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Storten på en god hobby storter

hos

WTTZEL HOBBY
,

\
å: ', t-r*F
"o-"'.!
":t
^

4

'--i--- *

'P
'''!

4"l'-l:'*

-.. '

Permox 48O 7,2 V

'

SUPER TTLBUD

ROYAL- EVO

t4

.9 FRA -

58,

kr.3ee8, -

-

PICO-CUB - lr. 529,-

stk

,lÅULTIPLEX

MULTIPLEX COKPIT set med 3 servoer, okkuer
på 1500 mHo & loder kr. 2898,-

For folk der ikke leYer i stemldercn

MUL]fPLEX PICOLINE set med 3 servoer. okkuer &
lader kr. 1748 ,-

Multiplex en god måde of gøre det nemt

PTCO

JET Combat

| 6 5049 MPX
,6 5149 UNt

/T

-:-)

5øgade 26

CARGO
PIåO 3/4

MULTIPLEX Servoer
,t1S-X2 Servo Kr. 198,-

MS-X3
MS-X6

t -r,

- kr. 598, -

-

Nu på loger

PROFI CAR 403 Vorio Kr. t957,OO
PROPI CAP.7O7 Vorio Kr. 2868,00

-

kr. 385.n

PI.CO 5/6 MODTAøER kr.4?5,MICRO IPD MODTAGER kr. 698,MICRO IPD Ds ODTAOER kr.798,^
RX 12 DS IPD MODTAGER
kr. 1248,- modtoger

Servo Kr. t79,Servo Kr. 105,-

ULTIPLEX's nye bilrodio

,I^ODTAGER

- kr. 1198
sr'.

Vi hor oltid et sforf udvolg of Futabo Sendere på
loger FUTABA FC 18 med 1 servo kr. 3548,FUTABA FX 18 SENDER 5ÆT kr. 3098
FUTABA FF 9 CA? SENDER 5ÆT
Ring og hør om ondre modeller.

kr. 6598,-

Ringsted TLF. 57 67 30 92
Hjemmeside www.witzel-hobby.dk
Åbningstider mondog - fredag 11.OO -17.3O lørdag 1O.OO - 13.00

4tluru-
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UDSOLcTE VARER

GODT NYT FRA

T/VIONICI

BEGYNDERTILBUD
DEN RIGTIGE START

-F

-

-<:j-ff---=4:\ -il'
.... ......

...........
.
cc
ELECTRI CUB 1500 mm . .. . ...

909,'
1,365..
'1,895,.

2.350,.
695..

:::: :::-:::

- ai spare måske 200,- kr. pa et
e: e:r darlig kvalitet, kan resultere i
og i at man kommer skæ\,t
='::lser Vort
^: ':::J'er'r.
bud pii en god begynlJrne være en PT40 Trainer fra
3-::: :r:s. cjer llere gange er kåret med
='::. :=:S:3 byggesæt.

:,:;::=:

r='::
::

::'-:::
:

CO

ri.l::

i'a*
-- ::=
:

2a::

f,ed stor interesse og omhygblEger s n model, så han ken. ^C i modellen. Det er vigtigt at
cyggesæt al hoj kvalitet og

.,

',.' .'
ir.' ,-.:'e:
-a:.- :'i.'.'. J vellednrng til. lor at opna et

EXTRA3OOSWAGS;::.:S]
ARF for 25-45 cc
EXTBA 3005. 1170
EXTRA 3005. 1 6:C
EXTRA 3OOS. ]J7O
EXTRA 3001 1 3 sc:

s:-

gu:: s:

c.'

g"o

PIPERCUBJ-3,1555mm
PIPERCUBJ-3,1945mm
PIPER CUB J-3,2286 mm
PIPER CUB J-3.2055. ARF 6 5-13

ia' C:r

ge

1.3$..
F' s

red

0racover beklædningsfolie,

: :ehcrog im
2.1-o5..

--

3S..

Pf s

............,.

kr.1.098,ned komplet startpakke hvor ALT er med:

K
4T-6TEXA|,] 1517 mm
ARF 6.3-13

cc

.

.

,

.

,..,.

E

1.595,-

æ
Spv 1820

ARC

1.195,-

mm

ARF 1.475,.

....Tilbud

1.499,-

ELECTRO STREAK ARF
Modellen er med g as',:e.k'ca cJ'E'd J:ei.
lædte vinger og der er motor. propei cg farlregulator med r sæltet
1.295,.
pris incl.3 stk. CS12 micro servoer. .
1.795,-

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

0S i0la motor. SANWA VG600 RC-anlæg,
. ler Fuiaba Skysport 6 RC-anlæ9,
cp adel ge accuer.

:aiersamtglowdriver

........
....,,,,

kr.3.695,-

Aliernativ med lMulliplex Pico Line

Rc-anlæg

kr.3.795,-

EN GOD START
- hvis man ikke har faet bygget sin model og
gerne vrl i luften i en fart vil AVISTAR 40 MKll

være el godt valg. lVodellen har en god
s:crre se. 1520 mm. samt et assymetrisk ving:.'c' . ie. g,,er den nogle helt specielt

Real Flight
BC Simulator

.,.........

Den absolut bedste simulatorpåmarkedet
BEMÆFKpris nu kun kr.1.995,Med USB lnlerlink Conlroller - vælg selv om du vil benytte den medfolgende controller eller din
egen sender.
n.'

-3

:. :-::--:::':----:.::: -i: ::r: : -: :--

l,:-:_.'-_
L: :: : -:',:PITTS SPECjAL 1/3 sc
ARF for 25-45 cc molor

4.19s,.

c'
.-"

rr'.: .r-,-'- --.:-

:..-

RC':.

kr.3.595,-

.

PRISÆNDRINGER PA FUTABA

SPIRIT 2000 trn
SPIRIT 2000 m'r AcF
SPIRIT 100. 2520
SPIRIT ELITE G:K

ræ:i

rr

Å::

.......

_qlncdei .

.. ., .. .. .,

1.260,1.020,1.330,.

Pr

s incl. motor, klappropel,

'alreEulalorogbatteri

....,...,.

1.695,-

P' s r..:C komplet startpakke med

:-:::3 Skysport 4RC anlæg . . . . .
. ::-:: r med lvlu liplex Picoline

....

..

2,995..

kr.

575,-

R138DP modtager

kr.

R149DP modtager

kr.1445.-

.

545,695,1

195,-

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

SPECTRA ARF er en 2 m elsvæver (færdigbygget) som vil være en god begyndermodel.

..

125.-

kr.165,-

R138DF modtager

TproerurÅ.

cc,

..

kr
kr

Rl 1 6F modtager

FF-9 RC-sæt
5.695,-

T-348 Mentor

TIGER MoTH, 1803 mm,
ARF 10-15

..

FJERNSTYRINGS.ANUEG

755,570,.

....

39202 servo

PCM

Kåret som bedste svævemodel på årets
Nurenberg Messe

kt.

senc

S300l servo

FF-9 Sender
incl. accu 3.795,-

EN GOD START MED EL

SPIRITELITE20CCmm

Pl-.arJ'iri 3i
S1,18

kr3.495.'

.

-

=:

'::a':i-:::,',:-,:: ... ... ..
A::'ia: . r:r l.'-:::Ex P,ao L re
æ3

.Åch^'dd/

*,:._.

-r'--_=.

-'_:

::

-r^....:rmc:

:3 .=3
j
::-.:1

.,

.

-:r

3.295,-

3.495,'
l.lu 1 plex Cockp

1

anlæg 3.495,-

Agenturer:

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

Spv,2030mm. ..

2.570.-

P.47D THUNDERBOTT
'1:5
spv.2160 mm fc: 35-70 cc . . .
P.47D THUNDERBOLT
1 :8 spv. 1 600 mm fc' 1 0-20
STINSON HELIAN']Spv.2550 mm for 17.5-35
SPITFIRE MK lX, 160C

ccm...

I

2.545,.

.

cc

mm

MODELLER

1.890,.

.

3.545,1.890,-

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

.

II\VIONIC I .

Frichsvej

25

.

8464

Galten

. Tlf, 86 94 60 88 .

Fax 86 94 62

88

.

lnternet adr.: www.avionic.dk

Så bliver

-t:::'

'

det ikke
nemmere

495,-

med en

B x 500 AR akku uden stik

340.-

345.-

Rebelove, ny 3D model spv. 156 cm 2.595,[/eget gennemlørt konstruktion med virkelig
flot finish. Lev. færdigbek. Motor 10-15 ccm.
Rebelove Acro, F3II/3D. spv. 156 cm 2.750.-

Børsteløs selup:
Mega AC 16/1514 med Jes 30 regl.

I

.2bf,.-

Super power AC 16/15r3 med regl.

1

.265.-

Giver ca. 3 min. med B x 600 AE

SkyOat EPP model spv. 108

't'"

(ARF)

,^...-*-:

-+
...

The Artist

Kabriolin, ny 3D model spv. 140 cm 1.995.Meget gennemført konstruktion med virkelig
Reno

racer

flot linish. Lev. lærdigbeklædt. Motor 7 ccm.

racet
Star racer

The Artist, F3/V3D. spv. 156

cm

t

.ø4tq..,-*.

'.

*#Æ

-,-ti:.1.:.

'

.."-l:'

t&.-2,,,=

-.æ

:l

'!qFå

+'

Supra 40

Spider D

Supra 40, Spv 1 43 cm. Motor 4-7 ccm. Lev.

850,- også i en let elektro version beregnet lor
10-12 celler. Krop, ribbevinge og højde/
1.495,375,- sideror opbygget i balsa.

Wingo 2002, spv. 1'10 cm
Med Alu-boom og instruktions video.
Power gear m. sp 480, nav og propel

Projeti Reno racel spv. 82 cm

595.-

Proieti Star racer, spv. 82 cm
Projeli (gul) spv. 82 cm

595.-

2.195,Meget gennemført konstruklion med virkelig

550.-

flot linish. Lev. lærdigbeklædt. Motor 7 ccm.

Sp.400 6V med Jes 140 compac

265.-

Porlc'ar

B x 500 AR akku utstik

340.-

/.a-:'.-

ARF

OE

Willie pilot dukke
Aero-næse. besky,tter mod vand

Spider D, Spv 123 cm. 6 ccm.

AR

ARF

1.295,'

195.-

25Cr, =.:

Vertical flight og

- .: L:x.:

extrem hastighed

&*t, #j^

Diabolic

750.-

og den er lorberedt til 4 stk MS-X3 servoer
895,- Tillægspris for 4 stk. MS-X3 servoer 690,lb3,- Extra 300 "3D" Spv. 127 cm. Motor 4-7 ccm.
Egner sig også til elektro med 10-14 celler.
GFK krop og ribbevinge, højde/sideror.
Pris lærdigbeklædt
1.495,-

Fadenavia spv. 150 cm til 2 sp. 400
l,lo:orsæt 2 stk. 480 med propeller
l.lodellen har slyrbar næsehjul.

t
Kabiolin

cm

Modellen er den mesi holdbare I sin klasse

Lev. Iærdigbeklædt. Motor 10-15 ccm.

395,-

Extra 300 "3D" lun

Sky-Cat

3D model

Micro-JET med sp. 400 6V, spv
2 stk. MS-X2 servoer

..::"==:t'

a

at hoover

a

=. fl
" 4rt*.'

F'+*

meget

..-4?

\.a {å.

-"

får du med Mega

AC

1

6/1 5/3 og

Bx600AE

Predator

VIP er en Pylon Racer til sp.400. Spv. 69 cm

Diaocl c. ny 3D modei med "a r-n"roieiæ ?r -.

995-

Bonnie 20 m. krængror. spv. 140 cm
Kan ogsa anvendes til begyndere.

AXi 2820/10 motor med regl Jes 40
B x RC 3300HV akku u. stik
4 stk. MS-X3 servoer

1

aaR
550.
690,-

lavet helt i GFK(glasfiber). Modellen kommer
Denne modei giver helt nye mulrgheder
helt færdig med rorhorn monteret. Anvender
7-B celler 5004R/6004E / 700ARi 1 700AUP
indenfor 3D flyvning. l,4eget gennemfsrt
Wingo Porter, spv. 130 cm
975,- VIP model helt i
kontruktion med virkelig flot finish. Leveres
1.250.kamera). Kan bære op til 5009 last.
færdigbeklædt. i.{otor 7-15
2.595,IHL Junio( faldskærmsmand 745,PREDATOR F3A 3D model spv. 167 cm til
IHL Junior mont.
120,1 0
12 ccm motor. Dekorationssæt som
Kamera monl.
Kommer snart
billede medfoiger. Flot model med 3D mulig-

(uden

sæt
sæt

heder.Leveresfær'digbeklædt.

Nike

df ^il
\-,q'

NIKE, spv.

AXi 2820/10 molor m. regl. Jes 40
B x CP 1 700 akku u. stik
4 stk MS-X3 servoer

2400 mAh. Giasi'ber krop. skumrbalsa vinge.

Switt m. lufbremse, spv. 176 cm

Adriana spv. 2C8 cn. Glasflber krop og
skum/balsa vinga ca'sa v-hale. El-svæver
med en llyveklar væ91 na 9009 ! Til 7 x

1700-

Motor speed 53C 6CC evt. med gear.

Styres over V-hale, molor + evt. luftbremse

udføres med

sp.400 6V og

til

Big Swift m. krængror, spv. 200 cm

Leveres færdig[ek ædt.

Firkant loop og
kunstflYvning

10 x 500 AR

Adriana

'r7l cn i ,7'B celler

,n-'-

2.485,"

r;

til sp. 600 / AXi 2814 og 7-B celler

GFK

ccm.

