
stik. Vingesen,oeme fiir sign;rler fr.r et fællcs stik
af berrenc pra

::",
!irr,ittLrt iiru:
sirirntkr.rv

\,

:,rm \
-l-5 ccller (3,() \r
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Gammel kærlighed ... o.s.v.
Lars Pilegaard

fortæller om, hvordan han endnu engang endte med en Spitfire på byggebordet

|eg har det med Spitfire som konen har det
med bømefødsler. En gang og aldrig mere
lige indtil en 1'ndig lille sag slelter al erindring om smerter og ubehag. Hun er efter

et par modeller forlængst bievet klogere,
men jeg ryger fortsat i gyrrgen, og således
også da jeg ved en klubaften konstaterede,
at engelske Ripmax markedsførte en Spitfire Mk. 1 i fun-figter størrelse, men med en
elmotor/propel kombination ud over det
almindelige.
Men hvem sælger Ripmax i Danmark?
Af sted med en e-mail, og svaret indløb
prompte. Electric Flight.
Den søde

ventetid

Modellen var ikke lagen'are, så i r.entetiden
blev modellen studeret indgående på Internettet, og jo mere jeg kiggede, jo mere skalarigtig så den ud, så inden længe var jeg
begravet i husbiblioteket, for at finde forbiiledets historie, idet både kendingsbogstaver og serienufilrner var tydelige på billedeme.
Grå hår og lang næse

Skrifttyper og kokarder, r'ar rigtige for slaget omkring slaget om England og ligeså
camouflagen, hvilket vil sige, at kendingsbogstaver altid skal læses fra venstre mod
højre, hvor de 2 første bogstaver er eska-

drig eksisteret en Spitfire eskadrille med de

Mit valg

bogstar-er. Bogeme var ler-eringsdvgtige i

Fabrikantcn har maske bmgt fantasien ved
i'alg af identifikation, så ingen senere kunne hænge ham op på fejl, krænkelse af privatliv og hvad ved jeg, og jeg kunne så gøre
det samme, og bare nyde s1'net af en flot
model, men - men.
|eg valgte for sjælefredens skyld af holde
fasti "PB325" , og da jeg endnu ikke har fundet et billede af flyet, landede jeg i eskadrille 65, da jeg ved at de havde en maskine

en eskadrille UB, men den havde aldrig
haft Mk.1 maskiner.
Så gik jagten ind på modellens serienummer "P8325", som kom ud med det resultat,
at der var tale om en af 920 Mk.2'ere bygget
på Castle Bromwich Aircraft Factory, og leveret i perioden med den anvendte camouflage, kokarder og bogstaver og "A" vinge
med 8 maskingeveerer og ingen kanoner.
Surt show!
Baker Street

Her måtte hjælp inct fra sidelinien. Problemetblev forelagt de herrer Holmes og \\atson i form af Dansk Fl;n'ehistorisk forening,

hvor Bjame Bjømsen på mindre end en uge
dels bekræftede mine iagttagelse4, og dels
gravede en særdeles spændende og i krigstid lang livshistorie frem om "P8325"
Leveret til esk. 303 (polsk) den 12.5.41
med kendingsbogstaveme RF. Overført til
esk. 65 med kendingsbogstaveme YT den
15.9.47, og derefter til esk. 416 L.4.42 med
bogstaveme DN.
Herefter var det den 18.5.42 sket med tjeneste i forreste frontlinie, hvor "P8325" bii-

ver skolemaskine ved O.T.U.-eskadrille 61
med bogstaveme DE, hvor den havarerer
den28.10.42.

drillebetegnelsen, mens det tredje er flyets

Stumperne samles sammen men næppe i

individuelle kendingsbogstav.
Kendingsbogstaveme er i perioden sædvanligvis påmalet så der altid er 2 bogstaver foran kokarden, og det vil for bamet her
så være VB-K på venstre side og V-BK på

medbragte plastposer, og "P8325" genopstår nu ved Scottich Aviation som en "Air
Sea Rescue Mk, IIC, og leveres til eskadrille
275, hvorfua den endelig går på pension
den 16.8.44.
C'et betegner på denne variant ikke som
vanligt vingetype og bevæbning, men afslører at flyet nu kan nedkaste en gumrnibåd
samt lægemidler og forplejning fra et rum i
bagkoppen, så en svømmende pilot bedre
kan klare sig til flåden når frem.

hrj...
Halebåndet er derimod ikke almindeligt
før standartcamouflagen skifter fra brun/
grøn til grå/ grøn, men ingen regler uden
undtagelser, så måske?

Eskadrille VB? Et hurtigt opslag og - iang
næse. Ifølge mine optegnelser havde der al10

med"L", som passende kur-rne overføres til
min model, indtil det rigtige bogstav forhåbentligt dukker op.
En medvirkende årsag r.ar også sponsorstotte. Ikke ti1 mig, men til eskadrille 65, for
hvor andre eskadriller måske havde en enkelt Spitfire eller to betalt af er"r by eller en
forening, r'ar hele eskadrille 65 betalt af
"The East India Fund For British War Services" og derfor i daglig tale kaldet "East In-

dia Squadron". Navnet blev brugt

som

sponsormærke på alle eskadrillens maskiner, og i tilgift havde de allerede i januar
1941 halebånd og kendingsbogsiaveme
grupperet med "YT" til venstre for kokarden på begge kropssider for at få plads til
sponsonneerket, med det resultat "Y"-etpå
højre side ofte er malet ned over serienummeret. (fig. 1)
Som en ren sidegevinst blev hele eskadrillen fotograferet i en line-up til ære for
deltagende sponsoreme på Thngmere i ja1941, men altså lidt for tidligt for
"P8325".Ifølge det officielle farweskema
har maskineme "dark green/dark earth"
overside og "sky" underside, sr'.rrende til

nuar

de billeder jeg har set af modelien pa Inter-

nettet.

Kendingsbogstaveme er hvide og alle
maskiner har "sky" spinner og et smalt halebånd lige foran haleplanet ligeledes "sky"

Yariationer

blik fr.r

Mecl clerr bcskri'else kur're m.r. s.i tbl'e.-

læuge Lrorucrrc cr oppLr", og clct cl vokst-tc
L'ortr læugc. \Iu'qet l.r-'r'rse - sktrlle- ieg irilse'
og sigc, s.r tie t Lrler ftrrst næstc clag jeg kr.rn-

til
tilf;L,l-

te, at alle nr.rskincnrc liErer hinandcn

fbn,eksling, mcn det er ingenlrurdc

frr-rcn trclt.rltc tr

tlcligt: "l)rr lovr'r;

.'sa

det.

nc slriqe miq aisides til privat julehygge i

Ti'ærtinrocl r,isel billedsericrr med .rl trdclighed, aI i i el r etl clr lrardt prt'sset irtrrrtlinie. eskaclr.ille, hvor cler trst.rn.lselig tilg.rr
r"naskiner fr.r fabrik og anclre eskaclrillcr, tlcr
p.t. cr uderr fbr kampzonen.
Y'et på YT-l- har for eksempci err nrintli.e
"fork" encl de nvrigc maskir.rcrs \', og ,,,:-.:
5.rlc'båndct cr. anclerlcdcs, idct 1..:rr.itr ,...:

hol'L'r rtltulttci
Forsigtig med varerne makker
K.r.sct'. h.rvtlt' $'deligvis fået et tryk i enderr,
:-', rir'l \ clr l-llcc-l rrogen ;etrgstelse at speciclt

trtrgct't Lrlev Pakket r-rd. Ingen brud, nrcn
srl.i "r't'nl<er" (fig. 3) pa begge vingespidser;

.ollr l-reldi5f is nemt kau leParcl'es, uår dcn

1ri:r: r'cttc maling iindes'
barrdene pii de on.rkr.ingstacutlc lr...r:\ii-:rr' ,\i teksten på sår'el kasse som bl'ggevcjleclning m.v fiemgår dc.t, at byggcsættet cr
er loclr.ette p.r forsidcrr og skt..tui1i. ,.:;{.
frcr.nstillet af Astla i Tjekkiet, og dil'ersc
cn clitto ptrncllinie pa b.rg:itlcn
Mildst cu maskilc cr "s.: ,lr'..1\. :a,i rilt- Postarbcidcrc på rr-rtcn derfra via Scorpio,
clcrsiden, otr p.r clcr-rnc nriskir..' .r'ir.ricl.rn- Iiiprnax og Frcderikshavn til Viborg har
selvfølgelig dcrcs del af skylden, tnen trbclr
clet malet helc vejerr rLinLit rrlr i, i).. i.u.
Kun sp6usrrr.ru.'3rk.rrr.' :. r 1- (ti,l. l), nla i lige så hoj !!r.1d Pl.lcL'res ptr dcn af Astri'r
men ogsa he t' kor-nntcr :L.le r'a Vitri.iiotlcr r"rlgte p'rpkirssc''
Astra har e rkendt problemet, og har t.rgct
b.ic1e hr,.rcl ang.tr trrtll t-l oq inelralltipq.
Me1 c1r.r sk.rl siip.pre. for I rlcrligere olcl- skridt til at klse problcmet, s.r clet forh.rbentligt er fortid, n.ir dctte trykkes.
ticlskturdskab for ...
YT-L har ptrrallelle/lodrettc sirler.

'>:

.iiÅ
':.=

e

døren
stod stor.ken i iorrn

Det ringer på

Dcr

at vores

l,nrlige

postpige og lignede el1 kandidat tii et sbrt
knns. Desr,;crre havc.lc anclre haft samme
opfattelsc, og knust i dct minclstc pakken i
en sådan grtrd, at viugcn val br;ckket tlotls
brrde'opkkrclsning pii bølgepap og indpakninr: i blistcrprlast

Kassens ør,rige indhold af tr"e, plast og
sktrm samt divcrse fittings var nden skader
ogojerrsynligtaf overraskendegodkvalitet.
Konklusion på byggearbeidet.
Sour dei er L.rlcvet modeme i store rapportL'r

starter vi mcd konklusionen, så clu ikke behovcl at læse begrundclser og krsninger,
hvis det alligci'cl ikke interessercr dig.
Dct kan siues ganskc kort: "Aldrig har sri

Er.r mail til Elt-lisht orl mulighedcn fol art
i.r Itttqet trr-igirtalt rcfrrt'.rtjousnraling frlltc nt(ltqe bomrtrcrter r'.tre't samlct på sri fa
lt'lrl'rtrrtigt ikkc tri r:ri,r:rq. ir!r cr'. --r,skcti k()nrpont'ntL'r r-rrc.cl sa l,rnq eu bi'ggeiid for
trt-t.t .tt afltVc|t K::=.:- :i, )r:i-.r: .-.-.-::'--,i- .:t \iiii:ILrtjli il irrllt'."

()ltsk()ttirrr, itt,':.-:.:.:".
srlafest

r .-..t-.t'.

Fig.2: Spon5ornrxrkr
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Den længste dag

drevcn rc-rnorlei og rlL'reiier

53 fler- det 1ul. Derr 24. startede rnecl snr.ryclning og triste tanker om ørkcsløse hcl-

konshriktionerr ti1 Astr.r, hr-or cn cirelcrr

ligdage med kedsommelige og ucndeligc
frokoster; hvrlr fridasene kulre have r'ære t

ling af skum

brugt ganskc anderledes konstruktir.t i hob-

fi-cr.nstiliing uden tanke prå de byggemæssigc konsekvense'r.

byrr-rmmet.

Helcligvis er Lromene for længst så r.oksnc,
at de er ikke vrovlctle og hvert 5. minut
skulle oplvscs om lcsitid til gaveudpakning, mer.r trist lal dct rru.r1ligcve1, indtil jeg
midt tbrmic-ld.re cndelig iik Lrevis ibr, at julernanden ikkc finrt's, rlen Lrkrt cr naboen i
forklædning.
Forklædningen var e'rrt1t'i.r ligtirl darlig,
for han ligne'de merc r:n po.-sh-rr.rncl i c.rr gul
varevogn encl julemanden i k.-rne, lige incltil
han haledc en kæmpe'kasse utl .ri r'.rrerlrurme't.

I{urra - julen r.ar recldet r.necl klokkeklang og balsastøv Det vil sige et hurtigt

prodr-rktionslc'del
crg

r)\ crdr'.rgcr

tid i støbnirrg og bemaplast løbende har tillern-

pet/ærrdret konstruktionen

til

rationel

brod til. Inp;en af bomnrcrterne forhindrer modellcn i
at blive samlet, og ingen af bommertcrne
skal forhindre rnig i at kobe hvcrken en ny
H;irc1e ord? - Javei, men spis

Spitfire eller andre rnodeller fra Astra, hvis
jeg i ør,rigt syntcs, at dc ser rigtigc ud, rnerr
jcg vil ikke anbcfale modellen til cn person
med begrænst't bvggcr'r'l'.rlLrg.
Hvordan anmeldere i ndcnlanclske nre-

dier kan tale orn kort byggetid og "nice fit"
r-n.r errten bero På, at deres bygge.saet st.rnrnrel fi'a cn anclen protluktiorrslinie, eller .rt

vi ikkc har san-u-ne

oprfattelsc

iri ord

- t*
% =a

som

"ie;1ili" oS "Lrræcision".
11

Yejledningen

og udover delene i

Forsiden indeholder generelle oplysninger
om såvel forbilledet som bygning af model-

scric "J0()" nrotor

6

propcl

APC 10x7

rcgu l.rto r

10A, BEC regulator

len. En tegnet instruktion på 60 billeder

Fig. -l: Pilot

I

med tilhørende engelsk billedtekst, 1 stykliste og 1 plan over trædelenes placering på
de forskellige plader.
Billedteksterne bærer præg af at være
oversat fra tlekkisk til engelsk og der er ikke
overalt o\-erensstemmelse mellem tekst og
biileder.
Af de generelle oprlysninger fremgår det,
ai modellens forbillede bler' fløjet af tjekkoslor..-rkken losr.f Balejka ved den polske
eskadrille 303 i iuni 1941, og at modellen er
hrldt kunsttlr-r nhssdvgtig og derfor kan
t-ln'es med sammc k..rr..rkteristik som forbilledet.

Tidspunkt og eskadrille er rigtig, og pilotens navn sikkert også, nren hr-ordan "RI"
er blevet til "VB" r ed Astra, er forts.r t en g.rpropagandabillede, ht'or man har onsket at
sløre flyets sande identitet.

og brænder sammen i løbet af 15-20 sekun-

der ganske enkelt fordi olien løber væk fra
sumpen og oliepumpens sugerøt men gengir-else af originalens f-1rn'ekarakteristik, er
lige mig.
Modellens data oplyses som:

iclde
længde
vægt
vingeareal
spændr

ll)7 cltl

8+

cnl

800 g
23,5 dm2

planbelastning 3'l g/dm

elmotor
akku
styring
Fig. 6: Tegnirrg

forlangc.rlcdninger

r'olt

2 stk. pa 30 cm

til

krængerorsservoer

mAh

akku

800-1100

motork.rbler

(Ripmar angiver2T0-600)
min. 1mm2

Endvidere oply-ses, at maling skal være enten på sprit- eller acrl'lbasis/ og at der skal

bruges lim som Lhu Por (kontaktlim til
skum), opskummende poh'urethan lim,
Cyano til skum og hurtigtorrendc epoxl', ligesom der

til den

afslr,rttencle afslibning af

modellen, altid skal bruges et nyt stykke
150-250 koms sandpapir.

Hvorfor i al verden skal der bruges "gap-

filling" skumlim til en støbt model,

og

hvem sliber overfladen på en færdigmalet
model?

de, men kan seh,folgelig stamme fra et

Kunstflyvningen kan jeg ikke bruge til
noget, al den stund at en Spitfire ikke kan
bruges til kunstflyvning dels på grund af
vægten og dels fordi motoren mister olietrykket under enhver form for rygflyvning

Fig. 5: På sr'øb

sættet skal der anskaffes:

serie "-100"

7-8 celler
+

højde-, side-, krængor()r s.tnrt ntotor

lndhold i hovedtræk
Vinge, haleplan og krop er ifølge vejledningen støbt af "extruderet polyslyrene", bed-

re kendt som det materiale gamle modelbyggere kalder "blå skum".
Af hensyn til styrken er vinge og haleplan
støbt med stor hårdhedsgrad, mens kroppen er mere elastisk. I praksis betyder det,
at modellen kan bæres med et tag i kroppen
rrden risiko for trykmærker, mens vinge og
halep'rlan næsten virker som magneter for
san-ut1e.

Set i det manglende spell på canopyet
ville jeg faktisk foretrække at male modelien selv efter forudgående papir- og lakbek-

lædning.
Diverse skalapynt som spilmer/ wingfairings, kølere og luftindtag er lavet af ganske
tpdt (mindre end 0,5 mm) r'acumformet

plast, og såvel skum som nævnte plastdele
er sprøjtelakeret med de rigtige camouflage
fan'er for perioden. Sådan da - for på min
model er seh'e vingen "light sea grea" på
undersiden, mens alie andre undersidedele
er "sky", så jeg må nu forsøge at bilde mig
selv ind, at jeg har fået skiftet vingen ved
kannibalisering af et andet fly.
Den anvendte lak er på spritbasis, der for-

vil tørre
overskydende epoxy af med en spritr'ædet
svinder hvis man for eksempel
klud.
Der er ikke reparationslak hverkcn i sættet eller i Ripmax's katalog, ligesom spritba-

seret sprøjtelak er ukendt vcd min farvehandler, der kun kan tilbvde nlig at blande
acrylmaling i de sædvanlige husholdningsdåser, og altså dermed i mængder, der rækker til et helt jagerregiment.
Foruden næ\'nte piastdele er der ligeledes vacumformet canopy af klart plast, va-

cumformede sorte udstødningsrør og en
vacumformet pilotbuste, der sædvanen tro
L2

i det materiale er ai tvpcn "dcrd af skratk"
(fig. a) , sa indtil jeg fincler noeet mere lir,agtigt, fl1 r cr jerl førellrrst.

Ingen af dc vacumformede dele er p;i
gmncl ai produktionsrnetoden i 00'X, skalarigtige, men kun luftindtaget undcr motoren ;rfviger i sai r.æsentlig grad, .rt udskiitning kommer på tale.
Kroppens ir.rdvendige trædelc c.r folclelt
på standsede plader af s.ivel b.rlsa sonr finer, og t'rlle standsningcr cr så gotlt r-rrlftrrt,
at både kniv og sav var ganske olc.rtlorliqc.

Hvcrken tekst, tegringer ellcr

NQ

ls1..p.1r-

nente'r viser nogen form ior koling, :.r r.rqsa
her er man på cgen bclldgadc, lu'is rran ikke k.rn ler.e foruden, og ciet kan jcq kurr pra

.

gummimotormodellcr'.

ovcrfladerne, rnen til tilpasning af skumdelene, men da der irverkcn er angivet center-

Servoer og trækstænger

linic eller indstillingsvinkler for vinge og

Trækst.ænp;el mccl z-Lrr.ncl i cicn cne ende clg

halcplan, er man på herrens mark, og må
barc sørge for at få for- og bagkanter til at
ligge. rigtigt og så lade skumlimen klare resten, hvis man kan leve med det.
Jeg kunne ikke. Skumlim har det med at
flyde ud over alle bredder, s;i i stedet brugte jcg epoxy, og fyldte ud med en blanding
af epoxy og mikroballoner, men først under
jomfrufll,rrrir.rgen vil det vise sig, om jeg har
ramt de rigtige r.inklc.r (surt).

et justerbart link

i

clcn .rnrlen har r'ære't

kenclt lige sa Iær'rge som RC flr.r'rringen.
Astra siif iuricliertit-l cn .rnden r,ej. Træk-

stængeme er' lavet .ri prlastrcrr med piano,
der t.rlot er forsvrrei mcd ei 90 graders knæk
i hver ende, hvilket holdes på plads med en
stump cyanolimet pl.rstrol på modsatte side af holnene.
Servoerne sættes herefter på servoplader;
der fastlimes i vinge op krop lige nøjagtigt
der, hvor rorene står i neutral.
Enkelt, hvis man vel og mærkc ikke i perioder skal brugc serr.oerne i andre modeller; og ikke har brug for.rt ændlc pa trim og
udslag.

I

l.ra ksis

r-,r

: l..ettrrle:r

i-r.rutcn

cl

eli g.

lloL'lt var C) Ll,r n..i:t.llu:ls'-rl.tstr.rrl-al-l.l l
ri ".:i rendig r.:: L-) .. r j:':.:r.

hæitc| ntin (\',-::',, .\\'- :-:.' - "", -:t' ke, hloritrr icl :...,.ii ::t:: :-- Z-:.:::.
"graupnelrlinl:c'r ' 1 .lc'Lllc' rrlll f .iu l.
S.lttnte ntrttrtlc.tnt unrie: : r1\'ri{:,,:s.'. :i.
fastgoring af h.rlehjr,rlet. Hel holdt cvc.urocn
iint, rnen vel og matrke mellem hjul og
rØrstump. Ikke på pianoen.
Jeg har senere byggct en mindre Astra
model, hvor metoden virkede da den leverede pitrno til stivel trækst;enger som halestel af 1,1

mm tråd.

lndledende tiltag
Da jeg stod overfor en ior mig ny og anderledes konslnrktioniilosofi, bestemte jeg mig

til at fblge

s..rmlei'ejledninsen slavisk i håb
om, at de allele.de rejste slrorssm.il ville falde på piads under vejs, t'rg lige ior jeg skred
til r'ærket samledc jeg krop, r'inge og haleplan for ligesom at nvclc svrlet og tage forskud på glæderne. (fig. 5)
Oh raedsel. Hverken linge eiler haleplan
passede i de respeklive udskaerilgel i krop'rpen, men gabte både ire'r og der r.ned t'lerc

millimcter.
Det omtalte sandpapir var altså ikkc til

Yinge og understel

Modellen kan bygges både med og uden
undcrstel.
Uden understel skal forkante4, r.ingecentel unclersiden af motorrummct forstærkes
nrccl r;cr; n-rcns der ikke er angivet noeen
f(rl:txrkrr.inq rf cle :.rrte plastrlclc.

,'r:-:r':'--:::'--.i'u.j

ii(t

:
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1anL11ng Li.'. tjl', Ll.fic il:i\'i',...I!-1 lr.^rllc'. S.i i.--i

med hjr-rlenc.

Optrækkeligt skalarigtigt understel blev
opgivet på grurrd af t'ægten, og overvejelser

omkring et 1-hjr"rlet optrækkeligt svæ\,erstel, der også kunne bruges som kasteh;ind-

tag, blev opgivet, da stellet nødvendigvis
skulle montercs lige, hvor akkuboks med
tilhørcnde nedadvendte låg var placeret.

Understellet er lavet af færdigbukket 3
mm piano og de medfølgende hjul er trods
størrclsen p.i beskedne 5 gram stykket, og
med baggrund i mine erfaringer med andre
små jagere bøjede jeg understellet yderligere 5 mm fremad og gav hjulene lidt spids-

ning.

Det o,8 mm h/nde halestei blev

\'lngescrvo

rene så trægt, at en udskiftning til regttlære
bladhængsler ogleller lidt tykkere trækstænger f.eks. 1,2 mm piano bØr oven'ejes.
Sammenlimningen var næsten helt
pr'æcis, men ikke helt, så forkanten måtte
have ct par strøg med slibeklodsen mecl tils\','rr'('lrdc br,lror for
Kræ nge ro rs se rvo

Scr'\

-.--r.- I lii--rl:.i---l
. ..:-..-..r: -.i -.:.:.-.:-.-.

e

e.

r

trr'i:c .:rl.:'rrgc. :r)n \ iSt p.l tegninger-

:'r . :ci:-,:ri-:r,::.
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ialr
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ir'-r11e

Og

r pi.lccrL't

P.1

larrgs af

ri.:

ir'.1lierne er skaret,
i.in .ir,r s!' cr1 .riiercdL. iastlimet tr'æplade,
il'orpa sen oen i.lstgtrres, licesom cler er
ilagt en n1'l61trad, sa lcdningeme kan h'ækkes igennem uden de store problemer.
Vel - produktionslederen slog til igen.
Konstruktionen er eendret i forhold til tegningerne, idet servohullerne dels er trukket
helt frem til hovedbjælken og dels er vendt

-r-.icr. ,-g.

en kvalt omgal1g, rled det resultat, at
trækstængerne nu ikke er lanse nok (fig. 7)
og det skitscrcde lag med r.rnderliggende
o,-1 mm krvdstiner ikke kan Lrringes til anvendelse, da homet pa selr'en Graupner C
?61 scn'o kommer til at kore klods op af
kanten. Ieg opgai' konstmktionen, og satte
laget pa plads mcd -l dråber hvid lim.

senere

kasseret, da det hverken var stift nok til at
hindre hjulet i at slå op i kroppen eller sikre

Yingens øvrige udskæringer

den nødr-endige kursstabilitet, når halen
nrrder startens indledende acceleration

til dels akkuboksen, understellet og

"lases" fast til jorden med højderoret.

.:.t::::,,lll

Vingen en fra Astras side lavet af støbte
skumskaller samlet over et træskelet af ribber og 1 dobbelt hovedbjælke forrest og en
enkelt 10 cm længere bagude.
Krængerrlrene er prc.eget/støbt ned i vingeme, og dcr er firr sammenlimning af
o\/er- og undersidc ilagt hængsler af fiberstrimler. Som modelbygger skal du nu blot
fastlime hon.r og lirve en spalte mellem
hænp;slerne, hr.orefter clu igen ville ønske
dig lidt maling, til at dække den nu nøgne
skum. På trods af gennemskæringen går ro-

t:..r.:ctr titlus til .rt

.., :- r ...
-- --.-r.ir l---..lil ll1 il'-

.. .:.

Pa midten af vingen skal du have skåret

ud

servo-

ledningerne.
Ved akkuboksen skal alt materiale fjemes

l3

fra forkant til hovedbjælke på btide over- og
underside, og når materialet er r'æk, skal
der midt på hovedbjælken kumre ses et

Fig. a:

rektangulært hul til akkuboksens lukkebj,
men som det ses pri billedet (fig. 8 ), var l.rullet alt andet encl anbragt i midten.
Uclskeeringerne ti1 serwoledninger og understel gav ikke anlednin5; ti1 problemer.
Nylontråden var hvor den skuile, og understellet gled lige pa plads i den dobbelte
hovedbjælke efterftrlgt af den dertil beregnede balsaplade, der rergede nøjagtigt 3 mm
nedenud af vingen. Om det er en tanketorsk eller om pladen også skal limes i, når
man flyver uden understei, r,ides ikke.