(ARF)

Diablotin Tiger spv. 92 cm {Fun)
995,sp. 400 m/gear. Krop og vinge i formstøbt

1.475,-

ccm

ccm

Diablo 2000 spv. 200 cm
F3A Kunstllyver

lil

1

5-20 ccm

ccm

<#/
*-Fø-

Elipsoid

Rapid

Elipsoid spv. 280 cm t. sp. 600 m.gear 1295,-

Børsteløs motor AC22l30/3 + fartregl.

ccm

Diablotin XL spv.220 cm til 30
Diablotin XXL spv. 266 til 60-80

skrænt. SS5,157cmARC 1.295,"
157cmARF 1.675,l94cmARC
1.695,-

Fås ogsa som svæver til

z.F"

895,-

Diablotin Micro spv. 84 cm til 1.5 ccm 1150,Super Diablolin Mini spv. 128cm extrem
let, til Phasor 30/3 motor + 10 celler 1850,Diablotin Mini spv. 128 cm til 6.5 ccm 1795,Diablotin Std. spv. 155 cm. 10
2095,cAP 232 3D
StaudacÅr S-300
Diablotin FG spv. 155 cm, 10
2050,Diablotin Super spv. 155 cm, 6.5 ccm 2195,- CAP 232 3D spv 207 cm. 30-45 ccm motor.
DiablotinSuperFGspv.155cm 2195,- Modellen er opbygget helt i iræ med GFK
Diablotin 2000 spv. 185 cm, 15 ccm 3695,- cnwl og har en 2'delt vinge. Flot skalamodel
4350,- med 3D muligheder. Lev. færdrgbekl. 4895,5495,- Staudacher 5-300 Spv. 1 71 cm. 1 5-20 ccm
3895,- molor. Modellen er en semi-scala af den
Amerikanske kunstflyver og er bygget helt

eo zos monJTEv.
Sp 400 med gear
Mega AC 16/15/7 med Jes 1B regl.
7 x 500 AR akku u. stik
Præ. spinner og propel til Mega

1

130,-

@

-.jF-

Prima spv.200 cm

Quatto

I

-

so. 6:3

Styres over ho.1ce s c::c'. p:feki som begynderrnoCei. Ll"d dar-.k cyggevejledning.

TWIN STAR

P|æ-CUB Spv. l 16 cm, (lil 6-7 celler)
+ 2 slk. MS-X3 servoer

r*åart

Prima

a

PrcO.CUB

550,-

bremse.

395,Tilbud med motor og propel TILBUD 450,-

\.F

1

595,- Rapid spv.228 cm til sp. 600 m/gear 1295,195,- Styres over højde/sideror og krængror.
150,- Rapid er forberedt lor
22C 295,-

Terry spv. 105 cm, til sp.400 TILBUD

Alle modeller lev. med GFK cowl, og færdig- itræ med GFK cowl. Vægt 4 kg. Med 20
Træfærdig 2.095,- TWIN STAR Spv. 142 cm, (til 7 celler)
beklædt (ARF) krop,ribbevinge, haleplan og ccm IRVINE
Færdigbeklædt 2.595,- + 2 stk. MS-X3 servoer
sidelinne. FG -versionen er med GFK.krop.

motor.

995,

Flot model til termik og frisk flyvning.

-/

B00AR eller 7 x CF1 3C0 akku. Leveres

(depron)

motor

Styres over højde/sideror og krængror.

Liftoff xsspv.
depron. Leveres næsten færdig og er malet. Liftoff xsspv.
Diablo Tiger spv. 92 cm F3A version 925,- Liftoffspv.

beklædt. (ARF)
Diablotin Tiger spv.92 cm

Lift oft xs

Mefisto

Mefisto spv.200 cm lil sp.600

530,- Fas ogsa scn s,æ,'e: uCen elektro.
640,-

Quatro sp'r. 150 cn I I sp.400'480 895,
Styres cve: hcide sideror og evt. krængror.

975.-

ias ogsa son svæver uden elektro.

860,-

fJ
\E-

*

.ldld*

_'. .-

ct
e-

G"
ry
Å

Split 280, EPP Fun Racer spv,73

cm

med speed 280 motor og propel.

Anve.c::

r-q5..

6-7 celler HR 720 AAA. {2 se'. cåi

g

!
*-

**

-{lF*r

F

åx

ff

æ

-1x"

HORNET rotor. 49 cm m/GFK rotorbl. 1350,Heli + Gyro + 3 C104'1(BB)

+.4ff

servoer

CP upgrade til hornet(Collective

Axi/Hacker/LRKiTMM

2395,-

pitch)

650,-

SCHWEIZER 300 model af HORNET 1450.Heli + Gyro + 3 C1041(BB) servoer 2495,-

!::<e: -c:orer til alle formål.
320 22S ,iCg til Hornet heli (std +CP) 850,- HORNET
med colleective
1650,32J-263 m. gear 4:1 lil
1.150,- Heli + Gyro + 4
C1041(BB) servoer 2950,B20 151 m. gear 4:1 små 3DJly 1kg 1 .245,Vi lagerfører alle reservedele til HORNET ll!
3,i0-8S rn. gear 4:1 til Bc. hotliner 1 .795,Vi llyver selv med en Hornet i Logo 1 0 og
gear
B5C-7S n.
6,7:1 10c Comp. 2.195,kan derlor vejlede dig også efter købet.
llac(er l.lasrer regulatorer Iås fra B til 105A.

pitch

parkfyer

cm

Cobra, EPP 3D model spv.78
875.med speed 300 motor, gear. propel og
regulator. Anvender 7 celler HR-720 AAA

Ausse:'å-'er 280 serie fra nxi tærdghvet

eSO

serie tra

9x6-11x6

LRK 350t15tx. vægt 1569, 10x6-15x8

950,-

.1.030,-

LRK 350r20/x. vægt 1949, 11x6-17x8 1.100,LRK 350125/x.

cm

Eagle. EPP 3D model spv.90
895.
med speed 300 motor. gear. propel og
regulator. Anvender 7 celler l"1R-720 AAA
Cobra og Eag e s\a br-g?
befaler HS-50 eller C261 .

i ::..c:. ! :--

2x6-1 BxB 1.185,-

450,-

TMM 1Be - 3p lBA m. 2A BEC
TMM 40e - 3p 40A m. 3A BEC
Tl''4M 6012 - 3p 60A m.44 BEC

575,"
750,995.-

Tl,,1l/8012-3pB0Am.4ABEC
r

Ax

-r

Swash- plate. Leveres med aiie nødvendige
kuglele1er og

-o

Swash-plate. Rotorblade af GFK 525.Vi lagerfører reservedele til Logo 1 0 / easy.

.,
-€-

f1å':

-r,-

FLYSIMULATOR med Game Com-

mander (styreboks)

(otr

EasyJly

flysimulatorer
Easy-fly
Add-on 2, CD til Easy-tly Vol 2

375.-

Add-On, CD til

195,235,-

Expansion pack vol.1 til

315,.

#ffi#
Cockpit

MC-12

NY lader:
V3 har
Pi'og rarn

llC-12los sender

med

akku

l,lO-12 Conouteranlæg med

nav.
servoer

Toro 300 Spv. 93 med speed 300 +

nav.
servoer

gear 5:1 + CAl,4Slim Bx6 +
Med 2 stk. N/icro 20088

550,925,-

Tornado ll Spv. 122 cm t I COMBAT 425,Med 2 stk. Nlicro 250 BB l/G servoer 870.Kan ogsa anvenCes I I elektro.

:.;-:;.-t.^-=a;lV1

IEJF,

LIEGAiC22 i0

x

,.æg: lCCg

695.-

l.lEGA AC22 2C x. vægt 16fu

70(

l,lEGA AC22 30 x, vægt 2249

895,-

-

Jeti borstelose motorer "PHASOR"
PFTASOR 15-3. 7 celler 6x5.

hurtig

725.-

-

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

udg.

:---

35.55.-

s. .:::s

,,,',.,',i.

Jeti fartregulator 1BA m.

Jeli fartregulator 30A m. BEC
Jeti fartreg.40A m. BEC /
Jeti fartreg. 70A m. BEC

@

motor

BEC

OPTO
/OPTO

cm

TWIN-JET Spv. 90 cm, (til 7-B celler) 795.+ 2 stk. MS-X3 servoer
L tJ5.-

850,-

g t1-' \E :j:e:
o: ser

speed
400 og

lfl"-

m/BEC

Jes 140 Compac regl. 14A
230,Jes 140 med Speed 400 (som billede) 265,-

Vi Jan Abel Hjørringvej 145D

9900 Frederikshavn tlf 98 43 4872

Telefontid:

Forretningen:

Mandag 14.00-20.00

Mandag 15.30-20.00

Tirsdag
Onsdag

+ 2 slk. MS-X3

lniernetbestilling er åben døgnet rundt

1.215."

Passer
KUN rir

t f'rLrio iftg frt t yipmznL

Blue Shark / White Eagle TWIN-JET med
Pe. 480 motor Spv. 90 cm. (til B celler) 875,-

servoer

500,-

'n*"'*

625.-

595.-

oa;

365,-

gram

,

695,,

TWTN.JET (VIHITE)

640,-

Kob dit schulzeudstyr der hvor du ogsa
onsker at fa vejledning og service.

410,-

-"e::er,g: g:

3495.-

gram

Schulze 4435. 4 kanaler, 6.5
Schulze AB35w, B kanaler, '13.5

.:

Vi har et stort udva
Akkupakker tr'ront

2695,-

1.350,-

495.-

Schulze future regulatorer til alle lgrmå1.
!e: ses et udvalg af MEGAog Axi motorer

4795.1420.-

akku
9

lSL6'530d,6.0A, 1-30 celler,2 udg. 2,395,lSL6-636+,8.0A, 1-36 celler,2 udg. 2.995,330/430/530/636+ kan også lade Lithium.

PHASOR 15-4.7-8 celler 6x5-Bx5 725,- Køb din schulzelader der hvor du ogsa
PHASOR 30-3, 10 celler 9x5- 10x5 BS0,- ønsker at få vejledning og service.
PHASOR 45-3, 12 celler 11x6-1 1x7 1250,- Vi har B års erfaring med schulze.
Vægten på 1 5-3 og 15-4 er 1339
Jeti fartr. 4A m. BEC til CD-R

G. 3cc 3 a G,on,Sort
Tape til beklædning C:.if. 5i -f:
30,Fås i farverne: Hv,c

+ 2 stk. MS-X3 servoer

med

1795,-

akku

Ccrc-t::serder

-_-.:

30-3 vejer 2209 og 45-3 vejer 3039

PICO JET COMBAT 400 Spv. 90

'1150,-

R700

i.1C'22

.

Glasfiberforstærket rac: 25
Glasliberforstærket tape 5l
Rabat ved køb a{ flere r- :r.

Aerolly

:a -.-i .3 3, 1_r1 < 4ii. Ca:.r: cri'-r.r::'a'læ9. scm billede
: C'14- : c 9 Sence' rned
re's c. 1 {ai .k<e cpdatefes.
i:1,1.1 s:rCermcdll tT evo 7og

Toro 300
Tornado II
Sagita EPP Spv. 93 med speed 280 +
gear 3:1 + CAMSlim Bx6 +
495,.
Med 2 stk. lvlicro 20088
875,-

(BLUE)

225,-

Logo 10 el-helikopter rotord. 115 cm 2950,Til 10-14 celler med 90/120 grader

.Æ

TWIN-JET

træ-rotorblade. Friløh

;ri -*
g-a 1---'Liihium

lJacker. LRK og l.1ega.

^:':-:a-a::. ,: c:':

Logo 10 Easy el-helikopter rotord. 1975,105 cm. Til 10-12 celler med 90/120 grader

1.125.-

Tl.1l.1 40 60 B0 A fas ogsa med OPTO 6- 16c
-l-1,'1,'

%.
Æ

1

TMM OBe - 3p BA m. 2A BEC

Tl,il,1 c:;ges i

t,..:'

væg 2289,

525.1.125,-

NYHED Game-bird styreboks med

11x5.5-12x8 725,ttyware t*s og ørdrgtavef

AXi 2820'x, vægt 1619,

LRK 350/10rx. vægt 1209,

(Kræver elevstik I din sender)

flysimulator
Aerofly professional
EasyJIy

_
Easy{ly flysimulator
Aerolly professional + interlacekab. 1 495.-

AXi 2808 x. vægt 769, 8.5x6
650,AXi 2814 x. vægt 1319, 9.5x6-10x5 685,-

f nX

FLYSIMULATOR med interface kabel

til senderen

14.00-18.00
14.00-18.00

Tirsdag
Onsdag

15.30-18.00
15.30-18.00

Lørdag efter aftale

fif

HobbyWorld {O år.'*

Begynderpakker

Nyheder

Så er det 10 år siden Hobby World startede.

vi med et åbent hus arrangement
lørdag den 10 maj 2003 kl. 10.00 tal 14.00.
Kom og få et glas og lidt godt til ganen. Der vil
også være mulighed for at gøre et godt køb.
Det fejrer

Model: Arising Står, beklædt færdigmodel
og alt tilbehør (spv. '157 cm)

Sea Bee

Nyheder

Nyheder

Færdig sports / kunstflyvningsmodel til 6,5 8,5 cc motor Spv. 141 cm. Oracover
beklædt...............................,...kun kr. 1295.-

Motor: SC40 6,5 cc med kuglelejer.
Standard dæmper, brændslofs'aqge
gløderør og propeller.

Radioanlæg:6 kanal Sanwa (Japansk
kvalitetsanlæg) med 4 rormaskiner.
genopladelige akkupakker til både sender
og modtager samt lader.
Samlet pris kun kL 2998,Samme model med OS 46 LA motor og
anlæg kun kr.3395,eller med Graupner mc-12 anlæg kun kr,
3995,.
l\.4ultiplex Pico

Passion 60 3D
Færdig 3D model til

Sky Hero
'10

cc motolspv. 140

cm. ......................,................kun kr. 1690.-

Ny trainer fra Graupner som erstatter Trainer

400.Spv. 154 cm. ......................kun kr 995,-

tl

{.,rir:

l'

X-Freak
Færdig sports / kunstflyvningsmodel til 6,5 8.5 cc motor Spv. 150 cm. Oracover
beklædt....................................kun kr. 1172.-

Ii

\)

Radioudstyr

o
Trainer 60
Fæic g b:3!nce:r:C3. :i 1C æ f;::3:Sc,
190 cm. Stor og s kker modei. Oracover
beklædt. .. ... . .......................kun kr. 1040 -

Mustang. semi skala

:æ.c ;T3asl :'

I

5 -5 5 cc rolc.
OS ,i0
=ncm.
være velegne:. Spv. '133
Oracover beklædt....................kun kr. 1040,LA

! i o!sa

Model: Pico-Cub, næsten færdigmodel og
alt tilbehør (spv. 1 16 cm)

Motor: Permax 400 med propeller og
fartregulator der giver strøm til modtager og

Bemærk: Stor prisreduktion på mange
Futaba varer. Se priser i vor webbutik..
Futaba FF-g anlæg med 138 DF modtager
og 4 53001 seruo mm....... Nu kun kr. 5285.-

rormaskiner.