Vingemidte

/

Placering af de 2 køiere er vist ved prægning i vingen, og tegningerne viset hvordan man får skåret kølerne til, så siderne er

Gode r.rt1 r.rr ikke d)'rere end den for
Craft pr-rdsemaskine, som pa fa minliitcr ki.rrecle .'rt frembringe både det rette hril, e'rr uh'olig masse stør'
og 14 dages allergisk klor'. Det r'.'rr just ikke
derfor, jeg havde bet..rlt ibr en ARTF model,
1ængst indkerlrte Po\\'cr

kald mig bare sur.

Køler

den på plads, men pas på. A1le delc passer

perfekt sammen i hak og spalter mcn des-

dre end 0,5 mm bred limflade uden spild.
Jeg kan i det mindste ikke, så kølenre blev

med ahn. c1'anct forsrrret mecl stna Lralsaklodsel pa indersic-len, og dereitel sat p..r
plads pra vingen med *'ano til skum.
motor

Kroppen

Kroppen, der er støbt i 2 halvdele, skal forsynes med 4 spanter og 2lister til afstivning
og fastførelse af udstyr.
Modtager og servoer er anbragt lige under canopyet og akkuboksen stiir krdret lige
foran tvngdepunkiet med ;rdgang nede fra.

Skift mellenr forskellige. akkustorrelser/
\ ægte pa\ irker clcrfor ikke. tvnedcpunktet
r'æsentligt ligesom modcllen ikke skæmmcs af mvstiske lemme pa oversiden.

Lllftafgang

Fig.12:

%*' "
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den r'.rcurniormcde prlade med motorer-s
ir,rfrildtag.
Den vacumformede plade kan ikke monteres soin vist på tegningen, da pladen kun
er formet efter vingens profil og ikke til både vinge og motorrummets underside, hvil-

ket beryder at luftindtaget

skalamæssigt

kommer for langt tilbagc.
Lev med det, eller lar. et nyt, hvor selve
udformningen også bliver rigtig, og for mit
vedkommende er jeg under alle omstændigheder nødt til at foretage mig et eller andct, gmndet ticlligcre næ\'nte fejlplacerede
hor edbjælke.
Spant -{ h.rr alene til formål at bære lister
og serwoplade og ilimningen er ganske uk-

ritisk.

ryggen ved akkuskift med deraf følgende
risiko for skader på halefinnen, ligesom
man ikke kan afualancere modellen ved at
flytte på akkuen.

Også her er vejledningen klar tale. Cearet,
der er af en billig type med en hel de1 sleir, er
formentligt designet ti1 speed 480 rnotoler,
idet man med den foreskrevne speed 400

Arbejdet starter ifølge vejledningen med
2, hvor spant 1 skal
styrke neesen, mens spant 2 skal bære gear
og motor, der som noget af det sidste i byg-

skal korte motorakslen op. Afkorhringen
foreslås udført med fil eller rredstryger, men

gealbejdet skal monteres og justeres på
plads med spændeskiver og lignende, ind-

Når akslen er kortet op, monteres den

i limning af spant 1 og

---'

ikke til kroppen, og det er derfor nødvendigt at lar.e liclt skærearbejde, så boksen
kommer 4-5 mm iængere op for ikke at ra5;e nedenr-rd af vingen.
Aslra er kiar over fadæsen, men frem for
at ændre standser'ærktøjet, har man gennem byggevejledningen gjort det til modelbyggerens problem at få tingene i rette hak.
Akkuen ligger 1øst i boksen, som lukkes
fomeden med et 1;ig 1.rr et ai krvdsfiner og
r,.ærre

lil gengæld, at akkuerne skal
loddes sammen i blokke i stedet for de sædvanlige stænger, og at modellen skal om på
Ulempen er

Fig.ir: Luftindtag

vinge og understel justerer hcle hcrlighe-

Forkert kammerat. Vandkøleren sidder
hen over vingekerækket og kølerens ydelside skal være 2-3 mm højere end indersiden for skalamæssig korrekt monterilg,

skummet.(fig.9)
Kølerne foreskrives fastlimet med kontaktlim, men l-rvordan smøre 1im på en min-

Fig.10: Cear og

ankelpl.rcle fol både akkuboks, understel og r inge, og det er
godt beskrevet hvordan med man hjælp af
Sparnt 3 er på en gang

lige høje hele vejen rundt.

ligesom der skal være knæk på både for- og
bagside af henslm til vingeknækket, med
mindre man foretrækker at skære spalter i
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rned gear og motor rnontcret blcr. spant 2
sat i kroppen og justeret på plads ved hjælp
af prroprcl o[i, mens limen endnu var våd.
Herefter lar clet bare at skrue motoren ud
cxr iortsætte bvggearbejdet. Skrue motoren
ud ---- skme motoren ucl? Ved alle modelf-1).urilgerrs r-nliser! Motoren kunne ikke
kornne ntl gerurerr hullet i spant 1.

så

Vingens plastdele

Fig.9:

og klargjorde gear, motor, og propel, og

til ens bagside er parallel med næsen i en afstand af 1-2 mm..
Allerede l-rer hoppede jeg af rækkefølgen

Klargøring af gear og motor

går langt mere smertefrit med cn skæreskirre

udstyret Power Claft eller lignende.

med det medfølgende metaltandhjul, som
fastlirnes rned lidt medfølgende speciallim.
Mit tarrdhjul gik imidlertid så løst ind
over akslen, at jeg foretrak at lodde det fast.

mens teksten til samme billede siger 55-65 HJÆLP!
65 mm er selvfølgelig en fællesnævner,

Herefter samles motor og gear ved sammeupresning (der er ingen skruer), og det
kan anbefales forinden at smøre alle dele i
gearet med langtidsvirkende teflonfedt.
Vanen tro tbrsynede jeg også motoren
med kondensator og schottkydiode, men
måtte opgive statorringen på grund af gearet (fig. 10). Bemærk at motoren med denne
type gear ikke skal køre baglæns.

og uset ud gennem køleren under vingen.

Klargøring af spinner

Vingemontage

Det er ikke hver dag, man seh' laver en
spinner, men hvad gør man ikke for det

Problememe med dårlig tilpasning er allerede beskrevet, og tilbage er kun at montere de vacrimformede wingfairings.
Også her foreskrives Uhu Por, men det
dur ikke. Kontaktlim snapper fast ved
iørste kontakt mellem emneme, og det er
plat umuligt at anbringe de store plaststykker på rette plads i et hug på over- og underside pa både krop og vinge.
Lægges plasten på i våd lim og holdes på
plads under hærdrringen, kan det sikkert lade sig gøre, men næppe uden udtr':ering af

ge næsevægt.

lim på de allerede n.ralede flader.
Jeg tbretrak i stcdet at placere p.:lasten pa

estimerede 800 og propelomdrejningeme
rog op pa 5.500. (iig. 15)
En eiter min mening ubeh'delig over\'ægt set i forhold til en pæn fbrøgelse af

skalarigtige udseende. Arbejdet er ikke specielt vanskeligt, men meget tidskræi'ende.

Følg instruktionen, men r'ær e,L.mærksom på, at der er byttet nurdt pcr nunr€n€
på billede 46 og 47 i iorhold ril icgningen
med dele af 3 mm kn'clslincr.
De 2 krydsfinerskiver passer periekt pa
min model, men desr'ærre iklrr-. rrec'i i spinneren, der iolnentliqt er bievet taget ior
hurtigt/ibr varm af fc,rmtn, hi'ilket ogs.i
kan forklare en lille sk.u.hecl i spilnerkonusen.

Som følge derai matte finerskivt-me
spændes op i boremaskinen, oe c-liameteren
reduceres med ca.4 mm.
Selve spinneren skal limes fast til den torreste plade samtidig med, at den justeres pa

plads og som lim foreskrives til fase 1 fire
dråber kontaktlim (Uhu Por), og i fase 2 enten kontaktlim eller cyano.
jeg ved ikke hvordan man skal kunne justere noget, der er sat necl i kontaktlim med

mindre man kun har kommet lim på den
ene t-lade, og

jL.S

\ erl sle't ikke hvort-l.rn man

kan få kont.rki[m inr.i mcllen Llunkilimet
krydsiiner oq pi.r:t i i;sr. '.
Jeg ltrkkc.le tir lir\l '-'.\l nr ::.r .rt". ri:rrrI€ll mCtl u:r'\\. Ba.i{ir :.llllllls f :. ::.
pturktlimnin*€n trq sitriir-tle .:i mr..-i r:-r.i

Der var jo allerede hul ned

i vingen

af

hensyn til sen oledningeme, og det var nu
blot at skære hul i vingen lige foran denbageste hoi'edbjælke og bag på køleren (fig.
1?\

For at f.r varmen ud af toppen af motormmmet blev der endvidere boret huller ind
gennem udstodningsrørene. (fi g. 13)

rette sted og sa lacle clraber .-rf skum cvano
lcrbe langs kanteme hele. r'ejen mndt.

Det kommer ikke bag på mig, at en Spit-

fire model har tildens til at blive haletung,

men det kom bag på mig at der skulle
lægges hele 3 AA celler i næsen, før der
kom balance i tingene.
Til toneme af megetgrimmebandeord på
iyskrøgakkuboksen (fig. 1a) ud af flyet.

Op røg det øverste motorrumsdæksel,
der indtil nu kun havde været markeret
med en tr-rschstreg, og ind røg 8 CP 1300 celler, mens totah'ægten røg 14 gram over de

motorkrait og fl1n,etid.
Side- og irojerorssen'oer og modtager er
som tidligere naevnt placeret i cockpittet

Skrammer i lakken

hvor canopyet fungerer som låg.
Jævnfør vejledningen males canopyet på
indersiden, og monteres derefter først med
et lag klar tape langs cockpitkanten og uden
på det strimler af dobbeltklæbende tape.
Hereiter skulle m;rn kunne tagc. calropvet ai

akkuboksen røg ud, og fjolset tabte den nye
akku ned på krop ogvinge, skrammerbåde
her og der, som jeg reparerede med Humbrol terpentinmaling til plastmodeller, efter
forudgående forsegling af skummet med
enten t,vnd epoxy eller skum cyano.
P..rnelstribeme blev tegnet med en vandiast tr-rsch p;l 5p1ill.r.15i5 kobt vc'd den nærne:te ktrurrrri\)rrL'hling {sporg citer en Pen,
rlcr r.rn skrivc pa pl.rstik).
D.r mit nrrdelm;es:ige forbille'de ikke er
iabriksnvt, men h.lr staet under aben himme1 i næsten et ar og har haft talrige flynninger med og uden kamp, blev den endvidere ældet ved påsprøjtning af fortyndei
matsortacryl maling af mærket WACO, der
fås ved farvehandleren i 50 ml dåser, ligesom de sorte udstødninger blev malet om
til "brændt rust" med brun og sort Hum-

r.rdcn skacler Lr.l m.rlir1gL.r1.
Dei r il :[]ric iungcr.' mcil r-nirrc firrqre rrg
:t-.::: :-',:. :-. - :lc.ir: :1.:...i. :ci i.illr'l..\'e t
.-:- - :r -- cll=I
.-.
-'- - :- 1,llll.::rj-.il'1.
Ol
-:J:.4:.,1-a:
--r j-.'l.l
nl.'lir
h:,'

Køling

Tyngdepunktet

Fadæsen nr.eri spirnere'n var ærgerlig, men

Så

1js

--'.

*-'-i.:.-:.

-'.lrL'1.::i

:\'i \)i

gjorde det muligt at lave et skjult luftindtag
under spinneren .r l.r \fi.rstang (fig. 11) og
med en række udskærinser i spant 2 r'ar det

r'ar det nu, de grå hår skulle myldre frem
på mit skallede hoved, så der igen blev noget at rive i.
Tegningen anfører, at tlmgdepunktet skal

nu muligt at fa luli rnci forbi motor og akku

ligge 65-75 mm fra forkanten af vingen,

Udstødning

Jeg besluttede mig til 70 mm. Hældte
i akkuboksen, løftede modellen, og - BUM - sagde det, da halen røg
ned først på gulvet og siden på digitalvægten for at få et fingerpeg om den nødvendi21,0gl,øse celler

"Kontoret"

cy.rno.

Fig.13:

men er efter min mening rigeligt langt fremme også seh' om små modeller ofte skal
være mere næsetnnge end store.

Fis.14:

Gammel akkuboks

Modellen fik undervejs, og ikke mindst da

Fig.15:

Ny akkuboks
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Fig.16:

brol påført med pensel vådt i vådt.
Jeg har senere erfaret, at næsten alle
Humbrols skalafarver nu også fås som acryl
maling, som gør det hele meget nemmere.
.PER ARDYA AD ASTRA"

Nu ved jeg hvorfor RAF har mottoet: "gennem kamp til stjememe". De har simpelthen fået leveret deres fly fra Aslra og lignende fabrikker.
Aforøvningen blev indledt med taxi-kørsel hvor sideroret i kombination med dykroret fungerede tilfredsstillende. Derefter
tilløb for fulde omdrejninger, hvor sideroret
til gengæld ikke havde helt magt over tingene.

Tilbage til start og så af sted. Efter 2-3 meter airbom ijeevn stigning uden højderor efterfulgt af 180 graders sving og tilbage mod

banekanten til landing pa nr.sået mark. Det
ser fint ud. Højderor tbr at flade ud, og bang
- hjulene tager jorclen og vi slingrer af sted i

som på skinner. Gassen af til 75%. Stadig
stabil aldeles uden nykker. Det er lige før
det bliver både sjovt og afslappende/ men
hvad nu med landingen?
Højere op, og gassen af. I guder - nu er
den lige så umulig som før. Forsigtig fremad med gaspinden, og endelig langt om
Iænge og uendeligt traegt kommer farten op
til sikker fly".i.g. Så ud på vesthimlen til
hurtig indflyvning. Gassen af i 5 meters højde. Det går alt for hurtigt ned mod jorden.
Hojderor; udfladrring og bar.rg. Igen falder
Spitten isennem lra for stor hrride, hjulene
fanges ai Strs5et og mcrtlellen slår om pa
ryggen og bræklier halen.
Ikke mere at gore for den i dag, sa, og re-

en sky af støv.

sten af eftermiddagen går med at

Sikke noget. Udslaget nedsættes på både
højde- og krængeror, og op igen efter min-

rundt med Twin Star'en og overveje situati-

pladsen. Kors hvor var den levende på rorene.
Gassen af. Stiger fortsat.

Lidt dykrorstrim

og - nu er den total uberegnelig. Gas igen modellen drejer venstre om som en roterende boomerang. Gassen af. Lige ud efterfulgt
af krængeror til venstre, der får modellen til
at krænge

til højre.

Forsigtig nu. Sving på sideroret i retning
af banen. Tomgang og et langt svær' nedad.

Rorene har ingen magi, så ingen forsog p.i
at dreje ind over banen men lige ned lanes

dre end 2 meter tilløb (brændstofuiloteme
har noget at snakke om i baggrunden).
Svag stigning til 10 meters højde og sving
fortsat for fuld gas. Ingen problemer. Kører

Ftg.1o: Vinter på Thngmere
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dase

onen
Tid

til forandring

Min første reaktion var at både fyngdepunkt og hjul skulle længere frem, og alle-

rede under Tv-avisen var både hjul og hale
på plads igen.
Herefter var resten af aftenen helliget fa-

miliehygge ogTV film. Officielt altså, for inde mellem øreme blev eftermiddagens film
spolet tilbage igen og igen, og hver gang
genså jeg det samme.

Når gassen blev taget af sank halen ned.
Indfaldsvinklen blev håbløs for stor, hvor
brug af motor har sarrune effekt, som når
man på f.eks. en Terry genstarter motoren

efter et håblost forsøg på at holde den i
sr'ær' med ibr hoj loftei næse

-nemlig ingen

- for m.rn pa Tern''en enten slipper højder-

orspinden eller giler lidt dykror.
Den store indfaldsvinkel får nu også det
nedadgående krængeror til at stalie, og
vupti vi drejer modsat det fon'entede, mens
højderoret på det nærmeste er uden virkning. Fejlen bliver ikke mindre af, at modellens krængeror er 30'lo bredere end originalens, hvor 15 - 20ol' smallere ville have været
mere normalt på så lille en skalamodel.

Fig,.I7:

krængeror. Ved jordstart opføre modellen
sig skalarigtigt, men vel og mærke rigtigt
for en Typhon. Halen låses fast til jorden så
læge som muligt, og efter take off glider
modellen til venstre trods fuldt sideror til
højre indtil krængerorene bider.
Ved hurtig gasgivning i luften, kan sideroret heller ikke forhindre et venstresving
alene, ligesom roret er helt uden virkning,

' tt'{.'{ i;- '
rll.<.'.
'.;.
t|'

når kursen skal korrigeres under lavfart
f.eks. på vej ned til landing, der i øvrigt nu
kan foretages silkeblødt takke være det forbedrede haleplan.

Morsomt. Tanken om mere \'ægt i næsen
blev skrinlagt. NIaske i-ille det hjælpe under
flyvningen, men hvordan flade ud under
landing med et højderor, der ikke virker i
lavfart.
Og så har manden selv bragt løsningen i
Modelflyvenyt, da han i 1993 lancerede folde-ud-tegninger til 3 små jagere, og forklaret nødvendigheden af at gwe haleplanet
10-20% for stort på små skalamodeller.
En tur i arkivet næste morgen, og frem
med tegningeme til min gamle Spitfire fra
Cambria.
Sammenlignet med Astra modellen var

spændvidden pa hor.edplanet kun

1,8'2,

større mens halen var hele 23"i, stcrrre, som
det ses på fig. 16.

stående blaendende sol for enden af banen.
Et sådant vejrlig indtraf ikke, og før næste

deadline poppede op på kalenderen tog jeg
chancen morgenen efter de meget omtalte

sk;'pumper i Midtjylland.

Vinden var svag sydvest med dertil

I stedet lbr at br-gge en helt nv hale, blev der
i første omgang der lar-et en ramme af ) mm

til

t11.r-e-

Fremtiden
Finne og sideror bør ændres på samme måde som haleplanet, men skal det se ordentligt ud, må jeg lave en helt ny halesektionen
og sprøjtemale hele flyet, med dertil hørende vægtforøgelse.

hørende turbulens fra skoven langs banen i
op til 50 meters høide. Nu var det knald eller fald.

Ingen af delene huer mig, så det bliver
tidligst til vinter, og i ventetiden kan jeg så
håbe på, at Astra genopfrisker deres "Model Aircraft Aerod;mamics", og lancerer en
Mk. 2 udgave af sættet, så jeg kan starte for-

Enten styrede den eller også styrtede den.

fra og undgå diverse faldgruber undervejs.
At der kommer en ny Spitfire i min hangar er helt sikkert, for trods genvordighederne blev Astras udgave ikke den model, der

Den styrede ved alle hastigheder og uden
nykker på højde- og krængeror, ligesom der
ikke skulle lirkes med dykroret, når der
bler- givet L.rehersket gas fra langsom flrnrri n.'

Sid..o..,. .ler ;kl.c r-.:r t,levr.: forstrrret.
r':l :'Of*-:: L-jc:l :iL\':.=\ -.*:.iiS r':l--n:Lg

Nyt forsøg

balsaplade (hg. 17) og så af sted

pladsen ved første vindstille uden lavt-

r-e.i aile h:sa:heicr. nc'r.

iei h.:r:nqen'ie-

hdmng igr piloier. der i.asie.i.-:rter .rS i
or-rigt kun mano\-rerer med hojde- og

satte en stopper for mine Spitfire griller tr'ært i mod.
"\\'e'11 meet again,

don'i no rr'here,
don't no l'hen"
lPi

Portr.?t
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Lars-Jørgen Kroll gik og drømte om lodret

flyvning med sin Twin-let og en LRK hjemmebygget børsteløs motor! Men hvordan
kunne det lade sig gøre? Lars udforskede
denne motortype nærmere på lnternettet,

bestilte stumper hjem fra Tyskland og byggede selv en motor. Her

fortæller han lidt

nærmere om projektet,

LRK motoren er en lidt r-rsa,'c1r'.rrrlig borstcløs motor. T'.i en LRK rnotor sidclcr .rnke.ret
med kobberr.iklingcrnc ncnrlig iast os

l.u-r-

sct med neoc-il,nmergrretcme krrrcr rnndt.
Motoren cr cgcntlig mcget simpclt opbl'gget o.g kan laves af dc fleste. Dc første motorcr kri--r'ecle dog, at mirn havde aclgang ti1
er.r dlejeb.uk og selr' kr-urne clreje i mctai. I

dag kan m.rn faktisk kobe alle stumper ti1
- clle.r kobc færdigsamlcdc rnoto-

Iilk,,t""
Denne konstruktion virkcr tabeligt, mcn er
faktisk gcnial, da dct gir er en lille nrotor ct
megct stort dlejningsmonreni med fornufti18

qe

nr.r\ ii.t)t)0 ornrlrclnirucr

pr-. n-rrrr.

\;i ire-

hovcr c-lcrtol ineen ge.r1 for at tr:r:kkc siorc
propeller med en god virkningsgr'.rcl.
Motoren kan i forskellige versioncr korc
rned propcllcr fra Ex6 til 18x11 ellcr merc.
Det sr'.ære valg er kombinatior"r af f11,, motorstørrelsc, anial r'indinger og antal celler.
Det vil her ir.rre fol vidt;rt komnre incl o.r rlc

nr.rirgc nrrtligl.:cicr, nrtn :a :rirr'ller' ()g ar1-

i'isninger p.r

n'n'n'.torcr-r.r.-trt.clc cilcr
rt'n'n'.flylvare.cle. Del - 69 andr.e stec-ie' p.t
h-rternettet - kc.rn tr-tar-r ogsa sL. hvolcian clcn
r:et enkelt opbvggecle motor kan byggcs.
'Iil rnin'l\r'in-Jct - nr-r \4ono-Jct vaigte jeg
nrotor.cn I RK ]a{)/ ll_ I !,a.

Tallet 350 fortæller at ankerdiameteren er

mm. 12 fortæller at længden på magneteme er 12 mm. I-ængere magneter giver
længere motor, mindre omdrejninger og
større drejningsmoment. 11,5 fortæller at
antal vindinger af kobbertråd pr. pol på ankeret er 11,5. Flere vindinger giver lavere
omdr. Flere celler giver højere omdr. Ved
35,0

samtidig flere celler og flere vindinger gives
samne omdrejninger på motoq, men højere
ydelse - altså mere trækkraft -man kan let se
at mulighedeme er mange.
Denbedste kombination til min Mono-Jet
med motoren LRK 350/12-11.5 der vejer
ca.135 gram har vist sig at r'ære 9 celler
NiMh 3000fry - 10,U volt og en Aeronaut
fast propel størrelse 9,5 x 7 . Det gir-er med
en friskopladet akku en y'delse på 10 r'olt x
45 amp = 450 watt, hvilket igen giver 10.7fi)

helt sikkert vil blive et hit efterhånden som
fabrikanter og piloter for øjnene op for de
gode egenskaber- Af de mere kerrdte mærker har Aeronaut allerede typen på prcgrammet i mange versioner.
tl8.

I næste nummer

af Modelflprenyt
kan du læse om:

farhqu448 polet motorer ikke kan bru-

Vær opmærksom på atbørsteløse

latorer til

Der skal kunne indstilles til en 14 potet
motor- Timing22,5 eller 30 grader Ieg lavede seh' en regul,ator fra et byggesæt, men
ges.

. Skyd

det kan kun anbefrles hvis du er meget
ferm med en loddekolbe - der er mange

me

get små dele, og der skal loddes på begge si-

o

ELffirs

o

rit-Ba*ing

f

der af printel Prisforskellen på en
rrdiglavet regulator og en hiemmebygget er me{tet
lille og retfærdiggøre ikke det komplicerede
arbejde med at lave en selv.

. IHlirmlrFaldskæmrnnrd
. Kåemodelkelkrei
r

Etts spæial ARF 1/3 *kala

r Cnrrdtilraseri?

rryet E egEt mere. Gtæd dig til
erdnu et spænd€nde nrmrns af
o{f

lvloddflyvenyd

Undskyld!
Venlighilsen

omdr på den valgte propel. Trykket er 1600
gram, og da modellen kun vejer LL00 gram,

går det bare lodret opad. SÅnaN

tars-Jøqgen lGoll

Sfan

Reaktøren beklager
irdsrry dg err dgtig bddagdig
@iddsænuarnu.

DETVÆRE!

Der

Ydelsen svarer til en 4 ccm brændstofmotor med ca. en 1/2 hestekraft
Så hvis du trænger til en elflyver med
skud i, så pren' denne motortype. Du kan
rulle lodret, lave loop 10 gange i træk og angreb mod pladsen i hE tart. Det er bare underholdende sjovt flyvning og sa er flyveti-

(red. bern motort5rpen har endnu ikke

af td<sgr '?iilrdooløda i Dragøf',
hvilket det i hver6ld IKKE var -..
Hvad det SÅ var fortaber $ig lidt
i &t uvisse, da ieg havde nået at re-

den6-8minutter.

været ret udbredt

LRK motoren, der er udviklet af et par tyskere - og udbredt via Intemettet - findes i
størrelser fra 8G1000 watt - 735 watt er det
samme som L hestekraft. Oprindelig lavede
LRK motorbyggeme næsten alle dele selv,

Flight Equipment fortæller

men

i dag kan forskellige versioner

købes

både som byggesætog færdiglavet til priser
fra 800 til 1200 kr.
feg er sikker på at derure nye motorqrpe

Bilkderrrc på side ?J blev flanl<øel.

i Danmark, men Electric

i

skrivende
stund at de aråejder på at få materialer til
motoreme hie-, så også danske eksperimenterende el-piloter kan komme i gang
med den spændende motort54>e- Er der andre piloter derhar erfaringermed motorlypen - hiemmebygget eller fabriksfremstillet
- vil Modelflyvenyt megetgeme være med
at udbrede kendskabet til dem - PNM)

fuirrere altmateriale ford€ni€ blev

gio*opal<smrpe@'u
fq er rnfrdigvis ked' aI, at Æ,pe
d€ruE mtre har forsøgt at viHlede
læsenn af fUodelflyverryr
jgbeklager min uvidenH
"di i

ptcdo.æ tDtagør og udsLyld€r

hermed-

l[arianne Pedersen
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Elektric Ducted Fan Teknik
lndledning

Formålet med læberne er, at der ikke må
opstå turbulens ved motorens indsugning.
Indsugningens areal må ikke være mindre
end det sweepede areal. Fanen komprime-

Fremkomsten af relativt billige børsteløse
motorer (Se arfikel i Modelflywenyt nr. 1 februar 2002, side 30) giver nye muligheder
for at bygge Elektriske Ducted Fan modeller (EDF).
Motoreme har dels høj virkningsgrad, dels
stor ydelse ved høje omdrejninger. Det er
denne artikels formål at afklare de muiigheder EDF teknikken giver og dermed bygge
modeller af jetfly.

rer luften og stator har dels til opgave at
kunne montere motoren i skakten, dels at
rette den roterende luftstrøm op for at
mindske tabene. Det strømlinede hylster in-

mårnen. Vi får et tryk, som beror på, at

vi ac-

deholder dels motoren, dels holder det arealet konstant, således at trykket opretholdes. Man kan indsnævre udblæsningsarealet ca. 5%, dette giver større dlmamisk tryk
på bekostning af det statiske tryk. Jo længere skakten er, desto større tab vil man få, så
her er det flytypen som kommer ind i billedet. En DC9 eller Airbus motor vil have en
kort skakt i forhold til en jager som f.eks.

celererer en luftrnasse, som vejer ca.

1,2kg

MtG27.

EDF

teori

Det grundlæggende fysiske princip i DFen
er, at kraft er iig masse x acceleration, altså

sanune

gørende. Sweeparealet er det areal fanen
dækker minus navets areal.

ffsik som bringer raketter til

En vigtig ting ved DFen er fan diameteren.
Man kan ikke uden videre skifte fan diame-

pr. kubikmeter, hastigt bagud ved hjælp af
en roterende fan. Forskellen mellem en propel og en fan er, at en propel giver en stor
Iuftmasse en ringe hastighedstih'ækst,
mens fanen gir,er en iille luftmasse en stor
hastighedstilvækst.

.-s61n 6*l tkilter propel diameter. Derfor
er valget af fan diameter vigtigt. \u kan
man ikke kun se pa diameteren, men i I'irkeligheden er det sweeparealet som er af-

d',o.

dtr^

Sweepareal:
14
-xE

Når man har sweeparealet er man i stand til
teoretisk at bestemme det statiske tryk. Det
er det tryk man opnåq, når flyet holder stille
og skal til at starte. Formlen for dei statiske
tryk målt i Newton er den 3. rod af 4 gange
luftens vægt (1,2 kg) gange sweepareal indsat i rn2 gange den tilførte effekt i andet poterrs indsat i n'att.

ter,

Propel

Fan

.6.

--

j\lP

-'

u"

.'

r

<orcu:L

{Jrr.l 11t {\r

!

r r r :, rS' \ r$eeFreal rm ) \ ellekt

Spim€r Skakt
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Fm

Stator

Stømlinct hylst€r ind€holdflde motor og evt regulator

a\selen,sa()

For i praksis at kunne forholde sig til hvad
dette betyder, kan man se nedenstående
kurver. Af praktiske grunde vil jeg ikke opgive trykket i Newton, men i kilogram som
er lettere at forholde sig til.
Det kun,en viser er, at hvis man har 300
watt at gøre godt med, er det sværere at opnå et højt statisk hyk på en lille fan end det

er på en stor for safiune tilførte

EDF-system

pa

effekt.

Jumbojetten, som også flp'er med en fanmotor, har altså en fordel i forhold til modelflyet!
Den næste kun'e viser, at det statiske tryk
ikke stiger lineært på en fan med et givet
sn'eepareai ved en forøgelse af den tilførte
eftekt. Man får altså ikke det dobbelte ud af
at lbrdoble effekten, men kun omkring en
halv gangs forøgelse.
Nu ser det noget anderledes ud, når flyet
beglmder at flyve, fordi forskellen mellem
den hastighed hvormed luften forlader fanen og flyets hastighed bliver mindre og
mindre jo hurtigere flyet flyver.
Disse forhold kan man ikke få styr på med
mindre man er i besiddelse af en vindtunnel! En god hjælp er imidlertid simulations-

gar.rgspunkiet. Den er specificeret til40 amp
max og er nden BEC. Mine max. strømme
ville r'ære ca. 20 amp og halv gas ca. 10 amp

pa hver Vega 30/3 motor. Det skulle hurtigt vise sig, at temperaturen på regulatorens buft'erkondensator blev ubehagelig
høj, ca. 50 grader efter 2 minutters kørsel
med kun 10 .rmp sr-arende til ca. 16000
RPM. Årsagen er, at regr-rlatoren ved dellast
klipper hver fase i stvkker for at tilføre motoren en lavere middel effekt. Jo flere skift
MOSFETkontakten laver, jo højere effekt
bliver der afsat i kontakten. Videre kunue
fastslås, at hvis man måler på regulatorens
akkumulator indgang ved dellast, kan der
måles hastige speendingsændringer på ca.
2,5V med et oscilloscop. Det er denne pulsation, som opvarmer bufferkondensatoren, idet en elektrolytkondensator ikke er
idcel.
Jeg forelagde derefter Electro Flight problemet og modtog dagen efter en ny udgave af

,v.
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Sweepareal (cm2) ved 300 watt tilført effekt
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reguiatoren (med guld label, den første
havde hvid iabel) Det viser sig, at denne regulator er en nyere tersion, som er langt
bedre til at køre dellast uden at blive varm,

o

ne
:.o

1,5

ic)

]F

o
d)

men som en hjælp har jeg monteret en ek-

stra elektrolytkondensator på 470uF /25Y

0 100 200

300 400 500 600 700 800 900 1000

over strømforsyningsstikket. Husk den skal
vende minus mod minus og plus mod plus!
Nu virkede regulatoren perfekt med en lav

1100

Tilført effekt iwatt til fan med et sweepareal på 50cm2 (WemoTec
MidiFan)

programmet MotoCalc som kan håndtere
EDF problemer. Det k.rn don'nloades via

den ene umbraco skrue kan få bedre fat.

nettet pa adressen \\'\\-\\-.m()toc.r1c.com. Dli
får adganq til r-rr lLrlcl 'rtlg;r e i lr.r .1:rgc. i'.cr'efter sk.rl tlu l.cr.-ric' -i: e S :.'...:: :.': :. :=.-.:
bmg.

cl det mcget i'iqtigt, at motoren er fuld-

Udif.f trr gn:i.lcfl(ie ir'.rl.rt \': >::t:u.--r:... : \4otoCalc beslutter-lc ieg .ri r.æiqe en i!:ie
for 1i11e fan samtidig med at data fr.r en semiprofessionel malestand skulle kur.rne
gøre mig i stand til at få en mere preecis viden om EDF systemer.

Hvis man sliber på akslen (Dremel værktøj)
:ræl..rlig l.rcskvttct ntrrl siibr-stor; som ellcrs
--::--

-::- -

-::-:.:J::

_-j
:-,3--:--a-

- -\'---.-,

j,1 .-l-lll:r

:'.-.*-- :i.ll:s.

vil jeg prøve

Nu skal vi

systemet og så måle på

til akslen med 2 umbraco

signalet

rl

l-... -:-:'. ::. : i: .::::,'i :.1e \trilll'OIl!n:Cr Sltinderen
.: i:.r,: 1. : :ai,-:: \i:rlru :rt,:ie oi:t.ir. jn itrger. Bcmærk
dcn ckstr.r eiektrolr tkonclcns.rtor sorr er ntonterct
pa stromforsvningsstikket

til

ESCen

elektronisk.

Det er ikke fordi, fingrene ikke er gode nok,

men det kan

være

svært at sammenligne
om det bliver bedre el-

ler dårligere, ligesom
når man er hos optike-

skruer,
som sidder overfor hinanden. Dette er en
dårlig konstruktion, fordi man har sr'ært

ren til symstest..
Da mit mål er at bygge
et 2 motoret fly, mener

ved at spænde adaptoren fast, hvis der er en
smule slup mellem adaptor og aksel. feg
har foreløbig slebet en flade på akslen, så

jeg at en Jeti regulator

fastgøres

l-il

at

kombineret

30/3 og Wemotec Midi fanen (90mm).
Desr'ærre viste det sig, at hullet i fanadaptoren var lidt for stort i for'hold til Megamotorens 5mm aksel, men en ombytning af fanadaptoren 1øste problemet. Selve fanen
prespasses fint på adaptoren. Adaptoren

:.:--

mum vibrationer. For måske at kunne rnåle
vibrationeme mere præcist end med finge-

montere en slags mikrofon (transducer) på

så se på, hvordan det går med at
afprør'e en kombination af Jeti reprlatoren
40-3P opto, den børsteløse Mega motor

-:j tlt: \:.li-

::..,-!,.,-\-.:-l-!!--

iip er ai prove m.d irrr:\€llige :.:F<sir-impci
inde i spinderen og sa dreje den til miru-

ne,
Jeti regulator, Mega 30/3 og Wemotec Midifan

'':-: : .i. - .l-'l-c ll''\i,':

:-.]. --l-::

temperatur. Den kan også håndtere tomgang på motoren helt ned til 800RPM, mens
den gamle version stoppede ved 4500RPM.
Jeti opdaterer altså regulatorerne så goid label er bedre end white label, men regulatoren hedcler det samme! Den iave belastning
p.1 motoren -qarrunL.n med den kraitige af<olii-r* qor, at rler or-c-rhovedet ikke er tem:!:.ri:r'Jfoblcn'.er ntcd nlotoren. Herefter
'..-::'ti i..'rt" t, .-,t i;r'c nl.tlinq.'r.

40-3P opto

til max 16

celler må være ud2t

ttliilæturd og målingerMålestanden er konstn-leret således, at rnan
kan rnåle rr,reget srnå ær,dringer i det statiske tn'k rned stor gentagelses nøFgtighedSom billedet r.'iser,erdøen vippe ophængt
t 2Ikffin kuglenej-er sor,n derrned er den
eneste fiiktiion i systernef- Vi,ppen afballanceres/ 9å \rægten forspændes r'ned ca- 1009,
sor,n

derefter 0 flrsteres rned taraft.mktionen,

derved uodga'r rnan hetrt ntrlprnkts feflSerrrdem tændes og I'ia modtageren stj-res

regulatoren og derrned motorer!- Der er
i radiobølgerne! Aftræsningsnøiagtigfteden øges ved sarntidig at
opsannle spænding strørn, tid, tryk og terrrpelatur rned et digitalt karnera- Frihøiden til
guXv skatr vær'e 1 rn for i,kke at få rnodtrykMålestanden kan kun rnåle statisk tryk,

næppe friktion

Følgende erhereftermåltpå Mega 30/3 og
Midifan med 16 celler RC2400.
Det skal bemærkes, at den effekt som fanen

rnodtager kun er ca- 87"/" af den elektriske
effekt som tilføres motoren p.g.a motorens
r,.irlrringsgrad, Så den tilførte effekt til fanen er W" af 386W = 335 W- Hvis dette
sarrunerrligrres med den tidligere beskrerne
teoretiskeeffekt, fås fanens statiske godhed.
Den statiske godhed fortæller hvor god fanen er i praksis i forhold til hvor god den
rnaxirnalt kan være teoretisk og er altså en
sammenligning mellem teori og praksis.

målingeme viser, at WemoTecs Midi fan har
en høj effektiv ved alle hastigheder, noget
som firmaet også påpeger og den kan klart
anbelales som en god fan.
Desr'ærre har de forskellige komponenter en \'ægt som ikke er til at komme uden
om, specielt det "elektriske brændstof",
som udgøres af de 16 akkumulatorceller.
Nedenstående skema prøver at lave et skøn
oveq, hvordan det ser ud for et 1-motoret
henholdsvis 2-motoret fan fly. Udgangspunktet er, at den dygttg" modelflyver kan
holde byggevægten af "balsarvaren" nede

Målt statisk tryk = 11009
Fanerrs statiske godhed =

x

.100

=

79 '1,

Teoretisk statisk tryk = 13919

rnen disse oplvslrinrger kan altriger etr anvendes titr l.urdering og udr,iktring af EDF srvstenTers

godhed-

Bill'edet viser teststandm- Afstand fra midten at tan
lig afstånd tiI vægt såIeds at det stati-

ti1 ophæng er

ske trvk kan

Endelig arbejdes der med hvor stort et tryk
i gram, der kan opnås pr. tilført elektrisk
watt, som et udtryk for både elmotoren og
fanerrs effektivitet- Som det kan ses, falder
dette tal med stigende tilført effekt, således

som det tidligere er vist teoretisk. Men

atlæs direkte4

6
5
z

-:

e
=

z

:

på halvdelen af flyets samlede vægt. Med et

starttryk på halvdelen af flyets vægt vil det
2-motorede EDF fly kunne jordstarte fra en
græsbane med rimelige hjul uden nogen
problemer og stige ca. 3m pr. sek., mens det
1-motorede er mere kritisk i en jordstart og

:1-j:lj:€i+=j:==

igf

a.a::a..1..:.:a:-?--:::=

rri

ix

{K
Sb-

kun kan stige ca. 1,3 m pr sek.. Ved at aner lrerefter måIt på Mesa 30å
Widifan med 16 celler RC2400.
:orskdth efield
Skøm
ipænding :fiekt til motor
Trvk/wått )mdr
lryk
Før slarl
o,
2't.48\
0!\
0e
0stu
FUH etrekt
21,3t
18,12\
386,0!\
1100c
2,85g^,1 23100mn
15'
16.18!
272,74
81 0c
2.97slv\ 1 9900ron
't8.46\
1U
184,6!\
608e
3,29stu 1 7300ron
5l
19,12\
95,6!\
357c
3.73o/vr 1 3500rpr
Tornoano
3t
19,44\
58,3\
2ÆE
4.12slv' 11100mrY

/.å*
%6*
%6*
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vende f.eks. 1700mA/h celler kan flyet lettes lidt, men man kunne sætte ydelsen op
på fanen med den mere omdrejnings villige
30/2udgave af motoren.

Væotreonskab
Jeti regulator 40-3P opto til max
16 celler

For 1 motor
289

4

Væot af hardware i alt.
Væot tilflybyqninq

(balsaware)

Totalvæot
Starttrvk fra

Flwetid

leti

og målinger p'ra
Mega 30/3 motoren stod dei
klart, at s\'stemets maximale
ydeevne blev be-

af

det

maximale celleantal som Jeti regulatoren kunne

tåle nemlig

16

celler. Ved at skif-

Simulationsprogramrnet MotoCalc er
så nøjagtigt, at de bedste kompromier
hurtigt kan findes. Programmet kan naturligvis også beregne propeller og

s4%

gearkasser og kan sætte

Ducting:

Batt Motor Input Output Tcmp \lotor OutPLd Elcct
Amps Volts (W) (lV) ('C) E('rl,) (\\'/kg) E('r;')

I

.\C
I

10
11

12
13

I4
15

t6

op til euro-

pæiske måI. Det kan kraftigt anbefales,
men man skal kunne læse engelsk.

WeMoTec Midi Fan;; (Pcoeff=0,692; Tcoeff=0,921).
8,9cm D x 1,5cm L (0' taper) intake;7,9cmD x 20,1cm L

Drii'e System:

simulatiorr

landingen.

Mega AC 22 / 30 / 2; 177 1rpm / Y ; 0,014 Ohms; 2,6 A idle.
Sanyo RC2400; 10 to 16 cells; 2400mAh @ l,2Y;0,0032 Ohms/cell
feti 70-3Popto;0,008 Ohms; High rate.

Batten':
Speerl Control:

regulator

Sænset

Ca. 5 min

\lot(rr:

70-3P opto

Ved

2000s

33%
Ca 8min

edf

virkningsgrad og er vedligeholdes frie.
Men pas på motor temperaturen efter

990o
56o
80o
1840o
1840q
3680q

56
80q
1483o
1483q
2966o
1000o

i
i
r

Starttrvk i o/oaf væol

Mega 30/2 og en

4480
210o

105o

servoer

Børsteløse motorer er en gave til EDF
teknikken. De kan tåle høje omdrejninger, kan tåle en høj effekt, har en høj

569

2241
r
990o

Meoa motor 30/3

Wemotec Midifan
16 celler RC2400
Modtaoer batt. 4celler 350mÆh

Konklusion

For 2 motorer

20,5 1r,2
23,7 l2,I
27,0 13,1
30,5 r4,0
34,1 14,9
37,7 15,8
41,3 16,6

228,1 193,8
287,3 248,5
354,0 310,3
427,7 378,8
507,8 453,3
s94,3 s33,8
686,5 619,6

58,5
63,6
69,3

75,8
82,9

90,7

RP\l

Thrust Efflx
(S)
(nt /s)

Time
m:s)

79,0 \9275 774 35,7
79,5 20875 U2 38,8
79,7 22479 977 41.,8
79,6 24025 7716 44,6
79,2 25506 7257 47,4
78,7 26934 t402 50,0
78,1 28306 1548 52,6

85,0 62,3
86,5 78,4
87,7 96,1
88,6 115,2
89,3 135,4
89,8 756,8
90,2 778,8

53,8

Fan

7:02
6:05
5:20
4:43
4:14
3:49
3:29

te til Mega 30/2

viser

ne'cienst.r-

ende simulation
i MotoCalc, at vi
skal holde motrrren-i ieinpe .;irrr unier rrrrrr.
kontrol, slmtitliq ::rt.i .:r rir r r r' :!.:i:r: ::. r:
70 amperes regulator. Denne vcicr i-' :r.=.n

-bui:ir

mere og har i or-riqt ind'ni'g*ei en
kondensator pa 2x470uF.
Nedenstående data stammer fra \lotoCalcs computer simulation. Data påbatteri,
fan, og motor er hentet fra programmets
komponent database, hvor både Midifanen
og Mega 30/2kan findes uden problemer.
Programmet viset hvad der sker, når man
ændrer antallet af celler.
Bemaerk at motoren beregnes til at biive
90,2 grader varm, men dette er en temperatur uden koleluft. I virkeligheden bevæger
luften omkrins motoren sig med ca. 180 km
i timen så derfor antaser motoren på overfladen en temperatur pa ca. 33 gradel, men

når motoren siopper forsi'inder luftkølingen, så den højeste temperatur motoren vil
opnå, forekommer lige efter landingen.
Den er derfor nem at måle! Det er nr,r, det
er kritisk, så det kunne r'ære en ide at bruge
den sidste strøm til at afkøle motoren.

HIis

m.rrirrren kruer c.... S0(ltl RP\J, alt-sa
irrtti,ll-::l. r'a:::s: iel l-l\\'. r,!'n Sænker
.i-..-_---:-,-i--

\.i.

--

*-:
-.,:ui..

-

i,
..-:
I f:!1,.\.<:\.i-

..-:

Ctll-.:tl-rc5:
iu re n p J: ir rr i r rc fl S n c oLi \ -nm A \'n
ter ma ikke overstige S0 grader.
Nlidifanens ø\-re grænse er maximalt 2 kg
statisk tryk ved ca. 1000n'att og ca. 30000
RPM.
Te nr p e r a

r

Der er ikke anvendt det hylster som indeslutter motoren, selvom det aerodl'namisk
ville være en fordel.
Så begrænsningen ligger i motortemperaturen efter landingen. En anden ting er, at et
strømforbrug på 40 amp er overgrænsen for
akkumulatoren. Læg samtidig meerke til at
du nu kun får 2,1,5g tryk pr. tilført watt, jeg
vil derfor foreslå at anvende 14 Celler som
etbedre kompromis.

Som artiklen viser, skal der foretages
manqe oven-ejelser, nar der r'ælges fan,
moior, requlator og akkumulatorer. Det
er !'n spændent-le utliordring at linde de
1-rp iim a i e lrrsnin ger.
Det er på grænsen at kurure jordstarte et
L motoret EDF fly fra en græsbane,

mens et 2 motoret EDF fly vil kunne
gøre det uden problemer i de valgte eksempler.

Man må indstille sig på flyvetider på
omkring 4 minutter.

Følgende er målt på Mega 30/2 og Midifan
med 16 celler RC2400

Forskellio effekt

Strøm

F6 slat

OA

Fuld effekt

414

rryk
Spænding Effekt til motor
21,48V
OW
15

2!

623\

1

Tryldlvatt

)mdr

0e

ogM

c

34Oc

2,1SsM

2520C
23

TUHboPRoP
Carl Lynnerup fra KFK har vinteren over lavet en noget speciel motor. Carl arbejder til
daglig i Roskilde Lufthavn som ingeniør, og

han har også certifikat som mekaniker på
Pratt & \Å/hitney PT6 turboprop motoren,
der Fx sidder i en King Air. Denne motor har
inspireret Carl til at lave sin egen hlrboprop
i modelstørrelse. På et besøg i Sommerlejren i Sandved fortalte Carl om motoren.
Tidligere har Carl blandt andet lai'et 2 crg
4 cl,linderede bok-sermotorer, en 7 cr'li'ndrei
stjememotor og en ietturbine.
Hvorfor vinterens bvggeprojekt blev en
turbopropmotor er Carl ikke helt klar oler,
men den daglige omgang med tbrbilledet

og det at det engelske modelturbinefirma
Wrens arbejdede med at lave en turboprop,
havde indflydelse på valget
Turbinen - eller rettere - gasgeneratoren
som den kaldes når den sidder i en turboprop er faktisk også lavet efter tegninger fra
det engelske firma Wren, mens gearet og
udstødningssektionen er kopieret efter originalen.
Princippet i en turboprop
Gasgeneratorens udstødning driver et tur-

binehjul. Dette såkaldte powerturbinehjul
trækker en gearkasse med et planetgear der
igen trækker propellen rundt. Lidt tal om
det: Når gasgeneratoren kører maksomdrejninger, der er 160.000 omdrejninger i

minuttet, kører powerturbinehjulet 60.000
og propellen 8.000 omdrejninger.

Det helt specielle ved Carls turboprop er,
at propellen kører med konstant omdrejningstal og automatisk ændrer pitch ved
forskellige belastninger og hastigheder - det

er muligvis den eneste turbopropmodel i
verden med denne finesse.
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Når det hele står stille, er den trebladede
propel kantstillet vha. en fjeder. Når gasgeneratoren startes, pumper en oliepumpe i
gearkassen olie ud i domen foran propellen
og stiller propellen til "fine pitch" - ingen
stigning så længe gasgeneratoren kører i
tomgang.
Når omdrejningstallet øges, åbner en cen-

triftrgalregulator for returlobei ior olien i
druren, og
,,'æ
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omdrejninqer hl at i.rlde. Cenrntuqalrr.grilatoren lukker sa lidt ibr olien, mens oliepumpen stadig pumper olie ud i domen, så
pitchen nu vil falde lidt. På denne måde vil
propellen hele tiden tilpasse sig belastningen og holde konstant omdrejningstal.
I den virkelige verden har turbopop-systemet flere fordele. Det er mere økonomisk
i drift, det støjer mindre og fly med turboprop kan flyve langsommere og dermed benytte mindre lufthavne et "rene" turbinefly.
Om det også er tilfældet i modelverdenen
vil vise sig. Med mindre man som Carl selv
laver det hele, er i hvert fald den økonomiske side af sagen et stort spørgsmåI, men
som med al anden liebhaveri er det vel helt
urelevant at snakke om penge!
Autostarteren
En anden finesse ved furboprop'en er autostarteren. Denne lille "sorte boks" er fyldt
med elektronik, der ud over automatisk at
starte gasgeneratoren kan programmeres
med en mængde indstillinger og grænse-

værdier, der er vigtige for generatorens
drift.
Autostarteren er udviklet af spanieren
Gaspar Espiell i samarbejde med Carl Lynnerup og andre enlutiaster rundt omkring i
verden. I udviklings- og testperioden har

der været en flittig korrespodence ','ia email, og Autostarteren har været i Spanien
nogle gange undervejs.
Elektronikken virker delvis som andre
"sorte bokse". Blandt andet aktiveres gasgeneratorens automatiske startprocedure ved
at stille gastrimmet på maks og
føre gaspinden til fuld gas og tilbage til tomgang. Men modsat de f-lest andre kan den
prL)qrarmeres |ed hjælp ai knapper på det
n".edfrrlqentle tlisplar'. Det vii r'ære for omf.-ittent-le ai omiale .rlle indstillingsmuligheder, men ting som tomgangs- og tophastigheder, accelerationshastigheder, start og
stopprocedurer kan alle indstilles.
Elektronikken husker også aile data fra
gasgeneratorens sidste 12 minutters drift,
og da Carl viste sin turboprop frem på Sommerlejren kurure tilskueme se at den havde
været startet 119 gange og i alt havde kørt
489 minutter.
Fremtiden

\\tritney hrrboprop'en tilsyneladende kørte uden problemer; da Carl
under besøget i Sommerlejren demonstrerede den for en flok meget nysgerrige og
meget imponerede modelpiloter, fortalte
han at den stadig er under udvikling og
løbende testes. En af de ting Carl vil være
100 %, sikker på er i orden er oliekredsløbet
i gearkassen, og han fortalte at inden turboprop'en havner i en model, er der nok kommet en olikøler på oliekredsløbet. Lidt oiiSelv om Carl &

espild bekymrede ikke Carl, der med et
glimt i øjet sagde, at hvis ikke en turboprop
på et rigtigt fly spildte olie, skulle man ikke
sætte sig op flyet for at fl1ve med det, for så
var der højst sandsynligt slet ikke ikke olie

på gearkassen.

PNM

l lerovrr: Carl

L.r

r".rr:li . '

clt'r'sin trrrl.oprr,1.

tion:kor't'1.

a

- - -*

nr

. ,.å

-.";=F*j-

4i

g

lt'ror t'r: l'roptlnar r'i trteci rlctr

I

r\.)rltt[\lt

1rlrl'11;r1r,-1.r1

l\it(

!'æ

J ,-T?t
',,1

|

'Iil hoire: fllllspropptrr korcr forbl

trifentir' :iojsr'.rut.

I Ierunder: Displav og pr'oSr.lmt
I

ringscnJrctl.

?
*r

c

,%

.l

a

irlrrr.lr,r: llcr,r.r'rk logtr.:t!

rL r.

el
II
I
I

Angel og Piper l-3 er

to nye modeller fra Jamara.

Når de omtales sammen er det fordi de trods store forskelle i udsende minder om hinanden.