Radioanlæg: Pico-Line 4 (6) anlæg med 2
mikro rormaskiner, genopladelige
akkupakker til sender samt lader

Futaba FF-9 sender............Nu kun kr. 3795.Futaba FC-16 anlæg..... . ..Nu kun kr. 1850,Futaba Skysport anlæg......Nu kun kr. 1095,-

Samlet pris kun kL 2795,-

Spitfire
Færdigmodel t I 6,5 -7.5 cc motor Spv. 139
cm. Oracover beklædt.............kun kr. 1 295,-

Nyheder

Schulze 835W
modtager med 8
kanaler . Vægt kun 13,5

Strega, Mustang racer
Færdigmodel til 6,5 -7.5 cc motor. Spv. '138
cm. Oracover beklædt.............kun kL 1 350.-

gram.

.............,....kun kr. 500.Vi sælger også andre kvalitetsanlæg og
radioudstyr fra bl.a. Multiplex, Graupner,
GWS og Sanwa.

Flight pakke
Edge 540
Færdrgmodel til 20 - 26 cc motorer S3.
198 cm. Sættet indeholder alt unc:age:
motor med dæmper, propeller og
radioudstyr.............................kun hr. 23:: -

.1Cl ei-motor. udført i
e6 cm. så den vil altid
i c. en. Sæt med Permax
............kun kr.495.-

Moki motorer:
Moki 135, 22,6 cc
...........kun k. 221 5,l,4oki 180. 30 cc.......................kun kr. 2395,lvoki 210, 35 cc.......
kun kr. 2595,-

Se vores hjemmeside på internettet

Vi sælger også motorer f.a OS, webra og
SC samt standarddæmpere, resonans

nu med 3000 varenumrer og 2000 farvebilleder.

www.hobby-world.dk

effektdæmpere samt Pitts style dæmpere
lil monlering inden icowl.

llobbg lUorld
v/ Birgit og Erik Toft. Elvirasvej 1. 7100 Vejle. Tlf. og fax 75722295
e-mail: hobbywo@postS.tele.dk
Åben: Mandag - fredag: kt. 10-13 +1$17.30 - Besøg uden for nævnte tider efter aftale.

@
<?
\i--o
\\

r

s

Flight pakke til udendørs modeller:
4 stk. Supertec standard servoer, GWS 35
mhz standard modtager med krystal, 4,8
volt batten og afbryder med ladestrk.
............Nu kun kr. 800 -

Vi sender som postordre i hele landet
Vi sælger kataloger fra:

Graupner- Multiplex - Robbe - Simprop
Flair - Great Planes - Goldberg - Sig Jamara - Krick

Forbehold for prisændringer!

-
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10-13 o Knallerten og ellerten
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Her kommer første de1 af beretningen om et byg sel-b1'g-sammen projekt fra Peter Høyer Hansen og Henning Caspersen
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14-15. En iskold beretning
Nyd de skønne billeder og Steen Larsens
fortælling om et rigtigt sneevcntvr en råkold dag i januar!
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Gør konen glad

Læs Lars Pilegaards mand-til-mand-råd

og iå iorklaringen på, hvorfor hans n;este model er uden folie!
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22-23 o Pontoner

til

Pico Cub

Poul Møller så frem til sommerferie ved en sø i Sverige
så Cub'en

fik pontoner og sin dåb som vandflyver

Annonreeksp*tlition:
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24-25. Mit hobbyrum
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Modelflyvenyt har deme gang været på besøg hos
Max Kristiansen fra Køge Modelflyveklub
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26-27 o

Min model

Rico Jørgensen fortæller om sin Ultimate
og Preben Holk fortæller om "den første model"

28-29
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30-3L o En forårsdag på heden
En id6 opstår på forum og vupti, så mødes mænd og modeller
til en blæsende oplevelse på heden, og klogere blev de ogsål

ci.:i ;:--:l:r r':

Opleg:

8

F104

Stig Andersen fortsætter sin beretninB
om denne legende af en model, nu skal dyret flywe ...

dgivelsestenninee

tlEÅDi.lN[

.

32-33

.

Begyndermodel

til viderekommende

Hvis du synes det lyder som volapyk, skulle du måske læse
Lars Pilegaards artikel, den første i en serie.

På forsiden: Et vandfly er landet på en

lqan du læse:

kun-

stig sø skabt af halmballer og presenninger
på Falkens Modelflyveplads og bliver bragt

ind fil land af m fiemstyret båd.
Foto af Poul Møller.
iiWFSk
'! t : \ A !:r! ".
^"

"%::t

34-35

.

Stort og småt

Stort og småt fra lrele landetl
Skive \lodeltlvveklub far ny bestyrelse
Et byg8etip

Av min arm
Et andet byggetip

35 o Fra rummet
Steen Larsen har læst med på nettet

og bringer her et par tips

36-37 o Candair review
Max Abildgaard gav sig selv en eksamensbelønning
- en Candair... læs hans begejstrede artikel.

38 o Harreslev MFK 30 år
forgen Korsgaard tbrtæller om den runde dag,
der ogsa lar teknik-b1'gge-fhledag.

40 o Lars Buch fensen Modeller
Foreløbigt sidste epistel om vejen frem

til up-to-date F1A modeller.

44-45 o Produktinformation
Poul Møller har luret efter nyheder hos forhandlere
og importører og viser her hvad han har set
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39

Invitationer og stævnekalendere
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Chilli

Breeze og Knallerten

Knallerten ogE ElleYten

byg selv - byg sammen

I MFN nr.3-2002 er to skribenter inde på
spørgsmålet "Hvor går vi hen?"

og velflyvende. Er man en havl familiefaq,
er det let og hurtigt at komme til at flyve

man bare lidt erfarerL kan man tilpasse
modellen til fx en anden motortype eller
bygge enklere og lettere hist og he4, man
kan lave en ny vinge med et andet profil,
en vinge med kraengeror, hvis byggesætmodellen ikke har det etc. Hurtigt kan
man bygge efter en tegning i et tidsskrift
eller måske bare "låne" udseende og må1,

på denne måde.

og bygge modellen efter egne byggemeto-

Skal vi fremover mest se færdigmodeller
og "skumfiduser"?

Det må vi nok vænne os til. Mange af
disse modeller er da ogsåbåde flotte, sjove

At alle begyndere skal starte sådan er
derimod mere problematisk. Noget går
tabt, siger den gamle modelflyver. Hyggen ved at bygge går tabt. Spaendingen
ved at eksperimentere går tabt. Værre er
Henning Caspersen og Peter Høyer har sat
sig sammen for at fortælle

lidt om deres

erfaringer om elfly kontra motorfly. Og i
en efterfølgende

artikel fortæller Henning

Caspersen om aerodynamik, som især

mange begyndere har efterlyst, og vi får
en konklusion på deres prøveflyvning og

Peters problemer med sit elfly med mere.
10

det dog, at en viden og erfaring om materialeq, reparationsmetoder og vaerre endnu, en viden om modeltrimning går tabt.
Man forvente4, at den nye færdigmodel,
"Beginners Delight" er velflyvende. Er
den ikke det, måske, fordi man har monteret en alt for kraftig og tung motor i den og
derefter trimmet den forkert, stiler man
ved næste køb mod en anden, nyere model. Beginners Delight var ikke god, konkluderer man.
Køber man etbyggesæt, tvinges man til
at sætte sig ind i modellens detaljer. Er

der.

Overholder man visse enkle aerod;mamiske principper, er det ikke så svært at
bygge en velflyvende model. Har du først
prøvefløjet din mere eller mindre selvkonsfruerede model og oplevet at den opfører
sig helt som ønsket, bliver du fast kunde i
forhandlerens afdeling for balsaplader og
lister!
Aerody.namiske principper? Der er nok

nogle veteraner, der husker Kongelig
Dansk Aeroklubs instruktørkurser fra
50'eme. Kurseme blev afholdt i lokalklubbeme, i Århus ledet af Agatons dyramiske

formand Egon Brix Madsen (Still going
strong svævefl1ver skala 1:1). Bestod man
den skriftlige (!) eksamen, fik man diplom
underskrevet af Per Weishaupt!

I det sydlige udland ville man etter den
omgang kunne betegne sig som "Examinierte Diplom-Modellflieger". Det var nu ikke flotte titler, r'i stilede efter dengang. Det
var bare en spændende klubaktir-itei. Den
aerodyramik, kurset indviede os i, r-ar

god ballast at laegge i sellkon-ctrul(tioner
og sådanne var nodr-endige for der var
kun få byggesæt i handelen.
I det følgende r-il ieg hente lidt tra det
gamle teorihætte trem c'rg bruge det trit
fortolket i beskrir-elsen ai de to modeller
"Knallerten" og "Ellerten" - og ovemæ\rnte fiktive beglndermodel "Beginners De

lighf'.
Sammen med min klubkammerat Peter

vil jeg dermed varmt anbefale "Bvg selr'byg sammen' -projekter.
Knallerten

Knallerten og Ellerten er ikke egentlige
selvkonstruktioner, men er delvist lånt fra
"Radio Control Models and Electronics"
kort "RCM&E", der for &10 år siden viste
en lille kunstflyvningsmodel kaldet Chilli
Breeze. Dens enkle konstruktion og dimensioneme, især den ret lange krop tiltalte mig.
Jeg Iånte dimensioneme, men byggede
ellers efter mine egne gamle metoder.

Modellen har tjent mig trofast siden.
Den har uofficiel klubrekord i nødlanding.
En hel saeson satte motoren ud uden påviselige årsager. To en-s mcxfeller og tre errs
motorer (\\-ebra SF€ed 1q) opiirrte sig err..
Nød r.ar der nu aldrig tale om. ftrr mclellen, der er bvqqei me3et lei. kan stille oE
roligt svær-s ned- \lin elsr-ær-er er meget
varskeligere at lande.
Mr.phl-har io -gt det. Led det mindst
sandsrnlige sterl. Brændstoffet! Udsæt ikke brænd.toi med Castrol M olie for frost!

Olien danner små r'oksagtige partikler,
der tilstopprer dvsen. Når den varme motor har staet lidt, er tilstopningen smeltet
og moiorerr starter og korer normalt igen.
En tid! En ondartet rirus!

Nu flere år efter er der stadig et par klubkammerater Ib og Lars, der klappeq, når
jeg lander med motoren i gang.
I vinter fik jeg så en Webra Speed 40
næsten forærende og skulle hurtigt have
en model til den. Lille C.B. blev på øjemål
ganget med 1,2. Det viste sig lige at blive
en størrelse 40. Den fik senere narmet
"Knallerten".
Modellen blev påbeglmdt på Jysk Mo-

delflyver Møde 2C[.2 og prweflø1et ca. 3
uger senere. Den havde sin lille forgængkombineret med
en større models roligere bevægelser.
I MFN nr 4/2002 er der billede aJ en formodet efterkommer af Chilli Breeze, kaldet Chilli Wind, som synes at svare til
Knallerten.
Min klubkammerat Peter ville geme have en model magen til. Inden jeg nåede ret
langt med r':u'.2, var han blevet overbevist
el-fan. Der skulle elmotor i Peters model
"Ellerten".
Peter flyver meget hjemme på værkstedet. Elmotorer, gear, propeller og accupakker testes i prøvebænk for statisk træk.
strømforbrug og effekt. Derpå kan han
med computeren beregne modellens stigevinkel, flyvefart og flyvetid.
Strøm vejer mere end brændstof. Peter
ville have ca. 15 kg eludsty'r med i modellen. Knallerten vejer fly'r'eklar 2kg. Q7g/
dm2). Der blev sparet lidt på materialeme
i Ellerten, men \-æqten stilede mod ca. lj
kq. \{otoren. r-i endie med at r-ælge. r-ille
r-de ca. 3t! \f eller ca. 1 I at \\-ebraens
r-del-- \fidellen sk:lle folgelig kunne flvse relatir-t langsomt God opdrift ved lav
fart kan opnås ved at bruge et tykt vingeproiil. Knallerten havde fået profilet NACA0014, et symmekisk profil med en tykkelse på 1,4% af korden (profillængden).
Trl Ellerten valgte jeg NACA0018, altså et
18% tykt profil. Profilet har en blødt afrundet forkant som erfaringsmæssigt gør modellen fredelig bl.a. under landing.
ers gode flyveegenskaber

Egentlig bør en ktuutflyvningsmodel
være "Iabtl", dvs. være konstrueret uden
selvoprettende tendenser. Sådan er C.B. og
Knallerten bygget. Modellen kan godt virke let og fredelig at styre for en øvet pilot,
men slipper man pinden, falder modellen
meget hurtigt ned.