Med i byggesættene

styroporkrop og en delt plasticbeklædt

Begge modeller leveres komplette og

skumvinge. Haleplanet er af samme materiale. Englen har en plastickrop med en plastichalebom. Den udelte vinge med de flot

næsten flyveklare - og her menes det. Det

tager mindre end 15 minutter fra æsken
åbnes til en model er flt'r'eklar. Skal den t-hve så hurtigt krær'er det dog, at den medfølgende akku, der driver motor og modtager, er opladet med den medfølgende oplader. Det eneste der mangler i kassen er 8 AA
batterier til sendeme.
Modelleme har samme udstyr, men er
meget forskelligt opbygget. Piperen har en

slungne tipper og haleplan er al samme
materiale som Piperens.
Radioanlægget

Til begge modeiler er der en 3 kanals 40
mHz radio med 2 proportionalkanaler og
en en onjoff kontakt. Kontakten tænder og

slukker for motoren. De to proportional-

kaneler sidder som på bilanlaeg, hvor den
højre bevæges frem og tilbage og styrer højderoret, mens den venstre ber'æges fra side
tii side og stvrer sideroret. Sendeme får
strom fra 8.å.{ celler, der ikke følger med. I
modellen sidder en meget lille modtager og
to mikroservoer.
Akkuen er med 5 NiCd celler, og laderen
er en stiklader, der på ca. en time lader akkuen op. Der er ingen afbrydelse af opladningen, så det er vigtigt altid at lade en tømt
akku op og for guds skyld ikke glemme at
man har en akku til opladning. Når akkuen
er opladet sættes den i modellen og forbindes med de monterede stik, der sikrer mod
at polerne vendes forkert. Efter et tryk på en
knap på modellen er motoren aktiveret og
kan startes og stoppes med kontakten på
senderen.
Flyvning med Piper J-3 og Angel

lang så godt. Det er nemlig slet ikke let
at flywe med sådan en fiemstyret model. I
hvert fald ikke, når mar"I er vant tii at fly've
mere traditionelle fly-sendere, hvor side- og
højderor er i samme pind. Er modellen først
i trim, og er det vindstille, går det lige. Men
blæser det en lille smule, eiler er modeilen
ude af trim, slmes jeg det er svært. For at
trimme modellen ud over hvad der kan
gøres fua radioen, skal trækstængeme, der
er af tlmd pianokåd, bukkes lidt mere eller
rettes ud. Ikke just den mest præcise måde
at klare tingene på, men den virker dog.
Så

26

Ilcgge nror]cjlcl iir r cr sanrticlig rci hut tigt
og stvrcl' rncgr:l kr ikt, sa clcr sk.tl te.rgcres
lrr-r'tisi oq ristigt. Tcg h.rl sr ært vcr-1 .rl lto .rt
clc Lrcgt'nrlei"c, sortr n'rodc'lIcmc IIt.rnclct Iiqc rrcr \ &'rc tiltænkt, r il har.c dcn storc sncccs t-necl

rt

i;tlt

:.','.

- : .'t - 11t,.ti

1/

- i:l rll::li 'r j

-th

fl1'1'g.1"t,,.

l:fter' .ri havc ilojct cn c'lcl q.rnge - og

tisk

Data:

i,..11-

.rt stvlc nrodeilcrne - pillccle je:

dcn liilc -l-k.rnals r-r.rorltagcr utl ai I)rir:ttir
og satto cn 35 n-rllz [cti nrocliagcr i cier-, io:'
at pul c lirlt I irtig llt'r ning. Litrr' lrti: r.r..qranrntclit.tc r'.rr I)ipcr-cn l<l.l r:l .i:r ,, ...

Iut ttrerl ('n

"li,jti,t

)

l.cllei

.l()(l rrr

\lr

7rt) nrnr

)rtl/ )lil,

l

":..

"

t.l(lt().

Og rtr raI cict cn hel', (l]lL1(Ir :.r.: --: -:\ Ir
dr'rr. lkkt' trok Irtt',1 ,tr 1..'-, . . -. - -t 1..
det viste sig ogsa.tl Itiirrl'.:i jJttrti'e'.1 rt.t Itgtri.tktr, sJ dcl Jr-r ikke r'.ir.r k...lnc i:.lrilcs

PNM.

tr':'-lttkk.-'tl:,l'l'.'.,.t'..-t-.].:-'i.:.L

gulcrcs. iirr .ri oirtinre

t-e

t,.rr)rlciltt.l I ricr iiqe-

jr": lr.l k-r.r.Il-.t ilt' L]r'l \,- rll('llLcl'eclo "Critllrnct tlinrscr" p. tlcm. \Ied dc 1isc irækstængcr, st\,r'cl moclcllcr-r lidt Lrcdle,
og jeg har faktisk ilojct en hcl dci aftcnture
1t' It'ILr riL'

nrccl dct-t Lra

nt.l kcn Lr.rg nrit

l'ir,r:.

Mit facit

Moclellg'nc s.L,l,lcs Ij a
l11L', tl.g rlCl Cl r r,, - ,. .:.
rnali();.rr,.1.

l:l

I

\'

S\&'fi - iirl l\i.! -l-:.:J -,:l-.i1.:- - -Lri -'ij.,t'clcl.r.lr ,:-l.t l: :.r \ u r.llLri 11L'nt, r)S ric| et.tlgerl |-cr-.r:jr1 i .rrlæggct. I'a clerr m.rdc tlor
jcg nr.rn skr'ærlnrer ilcre poterrtielie pilotcr
va:k enc-l ntan re krLrlcrcr. I Iavclc tle t r --le t
cn lillc 35 mFIz sinqlc stick se'nder r"nct1 cn
-skYclcr til motorrcqrllcrirrg, h.rvclc cle t r'.r:rct
allc tidcrs n.rocicllcr til slille vejr ot indcr-rdorsilr r nir-rg itrt' rlen lidt or t.rle priloi,
fol bcgtc urotlcilel flr,r'el nvdcligt.

,-4=

..:

.-1
fii
:

Æ

.".:.&

. a=æ.'*:-=- . .'

,
.F.1i

.t :i
't::e'
e'.

\i
'rt
,i{

':

"+*..a
,€=i:!+;.!rt&5;*

vM lF5B 2002
Danmark igen på F5B verdenskortet
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I)ette var VNrl hi'or dei danske F5B iandshold kom i r.rmpeiyset igen.
Efter cn flot præstation i 1996 slrrang vi
ovcr i 199E, i 2000 deltog vi, i 2002 kom i.i tilLragc pa F513 r'erdenskortet. Holdct opnaeclc
.15
en (r.placls i holdkonkr-rrrenccn ud af
nationcr. Vi nriitte se os slået af Belgicrrre (dc
hal bedrc ol), Østrig (som hal Frcudenthaler på holdet), Schr.r,eiz, USA og Tyskiand.
Inc.lividuclt kom Clarrs Tønneserr på en 10.
placls, Mich.rcl Buchreitz på en 16. placls og
Jan Abel pa en 32. plads ud af i alt.l1 deltagcre.

VM'et blcv holdt i Winterthur i Schn'eiz,
juli. Dag til d.rg reportager fra VM'et

1-1.-21.

blcr' flittigt la'st pa u'n,rv.f5b.dk og cr efterfølgcnde blevet snpplcrct med flcre billeclcr. Berehringerr her er Lrade om optakten til
VM'et sarnt om noglc .ri de tinc som der ikke blev pl;rds til i de da*lige beretrringer.
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FøT VM

evt. spØrgsm.il. Eneste papir som ble\.

Forbercdelserne til VM'et har st.iet på i clet
sidste .irs tid, ikke lige intensivt hele tidcn,

sendt, r'err den officielle tihnelding behørigt
stempiet og unclerskrevet af KDA.
Tr.rnsport til Schn-eiz er til at or,erskue,
det kr.ever seh'folgelig lidt omtanke at få
stoppet det hclc ind i en bil, rnen i forl.rold ti1
at skr-rlle til .rt havc alt grejet med fly c'r'det-

men det har ligget i t.rnkerne. At man skal
l'rave moc-leller klar og have noget flyvctr.æning er ligesorn opltrgt, men hvad skal
cler ellcrs tænkes på når man sktrl deltagc i
ei

\iv?

te i smatinss.rfdciingen.

Tilmck'ling til VM har r.i tidligere oplevet
som el1 ornstændelig .rff;cre da papirg.rngen kllnne vaere særdeles tung. En paprir-

Indkvaltering havde arrangøreme et godt
tilbtrd p.r, så det var bare at krydse af og be-

ira (lrrangØL til arrangørens aeroklr-rlr,
til r.ores aeroklub (KDA), til r'ores unior.r, til
lores stvringsgmppe... det tager tid. Vcd
dette \i \,1 h.rvdc arrirngØrerne lavet en s;cr'deles vcliungerenclc r'r,ebsitc (lt'rvr,r,.siltutn,ings.ch) til for:miclling .rf infbrmtrlioner
direktc til delt.rgcrne. Kommunikation til
arrangørerne gik via e-mail, og Emil Ciczendanncr (contest director) kvittcrede som
regel s.rmme dag for modtagelscn/svar ptl

Toj! der står ikke noget i FAI reglerrre om
at et hold skal r,ære ensartet klædt og dresscode på flytepladsen er sorn bekendt 'afslappet', men dress-code til \zM er clog minimnm ens T-shirts, så Mich.rel fik arrangeret polo- og srveatshirts til hele holdet med
hr.er enkelts 11avn påh\rkt.
FAI sportlicenserr skal fbrnyes, der skal ta-

gar-rg

talc.

ges billeder af holdet, der skal skrivcs til
Modelfl;'r'enyt, alt i a1t mange små ting som

ikke direkte har med t-1;'r-ningen at

gØre,

men er noget af det som der også skal forberedes til et VM.

de ikke .rt blive. Clar.rs havde i ioraret 2002
en dialog med Rainer Hacker omkring motorer, }.n'ilket rcsulterede i, at der kom to nye
motorer hjem, begge i'.tr 30 gram lettere og

Grejet

den enc var tilp.rsset

Udstyrsmæssigt har vi en læresætning som
siger "Man skal ikke have to af alting, men
mere end en.". Når man deltager i konkr-rrrencer, oplever man at ting som ellers alclrig
går i stykker, beslutter sig for at holde op
med at virke. Det kan være ret surt hvis
man er kørt 1000 km for så at udga p*a. af
et link til 5 kroner elier en sender til ltl0tl,
prisen er sådan set underordnet, du er nemlig ude hvis du ikke har en resen e merl. Et
ekstra link er til at overse rent okonomisk, i
den dyre ende af udstyrssk.-rlaen er det ikke
realistisk at købe dobbelt af ali, men det er
heller ikke nødvendigt. For c.L<empel kan
'din' reservesender fint \-ære en af dine
holdkammeraters sende.r. D.r l'rar et sender
krystal klar og din model er programmeret
ind på senderen, sa har du 'mere end en

(mcre moment ted lavere omdrejninger).
Hcle l00i blev også llittigt bmgt til at skafte.rkkup.rklier, at CP1700 celleme var sagen
lar cler ikke megen tvivl om, problemet var
bare .-rt de ikke var til at opdrive, så der blev
kobt 50 her og 30 der, alt talte med. De sidste celler kom i hus i Februar måned, så var
det ellers bare at komme i gang med loddekolben og få loddet nogle 24 celles pakker.
Da vi bor spredt rundt i landet, foregår
det meste flyvetræning hver for sig, efterfti1gt af livlig kommunikation pr. telefon og
e-mail. Udover forårets konkurrencer mødtes vi også til et par træningssessioner, hvor
vi fik arbejdet med detaljerne og fik pudset
holdsamarbejdet af.
Man vil naturligvis altid geme have trænet
endnu mere før et VM, og man syntes altid
at det regner i månedsvis før man skal af
sted, trods dette var vi nu alle i skarp flyvekæning ved VMs start.
Det blev lidt hektisk i ugeme op til afgang, mest med at klargøre nye modeller,
Jan 2 stk. og Claus 1 stk. (ny reservemodel),
men da alle ør'rige forberedelser var på
plads, var det med rimelig ro i s;'ælen at vi
drog af sted. Vi var indkvarteret på et kollegium i forbindelse med en teknisk skole, og

sender, men ikke to', og din sender er na-

turligvis resen'e tbr l'roldkammeraten/holdet.
På modelfronien stod den pa nye modeiler. Med virkning fra 2001 skal modeller i

minimum 2000 gram, hvor
der efter det gamle regelsæt ikke var nogen
minimumsr'ægt. Generelt set har det betydet at den typiske F5B model anno 2000 r'ejede ca. 1800 gram, var 160 cm i spændvidde og'kun' r'ar styret på kræng og højderor.
Den h'piske'F5B model anno 2002 er 170 cm
F5B klassen veje

i spændvidde, r'r'jer iire over 2000 Sam os
har ilaprs, krænq- og iroirlertrr. Alle konstntktoreme h.rr r e.:.: ir;.:r:l: ,. c.i :u.ine-

bordetforaidc>i$u
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ncrr 2001 bluv hni{i ti, e: :c::r r i t. rtliu -ic
n1 e designs. \lohrrm-e-:i.:: i.rc\ ric: :u>:<:

med lidt store og tungere motorer, sr):11
sammen med nl'e Sanvo celler (CP-1700)
gav mange nye kombinationsmuligheder.
Fra vores side brugte vi 2001 sæsonen til at
teste og vurdere hvilken modei/motor

til større propeller

flyvepladsen var den lokale svær'efl).veplads lige i udkanten af Winterthur. Michael, Hans og CJaus var kørt demed om torstl.rgen med .rlt r.rdstr,ret. Ian, Mathias og Jcrrgen ank()n1 om lretl.tqc.n ntcrl t-h til Zirrich,
.lt a ;.- : i.. :'. L' a'. :tl : :t ii :i {c:-. - I g.'l c.i..s II e !i il \
.
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F.,f \f I ul .irl il.ll=]. rL lr'-llqliu:-r
,ttr.lnsoremc k.-tn i... Lrrg.rniSi.iitrrr.dtr l.ilri ind
og deltageme har en chance for .-rt n'ste rejsen af sig og \'ænne sig til den nye f1y'r'e-

plads. Arrangementet kørte perfekt fra

kombination vi ville satse på i år. Claus havde allerede før 2001 sæsonenbestilt den nye
'B1'model fra Sergey Sobakin i Rusland og
motorer fra Hacker. Den første 81 fik en
krank skæbne, den dode under første konkurrence, men har-de nået at bevise sit potentiale så der gik omgående bestilling af
sted på en ny. lVlichael hægtede sig med på

1.dag. Det var måske ikke alt som var kommet på plads endnu, men det var bare at
spØrge Emil Giezendanner så kunne han
henvise til rette person som havde ansvaret

81 modeileme, motoriseret med

det.

Pletten-

berg motorer, fandt l'ran det setup som han

ville flyve VM med. Jan testede en ny Plettenberg motor og fik en aftale med en Tjekkisk producent om levering ai nve modeller
med flaps. Leveringen af disse modeller
trak dog ud, for til sidst at blive af11'st meget
kort tid før VM. Jan fik så ler.eret to Ariane
V11 fra Tyskland en måned førYM, de blev
flyveklare, men 100o1' fløjet ind, det nåede

'rrq

for opgaven (og var i gang med at løse den).
Det er en fomøjelse at deltage ved et sådanne arrangement og man kan kun beundre
det store forarbejde der tydeligvis er lagt i
Deltageme har også forberedt sig grundigt, men det ses ikke altid på de første fly,vninger, nogle er lrætte efter rejsen og andre
er bare meget nervøse på de første ture,
men efterhånden kan man se at der er ved
at komme ro på fllvningeme. Flyvningeme
til den åbne konkurrence er utroligt spaendende idet den psykologiske optakt til VM er
i ftrid gang. Før starten af VN{ r.ar Wolf
29

Fickenscher fra Tyskland den eueste dcr
konkurrence efter konkurrence har fløjet 41
ben i distanceflylningen, stort set ingen andre har fløjet mere end 40 ben. Wolf fly.ver
da også l-rans 41 ben på første flyvning, alle
nikker og tænker'han vinder nok titlen'. Sa

kom Thomas Pils fra USA på banen og fløj
44 ben! Godt nok med en mindre tel,e-risk
fejl i fly.vningen, han benyttede 11 sfie hvor
kun 10 er tilladt, så det officielle resultat r-ar
40 ben, men det tyske hold r.ar tvdeligr.is
dybt chokeret. Vi andre glædede os o\.er at
der var lagt op til et super V\1. Hvem der
skulle vinde titlen var langtfi'a sa sir-et som
det så ud før starten.
De første dage gar ogsa med at h-rre hvad
de andre benytter ;rf udst1,'4 har.de vi valgt

rigtigt eller var det noget andet vi skulle
satse på?

Der var seli'følgeligt nyt grej på pladsen
som vi ikke hat'de l.rørt om eller kun havde
hørt rygter om, men det var nn ikke meget.
USA mødte op med hjemmcbyggedemotorer i stil med dem tyskeme byggede i 1998,
Thomas Pils og Martin Weberscirock havde

modeller med og endelig var der
enkelte som kurne fremvise 25 ce11es pakker på 1099,6 gr:am (max tilladt er 1100
gram).
Totalt set kunne vi med tilfredshed konstatere at vi har det rette udstyr. Vi har af gode gmnde ikke 10 års erfaring med F5B,
men det er vist også det eneste punkt vi haiter bagefter på. Der bler. justeret lidt pa i1vvestilen og ndstvret under den .rlrnc konkurrence, men det r.,:r' i smatinqsatdc.lingen, hvilket det ogsa bor holdes til ganske
få dage før det rigtige VM.
l-relt nye

Så

går det løs

Så oprandt dagen hvor det officielle VM
startede og tro mig,'t'i var klar!
Der er plincipielt ingen forskel i den flyt'ning du f'lrn,er når dr.r deltager i en lokal

konkurrcnce og s.i den flyvning du skal flyve ti1 ct VM. I realiteten er der heller ikke
nogen forskel, det er jo det samme regelsæt

konkurrencen ah'ikles efter, men der
tilføres under \a4 cn del ekstra faktorer
som kan virke lettere forstylrende. Personligt er man opsat på r'irkelig at gøre en indsats, holdet er ligeledes meeet opsat på at
gøre det bedst mr-rligt og baglandct håber at
vi får fordelt guid, sø1i' og bronze pænt

imellem os. VM fl1,r.es over' 7-8 runder
hvoraf den dårligste smides r'æk, dvs. stabiliteten i flyvningen er r.igtig, en sllper
mnde efterfulgt af to dårlige runder duer
ikke her. Når forberedelsestiden og arbejdstiden er startet, er den startet og hvis du ikke får startet inden udløb noteres dr-r tbr et
fint rundt nul, 'øhhh, jeg har glemt at lade'
geelder ikke her. Når du så står og fl;,wer gør
det vel ikke noget at der render et tv-hold
rundt omkring dig og hvis en official mener
at du skal trække 5 meter tilbage fra sikkerhedslinien så er det NU selvom du er ved at
tabe din model af syare i termikflyvningen.
Som sagt er der principielt ikke forskel på at
flywe lokalt og til \A4.

Dcn nofficielle holdkonkurrence r.ar et
11j161[

6p]1r1 rn,'l'tr'. D.::.:1.::.
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L S \ i .rr- kl.rri rlc: :',t:i r t,i..:i..-riii. lt..1.i.
tie r:r .ie gL.acrrr-. \'!.1-: T-al:t:: ivt r ri ii.lr t'le prqri,l sirirts, nen .ieres maskinl.roderede
vindjakker slog vores sn'eatshirts med f'lere
længder. Bortset tra tøjet r.irkede USA klart
som det mest forberedte og sammentØmre-

Ilans Harrse-n og Jørgcn Tønnesen i gang med papirarbcjdct før processing

propeller, klargøre modeller og aflrolde
træningssessioner. I den officielle konkurrence blev de nr. 2 efter Tyskland og Schwe-

iz kom på tredje pladsen, i den uofficielle
konkurrence vinder de måske svagt over
Danmark på en kombination af teknisk
overlegenhed krydset med vanlig amerikansk åbenhed. Det h,ske hold som vinder
officielt, var reelt tre hold, som dog var istand til at være under samme teltdug. Det
Schweiziske hold bestod af to mand under
et te1t, regerende verdensmester Urs Leodolter for sig selv og helt nede for enden af
teltrækken opholdt den sidste mand på det
Schweiziske hold sig. Det danske hold lå
som sagt med helt i top af den uofficielle
konkurrence, fordi vi er ET hold som går ud
og flyver hver eneste flywning. Iflg. FAI reglerne er det tilladt at har.e to hjælpere samt
holdlederen med på flightline, så det har vi
nafurligvis, 'to hoveder tænker bedre end
et'. Piloten fon'entes at kunne gennemføre
hele sin flyvning sgh', men når holdet er på
plads skal han koncentrere sig om at sq,Te,
selr'e fl)'vningen dirigeres af hjælperne. Det
lyder banalt, men r.i var et at de få hold som
støttede piloten hele vejen

i flyvningen, ik-

ke kun i distance opgaven, men også i ter-

mikflyr.ningen og indflywnirg/landingen
på tid. At \-i sii før'hr.cr flr,r'ning har en cheir.nek.rnikcl til at st.r ior kiargøring af mo.1c1rer oq en ther-maiboss til at give en akfuci icrn.rik briehng, det gor altsa indtryk ude
i dcn store verden.
Det Belgiske hold huskes også af ai1e, de var
sponsoret af 'Chouffe' som brygger noget
aldeles fortrinligt ø1. De inviterede på

Jan, lVfichael og Clarrs
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de hold. Alle på holdet (+ hjælpere) havde
i gang med at bygge motorer, støbe

været

smagsprøver en af de første aftener og papkasserne med velafkølede 1 liters flasker

fra Chouffe blev ved med at dukke frem,
Belgierne sikrede sig en god placering i det
uofficielle holdmesterskab allerede her.

Lidt eftertanker

Hvorfor vandt vi

så

ikke? De andre r.ar bed,
vi er ikke langt baecf-

re, sådan er det, men

ter. Vi flyver ikke nok ben

i

distanceoprg.r-

ven, termikflyvningen og landilgemc har
vi temmeligt godt styr på.
Distanceopgaven består i at man benr';ter
motoren til at stige med, hvorefter der ir pisk flyves 4 gange frem og tilba*e p.r 150
meters banen (= 4 ben). I n-rndc ritier cr ciet
4 sekunder til at stige,/accelere:e pg 1Li sekunder for hvert 4 ben (inci. svnq), det heIe gentages så helst 10 gan*e inden ior 200
sekunder, så har man fjoiet ltl L.en = -101150
meter.
Østtig, og Danrnark er de eneste to hold
som scorer mar l.rndinsspoint i alle tællende iandinger, de andre hold sætter poini tii

unden'ejs. \/ores landinqsteknik biev udviklet i San Dicgo i 2000. Som pilot står man
og ser modellen forlra og kan have svært
ved at bedømme fart og sr.nkehastighed,
som tilskuer på sidelinien er det altid let at
se om en landing ranuner plet, så derfor
sendes en hjælper ud på sidelinien under
landing, der skal råbes og skriges lidt derudefra, men modellen lander i centrum hver
gang. I gennemsnit bruger vi 6-10 sekunders motorticl på at gennemføre 10 minutters termikf-h'r'ningerr og lander indenfor
plus/minus i sekr-rndcr, ikke p.rglfc(1, 11s11
reeit set er clct c:r. ii lprrint r.r. i\'r':unj ti
kan hente her. I tii=lancca':i:-, a:t :li-...: r'-

Claus Tonncsen, \l:ch.rci Buch:.rrz o:
Forrest Holdledr'r JOri;cn T(rnne:!.n

-i-.-:r

-ir-,

il 150 metcr for lidt hver gang, l.rvilket i point er 20-30 point os det er de point
som mangler for.rt kornme helt til tops. Di2-3 ben

stanceopg.-r\.en cr helt klart r-rdfordringen,
den besiar a.f 10 stig og -10x150 meters sr'ærning, hvis man k.rn iinde en til to tiendedel
scktrnd pa hver de.lopgave, giver det i alt 510 sr-kuntler ekstra, nok til at flyve I-2x150

mercr ekslra, iigesom 'sEememe' gør". Til
næste \'\1 skal vi have endnu mere erfaring
oq træning med, det er stadig vejen frem.
For dette VM kunne jeg med sindslo garantere at vi ikke ville r'ære med helt i top,
næste gang ved jeg ikke helt hvad jeg skal
svare, andet end det klich6 agtige 'bolden er

rund og alt kan ske'.

sval onrg.iende, resten af tiden er de modelflrn,ctosscr sclm os andre. I løbet af ugen optog vi tlele r.rve medlemmer på det danske
hoid, for-ste mand var David Pitcairn fra
USA soni omgaende blev antaget til at spionere hos alle de .rrdrc, Ulf Herder havde vi
'fanget'allerede sidstc ar i Frederikshavn
og sarunen rned \lartin l{ebelschock var
vi ved at have en stor del af den tyske hjerneh'ust ovre på r'ores hold. Tr,romas Pietinen
fra Finland var ene mand af sted for at deltage i pylonklassen, ham el der ogsa plads
til, en Japansk journaiist - yeps, tag ham
med også, utroligt så mange mennesker der
kan være på et lille hotelværeise når der er
øl nok tilstede. Hele VM bicv afsluttet med
et slrper party, det er ellers tit set at afslut-

Den sociale del afYM

nings gallamiddagen er jær'nt kedelig og

Nok om teknik og resultater, VM handler

langt fra prisen r'ærd, men dette var en meget positiv undtagelse. Underholdningen
bler. leveret af et country/rock band som
kunne deres kram, men aftenens absolutte
højdepunkt blev ler.eret af 'Martina and
band'. Hvis man ikke r,idste bedre, skulle
man tro at det val Martin Weberschock i en
stram sort sag som sa[unen med kusinen
og vores egen'Bugger' gav det gamle hit
'No Woman, No Cry' som genindspillet via
Plettenberg / Hacker / Kontronik mikrofoner i mine ører Iød som 'No motor, no cry'.
Frankrig blev nævnt som mulig vært for
næste VM, men om der er hold i rygtet er
noget usikkert, det blev måske nær'nt for at
få dem ud af startirullerne.
Skal vi rned igen? Ja! Det er simpeithen
for godt til at undr'ære, ikke kun som pilot
men også som holdleder/hjæ1per.

mindst lige så meget om det sociale samvaer
med andre ligesindede (og om muligt endnu mere tossede personager). Langt de fleste deltagere har man mødt før ved stævrrer
i udlandet, r'ed tidligere VM eller på Internettet. Hele stemningen er meget afslappet,
som deltager har man selr,følgeiig havlt i
løbet af dagen, men ikke mere end der er tid
til en lille hyggesnak her og der. De fleste af
vores 'hofleverandører'er også tii stede,
selvfølgelig i professionelt øjemed, men primært fordi de er modelfly'vere og stortrives
ved at være med til et VM. I flæng kan nærnes Uwe, Rainer, Matthias, Ulf, Rudolph,
Konrad, Sergey, Claus og mange flere. Når
de ikke har ferie, er de drivkrafterne bag fir-

maer som Plettenberg, Hacker, Schulze,
Frer-rdenthaler etc. og ll'is du måttc hale ct
krr:r\ic.i i.rol.lcnt med, cllcr r.t spoyg511.1l ;i1
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ScanlaCup 2002
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En personlig

Det var med spænding jeq valgte at drage
mod den gode i1n'eplads i Rinkabr tor :tter at deltage i kania Cup. Forrige ars deltagelse stod stadig i nogenlunde frisk erindring: Vand i spander.is, sfyrtspiraler, indfiltring og fald under højstart, brækkede en
krop fordi den ramte min fars paraply, missede et max på grund af timer ukendskab
osv. ]eg endte med at blive næst sidst, men
meget klogere.
Siden da har jeg trænet meget for at få mine modeller i trim og blive bedre til cirkling,
katapu ltstarter og termiksøgning.