Modsat skal en beglmdermodel være
konstrueret så stabil, at den selv kan flyve,
hvis man slipper styrepinden.
Da Peter ikke før har fløjet en kunstflyvningsmodel, indg* jeg et kompromis og
gav modellen en anelse indstillingsvinkel
og lidt V-form, faktorer, der stabiliserer
modellen under al ftyvning med hjulene
nedad.
lrdstillingsvinkel og V-form og andre
stabiliserende faktorer vender jeg tilbage

til.
Ellerten

Af Peter Høyer HansenMFA
Selv om jeg har været RC- modelflyver si-

denfun 1997 , betragter jeg stadig mig selv
som begynder mht. pilotfærdigheder (det
gør alle andre også). Derfor er jeg altid på
udkig efter gode, nemme og velflyvende
modeller. Mit ideal er nok mest fuglene,
dvs. smuk, elegant og overlegen flyvning med lidt sjov indimellem. Andre har ska-

lalighed som deres ideal - både mht. fly og
seh'e flttningen. Da jeg nu gennem flere

ar har-de set Casper flvve overbevisende
med sine mere eller mindre hjemmegjorte
konstnrktioner og da han sa villebygge en
11. - ja, sa kunne han vel også Iige bygge en
til mig - modificeret til en "nybegynder".
El-introduktion

Nu havde jeg et års tid forinden erhvervet

mig en el-svæver gennem min klubkammerat Jørgen Hald - "Den er for langsom
for mig", sagde han - og det var sød musik

imine øren.
Herefter blev jeg overbevist om, at en elsvæver med godmodige egenskaber som

Kassen i kroppen
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vægtforøgelse. Helt anderledes kompliceret er det, hvis du vil øge effekten i en el-

flyver fra fx ca. 300 W til ca. 500 W. 300 W
er opnåelig med 8 celler og et træk på ca.
40 Amp. 8 celler af typen 2400mah vejer
omkring 450 g. Vil du ved samme strømstyrke have 500 W til rådighed, skal du have mindst 12 - 13 celler med en vaegt på ca.
680 gr. En vægtforøgelse på ca. 230 g eller

en effektforhøjelse på knap 30% pr. 1009.
Det er et problem der skal løses. Kan vi
bare læsse flere celler i og kompensere i
flyets egenvægt? Kan motoren tåle det?
Kan regulatoren? Kan stik og ledninger?
Kan accu'en? Falder flyvetiden for meget?
Osv.

På prøvestanden måles statisk tra:k, strømforbrug,
effekt mm. Måledata overføres siden til computercn. Måske kunne vi i løbet af vintcron koble computeren direkte til prør'cstanderr?

denne 2m lVindstar, r'ar oc er en riqtiq qod
begyndermodel for n'rig. Ieg fik r.rkhsk
lært at lande med den.
ldeen om Ellerten
Så en dag købte jeg en brugt tidligere
I4IM klasse el-motor, en Plettenberg HP
320 / 40 /03 Neod)rm, men jeg havde intet
fly, der kunne bære den motor. Derfor op-

stod ideen - Casper skulle bygge rnin
Knallert som en Ellert. Det var han med
på, og pludselig var vi i gang med et spæn-

dende projekt.
El-fascination

Selv om jeg også flyver med brændstofmotor-fly, må jeg indrømme, at jeg finder
el-flyvning meget mere interessant og elsystemer meget spændende og uhyre
komplicerede. (Tvivler nogen om det, så
læs bare om parallel-forbindelser af accu'er på RC-Forum).
I el-modeller har enhver beslutning, enhver ændring konsekvenser - man kan for
eksempel ikke "bare" give en el-motor flere accu'er for at få øget Watt-niveauet.
Vægten øges = probleme4, energiforbruget
øges = problemer os\,. Har du i en brændstofmodel med f.eks. en OS 40LA, der yder
ca 735 Watt, behov for mere effekt, bytter
du den bare ud med en OS 46FX, og vupti
har du ca. 1200 Watt til rådighed og har
kun øget vægten med 100 g, hvilket du
sandsynligvis ikke kanmærke på flyet. Du
får mere end 60% højere effekt for 100 g
1,2

Min Plettenberg-motor kan sagtens yde
små 500 watt med 12 celler og tåle 40 - 45
amp. ved god køling. Mendenvejer525g.
og med 12 accuer bliver vægten af disse 2
enkeltdele alene over 1150 g.
Overveielser om anden
Så,

motor

var det alligevcl den rigtige motor til

ligheder mellem motorer, gear, propeller at man kan "prøveflyve" hjemme i hobbyrummet - og at man kan få mange, mange
dejlige timer til at gå med beregninger på
computeren. Prøv fx programmet MotoCalc eller Ecalc. Det sidste program er
skabt af Jørgen Bjørn og Jan Hacke og kan
gratis hentes via www.EFK87.dk
Jeg synes bl.a. det er så facinerende med
disse programmer, fordi man kan tage udgangspunkt i en model man har - hvad
skal der til, før den flywer som man Ønsker? Eller man kan tage udgangspunkt i
hvilke præstationer man ønsker. Fx min
Nike - svæver. Jeg ville have en der nærmede sig Hotlinerens præstationer. 100

meter lodret op på 8 sekunder - og ieg
fandt udstyret, der passede. En lille svagvinds- model, jeg har, blgv gearet og ændret til højvingemodel - og så fløj den, som
jeg geme ville have det, med over 20 minutters flyvetid. Alt beregnet på forhånd,
testet i prøvebænk og så ud i virkeligheden. Alletiders - den flø1nø1agng som øn-

Ellerten? Kloge folk pa området siger; at et

sket.

lanqsomi mot()rfl\' skal irale c.r. 100 - 125
\\.-rlt li. kg. sonl n'.i:ri:ri.r:'n. \'r rier' .ieritrr

Man kan osså tage udgangsprurkt i fx en
motcrr eiler .rcclrpraHig - hr ilke t-lr' duer til
dc: nliic'ric.i. man aileiecle irar? Kan man

eruSe OIt c1: :.: !'i:cr r-:. Cie,<: :... r-.. 1,1..'
\\.rri. og \-:li:i:i
{r ci:r.: li-i*::. ', -=-ii.
\la Brugtbor5en f.:ndi je* \lichaei ; R.rbenhavn. Han havde en brugt L-ltra 10t10
neodym til salg - det måtte r'ære den rigtige løsning. Den vejer 335 g. og med 8 celler og 40 Amp. yder den ca. 320 Watt. I alt
en vægt på nu kun 785 g. Således blev det.

Tiæfærdig model
Casper kom en aften med den træfærdige
model, og jeg gik i gang med lidt slibearbejde, beklædning og isætning af udstyr.
Vi havde forventet, at accu'en skulle placeres på en slidske over vingen - men da
Ultra 1000 ikke var så tung, skulle en del af
accu'en helt frem i "tankrummet". Det betød desværre, at tpgdepunktet ikke sådan lige var til at flytte.
jeg mener, vi fik en ganske smuk model
ud af det og nu skulle den prøt'efls.es.
Med en 12x6 propel fløj Ellerten. Men
også kun lige. Den accelererede kun langsomt på den lidt tunge, nyklippede bane,
men lettede dog ved ret lav fart. Loop, rul,
stall - modellen opførte sig pænt, men der
var absolut intet overskud til I'anskelige
situationer eller større vindstyrke.
Det var ikke helt tilfredsstillende - og
hvad gør den kloge mand så - han ringer
til Avionic og bestiller et gear til Ultraen.
Computerberegninger
Fik jeg nævnt, at el-flywning også er så fascinerende, fordi vi har et utal af valgmu-

i: i..ijr.'p:.=iiåiilrner vec-1 gearing og større propci - hr.or.-lan vil c-let se r-rd? hrd til
computeren og regn pa det.
Gearing og flere overveielser

Efter ca. 8 dage kom Craupner gearet, der
passer til en Ultra 1000. Desværre var det
med udveksling2,S:log ikke, som jeg havde håbet, 2:1, - nå, i gang med beregninger

og prøvebænk. Der skulle en ordentlig
mølle på, før iegvar tilfreds med resultat.
Mindst en 16 x 13, før den kom op på
320Watt med 10 stk. RC-2000 Sanyo. Ok flyvetiden ville blive længere end ved direkte træk - men ikke præstationeme og
maskinen så åndssvag ud med den kæm-

I min kvide spurgte jeg min
klubkammerat (vores El-guru) Lars (Propellars) til råds. "Hvorfor i alverden brupe mølle.

ger du ikke din Plettenberg?" spurgte han.
Ja, han havde jo igen ret.

Kontakt til Casper - "vi må bygge modellen om", sagde jeg - "vi skal bruge min
Plettenberg med direkte træk og 8 til 10
celler af de nye Sanyo 3000 Nikkel/Metal

50Amp".
Nej, sagde Casper: - 'jeg bvgger en ny
krop og den nye krop skal r'ære i en gitterkonstruktion, bygget op med udgangspunkt i motor og accu".
Sådan går det - og det er herligt. Vi er
godt nok r.ed at r'ære langt væk fra udgangspunktet. Knallerien og Elierten er ik-

ke ret meget identiske mere. De har r-los
samme ydre mål - og processen cr fin.
Casper ringede forieden og opril'51g, ;t1
den nye krop nlr var klar fil bcklædnirrs
mr''. (mit job) - men det og protetlr'r ning
må vi vende tilbage til.
Tilbage

til fuglene

Ved vores dejlige f1n'epi.:.is

:

enge ved Randers - er dL.r ei tirrt

iri*ieiil

He;simp
t-rg

mange arter. \Iager i flrrk t { :ci:-r-rik - trg
musr,ågen. Ham l.t'gqcr je* nti* rrfie i haien pa og efter errt-it ilr i-ni-.g s.tmt en god
landing (hvor seh'C.:sper (l;i.perr- kommer n'lLlsvagen gL.mc i et haisbrækkerrde
sh.rtdvk, lar-er et elesani sving trg l.rnder
nok sa stille pa spidsen af c.n heg;nspæI.
Han lægge-r holedet pa skra, sc'r pa mig og
siger: "r-rar du kan gore clet efter, fortæller
jeg dig mit nar-n". Ak, ia ... det navn, får
jeg aldrig. Men jeg stræber efter det, for
hvor er han smuk.
Cooperation

Af Casper MFA
Tilbage til vor pointe: Ved "selr'byg og
sambyg" kan man udnytte hinandens viden og eksperimentere med profiltykkelser og -former, planbelastning, motorstyrke, propeller, accutl,per, landingshastighed osr'. \/ores herlise hobbi'blir.er endnu sjovere. \ii t-hler ikke L.are me.cl modelieme, men vi iar rlcm til at t'lr-r c - og lærer
af vore t'ejl!
Kroppen tii Ellerten \'.u io ol.n:ielii:
beregnet til en forbrændingsnt(rtL)r rri j1...i--

de

til

eludstyret en upraktisk mm..r.i=ling. Desuden virkede den svnsmæssigi
massiv i forhold til vingen, som Peter l.eklædte rned klar folie. En "gitter-krop" r'iile passe bedre og måske kunne der spares

lidt

r.æet? Ombvgningen - nvbveningen leder til emlet "konstruktionsprincipper".

To kasser

Yil man bygge let og stærkt, skal konslmktionens "skelet" være to kasser. En
lang rektangulær kasse i kroppen og en Dformet kasse i vingen.
På foto nederst side 9 ses kassen i kroppen. Som den er vist, er den ikke vridningsstabil, men det bliver den, når den
beklædes med balsa med åreme på tværs
eller hvis der bruges en zig-zag gitterkonstn-rktion.

Med to langsgående "hovedlister" i
kroppen kan denne bygges upside-don'n
på byggebrættet og også her limes sammen med haleplanet. Stadig liggende omvendt, kan kroppen tilpasses til vingen.
Overbygningen/ som kun er til pynt, laves til sidst af tx1,5 mm balsa med åreme
på tværs (lodret). Man kan også tilpasse en
klods af styropor.

Peter cr kl.rr

til proi efll,r'ning

Vil man have en højvinget modei, kan
man bare udforme overbygningen som
kabine, hvorpå r'ingen lægges.

Skal kroppen være rund, kan man lime
halvmåneformede spanter på sideq, bund
og top og "planke" kroppen op med $md
balsa.

I vingen udgøres den vridningsstabile
D-box af de to hovedbjælker, den såkaldte
webbing (balsa med åreme iodret) mellem
dem, balsabeklædningen og forkanten.
En
f,

.

_

gitterkonstruktion er let
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vridningsstabil og vejer inkl. haleplan og
finne/sideror kun 170 g. Længden er 1 m!
Nu skal dette ikke være en komplet byggevejledning til en specifik model.
Kun nogle gode mekaniske råd. Også nogle aerodvnamiske råd.
I næste nr. r'il Casper som næ\'11t lbrtælle
nlere om c1e-rr lilitive bcgvndermodel, Beginners Dciighi, såmt noget om aerodvnamiK og Pc'ter vil berette om sin Ellert og
provel-1\1'nincen.

h

q v ri d n i n g ss tab i 3 mm balsa med arerne på h'ærs cx-er runmet o\/er \rin€len og
over motormmmet fortil.
Hele herligheden er allerede før beklaedb.:

i
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r l.:.i e. E n

v i g ti

lisaiLrr er ei "lag" .ri

ningen med ORA-cover meget stir. og
Den nve krop og gcnbnrgsvingen
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Lørdag:
>> Efierhånden kttn øtkelte snefuger, nøunlig oed nordøstt':tt,1tt krlster,
ellers nogen sol. Fortsst kaldt med dagtemp.. mellem 2 og 7 .lro.J.ti s.ft'ost

og om natten ned mellem 10 og 75 graders frost.
mellem nord og øst. <<

ktag

til

ia';,ir t,ittd

vejrudsigten til lørdag den 4-1-03 Det var som *edvanLst
for DMI ikke helt rigtigt, for det blev super godt vejr, skvfrii, :\ ag
vind og ingen snebyger da Køge Modelfll'veklub aflroidt et litie
skitræf. Her viste det sig hvor effektivt Unionens Forum er, iL).
med dette forum kan der laves og inviteres til sådanne træi n.rj
meget kort varsel.
- Sagde

Vi var en 10-12 stykker der mødtes. Desværre var sneen så lrrs .r:
flyene sank igennem, men med lidt vilje kom alle i luften. Der ', .::
Gammel Dansk og varm kakao - ydermere dukkede Kim F..:singdal op med noget hjemmebrændt, så der r.ar lidt for en 1',.. -:
smag i det lille opvarmede klubhus. Der blevet lavet a1t lra 1*:r.::
"Touch and Go-s" til bombning af redaktørerne med sneboldr' ::-:
en Herkules. Tak til dem der gad køre den lange vej og hygge n.';
Steen

Larsen/ Køge Modelfl\rr eK.'.;:'
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oktober 2002 var der en artikel af Lars-Jørgen Kroll om
ng af €n Twin Jet

til

en enkelt LRK-motor, samtidig blev der efter-

lyst yderlige information om LRK motoren.

leg vil med denne artikel fortælle lidt om LRK-motoren, men mest af alt

fortælle hvor der kan findes information, hvis du er interesseret i at bygge
en af disse fantastiske motorer.