Vejrudsigten var en hel del bedre end sidste år, så jeg tog derfor glad af sted sammen
med Thomas Røjgaard og min far. Vejret
holdt nogenlunde hvad det lovede, og vi
ankom allerede fredag eftermiddag for at
træne lidt førIøjernebegy"ndte lørdag mor8en.
Da vi kørte ud på feltet fredag aften for at
finde en gruppe andre modelflyvere at fly-

ve sarunen med, så vi et ret slemt s1m: En
stakkels F1A-pilot kom bærende med sin

kulfibermodel

i en sørgelig forfahing.

Kroppen var brækket og stort set hele beklædningen hang i laser. Vi så det ikke ske,
men det kan være en meget kraftig påvirkning ved buntet som simpelthen har skilt
beklædningen fra ribbeme, eller var det
mon det barske møde med startbanen ved
en fejlstart?
32

Artiklens forfatter

rapport fra fritflyvningsstævner i Sverige

\-i fandt aldric

Lrd af c1et. mcn cict r..-lr tanker-ækrencie.
:ir: n.r:le iode rirs:.:rtc'r
og tog glade hlbage for.it sovc di den næ-rie
dug.

\l

- i joggingtøj

og cap - står og spejder efter sin model,
mens tidtagcrne nøje følger dcn i kikkerter

hlor

i.eks. Tvskeme valgte i næsten alle deres siartcr .rt irække med vinden og starte

baq siarilinien. De iem danskere valgte at
indga et tæt samarbejde omkring tidtagningen med min far som backup.

Konkurrencen

Lørdag morgen oprandt med en vestenvind i den friske ende og let regnvejr. Vi
måtte derfor trække i gummistøvleme fra
morgenshrnden. Årets startfelt glimrede
ved kun en norsk deltager i samtlige tre
klasser, mens Danmark kunne prale af hele

5

deltagere: Thomas Røjgaard, Karsten
Kongstad, Bo Nyhegn, Jens B. Kristensen
og undertegnede. Ellers var det igen svenskere, finnet hollændere og i år en del flere
tyskere som tegnede billedet. Det bedre I'ejr
gjorde også at flere deltagere samlet set
fandt vej til Rinkaby.
Af mere eksotiske indslag var tre russere og
tre franskmand. Personligt savnede jeg dog
resten af Team Nyhegn, Jørgen Korsgaard i
Wakefield og Jari Valo samt Per Findahl i
F1A. De havde formodentlig prioriteret det
kommende EM højere end deltagelse i Scania Cup, hvilket er forståeligt når der kun er
en uge imellem. De sidste 65% af Team Nyhegn dukkede dog op til Nordic Cup.
Startstedet var det samme i alle syv perioder, men det viste sig at have en høj
sværhedsgrad. Mulighedeme for at snylte
på de andres termiksøgning var mindre i år,

Første periode

Konkurrencen startede med at samtlige fem
danskere droppede. Det var skidt, og for
mig personligt skyldtes det at jeg benyttede
min Flashback, som ikke helt var i optimalt
trim efter Iyllandsslaget. Jeg fandt termik
og lavede en kikset katapulistart, som betød en udgangshøjde på max 40 meter. Boblen hjalp den dog pa vej og i det først minut
vandt den en smule højde. Det andet minut

var i neutral lufl, mens den soldede ca. 30
meter op pa blot 20 sekunder via stall provokeret af turbulens og en underlig "ground effect". De 2 minutter og 20 sekunder
var bare ærgerligt, men stribevis af andre
modelflyvere oplevede præcis det sanune
mønster efter ca. 2 minutter hvis modellen
ikke havde vundet vaesentlig højde. Denne
underlige "ground effect" fortsatte konkurrencen igennem med at sætte sit lede fingeraftryk på resultateme. Det virkede meget hist, men vi kunne konstatere at selv
Stefan Rump og Pieter De Boer også havde
droppet i første start. Så det var ikke helt
nemt.

Anden periode

Vejret var ikke Lrlevet decideret darligt, men

fløj godt.

feg tog konsekvensen af det skær'e trim og

r.inden nlr var blelet lidt I'el trisk. Det ma
nok have skabt en hlrbulens som må have
snvri t nran gc i tr'rmiksogningcn.

kulfiber br-rnt model, som der var en del

skiftede over tii min 1/2-meter, som stort
set altid virker upåklageligt. Det var en god
ide; Jeg fandt en fin lille bobbei, katapultede
og hentede maxet hjem. fens fik også hentet
sit max hjem. Der var en hel del drops fi.i
blandtandre Allard Van Wallene (Holland),
Francois Moreau (Frankrig) og Mikael Holbom (Sverige). Det tpdede igen r-rcl i ieltet
som kunle flyve et fly-off.
Tredje periode

Denne periode lignede den tbregaende. t-rs
Jens og jeg maxede igen som de cnr.>tc tla.n-

skere.

Mit max var på et hærrqcntic

har,

men jeg havde tilstrækkelig hrrjde hi .rt ground effecten ikke slugte tid fr.-: miq. Igr.n r'.rr

der frafald blandt stjememc., irlci -\ \\' \ian
Elkdik (Holland), P.-rtrick \ \'iirtrrrski (Tvskland), Thomas \A/eimer (Tvskl..inc-l) og Enrico Richter (Tvskland) allc- rlroppede i F1A. I
Wakefield droppecle Detlef khultz (Tyskland), Pim Rr.rvter (Hollant'l), Ossi Kilpalainen (Finland) og .{nselnio Zeri (Holland).
Vinderen i FlC droppede ogsa i denne periode.
Fjerde periode

Nu t'ar regnen væk, solen kommet frem,
vinden løjet en smule af og græsset var efterhånden tørt, så de fleste skiftede beklæd-

Fly-off

r inclen valgte man først at flyve klokken 21,

hvor linden desr,ærre stadig var til stede i
rigt mal.

Thomas Røjgaard og undertegnede
meldte os som tidtagere, og blev tildelt tidtagning på Johan Åkermann. Johan startede
næsten samtidig med russeren Radik
Khuzier,, men fik langt den bedste tid. Anders Broberg r,'ar dog ret kølig og startede i
de sidste sekunder af fly-offet i god luft.
Han fik næsten de fem minutter og blev
dermed en fortjent vinder af konkurrencen.
I F1A vandt Matti Lihtamo fra Finland foran Felix Hoffrnann fra Tyskland. Matti havde droppet blot 45 sekunder.
I F1C vandt Zbigniew Szablewski forfulgt
af Andreas Lindner.

fremfor andre som er bedre vandt.

lndkvarteringen var helt

Personligt var jeg godt tilfreds med min
egen indsats, hvor jeg undgik sidste års

fases, af en langt højere

dermed den eneste dansker som maxede i
perioden. En russer måtte også nu overgive
sig og være på drop-listen.

F1å
I

i
4

i

til trods for at den snart udkvalitet end mine og
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Runcie

orden, med
pr

ovematning, hvilket var helt rimeligt. Svenskerne har afviklet et fint arrangement, som
absolut er værd at deltage i. En bonus i år
var at Nordic Cup Iå i umiddelbar forlængelse, hvilket gav mulighed for deltagelse i
hele to Worid Cup arrangementer i et hug.
Den mulighed benyttede de fleste sig af.
Resultateme blev i det væsentligste:

del.
Bos model er,

i

senge i barakker. Det kostede 50 svenske

værste begyndelfejl. Jeg er nu af den opfattelse at det svageste led lige nu er mine modellea og jeg glæder mig til den dag jeg skal

dig, og jeg mærkede' termik oe skod modellcn .ri. Det lnr cn qc(l sttrt. nlcn eitt'r' et
st1'kke tid storl det kiari.:i jc.q rtin irlvt'le ili
i boblens kant. De nlclnsc' jl(i:i r',J,--r', .,:-

blot 1/2-minut senere og maxede i tin stil.
Timing er ind i mellem ret r.igtigt. Bo var

modvirke "sound-effecten".
Startstedet var en stor udfordring, men
jeg tror jeg slap relativt let igennem det, fordi jeg ofte træner på Stensletten i Albertslund, som er meget turbulent. Mine elendige lræningsforhold har nok veeret en fordel

Konklusion

ud at flyve med min nye kulfiber Bunt-mo-

den landcde pa bL-rt a minuircr 6q I -,kil;:der. Ærgerligt. Bo gik i den samme btrbbel

problemer med. Når den først bliver fløjet
ind bliver det spændende at se potentialet.
Thomas havde en del problemer med
manglende tophøjde og at modelleme trak
ud til højre. Problemet blev dog mindre
som konkurrencen skred irem.
Jens fløj med sine meget t-lotte modeller,
med kun lidt småfejl unden'ejs.
En del havde problemer med deres buntsystemer/ og lidt på afstand så det ud som
om problememe var så forstyrrende at der
ikke var overskud til at lave ordentlig termiksøgning. Til gengæld var fordelene når
det kørte meget kontante - stor udgangshøjde og bedre greb i termikken. De måske
ekstra 20 meter var også guld værd for at

Dct stoLl klart .rt der kun blev fly-off i Wakefield, hvor tre havde fuld tid. På grund af

ning og fodtøj. Jeg måtie her indkassere et
dlop, idet jeg gik for tidligt i en bobbel. Bo
N)'hegr og r.rndertegnede cirklede samti-

og nedvind tic:t.rt'ilix'r..ic ;:'..'.je..c::.,'i

Karsten fløj med sin meget smukke nye
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Femte periode
Sitr-rationen var nu bvttet om meilem Bo og
jeg, idet han gik lbrst i en bobbel og jeg ventede det gyldne _ minut og maxede. Jens fik
også max i perioden. Vinden var begyndt at

friske op.
Sjette og syvende periode.
Disse to perioder lignede hinanden ret meget, og ingen af de fire danske F1A flr'r'ere
fik et max her. Det var meget s1'mptomatisk

at Stefan Rump og Pieter De Boer tils.rmmen fik blot et max i begge runder. i syr.ende periode var der kun 16 maxer blandt de
36 F1A flyvere. Eneste lyspunkt var Jens

-L
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som maxede i syvende periode.
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Jan

Linneberg
nred

dobbeltclækkt r

Jan Lirrncl..'rg har la:ret motlelt-lr't er i ca.
ll .-,r. H:n i.ggvnriie .-rt ilvvc sont 13 arig.
Forst floj han triit-h r.nin*, s.r linestr-ring og
derefter r..rdiosh.ring. Et par ai c'le forste linestyrede modelfly var en Trainer med en
0,8 ccm Cox gløderørs motor og en Sportsman med Viking 2,5 ccm diesel motor. Begge

modelfly var fra DMI (Dansk Modelfly-

ve lndustri (- er ophørt).

l{trover:
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Jan

Linntbcrg nrerl SpJr E:

Ilerrrncler Jan Linneberg mccl Ku,ik Fl1

Jan byggede som 17 årig sit første "bangbang" radioanlæg, og han har blandt andet
startet Sydsjællands Modelfly'veklub på
Flyvestation Avnø og Snesere Modelflyveklub. Desuden har han r,æret medlem af
Falken og Vordingborg Radioflyveklub.
Jan har for tiden 16 flyveklare modeller,
hvilket nok er flere end de fleste. I hans
Multiplex computerradio er alle modellerne programmeret ind.
På et tidspunkt kom Jan til skac-le mcd sin
højre hånd, men med hjælp af et medlem af
Falken lærte Jan at styre RC modelt^lr' med
venstre hånd.
Nu flyver Jan på to modeltll.i'epladser.
En hjemme hvor han bor ved Christianshede og hos os i Midtji'sk \lodelfllveklub i
Skinderholm ved Heming. Han kører
rundt i sin varevofF t1'ldt med adskillige
modelfly og mange reservedele. jan er en
god modeltlr'r'ekammerat, som gerne hjælper andre. Han fortjener ros.
4444, Bent Hansen, Siikeborg

Carl Christiansen fra Slagelse har tillagt sig
en vane som ellers kun de aller rigeste kan
tillade sig. Han flyver tit med Concorde!
Og det er endda hans egen Concorde. Når
det kan lade sig gøre, er det selvfølgelig fordi Carl har købt en Concorde. En model,
forstås!!

Modellen er fabrikeret af robbe, og Carl
tbrtæller at den er meget hurtig at bygge.
tSop og r-inge er af EPPJignende skum,
men firure og dele af motorgondoleme er ai

depron. \lotorkralten ler-eres af et par
Porrer -100 med skubberpropeller. Som lidt
specielt kan nær.nes at modellen er udstyret med både højde- og kreengeror, så den
kan flyves med et anlæg uden deltamiks.
På undersiden af Concorden er et par hullet til fingrene, så modellen er meget let at
kaste.

Carl fortæller at modellen flyver nydeligt, og sørger man for at have lidt strøm på
batterierne, når man skal lande, kan den lave nogle flotte landinger - eller sagt på en
anden måde: Svæveflp'eegenskabeme er
ikke imponerende. Undertegnede kan bevidne at ikke km flyver Concorden godt,
men den ser også knaldhamrende godt ud,
når den gør det.

PNM

.. '. "l:l I

Fin udsigt
Ja,ja! Dct kan goclt r.ærc at udsigtcn er god

i

e t-"

"-

1550

meters højde - men hvacl gør det nar m.rn har ct
nummer af Modelflyvenyt. Billeclet af Christian Bach
Hansen er tagct på Vogel i Slovenien af Kim H.rnsen
- begge Holstebro MFC

Piper Super Cub
Lækker røY
Kim Forsingdal fik mange

misundelige

blikke da han på Sommerlejren førte sig
frem i disse smarte flywershorts.

Mange spurgte hvor de kurure købes,
men Kim fortalte at de var hjemført fra stateme af noget familie. Hvorfor han ikke
bley kåret som "De1 lækreste tor'" ma forblive en gåde!

PNM

Efter at have t1øjet med modelfly i mange år
- de sidste par år med elfly - syntes jeg at det
var tid til en brændstofmodel igen. Model-

Kroppen er en simpel kassekr.'rp. D..r je'g
ikke er den store fan af elastiklier til at holde vingen på motorfly, blev krop i'irrq.-

len skulle være en semi/funskalamodel,

per Cub virkede som en god kandidat, og

samlingen ændret til skruemontt'rhq.
Lever Super Cub'en så op til rnrne irrrvenhringer? Absolut. I starten sk..rl clen srrri
tes på sideroret, som den rigtige ossa s\.:1.
Det er et skønt roligt fly, og det k..rn ikkr' siges at flyve stærkt med den montcrecle OS

jeg købte en.

FS40.

Bygningen af Cub'en er meget let og hurtig. Vingerne er abachibeklædte skumvingea og jeg lavede kun krængeror med hver
sin servo på de yderste 35 cm af vingen. Det
er alligevel der de har størst effekt, og det
ser mere skalatro ud.

dens

have gode stabile flyveegenskaber, halehjul
og uden en landingshastighed som et eksprestog. Jeg studerede så annoncer og artikler i flere modelflyveblade. Flair's Piber Su-
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Det har et roligt lige stall tiden ten-

til tipstali, oh kan

også sagtens loope

lidt tid. Landingeme
sker i et roligt tempo, med fuld kontrol til
og rulle, det tager bare

det sidste.
Ole Christiansen

En tak
M fik

clesr'ærrc ikkc placls

til

ruicr..rrri

Sktlg.':..i..r..'lcrr pa Amager, mr'n [1) St".:--.:' ::.' L,'mct Ville meget gen-rc i\It\.rr::-,i.\u:r!t
rette cn tak ti1 RC-uiritrr.!r.ir. J.r :,r.itr r i
ham gttrc vcd .rt Lrrirrg. it:,lc:'riu \:ipr i1n
frtr dette års Pilotmr.rde p.r

"\licit nntlcr- t:.:.1:.: r.-,.i RC-r-urionens iornr,rr.rtl L.:r.. Krl.iiroir tr::r or.ict. Dct
ref-eratet:

fik h.-rn - rrq ltl.jr{i i. iol .i.'r. Han ville
ovcrrækkc O1c \Icvcr. n'uncic'r.okal ti1 Comct, iordi klr-rl.L.er-r i r-n.rtge .rr har r rlct cn
plisi a'tdirl inrlsats for r-rrorlc.lilrr ningcn
gcnnen .rfholclel,sc af Piloth'*-ffct. Det var
en dcjlig oven'askelse, r'i er mesct glatle for
1-raskrrnnelsen og siger t.ik til RC-r-rrrioncrr.
Vi vil geme fortsætte og håber; at ntanre orså fremover bakker op om os."

Tilrscl.rq

l"J;***"

riirr t:.'-.1

n-rcdr'lelcl:r, .rr L.:'
tids svqtltrr:r r .-,:' .,'
dcrr i7. j,.ii:.

\brcs

tarr.ker Ser

:ii htndt: i:r.::'!r .::' . :

dcn nætnrcste f.rmilie, ior hr c.nr sA\ ltL:

Profil så det basker!

:n.-t

\,.--re storst.

Æret r'ærc Lerras r-nincle!
På forerringcn Silkeborg El & Sr'ær"s

vegre

Tornml' Lir-rd Larsen
Formand

I Arl-rus Onsdag kunne man dcn.l. september 2002 undcr overskriften "Luftens hclte

holdel sig vcd jorden - med cn finger på
knappen

la:sc

Lidt sjov lra nettet

om

Århus Modelflyve Ciub.
En artikelserie
"Dct mødes vi

r.rrod pa nrodelflln'eaktir-itcte4 s.r er clel

ik-

ke'meget nt stille op. Dc.t val en f'lot profilartikcl, som mange foreninger og hobbyir>ik bør v;cre misundclige på. C)g ircrmed
er ideen givet vidcre til andle modelflln'eklubbcl i Danmark.
Også TV har været på banen ...

I den t1.,urskc T\rseric; lakc Ofi, rler vist c1lcrs kun cr et iorsog pa cn kopi af den popLriærc cr-rqclskc ".\irlrort" r'ar cler pludselig ilcrc nrirrL ttcr ir.r Koge Modclflp,eklub

Illtcrrlcttct iai.1t jct or.cr AXLs
Plane Ca1lcr1i hlor clcr cl'l-l.rrqc spænc-lende ting. Ud or er at klmnc sc cir nr.rssc Lrillcder af fl1', krrn du fr. i -1 si ærhcr-lsqrarlt'r tcste din viden om flytl'pcr', og ogs.t sc lu'.tc1
der er hurtigst - en FlE eller cu fomrtl 1 r.'r-

om" sætter fokr-rs på hobby og fritid.
Det var cn flot artikel af Aicx Kj;cr med

rlclilncidecn (rg entusii:tcrnt' fr,r .\rlrtrs

og entusi.rstelne der.
Dct r-r aldlig til skac'le for en klub, at p;øre
ol.mærksrlln at rnan er til - og et tilbud om

cer.

\'loclclflvve C1ub.
,Artiklcn er en fin introduktion ior rroi iccr ... (som red.rktoren, der læste clcn nrecl

cn ti-itidsaktivitet ucl over det sædr.anlige ...
De.t r';crste der kan ske cr vel at man er risike.rel at f.i flerc medlemmer ...

gir er ilere

PE

Pti surftur p.r

Tast lrn'wr.r,.studenten.net/customaspr

/.rrl /

index.html ior at komme til sicien.

P\\,1

fotos af Jan Christcnsen, der faldt i hærrderpii rec'laktør'en. Artiklen fik rned engage-

ne

ment og begcjstring

{ort

reklame for \lc>

stor iornoiclse !) og hi is ikke

c1e-n

EM i

fritflyvning 2002 i Ungarn
Bronze til Tom Oxager i klasse
Et stævne med masser af dramatik, men også med en god (trods

FIC

alt) flyveplads, dejligt veir og mange deltagere.

Det danske hold udgjordes af familien Nyhegn, dvs. Jes, Bo og Henning i klasse F1A,
Tom Orager og Henning Nyhegn i F1C, og
endelig Jens B. Kristensen og undertegnede
i F1B. Da der er plads til trc mand i hver
klasse, r.ar der altså denne gang ikke ftrldt
hold. Som særlig suppotter l'ar Peter Bu-

chwald med. Han skulle også flyve med i

lndmaden i en modernc FlA model, der cr to servocr, der styres af en sncdig elcktronisk enhed
Dennc kan progr;lmmores, og man kan se, at kablet er sat på til programmeringen.

Puszta Cup'en i weekenden før EM. I løbet

afkonkurrencedagene kom Peter til atvære
en uvurdelig hjælp med hjemhentningen af

modellemem.m.
Stævnet fandt sted omkring første august
med en World Cup konkurrence i weekenden før og en anden i weekenden efter, hvilket betød en eksh'a masse deltagere til disse

konkurrencer. Fh'r'epl'dsen var prlsztacn

omkring br.en Kurrszentmiklos

(9000

indb.), som ligger ca. 50 km svd ior Bud.rpest. Ifølge arrangørerne skulle pladsen
r'ære 4 gang 6 km i størrelse, men det var
vist ikke helt tilfældet, blandt andet blev
den delt af en alvorlig næsten 2 meter dyb
og 10 meter bred kanal med meget høje tagrør. Og denne kanal blev hurtigt et problem, da vinden tillod sig at vende i Iøbet af
FlB dagen, og modelleme beglmdte at lande på den anden side. Heldigvis besluttede
konkurrenceledelsen sig derfor til at få bygget en bro over kanalen i løbet af eftermiddagen, så folk uden fbr meget besr'ær kunne få hentet modellerne hjem igen. Det tog
kun de lokale handr'ærkere nogle fa timer
at få bygget broen. På F1C dagen landede
' modellerne helt konsekvent på den anden
side af kanalen!

Deltageme var indkvarteret på forskelli-

ge hoteller og bed-and-breakfast steder
rundt omkring i omegnery samt for en stor
dels vedkommende, bl.a. danskemes, på en

ganske fortrinlig interimistisk campingplads lige ved et stort udendørs svømmebassin og termalbad inde i selve Kunszentmikos. Og ikke mere end 200 meter borte
var der en fortrinlig restaurant, hvor man
spiste (og drak) ganske godt og billigt. Danskerne lavede derfor ikke så mange aftensmåltider selv!
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Men det er hårdt at være med til sådanne
stævner. Man står for det meste op ved femtiden om morgen og drøner ud på pusztaen

for at trimme og træne under rolige vindforhold og i behagelige temperaturcr. Morgenmad iavcr man selr. i iobet af morgenen
derude. Te.mperaturcme \-ar pa ngcn af d.rgene ovcr il gJ.rdcr, gg vejrct var genc'relt
ganske ibrtrinligt til tritiln ning. Et par enkelte tordenbl'ger generede lidt under EM
på F1A dagen, og der var lidt kraftig vind
lørdagen til Puszta Cup'en. Meteorologer-

starter, mens undertegnede klarede de seks
første. Til gengæld fik jeg kun 200 sekunder
i den sidste start i stedet for 300 og endte på
en haederlig 16. plads. 92 mand deltog i denne klasse, hvoraf 10 mand skulle i ekstra fly-

ofi, hvor Ivan Kolic (YUC) vandt foran Andriukoi' (USA) og Khousier' (ltUS).
F1C klasscn blev vtmdct (noget ufortjent,
sagde han seh'!) ai Gerhard Aringer (AUT)
fbran Roman (POL) og Verbitsky (UKR).
EM:

uhøi
tidelig åbningsceremoni på Kunszentmi-

ne havde haft en heldig hånd.

Dette blev indledt med en kort og ret

Det kan undre lidt, at stævnearrangØreb
ne ikke havde valgt at starte tidligere om
morgenen end tilfældet var. Kl. 10 til World
Cup konkurrenceme og kl. 8 til EM. Man
kunne sagtens have startet kl. 6 om morgen
og fået lidt mere termikfrie første runder.

klos'skoles sportsplads tirsdag aften. Korte
taler og korte optrædener af nogle lokale
danse- og sangforeninge4 og så hjem i seng
for at være friske til næste dags strabadser i

Puszta Cup:

Her havde man valgt at starte med 6 gange
3 minutters max for derefter at afslutte sent
pa eftcrmiddagen med en 4 minutters i F1A
og en 5 minutters i de to andre klasser. FlA
blei' flojet om iordagen, hvor Nyhegneme
deltog alle tre. Det blev en rigtig god gang
træning med Bo som bedste dansker på en
17. plads. Der var i alt 165 deltagere i denne
klasse, hvilkei var rekord. Helmuth Fuss fra
Østrig vandt foran Lazarewich (UKR) og
Croquenec (FRA). I alt 13 mand klarede de
fire minutter i sidste runde.

Om søndagen var det gummimotormo'
deller og gasmotormodellet men Tom Oxager syntes det blæste for meget til at flyve
F1C, så det blev kun ]ens B. og undertegnede, som deltog i F1B. Jens droppede et par

klasse F1A.
F1A dagen startede med at Hennfurg klarede de fue minutter; mens Jes og Bo droppede ganske få sekunder. F1B og F1C folkene samt Peter Buchwald fungerede hele dagen som hjælpere på startlinien og som effektive modelhentere. Det viste sig, at Peter

havde en forrnidabel kondition, da han på
rekordtid cyklede 20 km for at hente Hennings model, der var fløjet over på den anden side af kanalen. I sidste runde skulle alle helst flyve max, da holdet derved kunne
sikre sig en sølvmedalje, men ak, sadan
skulle det ikke gå, da Jes af en eller anden
grund faldt ud af termikken og r.ar nede på
70 sekunder. Ak, ak.
Men Henning klarede alle svr'fl)n'ninger
og kom i fly-off sarrunen med 30 andre.
Desværrre ville hans modell ikke flyve de
fem minutter i første fly-off start, men der

manglcde kurr 1-l sekturder'! Det lakte til en
19. placls, og det var han helt godt tilfreds

dcn kendsgeruins, .rt Olcr og hans kom-

med.

h.rr vnnclet .rllc \-\1 og

I 7 rnin. Fly-off starten klaredc kun Alexei Riazautser' (RUS) de syv minutter. Flank
Aclamtz (GER) blev r.rr.2 foran Phillipc Dr.rpe.lr (FRA). Jari V;rlo (FIN), der også ih,i'c1
lirrestl ret conrb.rt pa højt nir e.ru og cl irrt'get kendt i danskerkredsc, blev nr. .1. ialt r'.rr'
der 82 deltagere fra 30 nationer.
I forbindelse mccl hjemhenhringen r i>ic
det sig, at de medbragte GPS hanr1.r1.;.11;ter var ganske fortrinlige hjælpgnlidl;1. 11,,1
modellerne larndede iangt nde. Inriclr irlr-::r
runde bler. startstedernes pl.rccrin g.r .o.i.i
ind på GPS'erne, sii hjenrheni.'r'rr \il.re
nøjes med at fii en kompr.r5l1i1s ri rt.::- kik-

sr,nchonr??). I .rlt

kcrter med komp.rs

ir-rcllrr

c:.:l -r.i.'

fr.r

startliuicn, nrir moclelL.r'n,: i .::- l.ir.lrt c1ler
næsten landet. S.i r:ik h,er:rir.:r:.::re iirtl p.-r
kursen, fik nreget lrnlii.:i r;riiosiqr-ral pra
rv.rlkieme. ot snctlr e ii..r r .-,: t:lo.iclierne pa
vej tilbagc tii star:tcrlet.
F1B Lrle.r't-loiet r1æst.