LRK - motorcn cl p;r flele otnracicr err spre-

De'r linrlcs eiterlr.incler.r ilclc iærclige plo-

ciel motor; motoren hal folgcncle

cluccredc rrotr)r-cl' mecl m.rgnetcrnc

ker-rrle-

venrliqt, kiin i.r

tegn:

o

Motoren har magneterne nlontcret
r"rdvc.ndigt - det er masne.terne tlcr
rotcrer.

.

Dcr er altic1 flere rnagncter end del er

.

spolcr pti statorcrr (i standard LRK'cn
er dcr 1.1 magr.rcter).
Motol'en cr kun viklct på l.rah.delcn
af st.riorens tæ'ncler (i standard I-RK'en er dcr 12 tænclcr; hvoraf cler el

r
o
.

76

vik-

linger pa clc (r).
Motoren hal et siort nromclrt og kal-r
delfor trække forholtlsvis storc propellcr i dilckte clrift.
Motoren har en l.røj virkningsgr.rd,
[,pisk op ti1 over 85']i,.
Mc-st af alt, gør konsh'r,rktior-ren r-ned
magnetenre udvendigt, at mot()ren
er forholdsvis let at bvgge sclv

nlotote4

h\

t,r'

.r1'

uc1-

tli*se cl lietigc LRK

-

or eu:t.renrle Lrctingelser

rnellcm m.lgnetrl oi \ ;klcrlc tæntlcr cr opfylclt (det cr -sclr i,rii.lr.t ikke clct sa6me
som .tt sige, at rli.>c i--.r'.rg t-notorcr ikke
ogsti cr gocle ...).

nllmlc .rf s(llTrm(] blac]. Flcrc af :u'tiklelr]e
findes i clag pa Intcrncttet p.r sidcrl:
u'n'n'.a enrcl csigr.clc / pcter / 2001 / LRK350

/ Elvl--+-2000 / LItK-E\i-l-2000_en g.l.rrm

I-RK - motoren er cr1 blrrstele;s rnotor',
der "kr-rn" cl r.iklct p.r lrvcr anden t.rnd, og
som har tlcre rn.rqnetcl end clcr el viklcrle
tændc4 l-rvilket bctydcr; at motore n r()t!'rcr
langsorlrnere end clct nr.rSlciiskc i.'1t, tlct-

LRK - motorens Historie

te orltalcs oite som "dcn

LRK - motoren cr rtrlr iklci .-.i lr'. i\ s(crc,
der oprir-rdclig girv nl()torcn nir nct: TOIiQIJhIVIAX (dcr hentvcle til nro:r)r..11 :tr)l'c

gealing". Demre "ge.rring" L'r'r ri: rtic':i.rin"rindeiige I-RK - rlotort'r 7 : i. l..r ilket Lrctl'der at nlotoren Iotercr ci.. ,jari.t,j :r)r i1\'er
gar.rg det clektriske l'elt h.'r' r.otcret s)/\/

c.lrejningsmomcn t).
I dag kendes motolcnre rlog r,rntler LRK
navnet. LIIK navnet kor-r'rnrel fr.r de tre

konstruktorers navnc: Christi.rn Li,rcirs,
Ludrvig Iletzbach og Enil Kuerfuss.
Den feirste artikel orn motoren-rc blcv of-

t'eniligt gjolt i det tyske blacl Elcktro Modell nr. 4 - 2000, samt i f-lerc e'ftcriolgencle

g.rnge

citkh'iskc

.

Dcn ele'kh'iskc gc.rlr:ri :,'n1t ntotorclrs
store clianre te r; cl dt'i .lii gir cr urtttoren sit
stolc

ct'e jni nqsnr ()11un :,

rieitc qor .r t moto-

ren or nlcgct r..glci hl riirektc dliit. Det ofte clvre, stojentle og efl-ektt.rbencle gear,
som sk.rl Lrcnr,ttts til ah.nindelige hurtiglei-

bende motorer, kan derfor undr.eres.

.

Denengelske: http:,//groups.yahoo.

com/goup/lrk-torquemax / (hvor
der også findes gode links og bille-

LRK-Motorens godc csensk.rlrer med dei
høje moment vec-l lave LrmdrL-jninqer er N
blevet udnt'ttet af l-iere helilrrpir.n,Iirre L
der har benvttct ntoL( \ren

r.

ri i l-.

*:r

.i :: : :

.:

i

helikopterens hoveciroi..rl
De matenratiske tr,j : j :t:rr :r':;..,--i . crl
LRK-motorcn er n(rlL: :,\:r: :i(:L.:(. ir\ i:

du er intCresseret i .i:-=. :..::'-'':. .-.;.; .iu
læse de oprindelqe ::r-irr . :,es-o \1odell, ellel de tekr.iske .i:.-r-=r r.: Lriemettet, fx: \\'\\'\\'.A1.:r"!ics:-..ic pe:er'1001
/ \ \,r r; :" _*: :- :' : _i :- -.,_ - :-r i. h trnl
LRK-nrotorc: :t.:: .:i.: -ir: ;rrr:re ntr)tor sa cl.rgcn. lt . r --=:. : -i.::tt:tt cn ri\ ellde udr-iklurs. drr :lr-' e: i .i:q LRK-motorer med ef:r.kter f:.-. ;-' - -l tr00\\' (Lidt
hjælp til "trlit-.b:ænticrne : De J. 000 W
svarer ti1ca. r,l HKI r. Dei sk'-ille clerfor r,ære muligt at linrlc r.n LRK-mtritrr til ethvert
formal.
LRK - moioren har, som de tleste gode
børstel,ose motorer, en virkningsgrad på
80 - 87 91,. Til sammenligning har en typisk
/ LR

K 350

Speed 600 motor med gearbox

en

virkningsgrad på maksimalt 60 - 65 f,,.
Hele udviklinger af LRK-motoren er
foregået privat, med mange aktører, hvor
Intemettet har været det sammenbindende led, derfor findes der i dag mange ttlsinde sider på nettet om LRK-motoren.
Hr,is dr-r er interesseret i af følge r-rdviklingen, er folgende to mailtrr-rprprer interes-

cler)

.

Den tyske: http://www.rc-network.

del

(se

forum)

Det sidste nye indenfor LRK-motor bygning, er ombygmng af CD motorer fra PC'er. Disse små motorer kan efter ombygning komme ti1 at yde mere end en Speed
400, men CD-motoren er meget lettere og
har en langi bedre virkningsgrad.
Den ombyggede CD-motor benyttes
bl.a. til indendørs fly"ning.
Der er i informationslisten henvisning
til en af de mange sider der omhandlende
ombygningen af en CD-motor.

- motorer

Bygning af en LRK

Med den store interesse der er for LRKmotoren kan du i dag blive ejer af en motor ved enten:
o At købe en færdig motor
o At bygge motoren fra et byggesæt

.

At bygge motoren selv, helt fra bunden

Færdiglavet motor og byggesæt

Ønskcr du at købe helt færdiglavede motorer, eller ønsker du at bygge en LRK motor fra bl.ggesæt er der to producen-

ter/fbrhandlere der er intetessante: Torcman og F11'11'ot" (se iinks sidst i artiklen)
begge sæiger gode og gennemtestede byggesæt, samt komplelte køreklare motorer,
demdover sæ1ger de løsdele til selvbyggere.

Der leveres motorer i llere størrelser fra
ca. 100 til4.000 W!

Den effekt som en LRK-motor kan afgive, athænger som ved færdiglavede moto-

rer, af både diameteren og længden på
spolerne (statoren i en LRK).

Som færdigmotor/byggesæt fås der
motorer med stator diameter fra 28 mm til
68,5 mm alle diametre fås desuden i forskellige længder, efter samme princip som
fra fx Plettenberg og Hacker moto-

LlXi*
LRK-motoremes størrelse angives ligeledes, som ved mange kendte færdigmotoreq, ved et nummer system: Fx LRK
345 /20-1"4, der er en motor hvor stator har
en diameter på 34,5 mm, stator- og magnetlængde: 20 mm og 14 r'ikiinger.

TH:
Spcccl 600 raccnrot0r

merl gearL.ok: sellnrcn-

liglct rnrrl i:. LKIi-rro-

sante:

L:-

-100 sanrnrerr nc.1 :,r.iclr:.: ::r.ii:. L'f.li c:. .:c: :t-l.i:rLKR, er en 228/12 der vejer lielt minrlre t'nri :1.cc.t -lii). mirt kin .tiqi\ e ntindii
den dobbeltc cffeki. Fx i direktc clriti pa g11 1tl 'propel, r'il r ære err gocl ersiJi-

Herunder tv: Speed

rring for en 5.100 m. gcarboks. Den storc LKII'er er en 295/15, vejer en anelsc
mindre errcl Speed 400, ca 90g- cn rnotor clcr, ailrængig.rf antallet af r-iklirrger,
kan vde merc cnd de fleste Speed 6U0 motorer
Th: Kol.bertrad. Dct er vigtigt at der anvendes rjgtig motortråd, da denne har
en be.1r.. isolt ring end almindclig elektronisk kobbertråd (kan købes ved cle
storre !.lfrrrrctningcr, der stlv vikler motorer).
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Der er altså mange muligheder, men
som det fremgår af de to firmaers hjemmesider, bygges de fleste motorer i udvalgte standardstørrelser.
De færdige motorer er ligesom alle øvrige færdigmotorer klar til brug, det at købe
en sådan, er derfor som at købe en anden
færdigmotor, disse vil derfor ikke blive
omtalt yderlige i denne artikel.
Byggesættene er helt komplette og indeholder en detaljeret byggevejledning, bygningen af en motor ud fra et byggesæt er
ikke vanskeLigere end det at bygge en flyver ud fra etbyggesæt.
Bygningen af en motor fra et byggesæt
giver desuden et godt kendskab til motorens virkemåde. Et byggesæt vil derfor
være en god genvej til, i detaljer at lære
hvordan motoren virker.
Hvis jeg skulle begl-nde med at bygge
en LRK-motor i dag, ville jegheltbestemt
starte med et byggesæt.
Bygning af en LRK

- motorer, selvbyg

Vil du bygge din motor selv, er det en god
ide at hente byggevejledningen, samt det

tilhørende beregningsprogram på Torcmans hjemmeside (du skal dog \'ære opmærksom på, at der på denne byggevejIedning er copyright - Peter Rother og Jo.
chen Zaiser, der har skrevet vejledningen,
har under udviklingen af LRK - motoren
udført et meget stort stykke arbejde, til
gavn for os alle, og vil selvfølgelig efter
start af deres firma sikre at denne informationen kun bruges til at bygge motorer fra
netop deres firma)
Du skal have adgang til en drejebænk
for at fremstille drejedelene til motoren, se
skitse til motoren på: http:/ /martin.mu-

ennich.bei.t-online.de / einzelteilzeich-

nunglrk345.htm
I denne konshrrktion er der 3 dreiedele i
en motor: Lejeholdeq, rotorholder og magnetholder, den sidste er af ST38 (i daglig ia-

Regulatorer

- Speedcontrolleren

le: Stål), de

øvrige2 dele er af aluminium.
Derudover skal der bruges hærdet ak-

LRK-motorens specielle elektriske egenskabet med den "elektriske gearing" gør

sel,2 kuglelejer, 14 magneter, statorblik og
kobbertråd.
Du kan købe alle disse dele ved: Battmann, Torcman eller Flyware (se inforrnationsliste til sidst).
Alle detaljeme omkring det praktiske
ved bygningen fremgår af nævnte byggevejledning. Den er så detaljeret, at jeg ikke
kan bringe yderlige, men alligevel er der
dog en enkelt lille og betydende ting:
Fremstiller du selv drejedelene, skal du
være opmærksom på, at der skal være 0,5
mm luft imellem magneter og stator, selvom det logiske ville være at magneteme
skulle tættest mr.rligt på statoren! Årsagen

at motoren ikke kan køre på alle børsteløse regulatorer.

hertil er induktionen (generatoreffekten),
der vil blive alt for stor, med en meget lille
afstand mellem magnet og stator. Denne
effekt vil kraftigt reducere virkningsgraden i motoren. De 0,5 rrun er derfor det
bedste kompromis (i helt små motorer kan
0,-15

mm benvttes).

Har du kendskab til brug af en drejebænk, er det slet ikke vanskeligt at lave delene til LRK-motoren, fordelen ved selv at
Iave delene helt fra bunden er at du kan til-

til det fly som motoren senere
skal sidde i. På Intemettet er der flere eksempler på selvbyggere der har gjort dette
og fx bygget meget lette motorer der kan
afgive stor effekt til brug i indendØrs modeller. Eller motore4, hvor foldepropellens
midterstykke er integreret direkte i moto-

passe disse

Herunder: De tre drejedele: fra venstre: Rotorholder, magnetholder og lejeholdcr
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rery så propelbladene monteres direkte i
motoren. Der er rige muligheder kun fantasien sætter begrænsningeme.

En af årsageme hertil er, at motoren
elektrisk kører meget hurtigere end den
mekanisk kører rundt. Motoren kommer
derved, elektrisk" meget hurtigt op på
mange regulatorers maksimale omdrejnings tal (10.000 omdr/min. på motoren
svarer jo til 70.000 omdr/min. for regulatoren), derudover gør LRK-motorens opbygning også, at flere regulatorer kan have
vanskeligt ved at finde den rigtige timing
til motorery dette problem er størst ved
neddroslet omdrejningstal. De regulatorer
der har vanskeligt ved dette, bliver derfor
meget varme ved neddroslet omdrejninger (lav virkningsgrad).
I en af de før omtalte artikler i Elektro
Modeli l,ar der en test af LRK-motorer
med i'lere forskellige regulatorer. I denne
test dumpede flere af de kendte fabrikanter med glans. Du kan se en del af denne
test på: $nv$'.torcman.de/peterslrk/Controller_test.html
Til LRK-motoren er der udviklet en helt
speciel regulator (som i øvrigt også er en
fin regr.rlator til almindelige børsteløse motorer): Speedy BL.
Denne regulatorer kan kun leveres som
byggesæt, se på, www.geocities.com
/SouthBeach/P ort / 1592 / speedybl.hhn
Hvis du har bygget SMD-elektronik før,

er regulatoren ikke vanskelig at

samle,

il

Herover: SpccdyBL regulator Komponentcn mærket IC1 er den ene af de to
mikroprocessorer på rctulatoren. Der er
ca. dct samme antal komponenier på

den anden side af printct.

Tv: Magneter i størrelse 2mm x 6mm x
25mm alle magneter dcr benyttes i LKRmotorcr er Neodym magneter
TH: LKR-\loiorrl.

licl rl :,.-:i
si.::.:r:l
nlotorens ri)i,ri
5cs aI

p.r dc o Li.r

Herunder: Si.rlori ængdc. Al le ntotrrrcr ir-: r
sin1m. .1i-rrlcif r: .l-1,5mm. Fr.t ven_<tre et1
irrrr. 1 ::rlr, lLlmnt og 25mm. Den iorsir, cr
ea, i i', r- i : I \\ ltr)tor, den siclste cn -ltl(l-artt()

:li

\\::r.':,,:
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.

men det er bestemt ikke et første gangs

- den nyc med guld
etiket (regulatoreme med den hvide

Jeti re5platorcr

elektronik projekt !
Du skal i øvrigt være opmærksom på, at
du let kan komme til at betale mere for ct
byggesæt, end det en færdig regulator koster, idet du skal ud at købe allc komponer.rteme i løs vægt - men er I nogle stykkcr
der går sarrunen, kan det at bygge en rcgulator blive både spændende og bcsp-r..r-

.
.

rende.

Derudover er flere spændende regulatorer

Der er dog heldigvis ogsa flcre f;erdiglavede regulatorer der kan bcrl ties til en

r-rnder udvikling, bl.a. modeller der kan
klare en LRK-motor med mere'end 30 celler (måske op til 60 ?) og et forbrug pa mere end 100A.

ctiket val en af de regulatorer dcr

.

LRK-motor:

clr-unpedc i dcn nævnte test)

Il.rcker regulatorer (Jeti iremstillet)
scirulze - kun de nyeste med den sidste nye SW er egnede.

ACTRONICrcgulatorer.

Efterskrift
Jeg håbea at denne

ht tp : //www. aerodes ign. de/pet er/ 2 00 I / L R K 3 5 0/EM-4- 2 000/ LRK- E M-1 -2 000 _eng. ht m
Samt bladet ELEKTRO MODELL: http://www.neckar-verlas.de
ht tp : //wwv. aerodes ign. ddpeter/ 2 00 I / LRK 3 5 0/ index. ht nl
!

htlp://sroups.vahoo.com/qroup/lrk-torauemax/liles/lrk-torquemax FAO.doc
http : //www. aerodesign. de/peter/200 I /LRK3 S0/ll/arum dreht er so ens. html

Bvsseveilednins

ht t p

Beregninss Drosram
Detlev Koch's
hjemmeside, spændende
motorer.
Tegning/skitse LRKmotor
Et eksempel, på en motor.
Et eksempel på en CDrom motor
Byggevejledning,

ht t o : //www. t o r c m a n.

engelsk.

Battmann, løsdele til

:

//www. I orcm an. de/e co/ down I oa d. h t n

I

de/

//www. to rque max. de/ M o t or.

ht m

hup://martin.muennich.bei.t-online.de/ein:elteilzeichnunglrlcjl5.htm
ht t p : //www. m is

i-onl i ne. de/ h t m l/ I r k L ht m I

http : //members. aon.

at/Jlying/page

2

2.html

http://bilder.handlaunchglider.dd? dir:Bauanleitungen-buildingo,420instructioneso%2FMiniRK%2 F& druc k = & I anø = en
htt p : //www. b at t-mann. de/

L

motorer- batterier

Torcmann, løsdele

ht tp : //www. t or c m a n. de

byggesæt og færdige
motorer sarnt en mængde

rietie eod information.
Flyware, løsdele,

h t tp

:

/r\vww. flyw a r e. d e

byggesæt og færdige

motorer.

SpecdyBl,, bygning af
speedcontroller
Min hjemmeside,
mine fly og LRK motorbvsnins.

h

ttp : //wvt+'. ge oc i t ie s. c om/ Sou

htt p : //user

s.

cy b e r c ity.

dV-ccc

t

h

B e ach/ P ort/ I 5 9 2 /spe e lvhl.

I 60

8

htm

1/

af t1'nde blikplader, dcr hver især cr isolercdc med specicl laak, stakrrblikket s.rmmenlimes til komplet stakrr.
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- den første

motor der er egnet til selvbygring og som
samtidigt kan hamle op med selv de bedste færdigbyggede motorer.
Starter du mcd et af byggesættene, er
det slet ikke vanskeligt, det giver en fantastisk dejlig fomemmelse i maven når flyet går i luften med hjemmebygget motor.
God byggelyst.
Søren/OY9992

Informations liste:
Oprindelige artikler fra
Elektro Modell
En afde bedste
hjemmesider, RIGTIG
mesen eod information
LRK - FQA os links
Teknisk artikel

korte artikel l-rar tændt

en interesse for LRK-motorene

SKN@r.ip.cybercity.d k

*

ææEer

iVlcd hjæi;.

hvordan rnsd**flywrxtng får ny respek€ : hg*sykrsxet

it.':tr--':-.l.

ir.tc r

-.--r,-;rtlttteri-

rc Llgcr til en svimlcncle herj pris, sorn dog

te1 hr.or.ii lo{ii i^.\.- rt --t',rtr -:.isi;irctlc
jeg i jr"ilen i.]>-i r trre= citir j. iii , .t: g:nrlc

var inkl. haenssler.

.: l',r-.il Urroionnkokken, rnens prot'lukicn: frr \ordingborg levecle viderc i hri:.is rrr riqe

manglede der dels udfræsning til de mcdsendtc lrerengsler og dcls 3 ltigcr; som \ ar
bortkomrnet.
I mellcmtiden montercde jeg de iorstan-

\(rrtlinglror*kokken ntr.i

indtil pludsclig en dag micli i sr'p19'111ber: "Kunne du ikke suart maie. iaqerne i
grovkøknet?"
Det kunnc jeg ikke, ellel retterc jeg r illc
ikke, da a1 erf.rring siger miu, at r.nalede l.rger dels ikke holder og dcls arldrig kommer i standart med finishcn p.i Unofonn.
Nrj hrur kuunc fri nye itigcr', kr,rnne hnn.
Ved rnnriringnins til bvcns køkkerrfirm.rcr i.rntlt jcq noglc p.-tsscnde fibcrlrcklr.etlte l.rgc.r, .lcl klinnr. lcr crcs r lobe t ai iirr-rm

Der gik nu 8

r-rger,

og ved lcvclinsen

komne Lrgel pa de gamle Vordir.rgborg
hængslcr, dcr forindcn har.de skiftct farr.e
fra brun

til mat hvid Simprop

Polyurethanlack fr.r Siiver Star; for nu at brtrgc noget, der bevisligt holdc'r til lidt af hvert hcruncler også skrappe rcrrgørinp;smicilcr'.
De sidste 3 1ågcr ankom, men ak, Iin af
dem var skadet i fibcrbelægringer.r, or afsloredc, .rt hvor filrcrcrr p.r Unoftrn'n cr 1
tr.nr tr k, r.rr tlcn hcl tr ltti sLrnr. t\ isD.tlii...

Nu var det ikke bare knægterrs modelbåd,
der hed "Caramba". Med et surt opstød
pastod jeg, at

cle

t kunne jeg lave bedre seh,

til c.n tiendedcl af prisen, og for at bevise
min p.istand gik jcg i hobbyrummet og bekl;r:c1te en låge rned mat hr.id sclvklæbendc hvldepapir fr.r f.rrvehandleren, som jeg
s.r oite har brr"rgt til udsk;ering af mærker

mv til modclfly, efter

forudgående tild.rkning af de g.imle indfræsede håndtag
med 3 mm krydsfiner, afslibning og aftørring med har pikspræparerede kh.rde.
Skipper var overbevist. Projektet blev
r.rdviddet, og snart val irlle skabc inc1. skabcnc i grovkoknct malct hvidc indvendigt,
Lrur-rdcn Lrelarlt nrccl iolie oq ligcsa begge
:itlci ,ri hr lrlcl oq l.rqer-, ntens ricr sic-ielo'ir:-r1e

:lrr i.rt.i:.t,j..: t.L,tit)\ lfiltqcr ovefalt
: : :'. : --. > -'..i'ui' c' :l'l': .ris rlde, 2 hr-rn.-.

- - -l: - i'-r - , ''-\\ -: \::.
Status

Eiicr 7i arlreitlsdagc og 160 rneter folie er
i'i Lreggg li'kkeligc. Skipper fordi huset i alnrinc-lclighed og alle skabe i særdeieshed
frcmtraeder sonl nyt, og jeg fordi jeg har
sparct en hulens masse penge.

P.i piussiden tællcr ogsri, at der ikke i
pcrioden var clcn r-nindste tcndens til hævcclc ojc'nbrvrr, nar jeg næsten clagligt kom
hjcnr r i.r br,ggcnrarkeclet, ellcr n.rr pakkef trstcrr ir ir'.-r tlag tii tl.rq levercdc krvdsfi::ri r t..ttr kr ;l:tct irl ;i.1ækning af 29" hul-

tr.i.
:',:,e

l'..::'t-11.:g,

cllcr nrere eksotiske mate-

l trj >irllrpcf int-lkobt over internettet,

:r):r1 r)ite el L'.rt'lc

hrrrtigere og billigere end

L...tiliirrq i ia dc lok.rle byggemarkeder.
I).r minussidcr-r er kun, at de.t til sorr[ner
cr'3() .rl siden vi byggede sommerhus, og
ir'g k.rn allerede nr.r sc dådyrøjncne og hørc: "Larsia - syntcs du ikke:::".

Dct kommer jcg nok heller ikke uden
onl, nen en ting står fast. Der kommer ikke folie på min næste fly-r.er:
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Tekst og foto: Poul Møller

Eftcr at have fløjet et par år mcd min Piccr
Cub, og haft stor fomøje1se af den som
hygg"- og aftenfly, skulle der ske r.roget
nyt. Cub'en blev medbragt på en ferietur i
sommerhus ved en sø. Her fik den pontoner og sin dåb som vandflv.
Et "Uni Schrvimmer Set" fra Multiplex
var inden turen indkøbt. Mec-l prontonerne
fulgte et filtingsaet med alle nødvendige

dele

til

on'rbygningen

fla

For at kunne stvre pa r'.rnrlct, krær'cs e't

vandror. Pg.r. aerocllnam'ikkcn onkling
pontulenre hiir lnoclellcn ogsa Lrrtrg for

til

luften, sa latl r ært'

dette ror følgc-r ogs.i metl i sætte t. En tr nd
pianotråd brrkkes cfter eu skabclon og se.lve roriladerr laves lf clcpror-r, cler limcs f.rst
p;i tlrrclen. I siclerorct lir-nes hvari rler ligrer
indn-ratlen ,rf en krtrnnruife iast. J clcnne

side og cn vingcstr.r:ber .1f tl,5 mm piano-

triid.
Da Ctrb'en skulle viere varrclf-lt' r'ille
jcg egcntlig s.tttL. et gear på
igen firr .rt f.i liclt mere h';ekkraft.

sktLic. t-.rt.. t t:.r. l).t .ttic:',rtct r'i ei s\ ,tqt
>ia!i ll.t ir e .. C':..' . :-. -'-t \ i:.r ':'i .t ri'..i.'

ar.rtlrc

småmodeller, dcr r,ejel r-in|cr 7i() g i
"landversionen". I)a en meclioigcnriu ic-g*t t1'cleligt ltvorri.rn c1e:kai mr)niL'-

.., I
,t!

..

tjc::llr.i

Ilt

-..

:..

..

'

r - l-.'--'.

Rr:it!-l.'t

tirl]r

.-

_l

rrt.

r". -i: l':l
llir..-:tiri: :rl ::iL: ::; .:

-:
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der skal besk|ttc Lratteri og reslllatr)r n1r)d
i-andsprojt. I-åget sættes t.rst mcc.l elastikker. Foran låget l.rr,ede icg en lille. ekstra
sprøjtesikrir.rg af .rhn. skum. Når alle delene e.r k1ar, tacer det kun c.t minlrt at skifte

0mbygningen til Schwimmer Pico Cub
Byggearbejdet med Pico Cub'en er meget
begrænset. Et par træstykker limes med
cyano på pontoneme (cler er af elapor der

tåler almindelig cyano). Understellet i to
stykker skrues f.rst med et plasticbeslag.
Hovedunderstellet sæites på Cub'en på

me-llem lancl -Cr-rb og vanr1-Cr-rb.

sarrune måde som det almindelige understel mecl elastikker. Det bagerste understel
skrues fast på et lille træst'r'kke, cler lirnes
på Cub'ens bagkrop. Alle træde.ler-re vandsikres med cvano - r'ær forsigtig pa Cub'en, der er lavei af almildelig skum som ikke tåler cyano.

Jeg

KIar til start på en spejlblank

.rt

springe vandroret over. \,l.itcliale.nrc til

land-Cub til

vand-Cr-rb. Sættet karr bmgr's

i

ekstla sic-lerol

Restaureringen g.rv ogsri CttLr'en cn
klld:lirterlirlst.eikrrirrg p.l \ irt!,ert: (r\ L'r-

{
*,#
"- i- '...W,
{4

Lidt mere om Pico Cub.
irar sonr n.rr.nt fløjet et par år'med min
Pico Cub. Først fløj den mcd Multiplox's
gearsæt, merr efter r.t sammenstøcl med en

combatvir-rgc, hvor den starkkcls Cub og
specic'lt gearet kom slemt til skade, fløj dc-n
efter reparation fint rned direkte træk og
en 6" Varioprroppropcl.