!ii{

n.red

klul to d.in-

skc del t.reel c, sa h jcr-nirer hrin ghrrlclet h.lde eu lelatir' 1r.t c1.rg. Jcns tlropprgq-le noget i
første mr-rder, hvor clcl skuile t-h-r'es fe.m mi-

nutters max. Her r'.rr urrdertegncde lt't så
sikker, men i anden nurtle Lrlel modcllen
vippet ud af terrnikken og jeg droprpec-lc tre
sekunder (ØV!). Resten af dagen gik mcd fine maxct det rakte dog kun til en 45. plads,
da der var 31 med fuld tid. ]ens havde en
skrækkelig uheldig dag, som sluttede med,
at timercn i rr.rodellcn ikke startede og mocle.llen flrrj i jortien urerl et Lrr'.rg. Kort sast
F1B var iL(.. 11pqei i()!'os rjrt.,skrlc- at skrivc

ellcr rirrge irjcm o:r'l O,.: K'.:i.:-.o..r.ii,
(UKR) r.u.tit :rrr;l \.::i'-.r:--::-..-.. -: 5-i-l .':

pagnon .\ndtitrkor gcnrenl de siclste 10 år

tlr'-t.l:.

E\I

(Schumacher

78 deltagere

fra 28

l1(rtiL)lrcl' i rlennc kl.rssc..

I FlC r'.rr clcr 1E dcltagere fra 20 lande,
hcr':i.i.rncli Tonr Ox.rgel og Henning Nyhc*r',. Hicr.nhcnhringsholdet fik en meget
ir:r'l frcd.rg, da modelleme fløj over på clen
:ntlr.n sirle ai kanalcn. Der skulle delfor
r..riiægges en mellemstation ved broen for;n k.ualen, der kurure sende meddelelser
iii I)e-ter Bnchwald og andre på den anden
si,-le. lnc-limellem fløj modelleme meget
l.rngt på er1 max, men alligevel blev de meget irurtigt og sikkert bragt tilbage.
Tirm bestod første rturde på dc fem rninutter og fløje rct sikkert resten ai dagcn doi; var der lige en enkelt bær.re'nde flyvning, hvor modellen til sidst kom i termik
og fik max. Henning droppede iidt i de tre
første starter og fløj sa ellels maxcr. Ai ære
og respekt for den miclaldrende lrerre, der
mr er begyndt at flyve disse- "farlige" modeller.
Konkurrence'n biev afbrudt af en nedstyr-

ning, der smadrede en modelflyvers skinneben. Hanble'r, hurtigt bragt på sygehuset.
Hvor al'n,orlig skaden r.ar, r'ed vi ikke. Lidt
sencre blev korrkurrcncen afbrudt igen, da
politiet ville arrcstere en ukrainsk deltager
på grund af falskmøntneri! Et par af kammeraterne r.ille forhindre arrestationen,
men det skulle de ikke have gjort, da alle tre

den.ed blev taget med på stationen. Dette
fik ukrainclne til ..rt stoppe dcres dcltagclse
i r'1cn vitlcre konkLrrLcrrcc, og rlc lrcgvndtc at
Ioltic r.r'::i:.ni.ritr', >trn t|rrirt' i crr. c|k1ær'ing,

nutter, men Tor.n iik de'n hojeste ticl af de an-

dre efter cn mcget spcktakul;er flyvning,
der viste hvor godt harrs motlel l11,vcr eftcr
termik. Blonzemedaljc ti1 D.lllark i FlC,
dagen og EM fol danskemcs vedkomnrr.nde var reddet.

I sidste fly-off siart vandt Leonicl Fnzecv

vingemc
foldci sammen under rnotorstigrirrgen. De.
flestc syntes det var en fr-rldt iortjent scjl til
rnecl sin fantastiske model, dcr har

den rolige og syrnpatiske msser. John Cr-rt-

hbert (CBIi.) blcv nr. 2 rned 20 sckunde'r
mindre end Fuzee.r'.
Pr.rmieucldelirrg og barrket var leirdag irften i den store boldsp'rilshal ved sicien af
campringpl.rclscn

l'r:r: ::.: !': ---.
E:t:i. ::t.:.i::: - -'-'.:--

150 metcrs højde pra {,3 sekundcr eft'ektir,

Kunszenhliklos.

Seh'e

get glade, da formanden for Fritflyvningsr-rnionen, Tom Oxager gik på podiet for at
modtage sin bronzemedalje.
Dette EM blev et af dc mest sportslige no-

gensinde, da det var forbudt at brr-r5;e motorkøretøjer ti1 hjcmhentning. Enkelte forsøgte at snyde med motorcyklcr ellcr knallerter, men nogle fik bøder på 100 etiroer
(ca.750,- DKK) for det. Grunden til forbudet mod motorkøretøjer r.ar,.rt området var

fredet. Ovcltrædelse knnne medfirre,

.rt

rnarr ikke Iængerc kr-rrurc f'lr,r'c modchlt'r'-

rrils

p..1

Til ec.eæld

fblk ikkc

Pladsel.
il:'.*. :!l .t: r'rrltle r'1. r'ittr'ar
siq etter r'n
,i-: -- -,r- i ,:. l.'. 1,rjiu Il.lri()l]ar \.rr :æf ligt

'-i

Tonr Or.rgt'r scrrclcr sin f iC modt'i afstctl. \lotoren
krrrer c.r. 3().000 onrdr,/nrin og trlkker nrodelltn op

i

pr;cmieuddcjingen gik glat og hurtigt nred
en vis højtidelighed og vi danskere \rar me-

-..

Circvs (LTU) ei:c-r u:
r isetrrlu'

r.l'cler

der biev l;cst hojt efter præmiellddelingcn
lerrdac aftcrr. Hi,.rd dennc lidt uhcldige
episocle i.il af korrsekvcnser vides ikke mecl
sikke'rhecl, merl arrangc)reme kturne i hr.ertiald ikke eore for clct.
Del blev l'lr-oif med 13 deltagcre heriblandt Turn. Kutr to rn.-urd klarcde f'em rni-

-a l-.

Ei.ic;iig: E\l
sL-n L)g
i

nrc.-1 hensvn til vejret, placlsterlct og i ovrigt hele stemr1ir-rger].

Jorgen Korsgaard

mobrlobc-

ticl. Den mii hojcst løbe i 5 sekuncler

fts har lige slrrppet

Bos moclel.

.*L**-æf

rr

/ .:'\a39

STAR WING
F r itf ly u nings -U

nio nen
til katapultstart, konstrueret af østrigeren Walter Hach.
En flyvende vinge

Danmarks encste FAI anerkendte fritflyuringsorganisaiion

Senior

Junior
lntro-medlem
Abonnement alcne 250 kr
FAI Licens
50 kr

ffiri)

Ved en legetojsmesse sidste år faldt Walter Hach over en fln'ende vinge af Deprory

Distriktsleder Vest:

Kontingenter for 2002:
incl.

Frank Dahlin, Clcrager 7
6880 Tarm, Tlf.: 97 37 21 12

som \.iste sig at i1r'i'e ganske udmærket.
Vingen klappes sammen på midten under

forsikr
Jens Borchsenius Kristerlsen, I1S. Krovcrsvel 284
ii270 Høibjerg, Tll.: 86 27 13 28

e-mail:

100776.

1

103@compust'n e.com

kunder mulige. Se tegning og billede af
Zing Wings, som den kØbte model hedder.
Walter mente at kunne udnytte princip-

Økonomimedlem:

Unionens adresser:

Karsten Kongstad, Dcgrrebakkcn 22, Vigcrstccl

Wcb-adresse: r'u'w.ffu.dk

pet i modellenbedre i en egenkonstruktion,
og denhjemmelavede model flyver op til50

4100 Rirrgsted, Tlf.: 57 52 57 03

Formand (og post til):

e-mail: kk@ringsted.dk

Tom Oxagcr, Månebakkcn 5, Dalby

Modelflyve Nyt / Materialer:

4690 Hasler,, Tlf.: 56 39 85 95

sekunder. Den er lavet afen god 2,5 mm
balsaplade i quarter-grain snit (spejlskåret),
som vejer ca. 25 gram for den hele plade (2,5
x 100 x 1000 mm). Man skal eksperimentere
lidt med styrken af elastikken, der holder
vingeme udfoldet, er den for slap folder de
ikke ud, og er den for stram, folder vingerne ud før tophøjden er nået.

Jørgen Korsgaard, Ahornn'eg 5, Elluncl
D-24983 Handen'itt, Tyskland

e-mail: oxager@r'ip.cybercity.dk

Tlf.:

Næstformand:

00,19-.1608-6899

e-mail: jkorsgaard@foni.net

Hugo Ernst, Ægirsvej 38
7000 Fredericia, Tlf .: 75 92 92 93

Giro og medlemsregistrering:
Peter Buchwald, Ellebøj

Distriktsleder øst:

,19,

Hørn

{100 Ringsted, Tlf.: 57 6{ 33 88

Bo Nyhegn, Birkcvænget 2, Gadevang
3'100

starten, og en elastik folder den ud igen, når
luftmodstanden i toppen af stiget er næsten
lig nul. Rigtigt trimmet er tider pa 35-40 se-

Webmaster/FF-Nyt:

Hillerød, Tlf .: 48 26 73 06

e-mail: br.rchrvald@post2.tcle.dk
Unionens gironummer: 713-9535
l

Som katapult benyttes en kraftig pind
med en ring af 1 x 6 x 250 mm motorgummi
eller RC elastikker. Modellen flyver bedst i
kurveq, som trimmes ved at bøje de omverldte flaps en anelse forskelligt. Termik-

flr'r.nilgcr er set cn del gange!

Fritfl yvn i n gs kal e n d e re n 2002

-\tt'arsel: Der er ret meget fart på modellen, nar den startes, hlorfor man ikke skal
sigte pa nogen med den!!

okt

20
J

Høstkonkurrence 2

Sklern

Landsmøde

Østpå

God fomøjelse.
Walter Hach/Jørgen Korsgaard

Landsmødet finder i år sted på Sjælland, og dagsordenen bliver
sendt direkte ud til medlemmerne med FF-NYT

- i god tid forinden.
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Dansk

Modelflyve
Forbund

RC-urrionen er den dirnskc lanclsorganisation for modclflvvrrirr* rne-cl racliostl'rcde rnodeller.

Unionen er tilsluttet Korrgc'lig Dirnsk Aeroklub og F6cl6r.riion -\uronruli.-l IntemJtion.rtr-. Arskontingentet t r kr. -100,- for seniorer og kr. 200,- for jruriorer, for begge kate*orier t,r cler et inclnrcldelsesgeb,,'r
på kr. 50,-.
Ved indmtlclelse skal cler altid betales et fuldt;rrskontingent. \leciirmmer,:L)m inclnrclLles i iirets
sjclste halr.dcl,

r'il .rrrtom.rtisk

få ovcrskydencle belob refunderet 1næsie Jrs krrrrrln,jcnt()pkræuring.

Formand: Lars Kildholt
Kærager 6,2670Creve

Bestyrelse:

TIf.:43 69 66 67

Lars Kildholt
Sydkystens Mfk., forrnanrl, Tlf.-1169 66 67

E-mail: f orm ;rnd@rc-rurionen.clk
OleJ. I rrrJ. Drorrninglrrn.l \lll .rr.'.llrnrr
Sr-cnd Plotrgstrup, RC-Firlcon
Jorgen llolsøe, KFK
Trocls Lund, Dcn røclc Baron
Regnar Petersen, Brande

\lfk.

Svc-nd Fauerholm Christensen, slrppleant

Svend Plou gstrupr, Kiermirrclcr-cj
71

1

3,

E-mail: sti g.lis@1 23mai1.dk

Sportsflyveudvalget:
Regnar Petersen, Vænget 20, 7330 Brandc, tlf.
52 23 ?8 E-mail: rcsnirrbrande@mail.clk

Flyveplads-udvalget:

E-m;ril: flyveplad sudr,alg@rc-rmiorrcrr.dk

Frekvenskonsulent:
Jan Hacke, I.otusvej 13, Ture,
-1000 Roskilcle, TIf. .16 1 3 E9 85

Styringsgrupper:
Kurrstflvvning:
Peer Hinrichsen, Ahlmamrsvej 50, 1.tr'.,
6{00 Sønderborg, Tlf. 7'1.13 l2 fll
E-rrail: pecrh@post.tclc.dk

F r itf Iy u nings - U ni o n e n

Methanol:
Svend Fauerholm Christensen
Sogårclsvcj 3l, Ø. Skt'rrringt-,
5762

Sr'ær'emocleller:
Jcsprer Jerrserr, Th.
6-13{l

Fritflyvnings-Unionen

r:ir,

00 Vejie, Tlf. 75 82 73 69

E-mail: svend@post6.tele.clk

Tlf .:43 69 66 67

r:r:ii

.

Ole J. Lund, Gronbækvej 12.1, Ctauballe
8(r0i) Silkeborg, 1"1f. 98 28 60 33

Eliteudvalget:

Formand: Lars Kildholt
Kærager 6,2670 Greve

h+30 \()rJb()r'!;. t1f. 73 +5 b0 ('ll

l0

Torben \1øller, OMF

RC-unionen

Jet-grupperr
Stig Andcrscn, Ugebjergtofterr 6, S\

Brrrr:cn.r cj

\orill.,rr*. I ll. ;- *r ll

E-rI.: ii : rc;..1 j-;i1.\

l.

\l

Skerninse, Tlt. rr2 2-l

h-nrri1: frucr

2

-19

(li

qti2nci.rlk

15,

.'Lr

lr.i.ttlu..lk

RC-unionens sekretariat:
Karen Larsen, Rngmarkerr 80,

Formand: Tom Oxager
Månebakken 5, Dalby, 4690 Haslev
Tlf.: 56 39 85 95

8520 I ).shrrp,

EI-sr ær emotiellcr:

\lichael Uuchreitz, Vestre Ring'ej
8600 Siikeborg, Tlf. 86 80 65 57

23, l.ysbro,

Ilf.

86 22 63 19, fttx 86 22 68 67

E-mail: sekretariat@rc-turioncn.dk

Cirobank 326-5366
T1f. tid: Manclag-torsdirg kl. 15.30-17.30

E-ma11: bugger@rnail.tele.dk

Fredirg/ lrrrdag /søndag er telcfonerr lukket

Hclikopternodcller:
Hcnrik Larscn, Kalundborgvcj
.1-170

96,

SvebøIle, Tl f.20 15 72 17

E mai l: hl20-1572.17@mail.dk

RC-unionors hjcmnrcsiclc pa internettct: rvlvlr'.rc-rmionen.clk
E-mail aclre:se iil bestvrelsen: bestyrelsen@rc-unioncn.dk

Linestyrings-Unionen

Formand: Niels Lyhne Hansen
Gormavej 14, 7 080 Børkop
NYE ADRESSER

Tlf.:75866219

Midtjysk Modelflyveklubs kontaktmand
har ændret adresse:
Flemming Vestrup,
Torr.et 16, Kølvrå,

7470Karttp

KLUBBER
N1-e Kontakt..rdresser:

Dansk Modelfl yve Yeteranklub

Formand: Erik Knudsen
Amagervej 66, 6900 Skjem

Tll:97

3517 67

1 klub har ændret kontaktadresse:
Nordvestjvsk \,ltk.
Finn Winterskor; Freder iksgade 14,

7620

Lemi'ig.

TIf.97 81 17 85 /20 27 73 17
E-Mail:fmrt @fmurdk
Hjemmeside:r'r.r.vrt'.fmrv.dk

/nj

A-certifikater

1637 Tinus Nielsen, NItk. \r,rsr'me
1638 Bjame Sørensen, \ltk. \r-rscme
1639 Søren Henriksen. P..:rrtlmp \Itk.
1640 Carsten \.rgn len:en, Haslev Mfk.
1611 Jan Scirmidt, Haderslev RC
1612 Claus Knr-rdsen, Mik. Gudenå

l6M Klaus Viliadsen, Holstebro Mfk.
1645 Henrik Hansen, Hjørring Mfk.
1646 Martin Bisgaard, Skive Mfk.
7647 Ivan Bisgaard Pedersen, Skive Mfk.

i RC-r-urionen? Sr'.rrene på Fomm
har r';eret meect iorskclliee.
Kenclsgcnringcrne er: Alderskriteriet for at
blive rnetlL'm i RC-r,urionen med forsikring
er 10 ..rr. Tidligere var grænsen 12 år, og der

7648

h.rr ikke r.a:ret .rndre alderskriterier. Gmn-

1613

l)eter Bejerholm, Aarhus Mfk.

medlem

Anders Pedersen,
RC-klubben Falcon
Steen Hur Larsen, RC-Ørnene
Lasse Nordgaard, Midtjysk Mfk
Morten Frost Hansen, Mfk. Falken
'
Jørgen Hald, Modelflyvs111g,\.11hr.,
Dan Pedersen, Nuseme

7649
1650
1651
7652
1653
1654 Allan Feld,

Aarhus Modelflyve Club

1655

7656

Jan Linnbjerg Knudsen,

Midtjysk Model fl 1n'eklr-rl.
BoKnøsen,

Drorrninglund Nloc.tt'ith'i cth.rL.

7657

Michael\/elmtu.rcl,

1658

Jes

Radi

l-r' t' ki

o fl

r.rL'L' e

n

Schmiclt,

Aarl.rr.rs

\Ior'lelf]n

c.

Ciul.

til L'esluhringen om at ændre alderen til
1tl .rr, r..rr .rt P & T fjernede alderskriteriet i

c1t-n

>ine Lrcstcmmelser, derfor besluttede RCtrnionen at nedsætte grænsen til 10 år. Som
mccllem ai RC-unionen, kan man også som
1t) .rrig tage et A-certifikat.
Udrneldte medlemmer, som igenvil r,ære
medlem håber, at de kan få deres gamle
medlemsnummcr igen. Men dette ktrn ikkc
lade sig gøre. Idet det blev vedtaget på et repræsentantskabsmøde, at man ikke kan fti
det samme medlemsnummer igen, og har
man A-certifikat mv skal dette også fomyes med aflæggelse af ny prøve.
Vedr. Modelflyvenyt, så er der, og vil sikkert altid \,.ere, problemer med levering af
bladet til nogle af RC-unionens medlem-

Stormodel-Piloter

mer.

7828 Bjame Sørensen, \Itk. \useme
7605 Tinus Nielsen, NIfk. \r-rseme
4282 Bent Lorentzen, Hasle.i- \'ltk.
1306 Cliff B. Schwartz, Koge \1tk.
7593 Jens Kristian Rasmussen,

Medlemmerne kunne så hjælpe ved at orientere til sekretaliatet straks cftel at man ikke har modtaget bladet. Det er sr';ert at str,re, når et rnedlem ringer og fortæller om
udeblevne MFN fra et nr. som ligger flere
udkomne numre før det sidst udkomne.
Alle medlemmer bør vide, at Modelfly'venyt udkommer i de lige måneder ca. mellem den 10-15. Du skal, hr.is du ikke modtager Modelflyvenyt, reagere hurtigst muligt og tage kontakt tii sekretariatet, som så
vil informere'orn det viderc forlal.r.

Brande Mfk.

7566

Klaus Villadsen, Holstebro Mfk.

M65

Ciaus Petersen,
Borr-rp

2532

\4odelflyvere

Kield Larserr,
Kobenh.rvrrs

8759

F

jr'rnstvrineskh-rb

Ib Jense'rr. \loc'lclilr r crnc .A.rrhr.rs

KI/AI

Vorcs ntudl,:nt:t.:l <r
måned 32-lS,

hkl.

lrr: :..i:: . :-:J-.:

19y r!'sr..intL-r. (nerirr

i0-l!,)

hvor mccllemst.rllet tbr et ar siderr r'.rr 3202
inkl. 176 restanter (netto 3026). Siden sic-lste

lndtryk fra

år ved s.rmme tid, har r.i altså forøget vores
medlemstal med 22 medlemmer.
Vi modtager en del ansøgninger om Stormodelcertifikater, som rrormalt ekspederes
samme dag eller dagen efter. Herefter sen-

Hofstebro 2002

til kontrollanten, som skal
underskrive og returnere det til clet medlem, som h.l' aflagt proverl. Her svigter
kontrollanten ofte, idet vi tår rl'kkere fra
des certifikatet

medlemrner, der ikke kan forstå, at de ikke
har modtaget certiiikatet. Dct r iscr sig, at
kontrollanten ofte "glemmer" at lideresende certifikatei, sa der kan ga lang tid tbr den
retmæssige ejer modtager sit certifikat. Det
er uheldigt, så husk det, k;ere kontrollant,
retumer certifikatet hurtigst muligt!!
Vi er blevet gjort opmærksom på, at der
på Forum har været rejst spørgsmål om,
hvor gammel man skal være tbr at blive

Af Stig Andersen

Så har der igen været afholdt jet-træf på
Lindtorp Flyvecenter. Det var i dagene den

2. til

-1.

august hvor der som sæd\.anligt var
Ved

der clårligt vejr den ene af dagene.

hjælp af den lokale Kim Høgsgaard, fik vi
fat i en vognmand, der fluks kom med en
stor sættevogn, hr.or vi kutrne opbevare vores modeller i tiliælde af byger. Fra lørdag
formiddag var der godt vejr, så der var masser af aktivitet pa plarlserr. Tlrbinerne har
forbrændt et sted mellem 300 og 350 liter Jet
A.1 brændstof.
Der '',ar ca. 30 piloter r.ned i alt 35 fly af

forskellig art. Kangaroo'en var dog hyppigst repræsenteret med i alt 11 eksernplarer. Piloterne kom fra Danmark, Sverige,
Tyskland og Holiand. SimJet havde tillige
inviteret nogle af deres forhandlere fra Østrig, Auslralien og Canada, som også fløi
rrogle tr-rre med et par Kangaroo'er, der blev
stiilet til rådighed af SimJet fabrikken.
Der var turbinefly i luften uafbrr,tdt og
flywningen stoppede ikke før kl. 20:00 1ørdag aften, hvor der var irrdbuclt til fællesspisning i hangaren. Vi spiste og hyggecle
os hele aftenen og en clel af natten. Hangaren blcv i'ist lr"rkket vcd 3-tic1en.
Søndag r.ar der igen fuld aktit'itet på
1-:ladsen. Svenskeme var de mest aktive,
men også nogle af danskeme og tyskerne
var meget aktive. Vcrres egen Keld Hansen
fik egenhændigt forbrugt ca. 40 liter brændstof på omkring 25 flyveture i løbet af weekerrden. Kim Jørgensen fik også forbrugt sine
25 liter på i alt 16 ture. Jo, der blev skam gået

til den.
Kvaliteten af lurbineme er r.ist heller ikke
til at tage fejl af. Bortset fra nogle enkelte

tt'iftsstop pga. tilstoppede filtre ellcr en
"i1at-i" acctrpakke, r'ar dcr .-rlrsolr,rt ingen,
.icr n.rtic. starrclse l-1r vningen pga. err tek:-.-:li .ir-:r'i:. **ir e turbincme kclrtc med
- ' .:iL'\:i\'ri.i, l'ri ;lket især taler for de
.i.:n-.x pro.iucercr-ic SimJet turbiner. Ai de
35 i-h'r .-:r r1t'r j mccl c-lr-rcterl f.-ur, to med JetCat hrrbinet en med Alfred Frank turbine
og tre el-f1y Resten var udstyret med SimJet
tr-rrbiner af forskellige størrelser.
Jetflywningen breder sig for alvor her i
Danmark. Det kunne man se på campingpladsen, hvor mange interesserede havde
tilmeldt sig. Der blev udveksiet erfaringer
og der var endda flere, der besltrttede sig

for

at tage springet lid i jet fly-r'ningen. Jeg hørte at Ka j Sørcnsen havde solgt -l byggesæt af

sin flotte T-33.

Til spisningen var det tilmeldt omkring
80 deltagere, hvilket er det største jeg kan

huske i minc 8;.rr med Jet Danmark. Jeg vil
geme rette en stor tak til de få kreefter, som
fik dette arrangement til at blive et af de
bcdste i f'lere år. Der bliver igen fløjet jet på
Lirrdtorp Flln'ecenter i den første weekend
i august 2003.
Jeg håber

vi

ses,
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Referat fra YM i F5B 2002

.M. Skrænt 2002 ( F3F )

Påskeskrænt 30/3

f

illanstholm

og 150 cm klassen

i

Hanstholm d. 23-6-2002
1.

VM i F5B biev afholdt i Winterthur i Schneiz, 14.-21. Juli. Det danske hold havde et
rigtigt godt VM, vi var stabilt flyvende og
fik en holdplacering som vi er stolte af, der
er virkelig noget at leve op til næste gang.

4770

Fank Droge, Tyskland
4665
4.

holdkonkurrencen opnåede vi en 6.
plads ud af 15 nationer. Vi måtte se os slået
af Belgien, Østrig,, Schweiz, USA og Tysk-

5.

6.

plads, Michael Buchreitz på en 16. plads og
fan Abel på en 32. plads ud af i alt 41 delta-

7.

sidste runde. Her præsterede Jørgen at gen-

Jørgen Larsen,

Danmark

Pål Vindfallet, Norge

runder.

Vi nåede ikke flere rttnder i F3F klassen,
da der også var ønske om af flyve nogle
runder i 150 cm klassen. Her var det tysk

Helger Borchert, Tyskland

Hans Jørgen Hartmann, Tyskland

GER
USA

11.

77a22.79

17M7.79

SUI

77241.2r

Frank \ \Iiedcm.rn, Tvskl.rrrtl

AUT

17164.32

BEL

16977.37

DEN

16953.97

FRA

16888.05

ITA

r6U6.01

SWE

1.6632.66

IPN

15209.05

CZE

11729.93

RUS
GBR

1i205.04

Resultat fra J.M. Skrænt ( F3F )
1. Jørgen Larsen, Thy RC Klub
7726piont

\bltgang Schroter, Tvskl.rnd

Nr

1772
13.

dominans. I år varbanen kortet ned til ca. 10
x 60 meter; og der blev f1øjet 6 rr"rnder i denrre klasse. Hen imocl sh-ttningen af dagen
var r ilrlen nact r)p fra ca. 10 m/sek.

4198
11

Volker Krahl, Tyskland

Nr

2.

Nr

3.

Nr

4.

Nr

5.

Helge Borchert, Tyskland
721.4point
Jilrgen Glarmann, Tyskland

Nr

6.

Preben Nørholm, Midtjydsk MFK

Nr

7.

37t6
14.

Svend Erik Lauritsen, Danmark

Pål Anthonisen, Norge

6926point

3584

t7.

6761.

Klaus Christansen, Danmark

\1147.8
3469

POL 70657.45
AUS 5400.03

18

Individuelle resultater:

19

Brlnjar Pihl, Danmark

Nr

8.

J

4
5

Urs Leodolter, SUl,5961..77
Thomas Pils, U9A,5949.64
Wolf Fickenscher, GER, 5931.20
Markus Moeckli, SUI, 587 2.64
Rudolf Freudenthaleq, AUT, 5822.43

7

Martin Weberschock, GER, 5806.05
Guntmar Rueb, GE& 5785.54

8

Steve Netr, USA, 5773.47

9

Remo Frattini, IT A, 57 49.64
Claus Tønnesen, DEN, 5748.78

6

10
76
32
44

Michael Buchreitz, DEN,5678.32
Jan Abel, DEN,5526.87

Andy Wohlert, Tyskland
Klaus Elfers, Tyskland

Peter

2.

Nr

3.

Klaus Untrieser, Thv RC klub

Nr

4.

Jørgen Larsen, TITv RC

Jiirgen Glarmann, Tyskland
4709

Beck, Danmark

4654

Max Abilgaard, Danmark

1607

31.63

Jørgen Larsen, Thy rc

klub

poini

Nr

3309
22.

Giinter Mai, Tyskland
6260 point

4857

3374

21.

MFK

point

Resultat fra 150cm klassen
Nr 1. Helge Borchert, Tyskland

3390

20.

point

S.,,end E Laursen, Østjydsk
6487

3401

1
2

point

Klaus Untrieser, Thy RC klub

7566point

3608

16.

Knud Hebsgaard,
Esbjerg Model Fyveklub
7619

Odd Ame Stensby, Norge
3655

15.

Lrlev star-

Knud lagde ud med at vinde iorste rtur-

nemflyve runden i tiden 44,11 sek, og med
denne flyvning vandt han også mesterskabet. Jørgen, Knud og Klaus vandt hver 3

4235
10.

vinden stabil

de med tiden 48,51 sek. for de 1000 meter.
Det var også den hurtigste tid indtil clen

Jesper Jensen, Danmark

4349
9.

11,30 r'.rr

til 7 m/sek ) og konkurrencen

tet.

ii9i

Holdkonkurrencen:

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Klaus Untrieser, Danmatk

4361.

gere.

1
2

Omkring klokken
(5

4482

land.
10.

op.

4508

I

Individuelt kom Claus Tønnesen på en

Knud Hebsgaard, Danmark
4649

8.

densmestre.

J.M. skr"tnt blev som sædvane afholdt i
Hanstholm. E cleliagerc havde valgt at bruge denne dag til clette iormal. ( 5 danskere
og 3 tyskere ). \'inden rrr rct svag fra en
sydlig retning. Vi korte tierlbr ud til transformatorstationen, og her blev banen sat

Martin Herrig,Tyskland

http://wwwfsb.dk.
Leodolter, Urs var regerende verdensmester fra 2000. Thomas Pils som vandt i 1998,
lå til at vinde i år, men på sidste flyvning var
vejret ikke med ham, så han måtte "nøjes"
med en andenplads. Wolf Fickenscher som
har vundet stort set alie europæiske konkurrencer de sidste to år fulgte Thomas og
Urs godt til dørs, men måtte her se sig henvist til trediepladsen af de to tidligere ver-

\skland

4895

De daglige reportager kan stadig findes på

Individuelt blev VM igen vundet af Urs

Andreas Herrig,

Nr

5.

point
point
klub

point

Giinter Mai, Tvskland
-1492 point
Esbjerg Model FlYveklub

Referat fra Nordisk

mund Westads Phonix, som begge faider

Mesterskab i F3B 27-2817

set hel. Det ma siges at være

ned bag err skor'. Michaels Ellipse 2V hat'de
fået kappet r-halen al; ellers var den sådan

billigt sluppet

fia den hojde.
Sa

i Spydeberg, Norge

hvis der er nogen som har en Ellipse 2

\Lhale liggende er Michael sikkert interesseret.

Soren Helsted fløj med sin Caracho 3,1,
Soren Krogh med Ellipse 3, Michael med El-

lipse 2V og Jan med X-21

Dct danske hold : fra vcrrstre J.rn , \l:t:r-:.Sørcu K. (Foto Louisc Harrsc.rr)

:,,:tr

I I,

Dette års Nordiske rnesterskab i kl.rsse F3B,

svæveflyvning, foregik ca. Jt-l km svdost for
Oslo, på Cirrus modellt1i'klubbs bane i Spydeberg.
Fra Danmark stillede vi f mand, hvilket
svarer til et hold. Vi var : Soren Krogh, Søn-

derborg, Søren Helsted, Odense, Michael
Munk, Odense, og Jan Hansen, Sønderborg

.

Der var et par nye modellel, bl.a. fløj Jo
Grini med Pike Superior, Gjermund Westad
med Phcinix, Espen Torp, Pål Vindfallet og
Jan med X-21.
Svenskeme fløj med deres kendte "Racemachine", som jo stadig er en "Racemachine".
Søndag aften vendte Søren, Søren og Michael næseme sydpå igen, efter 4 dage i
Norge.
Tak til RC-unionen for tilskud, og tak til
NAK, modelflyseksjonen, og ikke mindst
Cirrus RCFK for et godt stævne.
På holdets vegne,
deres udsendte medarbejder
Jan Hansen

En heldig 8er:

Den har før været omtalt i bladet her som en
"heldig 7er",men går ud på at der skai slås
en 8er med to teminger i klubhuset, derefter
skal der løbes ud til modellen som så skal
startes og der skal flyves tee loops og landes
så

modellen er hel og kan flyve uden rep. af

nogen art.
På

tid

Tidsflytning uden ur: Her skulle flyves tre
min, regnet fra det tidspunkt tidtageren siger nu, landingen skal så ske så teet på de tre

(p.t. Moss i Norge.)
Jan Hansen bor for øjeblikket

For at skabe lidt sjov og lidt aktivitet i klub-

ben var der arrangeret et klubmesterskab.
Der skulle kæmpes i fire discipliner som
var:

minutter som muligt. Igen skal modellen

i Norge, og

flyver også i den arrangerende klub, så der
var privat ovematning for det danske hold.
Søren K., Søren H. og Michael ankom til
Norge torsdag aften, fredag var der først
mndvisrring i \4oss, derefter kørte vi til flyvepladsen, tbr at h-æne lit-lt os r,ære med til

holdledermodet.
Vejret var fint , sa rlei it qneiic iodt
dag, hvor konkurrencen si-:ri.,.i-.

ii

ior-

Der var 20 delt.rqere tr.-t \trrir, Sr'.:-ic ,-.:
Daumark, Der tar i ar e'lc.sr'ærr. insen i-i.nere, som nok havde tr.-r'lt med at.rrranq*re det forestaende \i\1 i F3J som begvndte
ugen efter. Fra de baitiske lande var der desværre heller ingen deltagere.
Det danske hold var også lidt amputeret,
da bl.a. Jesper r.ar på r'ej til Finland, og John
måtte arbejde.
Lørdag var konkurrencen i gang, det var
fint solskinsvejr, og næsten ingen vind. Den
smule der var, kom Lidt bagfra, så der var
ikke de l.relt store udeargshøjder i starten.
Senere blev vinden mere konstant forfra.
Vi tabte en del i distanceme, ellers gik det
nogenlunde i termik og speed.

kunne flyve uden at der skal skiftes eller re-

Individual results:

pareres på den.
Papirfly kast:
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W* lJo Grini , N
nw lQermund Westad, N
tisø lOwe Fransson,

vind om formiddagen, men hen pa dagen
fik solen braendt sig igennem skveme. Det
var fint med lidt vind i speeden.
Michael var uheldig i den ene termikt-lnning, da han flywer sammen med Gjer-

F*t

W

S

lHenrik Karhusaari,

S

Lørdag aften var der barbecue som familien
Jespersen (Thorbjøm og co.) stod fbr, det
var alle tiders.
Søndag var der lidt overskvet og en del
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Søren Helsted , DK

iMchael Munk, DK
F4'S; lBjørn Kje[berg, N

K:,,:

Her får deltageren et ark papir, og folder så
en flyver efter eget valg og evner. Der skal
så kastes samtidigt og den der når længst
vinder.
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tæi pa "stTeqen" som mr.rligt
Desr'.ærre var der kun fire piloter det stillede op til dette arrangement, men vi havde
det sjovt trods der var lidt vind og det så lidt

truende ud med hensyn til regn. Alle piloter
og de tilskuere der nu var morede og hyg-

gede sig. Efter præmieuddeling blev der
tændt op i grillen og dagen blev afsluttet
med spisning.
Dette var et forsøg på at lave nogle sjove
lette konkurrencer der trods alt havde lidt
flyvning over sig- men så alle kunne deltage. Nick som var yngste deltager havde kun
fløjet i knap hah'anden måned inkl. skoling!. Så detvar i sandhed for alle!. Jeg håber
at have begyndt noget som med tiden trækker flere piloter til. Der var et par af tilskueme der geme ville have deltaget så vi ser
næste år, om ikke der bliver mere kamp om
titlen. Praemier var sponsoreret af Avionic
og lC-Comunication

I

Steen Larsen

Køge Model flyveklub
45

Heli FIy in Filskov
Efter et par års pause, siden sidste Heli flyin i Filskor', kunne Kaj H. Nielsen (KIL) og
resten af klubben torsdag d. 4. juli byde velkommen til de allerede fremmødte piloter.
Vi havde 34 tilmeldte piloter fra Danmark,
Norge, Svcrige og Tyskland, som medbragtc et stor udr.alg af forskellige hclikoptere.
Torsdagen var kun til vclkomst og fri flyrning, og dct var garrske heldigt, da vejrgudeme vistc sig fra dc.res ret r'åde side.
Fredag var den første dag, hvor der skulle konkurreres. Den begyndtc tidligt med
opsæhring af den berygtede Filskov-mix
bane, og kl. 10.00 den obligatoriske briefing,
samt gennemgang ;rf banen. Vejret var helt
perfekt (som sædvanligt!) - næsten vindstille, omkrir.rg 18'C, og f.i højtliggende skyFørste del af ør'elsen gik i alt sin cnkelthed ud på, trt man skulle flyve S-taller omkring 2 flamingostænger med 10 mcters afstand, så rrange som muligt på to min. Er"r
forhoidsvis let opga"'e, hvor de'bcdste nåede 11, og de mindre ør.ede ca. 4, EfterføI-

gende havde man mulighed for at få nerverne i ro, inden man tog irul pri resten af
banen. Her havde man i første lr-urde 6 min.
til at nå sa nleget sonl muligt, hvilket blev
reduceret i de tblgenc-lt nurcler'.
Først slalor-n r-nellt'ru 1 rækkcr

fllmlrgtr-

rille

osr,. H\ror s\/a'rt kan det r'ære? Ja, nr.rdertegnede brugtc mange dyrebare sek.
(min.) på den opgave. Faktisk var dct ret
sjovt, at se piloterne indtage de mest vanvittige kropsstillinger for at tvinge helien
rundt og ned. Dette var en typisk holdning
gennem hele banen, men hvorvidt det hjalp
vides ikke - andre vil nok sige: Hr.olfor

det.
Desr'ærre fik Bertil fra Sverige problemcr

krængende 25o til højre, så 25o fremover, og
sidst 25o til venstre. En fin opgave som ikke

med sin flotte X-cell, mente det var radiosvigt, modellen kom ud af kontrol, ramte
jorden medhalen førsti etblag!!!!! øvvvvvv,

voldte folk de stole probleme'r. Sidste problem ledte tankerne tilbage på de gamle
Bent Burg dage, nu skr-rlle vi ncmlig spiiie
lykkehjul. Heldigvis var hverken Bent e1ler
Carina tilstede, så koncentrationen kunnc
samles om at lande på lykftshi.t1.t, og herefter dreje det mndt r.ha. halerotoren. Her'
kuru-re virkelig hcrrtes nogle points, men cla
sch'e lr.kkehjtrlet sttrrl p..l err knqlc, i.rr rict
.\ æfi,ll\ i: I'r.ll- .rrr r'-i:lllr l'.'..ir :'.1 .ill.rIl
i:tt.ll.. .\': ' .::: .:'. tt: :'---'r:'-.ir:tr'ir rrlitr'.tt-

opgaver over, og stadig
ikke na det i tide.
Lørdag var der lagt op til den store helibatic konkurrence, 32 manø\,rer som man
frit kurure vaelge mellem, alt efter evne og
mod. Briefing kl. 10.00 i stille rcgn, men det
lysnede i horisonten, og kl. 11.00, hr.or den
første pilot skulle flr'r'e, r'ar vejret perf'ekt.
Vindstille, tolvejr; men over skvet.
30 p'rilotcr r'.rl klar til start med vidt for-

Demæst skulle man lande på en plade,
udstyret rncd 3 riller i hver sin retning. Først
satte man den ene mec-le i der-r filrstc rille, - i
luften igerr - drejcde helien og ncd i ander.r

domrlere, til-

træplade pålimet en g,rmmimåtte. Her
skulle man lande fra tre rehringer, først

kun ievnede th cms frigang p.r de storste

skader på helierne.

hoverprog;rammer, så der

brugte de ikke bare fjernbetjeningcn?
I de n;este par ør,elser gjaldt det orn at
fange pylons med medeme på helien, og
sætte dem af i en cirkel. Desuden skulle
manvælte lettere modificerede tornme 1/2liters øldåser ( Læs: sr'ære at \,ælte!). Den
anden sidste forhindrilrg var en skråstillet

rerrce, h.r ()r c-iren n.rcdc i-lciL. L..rnen indc.n-

samt et orclentligt drøn løftede sig over
pladsen. Heldigvis sketc der ikke de store

flle-,

rrosc-t at kiuee pti for de 3

sknerc og andrc clelLrger. De sr,ærere manør'r'cr ir.r F.\l prorlrammet gar'flest point,
så det i.iste sig snart, hr.cm der virkeligc
kulne scorc manse proint hcr. Der blev vist
meget fin t'1\'r'nir-rg. Ieg r'.rr oyerrasket oyer
de fleste piloters kurmc.n. Dcttc var bestemt
ikke et begyndersemin.rr, icg r'.rr kommet
til, men bare man kurure i-h ve utlen at være
til fare for sig seh' eller anclrc', kunle man
deltagc forlød det.
SÅ jeg fandt 9 mallØvrer, som ieg r.rrentc jeg
kunne gcnnemføre. Det gik d.r ogsa ok svntes jeg, selv om dommerne mente noget an-

st;enger ai en meters hojc-le. En rct sr'ær l..ine, da afstanden ir.r rotorblacl til f1..rn'rilgo,
heli'er. Det viste sig også flere gange, at man
kom lidt for tæt på, hvor en sky af flamingo,

skelligc

blel

ior tit-len, mt'ns r i .rrrt-lre nt bcgvrrrlere måtte sprinee de r-ærste

hulkkkkkkkk.
Så Bente måttc ekstraordinært åbne

Robr-

disc'en lørdag aften.
I pausen mellem 1.. og 2. runde ga\. manden bag MIKADO (Tysk el-helikopter) og
l-rans rr,edhjæiprcr e,r tlot opvisning i flyr'nir.rg r.ndel ei-helikoprter'. \I.ru r.ua virke'lig sigr- .tt t'lis:e' r.1'1i(qrprig'1.r' cl ktrlrrt-t-tct goclt t'uec'l
t.. - : ,..,,.

Lr

i.-rt!.r.

Srlrrl.rg skullc ricr hovrcs ntecl stor pr a:cision. \tjret var ligtig fint. Ca. 20'C og svag
til jæi'n vinc1. Dog ville vindstille her r,ære
perfekt, men så længe det val tøn'ejr knnnc
vi jo ikke klage. Briefing kl. 10.00, hvor KIL
gennemgik banen som bestod af 4 mindrc
baner:
Bane

l:

Helien fik fastspændt 2 kugler under mederne i lrll'. en 20 cm og 60 cm snor. Nu
skulle hclien hover med kurr

på grarsset og clen anden

der-r ene

kugle

i luften. Såledcs

gennemfløj man banen, uden at trække
kugien udenfor banemarkeringen. Skete
det atbegge kugler landede på jordery eller
de begge blev løftet af banen, så måtte man

tilbage og prøve igen. Phyyyy ikke nemt,
skulle jeg hilse at sige.
Bane 2:

Derefter skulle man med helien løfte 10 ringe af hver sin pind. For at gøre det nemmere, havde de fleste monteret en pind pa den
ene mede, som stak ca. 20 cm foran helien.
De første ringe gik meget godt, men da diameteren på ringene blev mindre o5; mindre,
blev det sværere og sveerere.
Bane 3:

Her skulle man via en magnet i en snor under helien, løfte en anderr m.rgnet op ai cn
tønde, flyve forbi nogle lbrhindringer, og
sætte magnet på en stalplade, jo t.ettere pa
midten des flere point.

Min første sommerlejr

Bane 4:

Til slut skulle helien landes i en hangar
uden vægge, jo tættere rotorbladenes tipper
kom på de usynlige vægge det flere point.

Af Daniel Nedergaard

Hiørring modelfl yveklub

Det var en rigtig god dag uden uheld. Kun
25 kom til start, fordi flere med enlang køretur foran sig, ville starte hjemturen tidligt.
Hele arrangementetblev afsluttet søndag
kl. 15.00 med præmieoverrækkelse og debriefing. Her kurne konstateres et godt heli

Vi var nogle stykker fra min klub der be-

få

stemte os for, at i år skulle det være, nu skulle vi på sommerlejr. Vi fik os meldt til, og så

uheld, og at det primære mal tbrhabentlig
var nået - at gite f'lere heiikopterpiloter
blod på tanderr til delt.-rselse i andre korr-

r.ar det jo bare at vente på at kalenderen
sagde uge 28. \zentetiden t.rler. brugt på at

fly-in var afslultet med ktur ganske

kurrencer.

Hilsen Rene o* Taktrb.

qtrre rroqle af de gamle uk.-rmpclvetige mo.leilcr iln'cki.:rc isen, og iil at latc et lag til
traiic'ren. -.. r'i xunnr. have tiet hcle mc..i.

Lrrrdas d. 6. iuli ki. meqei ddliqi (h.rh'lr-

Billede til venstre:
Hele pilotholdei på gennemgang af Filskov-mix banen, ført af KIL i rødt.

Herunder: lnspektion af lykkehjulet på tæt hold før
det går løs.

re) rhgede r'æk}leurer, og min i.rr, st'rm oSså i-lrn'er modeif1r-og feg stod op og gjorde
os klar til at køre. Alt var pakket dagen tbr-

inden, så det var bare ud i bilen og så af
sted. Vi havde aftalt at vi skulle mødes med
Gunnar og Morten (også far og søn), fra vores klub, for at spise morgenmad, og så følges med dem til Sandved på Sjælland, hvor
sommerlejren i år havde camp. Efter en lang
køretur, ankom vi til campen ved middagstid, hvor vi blev pænt modtaget af lejrchefen. Det småregnede lidt da vi kom, men
sådan skal det åbenbart være, når vi skal
stille telt op. Regnen holdt dog hurtigt op,
og så var det på tide at få set lidt på campen,
som omfattede et fælles lokale, en hangar,
toiletter og bad, legeplads til bømene og
"legeplads" til vi andre, i form af en fodboldbane, hvor der måtte flyves, der var
endda lys på banen til natflyvning.
Resten af dagen blev brugt på campen,

hvor vi fik pakket det sidste ud, og selvfølgelig også fik fløjet noget.

Om søndagen kørte vi på fllvepladsen,
og der va4, som det var tilfældet hele ugery
megen aktivitet i luften. Der blev fløjet med
alt lige fra Fjergfiser til jetmodeller.
Mandag var der briefing en time tidligere
end normalt, dette var til ære for den iokale
DR-shrtion, sorrr vclr pa besøg på campen.
Radioen var ogsa med på fl;n'epladsen,
hvor T\'2lØst ogsa var til stede for at lave
ei lille indslag om sommerlejren. Mandag
vclr ogSå den fbrste dag med konkurrence,

dagens konkurrence var s\'æ\' og limbo,
som var den t:ørste del af fly for fun konkurrencen. Konkurrencen gik ud på at man
først havde 20 sekunders motortid, til at få
så meget højde på som muligt, derefter
skulle motoren stoppes. Og så var det bare
med at holde modellen svævende så længe
som muligt. Når det så var tid til at lande,
var der opstillet en limboport, som man
kulne satse på og den'ed tjene nogle bonussekunder. Der var som i alle fly for fun
konkurrencerne også mulighed for at score
ekstra point r.ed en punktlanding. Efter
konkurrencen var der fri flyvning, og der
blev også arrangeret en lille rævejagt, så der
var lidt at se på for de fremmødte tilskuere.
jeg synes dog, at der var nogen piloter, der
var lidt hurtige til at forlade pladsen efter
konkurrenceme, så de tilskuere der først
kom efter konkurrencen var afsluttet, kun
fik set en masse folk pakke deres grej sam47

men, det var lidt s)'nd. Dette blev der dog
også gjort opmærksom på ved en senere
briefing, og det hjalp lidt.
Om aftenen var der arrangeret grillfest,
og det blev en hyggelig aften, festen var
tænkt som en lær-hinanden-at-kende fest,
og det blev da også til nogle nye bekendtskaber.

Tirsdag var det tid til den anden fly-forfun-konkurrence, som var bakkeræs, det
gik ud på at man først skulle balancere med
en sodavand på en serveringsbakke, ud til
flyet som holdt klar til start i et afmærket
felt, derefter skulle man sætte flyet i luften.
Først nu måtte man åbne sodavanden, og så

skulle man drikke indholdet. Når flasken så

var tømt var det tid til en punktlanding.
Når flyet var bragt tilbage til startfeltet skulle den tomme flaske igen balanceres på bakken tilbage til start og målstregen. Det hele
var på tid, og det gjaldt selvfølgelig om at
gøre det hurtigst muligt.
Onsdag I'ar der ingen konkurrence før
om aftenen, hvor der skulle r.ære 2m golf.
Om dagen var der arrangeret en fur til Bon-

bonland, og andre tog til Møns klint. Vi
valgte at blive på campen, og bruge dagen
på at flywe lidt og så køre en tur for lige at få
set lidt af Sjælland. Om formiddagen fik
Morten og jeg os noget af en forskrækkelse,
for mens r.i stod ogfløj slog lynet ned så tæt
ved, at vi fik stød gennem jorden. Så var vi
ellers færdige med at flyve for den omgang.
Senere pa dagen fik vi bcsog pa canrpen, af
en mand hvis navn jeg desr'ærre har glemt,
men så r'idt jeg husker hed han Carl til iornavn (og Lynnerup til eftemar-n - red.),

men han var der for at vise sit turboprop
projekt frem, og vi fik også set og ikke
mindst hørt den i gang. Det var virkelig et
flot stykke håndvaerk han havde lavet.
Onsdag aften blev der banket stormpløkker i jorden til den l-relt store guldmedalje
rundt omkring, da metrologerne lovede
uvejr, og efterhånden som mørket faldt på
kunne vi da også se et sandt lyshav af lyn
ude i horisonten, så da teltet var forsvarligt
fastgjort, gik vi op i fælleslokalet, og ventede på at uvejret skulle drive over.
Torsdag skulle de to sidste discipliner i
fly-for-fun-konkurrencen flp'es, den første
var hurtig og langsom, der gik ud på at man
skulle ilyve igennem to limboporte som
stod B0 m fra hinanden. Først så langsomt
som muligt, og derefter så hurtigt som mlrligt. Derefter var det så superlimbo, som gik
ud på at man skulle flywe i 8-taller i de førnævnte limboporte, og så gjaldt det om at
flyve så mange ben som muligt. Men det
var nu nerunere sagt end gjort da der var
en del vind den dag, så den port man skulle gennemflyve i medvind var utroligt svær
at komme igennem, og min Fjergfis måtte
også lige en tur i ærtemarken efter jeg ram-

landingspunkt. For at gøre konkurrencen så
lige som muligt, fik man en flyvning med
begge vinger i hver runde. Den indledende
runde var deltageme delt op i grupper med

limbo snoren.
Torsdag aften havde Poul Møller sammen med Kim Forsingdal arrangeret en ny
konkurrence, som han kaldte match race.
Det gik ud på at to skrænt r.ingcr var blevct

festet det meste af natten.
Søndag morgen blev ieltet pakket, og så

te

ndstvret mcd err L.rungee krog. Bcgge t1r' fik
pa samnlL. tid en burrqr.c st.-rri, og s.i gialclt
clet om at holde sin vingc- i luften i længst
tid. Det *..rr. 2 point at t-ln'e- i længst tid, og
1 point at lande t"ættest på det afmærkede

fik flest point
i hver gmppe, gik videre til den næste rcrnde hvor det var "r'ind eller forsvind". Interessen tbr konkurrencen var meget stor, og
vi var så r'idt icg hnsker 36 deltagere der
kæmpede fra klokken 8 til over midnat.
4 personer i hver, og de 2 som

Fredag var der hangarskibslanding, og
det har jo altid r'æret lidt ai et tilløbsstykke.
I år var ingen undtagelse, der var tæt pakket på tilskuerpladseme.