Men da jeg h.rvde
en arbejdsløs Mega 22-10-(r
børsteløs mokrr liggencle, blcr den sat på
Cub'err. Med ll stk. 7()0AR celler og en Bx4

Slim Propr p.rsscr-le tr"ngrleLrtrnktet.

sø.
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Et par prør'eflyvninger \.iste ai der var rigelig power i den kombination. Alm. stille

Cub-flyvning kr;evede ca. 1,/3 "gaspind",
så jeg så med fbrtrrrstning lrtm til r'anddebuten.
De første

ture

Nu var der kun tilbage

.-:i

tcnie pa eodt

vejf, for seh'folgeli* iaqde dt'r siq et lartryk med blæst og reqn o\ er l,andet da
Cub'en var klar til sin i'anddaL'.
En aften sidsi pa ugen halde r-inden
lagt sig så meqet, at fee rtl'ede at sosætte
Piber Cub'en. \fodellen la lint i vandet fuldstændigt som tesnirsen viste at den
skulle. \Ien inden den iorsie tur skulle den
fotograf-eres. \[in hustru menie at det da
kttnne vente til eiter i-in'eturen. men hvad
ved hun om prør'efure!

tr

fbr at se hvordan vandroret virkede. Det
virkede fini, og da Cub var styret lige op
mod vinden gav jeg fuld"gas".

at lade modellenbygge farten langsomt op

Lymhurtigt planede pontoneme og efter
få meter slap de vandet, og Cub'en var i
luften. Alle vinkler passede tilsyneladende
- og power var der rigeligt af.
I luften var Cub'en tydelig mere træg på
sideroret, men dog ikke vaerre end den
sagtens kunne styres rundt på himlen. Et
par loops blev det også ti1 - til stor begejstring for en bømerig Wsk familie der
interesseret fu lgte prøvefl yvningen.
De følgende landinger og starter gik også godt, og ieg fik meget ros af tilskueme,
men så blev jeg overmodig og ville prør'e
en lang touch and go på planende pontoner. En bølge fangede den ene ponton og
Cub'en kæntrede. Heldigr.is Iå den på næ
sen med al elektronikken oven vande.
Da den var drevet i land kunne jeg da
også konstatere at alt virkede, men også at
tværstræberen i understellet var gået løs.
Tilbage i sommerhusetblev motoren tørret
med fruens hårtørrer og lejeme fik en lille
dråbe olie. Understellet blev loddet sammen og skruet bedre fast på pontoneme.
Endelig fik sideroret lidt mere udslag.

det.

Mere flyvning

omend uden Megaens store kraftover-

Tidligt næste morgen fik Cub'en mange

skud. Har du en lille model å la Pico CubL
en og adgang til et lille vandhul, kan jeg
kun anbefale at prø\'e vandflyvning.

flere lure, og jeg kunnc. konstatere at det
ikke. kr-rn var rlen nemmest ombt'egede,
mcn ogsa .ltn me,t ukon].rlicerede Iand;1.'.-r

e::lcrdei te: e:li:-.u

n::

og efter 5-10 meters planen - med en lille
smule højderor - at lade den forlade van-

I luften var Cub'en stadig lidt træg på
sideroret - nogle ville måske kalde det mere stabil. Men det var hurtigt at vænne sig
til, og på ingen måder kritisk. Pico Cub'en

kan stadig flyve langsomt, men der skal

lidt flere omdrejninger på propellen til at
overvinde den øgede luftmodstand fra
pontoneme.

Landingeme foregår også pænest når
modellen med lidt omdrejninger på propellen flyves ind til landing. Det er skønt
og meget tilfredsstillende når Cub'en med

pontoneme trækker lange spor på vandoverfladen inden de helt bryder denne, og
modellen r.uggende falder til ro.
Konklusion

Æt i alt vil jeg sige at de små 200 kr. jeg gav
for mit Uni Scwimmer Set, har givet fuld
valuta for pengene. De bærer Pico Cub'en
flot på vandet, og den ukomplicerede flyvning med dem viser at alle vinkler og afstande er i orden. Det har efterfølgende
vist sig, at også med Multiplex's gearsæt
flyver Cub'en uproblematisk fra vand -

PNM

lrat-i. Seir-ioige-

lig sæie: F\oniLrn€=e grær-=r for hvor
>r..ie h-i:er:re:ia r-ære. rnen Pico Cub'en
i"ar aiCriE r-ærei min ibreirukne model når

detblæie.
Med Cub'en liggende og \xgge på
de små bølger, fotografieme taget. akkuen
fuldt oplaciet og på plads, var der ikke tle.
re undskvldninger for ikke at føre venstre
pind på radioen frem. Først lidt forsigtigt

Smukt ser liet uC med genspejling i vandet

$;69;:;==;'j$

I to til tre sekundmeter vind går dog fint,
når der bare startes lige mod vinden.

Cub'en er lyrhurtigt oppe på steppet,
og med fuld power letter den med det
sanune. Det er dog mere tilfredsstillende

I'S Da denne vinter bød på et pænt snefald, prøvede jeg pontoneme på sne. Det
gik meget fint. Igen havde Megaen stort
overskud af kræfter til at trækken modellen frem på den fine sne, og selv uden
vandror var det problemfrit at kontrollere
Cub'en i luften

og stemningsfuldt i morgensoll

,,:ryjå%
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M.rx startcdc sin mode'lt-11'r'ekarricre på en
lidt anderlcdcs nr.ide., tilbage i 1948 lir 12
arige Max oc var syg af far:esyte, s;i hans
far købte en Tl-romir-rgel diesel motor pii

2.5ccrl s.rmt en Artist H (r8 linc.st1,ret fiyver'.

Dcn knrrne N,lax s.l sidde og hvgge sig

;lecl, nar lr.rn nu alligcvcl sknlle r-ærc
irjt'nmc. \lax fik Lrvrlgct rnoclelle'n i lobet
.-: ,rt.:'r titl, og log r,rcl Santnten mccl andre
:-.: iti.rL' i clc: cir'r' ilcr,g.'ing irecl "Koge
: .. :tr':1. ll-:ll i\rl.i I ln.itl,;C'.lr tlg cjC
::. .. - .-..i-:t .ri-;i.'.iii;t,:.tmt "muSikkeu"
:'.:

.n , .,u nrr)!!)t- lle

rc' rtttrtlcllcr kortr

Li

iri

udL.læsning. Fle-

til heriblandt Fr:itflyr-en-

\,leci disse kom lysten til ett
konkur"rere rned/mod andre s.rmt at tagc
cle modcller'.

forskcllige diplomer. Flyvetiderne bler.
sic'ler-r hcn blei' dct til
b.rdc A dipkrrn med tidelne 72,30 og73
e.ftcrh.inden bcdre og

sck. og B dipJom mccl tiderne 131, 121 og
243 sek. i hlrr: 1951 og 1952. Max fortsatte i

Køge Elite frem til 1957 hvor han skuilc
ind som sold.-rt.
Max irirr delt.rget i rroslc konkurrcncer,
ikkc forcii han er dct storc konknrrcnceInL'nn\'<kL', ntert dr'llo,i gr'l-ltr' ri)t ,tt \ æt'e
s.rrinclr llecl antir-c pilotet'oe for hyggens
skr lci.
I l.cr.irr.1cn ir.r

i9:7 t1|7972 fløj Max ikke
ovcrhor erict, del val sa mcget andct der
r'.rl interess.rnt. I '72 købtc han en Glatrp-rner Arnatenr i \skland sammclt rnecl r.n
1.7 ccm u.ebra diesel, samt et 2 kan.rls .l-tl.æg, det verr ikke optimalt, mr.n clct I aL

hvad penger-rc r'.rkte ti1 deng.l.rg.
Dcneang var der ikke s.r milrqe klubber
at r'ælge irnellem, sii korcturc.n eik ofte
helt til Vestsjællancls RC klr-ib, r'ed Kalr-rndborg. Hvol NI.rr læri.' .rt ilrlc og tog
sit A-certifikat i 1979 p.r Ent'ie1;'n'c. Senere
var han med i Svclkr >tens \'lodelf1yvcklub

til inrlvielserr af den plads som
de fl1'r'g1 fr.r nu. I 7-l-75 startede Køge moclelflyi'ekL-rb olr for forste g.rng under det
og var mcd

navn, her var Max ogs.i med, samticlig

HOBBYRI]M
Modelflyvenyt besoger i lsbet af2003 en række forskellige hobbyrum, Denne gang viser Max Kristiansen fra Køge MFK frem.

med at l-ran flrrj uLie i B()r1iL1. Scnere var
Max med til, i .rrre-lc.n rrrngarrq. i r:lSS.rt stifte Koge n-rot-lelt-1n'e.klul.. Her h.rr h.rn sidcrr r.æret.rktirt mcrlIr11 1r'q flrrggJng:-

I rummet står der et .ældre klæc-lcskalr,
kigger mtrn ind i dct ligger der allc cie .rndrc dimser, dingenoter og andet tillrthor

hvor en kasse træ bliver til et flot fly er

\lange

mand tbr nlange. \lax er st.rdig.-rktiv som
både insh-uktor og A-kontroll..rnt.
Byggerrrmmet er et r'ærelse pa c.1. 9m: i
huset i Køge hvor der er blevet bvgect og
stadig bygges modeller, helst ha bl'gi;esæt. Når rummet ikke er større end som sa-r,
og pladsen er trang så kraever det en l.rvis
form for ordenssans. Den har Max, og det
er kun u-rder selve byggeriet der kan rode
lidt. De gange jeg har r,æret forbi har der
altid r-æret cr-r i'lot ordcn, si'r c-lct er bestemt
ikkc krur til lt jiiehcde.n at clcr cr rr.dclet os
gjort rent. Sclve L.r g{ci.r,r.'lei !-r ci skri\ cbord, hvrrr tlct nrcsi l.:--:grr viJr\:r,: l:c:.,r' .
sktril'enrc. \.:r-.:.: -..'- -... i:.harr en pri.rq'le hc'1tr\ cr.c-.. .':-.':-1.
ner den'ed sit Lrtrr.l.

gemmer det i forskelligc kasser, mcrr \Iax
har de't altså liggendc i sit skab. Seh g.rmle motorcr ligger stadig i deres fine aesker.
Sjovt nok er der ikke overfyldt i skabet.
Det skyldes bla. at Max bygger modeiler i
nogenlunde samme str. således at udstyrslisten ikke behø\'er at \'ære så lang. De modeller Max flyver mcd er sædvanligr.is
modeller med en sp;cndvidde ml. 150 og
180 cm, de er nemmc .rt transportere, de
krær'er kurr ..rlmindeligt standard ndstl.r;
og mot()r'er i rnellcmkl.rsse.r'r - .rlt..r .rlt i .rli
r'!n',cligt trktrrtrrtti:k. Icq 1l.r' tlci i:rtl::i r .:i

thlorr fr..r Creat Planes med en OS 70 firetakter. Max s\'ærgL-r i ovrigt mest til Fire-

som man får samlet sig i årenes lob.

..-.:-. l-..,:..
-.

sl'rænclende. Sorl man kan se på billedet er

ct'u rtveste moc-lel i f-l;rden en Super Deca-

taktere, da de han en Lredre g.l.rg og lyd en

de hr.inende totaktere. Alle irans motorer
står nærmest som nye selv den 10 år gamle OS 48 FS er stadig flot.
Inden jeg tager hjem fra Max, r,iser han
mig et klenodie, en hjemmelavet Puls jet
som Max lavede mens han stod i lære. Den
er byggct efter tegninger købt for 1 kr. og 65
ore, og var bcregnet for linerstyrede fly
(mecl en f.rrt opr til 180kmt!). Den skulle eftcr siqenclc. I.-rrrnc ikke bare err c1cl, men en
lrcl .ie il Hcr rlet titl at sige fan cl til Vax og
ir-r:ri ir:rge nri:rclcr fra en l.rng og sjor- tid
::'.i.1 .il', ir,ritltr'

\1.1

r .irL flr\C:
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Rico skriver om sig selv:

Jeg startede med at fln'e modelflv i 199u
med en brugt Tiger Trainer 40 fra Thunder

Tiger. Jeg købte den samen med en MI'X
1010 for E00 kr. af en skolekammerat prå

teknisk skole. Efter at h.rvc l;rert at flvve
overtog min far 'tr'.riner-modellen" og jeg
købte en Precedent Fi,u.r Flver hos Hobbv
Woricl. Den blel motori-*cret mcd en
OS4OLA og radioerr r-ar ct \11)X Cockpit
radioanl;eg.
Eftcr et shkkt' tid fløj jeg I'recedenterr i
graven pga. fejl i rle første Cockpit-racliocr.
26
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Radioen blev opgr.rdclc: l-. i.r::.,-.r I r,g
Ultimaten fra Clc.-rt Piai..-- :.. .
I
^.,''..t.
bygg,eperioden tloj je* l:tii ':'.-: ::-,:: i.rr.
flt'r.'cr. Han har.clc i mciicn':,t:cr'.
cn

lavvinget af ukentlt

^.rlrt

r-naerkc

!rt nt.(icl. Jcg

har motoriseret ultit-naten rr!.ri
ende" OS 70FS mecl 12x8

.\l'C

vet noglc få forbeclringel

Lr,r

ait

hær-rg-

1cq ir.rr la-

sen, cle'r også

skiftet r"rc1 med "rigtige" K.rr ..rnhængsler',
tra'kstær-rgcrnc montcret

med ktrgle-link ior rnirrimalt slor.

flw'er modelflrr

r_æ.*+!-

I
I

fatta om modellen:

I

Bugg"..,.,2tl0il-2(l(11
Spa:nclev id clt':

uitimatcn i

forholcl til tegringen. Der cl' nrtrntt-rct en
krænge.rorsservo tll hvel si cle (st.rnd.'rrrl
ktur en til begge sider). ;\llc luer.rgslel er

og clcsuden er

Biilcrleme er taget af Ricos far Uffe Jørgcn-

1 1

0ll rnnr

Motor: OS 70 FS
t
I
I
I

i
I
I

Scrr'oer: 5 Stk. "st.rnd.rd"
Modti.rgcr: CIVS Micro 8 clr
i

#-Mtr
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,:.:i{tifiiggli=,
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Efter at have samlet eller købt flere mcre ellcr rliltlrc hr.l- os hair i*-ldige hojvingede modcllea fik jeg lyst tii at prør'e at snitte cr1 1lo!i.i iitl ilr crr tc,lling. Og da cn af mine kammerater fra min klub - Bastrtrpfll-r'clr-rc lravtlc l:r'ct e n Fockc \\ uli eftel Lars Pilegaards
tegning i Modelflyvenyt, syntes jcg .rt ju.q r ille i.:r c c;r fr-a "tlerr anden side", og det blev
en Mustang.
feg har altid synes at det er et s... ilot tlr. Jcg ir.rr rlc ct pal småproblemer underu,ejs, men
et par emaiis til Lpi (efter solnedg.rnq) tik rirqtne pa frlads. Jeg har l;.n-et f1.rps på min model, så hiiber jeg at den blivcr lidt lctttre rr l.inde ior 6n der ikke er helt sikker på pindene endntt. Jeg fik også lavet et par Lrr,ilci'i c.rnopvgl - c-ler var en varmebiarscr der kom for
tæt på. Men dct bliver nok ikke de sitlste br,ricr den fiir, så jeg har ikke rettet det.
\lil næste Mustang skal va,re Bn.in Tar'lors, men som Lars Pilegaard m.riledc mig, så
Lrlir er clet noget af en htrndhrlti L.atlc at Lri,gge og flyve, så der går nok 4-5 år inden min
n:este \lust.rng bliver scndt til \lorleltlr lenvt - hvis de højere magter vi1 det.
Preben Holk

l"
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Tekst og billeder af: Stig Andersen
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\41:CET di'rt. Hjr-rlene L'r' oss.r fr.r Eulokit
oq h.rr nogle flotte f.elgc i .rlnntitriuur.