Lørdag var der ingen konkurre'ncer,

så

der stod den på fri flyvning om dagen. Om
aftenen rrar der så præmief:est, mec-l masser
af god mad til, og hvor der var flotte præmier til 1. 2. og3. pladseme i ugens konkurrencer, og desuden var der præmier for bl.a.
mest flyvende pilot, ugens crash, ugens karl

smart, flotteste model, mest skalarigtige
model og mest kæmpende pilot. Og vi fik
da også noget med hjem til Hjørring, da
Morten blev ugens mest flyvende pilot, og
jeg selv fik en tredjeplads i torsdagens matchrace. Efter præmieuddelingenblev

der så

gik hlren hjemad. Arrangøreme havde virkelig gjort et stort og flot stykke arbejde, for
at vi skr,rlle iravc cn god uge, og det havde
virkeliq r'ærct e-n qod r.rse. Der lar en god
stemning htle r-rgen, som jeg håber kommer
ige.n til næste ar, tbr det gør jeg - hr.is jeg

overhovedet har noget at skulle have sagt

i

den sag.
Hangarskibslanding

."'i:-'
"
.-,:j "-'..
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INVITATI
Indbydelse

til f et-seminar

jet-Dk indbyder hermed alle de af RC-unionens medlemmer som måtte have interesse for denne forholdsvis nye gren indenfor modelflyrning, til Jet-seminar
på Flyvestation Aalborg lørdag d. 19. 10. samt søndagd. 20. 10.
Vi mødes ved hovedvagten i Vadum kl. 10.00
Program: Lørdag d.26. 10.

Kl.

10.15

11.00
Kl. 11.15
Kl.

11.30
KI.13.00
Kl. 14.00
Kl. 18.00
Kl.

Indkvartering: Dersom du har lyst til en overnatning på flyve
stationery kan du blive indkvarteret på eget værelse med bad og
toilet. Dette til en pris a' 160.00 kr. + moms pt døgn. Ønskes dobb.
værelse er prisen 208.00 kr. + moms pr. døgn
Velkomst Præsentation af ]et-Dk. gruppen.
Formål med fet-seminar:
Udbrede kendskab til jet - evt. uddanne jet kontrollanter.
1 del af seminar: Teori ang. sikkerhed og omgang med turbiner m.m.

Middag
2 del af seminar: Regler

- kontrollanter
Fællesspisning og hvad deraf følger.

Program: Søndag

08.30
09.00
10.00
KI.12.00
Kl. 13.00
Kl.14.00
Kl. 15.00
Kl.
Kl.
Kl.

d,.

- certifikater mm.

27. 10.

Vi kører til Pandrup Mfk. for udførelse af den praktiske del.
Morgenmad samtbriefing omkring flyveforholdene på pladsen.
3 del af seminar: Praktik - brandslukning - flyu.i.g.

Middag

4 del af seminar: Praktik

- flyvning.

Evt.

Unionen er tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) og F6d€ration Aeronautique Intemationale (FAI).
Årskontingentet for &r 2002:
Smiorer 275,-kr.

]uniorer

100,- kr.

Medlemskab kan opnås ved henvendelse
en af de klubber, der er tilsluftet unionen.

Unionens web-adresse:

www.modelflyvning.dk
PO6T BEDES SENDT TIL

Unionsformand:
Niels Lyhne-Hansm
Gormsvej 14
7080 Børkop
tl[. 75 86 62 19
E-mail: lyhne@get2net.dk
Kaegeren
Sønderkær 266

Dersom du allerede har enJet-model er du meget velkommen til at tage den
med på seminaret.
Der vil blive opkrævet et deltagergebyr på 195-00 llr- til dækning af :2 x middag
- fællesspisning samt morgenmad. Obs. Obs. Eksl- drikkevarer.
Sidste frist for tilmelding er d.20. 10-

info: Kurt Hevang
Løkkenvej 8, 9 490 Pandrup
TIf.9820441,6
E-mail: kurthevang@hotmail.com

til

foreningens kasserer, eller ved indmeldelse

Per Sauerberg

Takfordennegang.

Tilmelding til ,/ eller for mere

Linestyrings-Unionen (Cl-Unionen) er den
danske landsorganisation for modelfl yvning
med linestyrede modelfly.

7190

Billund

Tlf.75 35 36 M
E-mail: sauerberg@mobilixnet.dk

BesQrelsesnedlemnec
fens Geschwendtner
Lundeager 28

?Z)lDngør
T11.32947447
E-mail: jg@walbom.dk
Carsten

S.

førgensen

Ianggade lb 1 tv
9000 Aalborg

E-mail carsten@mail.stofanet.dk
Aage Wiberg
Søndergaardsvej 30
7400 Heming
Tlf.97 2097 37

E-mail: fam.wiberg@mail.tele.dk

Regeludvalg:
fesper Buth Rasmussen

AlmavejS
9280 Storvorde
Tlf.98 31 91 98
Unionens gironummer:5 20 87 69
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nals anlaeg, men dette modsiges til dels af
h.rm selr; idet han pointerer. "For de fleste

Modellfly

nt,L.regr-ndere

Af Ottar Stensbøl
2.

udgave

Bogen er udgivet af NAK (Norsk Aero
Klub). 136 sider, softbound i A4 format og
i sort hvid, men med farvet omslag.
Bogen har faktisk 10 år pa "Lragerr", s.r

hvor-

for vi først får den til anmelclclse ntr, er et
godt spørgsmål, men be,.1re sent encl ..rlc'lrig.
Bogen er en omredigerilg og t-rpr.lafgri1g ai
den første bog, som udktrm sa tidligt som i
1980, med samn-re iorfattcr som nu.
Elflywnir-rgen er næ\'nt, men tie'r er ikke så
meget med, da det ikkc. r'.rr sar aktuelt som
det er i dag. Det fremgar tvr-leligt, at det er et
genoptryk, idet der cnkelte 55ange henvises

til figurer eller tegninger, som passede i den
g;rmle udgaves layout, mcn ikke i den nye

udgave.
uenig i forfatterens bemærkning om,
at n1'begynderen bør begynde med et to ka-

Jeg er

vil det i længden være fornuf-

tigst at r'ælge et 4-5 kanals anlæg". Her er
jes til ge'ngæld enig, idet nybeg;mderen
"r'okser" med anlægget, og det er billigere
enr-l først at købe et 2-3 kanals anlæg. Og
derefter et 4-5 kanals anlæg eller mere. Om
det så skal være et computeranlæg eller et

almindeligt anlæg er en anden sag.
Bogen kommer vidt omkring i modelflyvningens mange aspekteq, men det er en
selvfølge, at man ikke kan have så meget
Bogen er informativ og især til begyndere

med om hver enkelt gren om modelflyvningery når man kun har 136 sider. Dog er
der et relativt stort afsnit om RC-svævefly,
hvilket er meget naturligt, da forfatteren er

kan den anbefales, hvis man kan

vanskelige at forstå.
Bogen dækker bredt alie grene indenfor
modelflyvningen.
I sagens natur kan alle emner ikke være ligegodt belyst, de nye ting vi kender i dag
som ietfurbiner og avancerede elmotorer er
ikke med.

en stor svæveflyveenfusiast. Bagest i bogen
findes et afsnit om blade og bøget hvor der
henvises til adresser på de forskellige blades redaktioner, men hvor man har fået
adressen på, Modelflyvenyt i Danmark,

forstår jeg ikke. Modelflyvenyts hoved-

Arild

redaktion har aldrig ligget i København.
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ZENIT

3,5 ccm, 0-60 kmlt på '1,5 sek.
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d nrlbt

fl

afit

H

t{

"CI!?"

$i iiil
På alle LRP's ladere og

elektroniske fartregulatore.
kan fåes

u0I0EER

.,.,......,..-...-. 475;
c0&, 411 ..-., 995.-

"nwtgr SIcGi&k-.....,.-.........

1

59r

ll: ld(.,.,......-,.......,. 279.-

r?scHumncHrn

pris 4695')

LBP Katalag 2A02

Y,

0,15/44,

nstor "Ul0 Spee. 3" fl. f0rsk...,....... 419r
tlectonisk latrugulator lT-36T........... 595'
El

.9*-afls;

læse

norsk. Enkelte udtryk, som kan r'ære lidt

srlrn

il.då:*#lm*x; iiili

8ig 61:6 El lotus E|ise.................... 2495.-

'Wq

i-

1

g

(7 lorskellige)

-

Kraftlulde
Udskiltelige kul
og liedre
Bronze eller
kuglelejer
De

lleste har

høire/venstre løb

Big 6 1 :6 llitro lotus E|ise................. 4995.Racing lruck 1:10 tliko XIR-TT.......... 3495.-

STRATOS FART.
REGULATORER

Alle biler er incl. kugleleier!

(6 forskellige)

G,S. RACIIIG

- 4000 Hz
- 4 motorprogrammer

269.-

- lngen start sel-up
hos landets hobbyhandlere eller Masser al Super Silicone produkter!
- Super Bec
F.eks.
bændstolslange,
couplers,
ved indsendelse af A4 kuvert
- Propelbrems
dellectorc ledning, Helicopter Landing Skids.
- Livsvarig garanti
frankeret med 10,5A fil:
llgså servohorn, ball cups, skruer,
r""- - :......1......:575.'
antenneholder låes. Mange larver.
Randers Hobby Inpart.
AIIe produkter i denne annonce kan fåes gennem alle landets hobbyforhandlere.
Med forbehold for trykfejl og prisændring. Alle priser er incl. moms og afgift.

;ffi

Shuttle

t

\

1/8 Subaru lmpreza
Nyhed - SY brændstofbiler 1/8

er baseret på prototypen 61 SZ-H som vandt VM2001
Monteringsmalene 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 plejlstang er fremstillet a højstyrke aluminium.
Krumtappen er korrosionsbehandlet. Kan forsynes
med just6rbar dysenal via RC-kanal. Levering juli)2.

.

Vi kan nu levere en hel serje 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 fa fjernstyringsanlæg til priser som for 25
år siden.
Den gang solgte vi MRC
6-kanal anlæg med 4
servoer, akkuer og lader til
kr. 1.995,-.
I dag kan du fa et helt
moderne VG 600 anlæg
med 4 servoer, akkuer og
lader til under 2.000,-.
Sanwa VG 600 har
servo-reverse og udslagsjustering pa alle kanaler
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 Motonkatalog - kr. 10,-

FLYING SAUCER

Virkelig robust bil til 3.5 ccm motor. Just6rbar ophæng
og stØddæmpere, vandtæt radiobox med støvdæksel
og kugleleje-sæt med 20 lejer. Kan leveres med/uden
molor.

Glasfiber

Hel

ikopter-kroppe

Fin forarbejdning og let-vægt. Følgende typer leveres:

E@ma il -

Jet Stream til 30 motorer
Air Wolf til 30 motorer

*lv

Sky Cat spv. 1085 mm,4 kanElapor-Plus, brudsikker og brændstoffast.
Forbrændingsmotor 3,5-4,5 ccm
El-motor Pema 600 G

ax

mo@post3. tele. dk

Ring eller e-mail efter gratis bilbrochure.
Se www.silverstarmodels.dk med link'sl for
henvisning til leverandører
Vil du besoge os. sa rtng ifatuejen.

Augusta 109A til 30, 50 og 60 motorer
Long Ranger til 30, 50 og 60 motorer

Du vælger

kn 875,-

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

Ecureuil til 30 motorer
Hughes 500E til 30 motorer

El-fly fra MULTIPLEX i EIAPOR:
Pico.Jet combat racer
While Hawk el. Blue Anow
Twin jet typen
Blue Shark el. White Ea91e....................

JA, det er en Flyvende
Tallerken du kan flyve med
hjemme i stuen.
Diameter 350 mm hØjde ca.
140 mm. Vægt ca..105 gram.
I nfrarød styring. Strømforsyning via adapter til 220 volt.
God heleikoptertræner.
Ring om pris.

SILVER STAR MODELS

Jet Ranger til 30 og 60 motorer
Bell222 til 30 og 60 motorer

SI.AP AF I![ED FLY
kr. a45,-

Ny version af den popul4re Shultle til en uhørt lav
pris du far virkeligt noget for pengene.
Ny type bladholder med 2 punkts montering af
styrestænger, sa du kan have en opseetning 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.

om det skal være el. eller brændstof.

kn 755,-

l'l

ST^AP

AF FRA FLY

Model-tog og hvad
dertil hører i
størelseme:
Z-N-HO fra
Mårklin, Roco og
Fleichmann samt
tog til havenr LGB
og

Mårklin I

Fjemstyrede biler fra
bl.a. Kyosho og Tamiya

Bcgynderfly eller foto-fly
MO\NE STAR
Næsten færdig model,
2 x 400 motorer,4 kanaler.-................. kn 9O5,MOI/IE STAR
,alt i en pakke" som ovenstående samt
35 el. 40 mHz Pico line Vario æt
og oplader..........
........ kn 295O,-

o
Vi fører

Fjembetieningsanlæg
af følgende fabrikater

Fjemstyrede bade
fra bl.a. Robbe og

S"

Graupner .€å\\.-"
.

hiseø

Flrtaba

oO\tg

-vr-uurPuex
Forbehold

&e)- l--_

.

a'?
o

urr-

aø

lor udelro kommende prisændringer.
tryklejl og ud,solgre uarer

W

NB! ONSDAGS LUKKET

Ramsherred 27 . 47OO Næstved
Fax: 57 83 14 10
E-mail: flywood@flywood-hobby.dk

MODEL - HOBBY
TLF. 55 73 66 22

ÅgNr,tcsroeR:
Fredag kl. 10,30 - 18.00

Hverdage kl. 10.30-

Lørdag

17.30

kl. 10.00- 13.00

F

MFN
Modelflyvenyt
- det er dit blad
Brug det!

Skriv om det der opiager clig

...

.

din ync-llingsmodel
o din sjoveste opievelse
o dit mcst tatale stvrt

r

den flottc.ste praemie
o den mestbesr.ærlige samling
. de gode oplevelser i klul.Lrcn
Skriv og fortæl, om lige dct clu svr,e.
er vigtigt!

Stoftil Modelflyvenyt
Snyd ikke dig selv for glæden ved at få Modelflyvenyt med posten hveranden
måned fra nu af - Tegr abonnement!
Abonnementsprisen for resten af 2002 og hele 2003 (ialt Tblade) et292,C[kr.
Bestil ved at udfylde og indsende nedenstående kupon.

; ..:::..i..\ .:. -,:r: - -:r
()r*,lrir.lrir' r--roi. :.;\ :.::. .: .:.",.'. -, el.liqrr..\rl.l,':., r:.i..- ::..;, :.-:,.: rr -'
skal st'ntics til

grrnru.1.rri,.:.::rr,

,tttsr,tr.lr.rr r'rr.l,' ri J.ir:,.-.

,

ncrs sekr0t.rriili'r.

Pas på dine blade

Referater
der mocltagt's mere end

Vi har fået tremstillet nogle solide samlebind, der hver kan rumme 12 numre af

trt nrarrcdcr t'fir.r c:

Modelflytenvt - altsa to argange.

arrånllr'ln(rtts afholdelse, kan ikkt: ion ctrtes

Bladet holdes fast i samlebindet med metalklerruner - der skal ikke limes,
"hulles" eller klippes for at få bladene til at sidde fast, og de kan let tages ud igen, hvis
man skulle få lyst til det.
Samlebindene er lavet i meget kraftigt plastbetrukket karton.

ol-'tdget.

Tekst

nuligt i ele ktronisk
fornr. l-.rv tck5tcns ops"etning si cnkcl som
muligt - terne i et rent tokst-fornr,rt os uden
Tekstcr afli:r ercs om

På forsiden og på ryggen er der trykt
"Modelflywenyt<. De leveres i fem flothusk
krydse
at
af
på
bestillingssedlen
herunder, hvilke(n) farve(r) du
-

te farver

sl-.eciellr forir.ricringer nrerl sP.rlt('r, lrokse el-

Ønsker. Prisen er kr. 75,- pr. stk.

lcr lig:r. I il:.i, .ti r.-.r ior. ti'ksternes r etlkrlnmenclc:kel tir'r lurri:t:rilu: r I 1l(lprint.

Ekspeditionsgebyr
Billeder
Billcrler st'rl

su:r!:!i:-:li:rr:r :'--,:

.-.-:

-

- :.
:- :.
kunnt' frrririlc. ::r.:- ;.:.: :, :. :-:-.-'.1--:
rrrtdl.rLl .rlr:.: .t: -\- \, .: -. : :. :'. : . -:. :':
Yi l.rn,'-:-.' i:::-, ,i'-.:.:.. :'. ...:. ;'-: .i skcttc cllr'r c.l-rlr:r, n:r je e: qcnti .pr:kill
r(it r,tl,'. r:, :' r. . ..
'er ll\ ( il] ,ic -.'. :: . . :.
ler

:

-.

Vi har desr';erre måttet indføre et ekspeditionsgebyr på alle ordrer under kr. 100,Ekspeditionseebvret er kr. 10,- og g.ir til dækning af portoudgi{teme ved udsendelre ar be=tiltu. bl..rde os mapper.
Ved rrrdrer trr.er kr. it-\],- opkæ\'er vi intet eLrpeclitionsgebvr. Hvis du ikke vil
klipæ i bladet, 5a skriv din beiilling i et brev eller pa et postkort!

. -:...

(alts.l ikkc lrgt incl i en tekstfil) i TIFIr cller
Il)EC-forrlatet i bcdst nrulige krtriitet/opkrsning.
Billeclcr fr.r hrtrrtettet er i s.i clårlig oplosning,
at de ikke kan bruges. Og husk, at der sk.rl al-

tid vcdlæggcs ct print

af billedcrrrr'.

Hermed bestiller ieg:

l-l

,l

cllt'r cr rlct i.icvct besk.ttlir:ct i forscnde-lstn, så
sk.rl du sn.trcst hL'n\ cnde dig til dit lokalt'
posthus, sonr tlr.refier sk;l rekvirt,rt'ct n1,t til
(lig fra [)stiVl].rnds Posi.cntr.r.

Skifter du adresse
rledrlcle æudringcn badr' til I'ostvasnct og til clen rcspektir.e rrnions:ckret.rriat.
så hrrsk at

- blå - gul -

:

Årgong
Argong
i-l Argong
LI Argong
n Argong
Argong

-

til din rrnions

og ikkr. bare lader r';r'rc mt'ci irt

bet.rle clet n.rste kontinseltt.

2000,kr. 175,1999,kr. 150,1998, kr. 150,1997 , kr. I 50,1996, kr. 125,125,-

= {rgong 1994,kr. 125,-

n

Yed eventuel udmeldelse

grøn

2001, kr. 150,-

-! {rgong 1995,kr.
L-

sekretarint

stk. somlebind

i:kr.75,-

i forverne:

Udebliver Modelfl yvenyt

er det vigtigt, at du giver bcskeci

Følgende enkeltnumre (sæt kryds) å kr. 40,00:

Abonnement for resten of 2002 og hele
2003 (i olt 2 blode), priskr.292,00

Argong 1993, kr. 100,
Argong 1992, kr. 100,Beløbet vedlogt i check

Novn:
Adresse:
Postnr./by:

n rød

,-,sølv

Nr.

l

Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5

1986: I
t1987:Unfln!Ll
1988:lr.]LlLn
1989:llfnLir
1990: f
t,
1991:L-ri-Lta
1992: !i
1993:LflfIt-Li
1994: L ll
1995: I
L
1996: |
[
1997:
1998:--lUILln
1999:
tl
2000: .
L2001:
I
2OO2: l-l

Nr.6

n

l_

Ll

n

Ll

U
il

LI

f
I

tl
ti
L-

t:
Ll
tl
Ll

'i
f
f
f

L
ir
Li
ll

l
Il

f
tr
!
i]
f
tir
I

n
Ll
L-
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Ved køb for under kn 100,- tillægges et ekspeditionsgebyr
p6 kr 1 0,- til dækning o[ portoudgiher Uden for Donmork
tillægges oltid et beløb til dækning of forsendelsen.

Sæ

I

ges:

l.

:*";1;å
ilLil';ffii=,.'
lantis ny, med OS 46 FX Anlæggetvirkerl00'X,.

Modelleme sælges hen- mokl; spr'' 1,55 m
holdsvis med og uden kr'2'400,-/1'200,-

med

Begyrrdermodel

Piper Cub med OS 52
motor; spv 2,00 m
kr. 3.200,/ 1.000'-

kr' 2'500,-

FS

Marrtrjelgvej 86,
8541 Skødstrup
t7f.8699 7112

krærrgror, PT 40 ny, mcd
OS 46

1,50

LA motor, spv

m

kr

Kr,rnstflyvningsmodcl for
EL, Sr-rpra, nden motor,
spr'.

1.600,-1900,-

Frede Sachmann

1,-10

m

Aviators modelflyvere
afholder Stumpemarked

kr. 900,-

Ovcrgangsmodcl Trainer
60 ny, med HP 61 GOld Bmgt PCM radioanlæg
Cup motor; spr- 1,80m, Digicont, S kanaler.
kr.

1.U00,-/l.300,-

Tilbudet består af:

Har du nogle fly/bil/båd- Denne dag vil der være mudele, fly, biler eller andet lighed for at bytte, købe

2 stk. sendere

46
sp\'.

Easy Sport 40 med OS
SF motor og resorøL

stDENle4B

5 stk. modtagere
,l stk. modtagerbatterier
4 stk. afbrydere

ff
I

til svieve- og gurnmimotorl'lr'.
'Iegninger og materialer til veteran- og
skalamodeller. - Træ - lister - balsa - rør
profiler - beklædning m.m.m. På gensyn i
Byggesæt

modeltilbehør, så er du eller saelge.
meget velkommen til at Sled: iJesic:koen, l\,;,ut:5
låne et lille hjørne af et af Spørq-rm-l ra rii'rgc triJesrer
vores borde i klubhuset. på tif.r :c$: *8å7

AEROPLAN KRYDSFIN ER
Vand- og kogefast birkekrydsfindr i tykkelser fra 0.4 til 12.0 mm.
Pladestorrelse: 127 x 127/122 x 122 cm
eller 60 x 30 cm.
Hurtig levering.

MODEL & HOBBY
Frcdcriksborggade 23 - 1360 Kobenharn K
Tlf. 33 l.l 30 10 - t t. I l-t?, to. l{!l-3, ons(lrs LITKKIiT
rvrvn.model-hobbv.dk

os/finer
Frodesgade 17 1,
12 23 90
Fax75 12 23 35

67

00 Esbjerg

rff. 75

I

HELIKOPTER!

Drejer det sig om
- har vi varerne til de rigtige priser
Hurlig levertng

BREV

-

bestil i dag

-

flyv i morgen!

Vi har svarene pa vore kunders

HELIKOPTER

spørgsmåt

Vr har vores viden Jra 27 års erfaring med

HELIKOPTER
Derfor siger vi:

Spar tid

- Spar penge
Gå ti|:

Hel

Tidsskriftet Modelflyvenyt
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 @leknik,dk
24 timers service: fax - E-[/AlL

Bemærk ny telefontid:

Mandag 09.00-1 9.00 - Tirsdag 09.00-1 5.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00- 1 5.00 - Fredag 09.00-1 4.00

54

!

Lei O. Mortensen Hobb

æt

\t+!JUNIOR

RC-FALDSKÆRMS.
UDSPRINGER
Vægt 250 g
Kan styres med 2-kanals anlæg

Kr.830,00

OMDREJNINGSTÆLLER
Viser fra 100 - 99.000 o/min

SPEED 25 GT AERO

...,....., Kr.705,00
WEBRA katalog
. Kr. 60,00
Ny4,1 ccmmotor

Kr.345,00

TO NYE KOMPLET MODELLER, DER MANGLER KUN 8 AA BATTERIER TIL SENDER

'il

'.6
WINGO PORTER
Spv, 1300 mm, med motorer

PIPER J.3

Spv.750mm,vægt240g .....

Kr. 1095,00

ANGEL

Kr.1250,00

Spv,750mm,vægt220g .. Kr.1265,00

MULTIPLEX NYHEDER NU PÅ LAGER
Modtagere

til mindre fly
med fuld

rækkevidde

SKY CAT Spv. 1085
Til 3,5 - 4,5 ccm

r-

br'ærJs::'r:::'

Kr.750.00

ge:rr:::-

Kr.925.01

Med PEFMAX 600

WINGO
Spv,

11

00 mm, med motor

Kr.785,00

Kr.375.00
Kr.125.00
PARTENAVIA

Kr.775,00

CAD 20 L
ROBBE CONCORDE
Spv. B00mm. med2 stk.

Spv.986 mm, uden

SPEED400motorer...,... Kr.935,00

lvlotorsæt

motor

Kr.850,00
Kr.475,00

ECLIPS
Spv. 1 00 cm
lvlotor
1,5-2,5 ccm
Nu med

krængeror
Kr. 540,-

LIGHTNING 46
Længde 700 mm, med SPEED 600 motor . . . . . . , . . Kr. 1 025,00

RAINBOW II YACHT
Velegnet for begyndere,
Længde 500 mm, højde 700

Besøg vores internetside på:

mm

www.leif-o-hobby.dk
Kr. 795,00

Sprængfyldt med inlormationer til hobbylolket

Alle priser er incl.25"k moms. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer, valutakurser, afgifter og andre forhold der kan indvirke på prisdannelsen.

ABNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG KL. 13.O0 - 18.O0 . LØRDAG KL. 1o.oo-1 2.oo
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RACE R,KøRE
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R, JAGE RPI LOT

ELLER MÅSKE

II EtI KOPTERPI LOT!!
KYO9HO HELIKOPTERE:

5R60, NEXUg 46 & 30!
ALLETIDERS FLWER

w

Let at flyve, Flyver op
til 1 time/opladning.
Incl. alt tilbehøn RC,
batteri, lader m.m,
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2 m svævefly, komplet
m/fiernøtyrinø m.m,

Renault'Megane - utrolig et.ærk bil

Fn

med aluchaøøiø, fart op til 5O km/t.
Ko m plet p ri a m /fjernbexjeni ng,
batterier, lader m.m.

Fra

1798

1000r-

rKYOSHO U9A-1 MON5TER TRUCK

Inkl.3.5 acm motor
MC komplet

inkl. RC,
Suzuki eller
Honda
RC m otorcykel -5, to pkualitet,
aluhjul, chasøic oø monoavinger.
Prio meå øtandarå-tilbehøn
m oto n ø peed kontrol, a kku -la d er
RC, m.m. Over 5O km/t
1

1:1O EIL med valgfrit karosaeri,
komplet med RC, akku.,
tader

m'm'

Ring og hør om prisen _
på det, du mangler
R
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5695,-

import og etort lager af alle typer opladelige

Vi har eøen

batte

KUN2?98,
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r. 3 p e c i a I p a kke r fre m eti
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ø ef te r

over eo

r^r".
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Jollen I2-6893 f.
llemmet
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Incl. modity tilbehør.
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USK f,LTI D:

har reeeruedele til
alt, hvad vi øæl6er!
Vi
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