I)a tlagen korn, hr.or dcl

skr.rJlc

prør'e-

lr r e s, l.rlev r.nodcllen vcjc.t incl til 7,3 kg +
I ijie l Lrllnclstof. Altså i alt ca. 9,1 kg pai
I

- '. -* -- .- -:.-.. ,.--...(r.l)t-tr"ir.'rsigesat!a:relctgodt,idet
lr;lii.r.ar:.:ri i.-.:ri.-,: I : --.. --r---:.
-'-: -..r ii.ig{cr.'jlcclr-rir-rgenatInodt'llen
,. ! !r' .,r:t\r'.n: i .,: ltrnt, .r1ltængig at hvil.-ti r]ttlrttu'rc ilr)tiallrn ltaJr ali i;rl-.it..:..,.
kc r' :.i|ii :'t' :tt:;r i ;:'i{it. j!'q llrocltcs ttlcd
Jeg lr.rt r aigt at b|trgc cligihtl:cr\ ()ct' iri
jce
.r11e rorenc, sa
har clcrr oprtim.rle tra'k- Lcil l)oitl:etr F.r Riri',cit't.> Fir r c;r1;1115, 911
rr--.:r.-r rr-r'- -. -

klaitp.r rttinc ror. Crauprrer/JRerkomnet koltl og fuetie ireclag i
med en sen'o tlel hccltlcr DSl391. Den har
en tr.ekkr;rft pa 5 kg og kan holclc 12 kg.
Prisen ligecr onrkring cic 500,- kr. pr. stk.,
s.i dct cr jo til .rt konrrlc i nærheden af. Djsse servoer hiu jcg til at stvle flaps, lrojclelor
og sidcru'. (,raupncr'/.lll l.rver ogs.r err

fcl.r'r-rar.

\lotlellen

godkendt af Lcif, og s.r skullc r i tlvve.
Moclellen lettecle cfter ca. 75 nrctcr pa asf.rltcn og cler skullc faktisk slct ikkc trirnr'r-rcs. I-idt usædr.anligt, r-nen nrirn htrr jo lorat r'.tle heldig.lcg havcle t: n dol problemer
r"r.rcd at landc rlodcllen, irlct det kr'.evel
rir-rgr..-scrlosonrhetlclcrDS332S.Detsrlar'- t-rosct tilr'ænning at flvve nrctl c1en. Deu
ie r ed rlt'rr sor\'() cl; .rt clerr kan r-rlontL.rcs skal flt'r.es hr-u'tigt og i skrrc Lrcr ægclser'.
i-la.i t
I)cn vcnclcr i hvert tillælrle ikkc iite pa et
Til .it tttrxLrt'isclc nroclcllen h.rr jer: r.rlrlt P.r llrctcr. Dct lvkketlc: nrig rlcrg.rt rarrrne
en SinrJet Iltll) iLrrbine, som trt'kker- c.r. (r lr.rncn trg i,rr.. en rci qtrrl lantling i 3. eller
kg Anclle tltrcicllr'r. .ri Staliiglrtclcn lral J. lLri:rrS.\ltrrleiltn cl nrcgct stirbil også
fløjet mccl cr-r OS'tl ,'lt()r\)r-, :!r jcg \ ii nrrnr i r,il l.ri e hastigheclcr'. Dct skylcles sikkert
atenSir-rrJct 12()()Lrulrit'r,.-r'!,ra!.. Lr jc-,,r'. rlt,:itrl.c flaps, sor-n dcrr trocls alt har. Dog
i min Rr'rialc siticlcr nrrrto:.1 ,:'..i. ::'r.r: , :k,rl tlet:iges.rt modcllcrr sv;r'\/cr nogcnfl1,e't, hr,orior dct cr norlr eltir*, ;r... --: .ri- ltrrrcle lige sa goclt som et klavcr; Irvis mogangsror i shri. I-cif I'oulstn h.:r- .:.:r :.r.ri.- toren ikke koler.
h-ct nt l.rr e ct lor til lr-lis, s()m g;i .:. :ilibiL:fttr cler-r første tr,rr fanclt jeg trcl .rf hr or'
nenrlctoptit-ualctrvk.\olm.r1i:rg..clct.rt okonomisk min Sirrr|ct .1200 r-notor cr. Vi
en furlriue tabcr trvk lrar lrlitr'n .<ai leclcs lravclc lar-et nogle taxitcsts nrcrl nroclellen
igennem ct rfr:.rrgsnrr, mcn clct jrclcr ikkc og jcg floj cn tr.1r på ca. J-5 nrinuticrs vatil at r'.u'c tilia.ltlct i nrin inst..r1l.rtion. rishccl. Da jeg kiggeclc i i.rnkcr.r cfter jomUndcrstcllct cr ct irf de nve fr.r Eurokit. irtrflyvningen obsL-r\ crcdc jcg, at del ikke
Teg hal valgi irt kobc noslc 3,/ i6 " (-l,ii r-nnr) clr slns r'.rr bmqt en litcr Lrræntlskrf. Jeg
fjede'r'ben til hoi'cclstcllct og ct Rob.rrt#652 hal cftcriirigende skiftct 2litcls t.rnken r-rc1
ben til næsehjtrlct. Dctte anbef.rles ogsa ..rf nrcd cn 1,5-litels. Dct skr-rlle \'ære rigeligt
Philip Ai'onds scli'. Jer kurre oqsa harc til en eod flr.retlrrp.r 7-8 mir.rutters varigkobt et skalarigtigt r-rnc1erstel, men clet hccl. Samticlig sparcr jeg jo 0,5 kg i stariiravcle va'rct nlcgct tllngerL- og natL11'ligvis r,ægt.
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Billedtekster:

1. Lrnding: \lorllcitrr

l.IrLl(.r llLLt :..-.-.'.

.-, : t,,rirr r,ilcr flr.rr'f(rt\(,: Pr .rt r,Irrnrt L.,Irrrr

2.

Trrrbinc:Turbirren er1,rqtneti I

3.

Dcn siclsic kl.trgrrring.
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S.rrleinroclrl: l\loclclletr er snt,tlrt p.r ili<(,nll ior.lr r ill.rt.n.

:ir \lLr:r:i.rlon:

Sk.tlrclonerni.

'.r",-.:-1

'\,i;.

r.

I -'-,

\.:-..:-i,

,.

t-t-

::

Sl

frrlltjr:.

KrænL<rrr,, .-.: l'-

:

ElEi
_: j I

:

l(l: lrrrtliqk.rl. T.rp.:-.;
ll:

lil nrrrst.nc. I)rr er i.rprr'pt be*ui':iclcr af tcqningL:n. Sk.rbclrrn!.rlre cr sk.trct

rr. !.,.,1t irlr,\ ,krit!t i ltLr:i.,ilr
-

9:

r-:

Lf.:r :.r,rllt'ucl.

I

:
;

r,,..i

:

ra

Frrrst.rrt: I)cn :to:t,, tj.t

f{'
E'

.&$dd!rdi*F
I

29

En foråtnsd ag
i

I
I

En hygge-, lære-, sludre- men frem for a1t,
have-det-sjovt-dag pa Hje.lm hec'le.

Sidstc vinter Lrlcv der pa RC-Urrionens
Fontlt]. stiliei ei :'r-ro|Ss]l1.ll tur HLC-sr-æ\clr. Dcl.-.:;r":L
, .. J
-.i-.
:1.:li:.:.:\(\:.::'j
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slet ikke var "rtnc," RCsr'ær'eflylere. Det var nemlig ]orgen Korsgård, fritflywer og turdertegrede som CL-
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Jørgen havde gået og ;crgret sig over at
det ikke altid lige var flyvevejr for irans F1B modeiler. Derfor havde han købt sig en
Highlight i tyskland og ville nu til at flyve
lidt "RC-chucke.r" ind i nrellern. Min indgangsvinkel var en smule anderlecles. feg

har de sidste år fløjet aktivt linestyring i
klassernc Shrnt (kunstflyvning), GoodYear (r.rcc), og Dic.sel-combat. Men jeg vil
ikke betegne miq seh' som Cl-mand. jeg
dyrker med -stor interesse alle former for

modelflp.ning, clerior cr rlet også bler.et til
lidt mere RC pa tlei sit.lstc. \u ma I endelig ikke tro, at je'g e r L.L.r.rt "omvcnclt". Dc
tre unioner vi har i Dan;l.rr< L.r.:k.tirigc:
sig med ke forskcl I ge {rc nc -':', .i.. rli i ningen. Alle grerre har lrr ur .j..:.- .i:.::rr<
og udfordring og jeg mcnrr .',i ii',,-:!l :.1{i

.-,

tens kan beskæftige sig med alie qren.. fcrr
fomøjelsens skyld!
Tilbage

til emnet.

Som diskussionen på Fomm skred frem,
blev der udtrykt et ønske om et lille træf
for dem, der havde lyst. JK tog udfordringen op og foreslog at r.i modtes på
Hjelm hede en søndag i maj. Det var samme weekend som fritflyveme atholdte de30

beeyrrderweekend, derfor meget belcj-

liqt. .Ule srntes clet r'.rr etr sod idc oe ret
hrirhqt cftr.r L.t'gvndte' tle forste forsigtige

--.:.: .',: l'.tl:erkc cr, .tt i!) .ri .i.trt .ir.: ri. ii.rf, :ns.l. t

:\

trrllcr mc!i !i. nr.!rqa:i::r\tio:t.: i iil-

f ECH'-moclelierr. Fl.rp:

rtl\.

L:-. i---:'j.:.

res

opr pra felqttt. 5a,
*ik .icr i.iutisclig krrnkurrence i hvem der

kunnt' thre ric. længste tider. Mødet på
hederr blev imodeset med glæde, nu skulle vi endelig møde, dem vi havde siddet
og snakket med på nettet. Som nogen vii
huske havde vi sidste år et forrygende forår og en kanonsommer. Det sr.igtede dog
lige den rveekend vi havde planlagt. Beslutningen var dog taget og biler-r blev
fyldt med familie, madkun'og modelfly,
og turen mod Skive kunne begynde. Stille

og roligt beglmdte folk at komme dumpende og mange - "næh er det dig?" og
"Goddag" - blev udvekslet.
Jørgen viste os uc1 til fh'r estedet og så i
gang. Pa smntl .ri den noget stride brise,
blev vi enige om ikke at i11'r'e nogen konkurrence , nL.n .rt prrx e at lære af hinanr1crr. I iol.ct af tl.rgen lykkedes det enkelte
.rt f;,ngc' lidt termik. Selv husker jeg den
i-.e.istc tr,rr, som r'ærende lige omkring 90
sek. ior mit eget vedkommende. Desr'ærre
var det ikke muligt for mig, at blive hele
c-1agen, så derfor overlader jeg nu ordet til
Robert og Lars, der vil fortælle om deres
oplevelser.
Robert:

Det var lidt sjovt, alle korn næsten samtidig og der stod vi så, lidt trippende og
præsenterede os selv Det r.ar næsten som
at komme ti1 en familiefest med masser af
fjeme slægtninge, lidt kejtet men hygg"-

ligt!

Så skulle vi ud at flrn.e. \/i korte ca. 500r.n
ud af en grusvej og så r'.rr vi der. \ii pakkede ud og fandt ud af hvilkc frekvenser vi
hver især skulle f1n'e pa. Det blæstc- clesr'ærre rimeligt kraftigi, s.r vi h,trldi rr: i 1æ.ri

nogle træer. Bortset fra b'I.æsien

lar rt.t rig-

tig godt vejr og der var iin iernuk. L icmiandt mal'r en boble rrs i.ilqte
den, røg man meget hr.rrtigt t'.:5:.i rg:vinden, og når man sa ville h;eI-i .', ::::r.:n
nødt til at d1'kke t'h'et irenr o{.ir:'. ci :-=;rte al højden til. Det r'.rr;r'r{.:--: :-.rr. rr

pel-l var, at

kunne man jo b..rre kaste si: rl'.' ::.:.
I løbet af d.rgerr L.ler

.i.r

:1.'

r: ::-r i :l,re

forskellige f'h: \ i star:..1. ::'.,: ---- C .rrrr'.
Setrere l.ri cdc \.i oi:,: l'.,' -:--,::.::r.i .:cnt.

Jørgen

gal

L'n Lier..:.--:-,:---:-.i--.l-nins

med en af h.rn-. ktra-rrtt:lJc'l'.--c=--.'r. Dc't
var spæn,.lelr.lc .r: - l . . ::.:: :::::l',r cmc
gør og megei .:f ;e: -*::. -'i:... ;'.:-:i'r:cs tii
HlG-t1n-ninq. De:'nlei i:\: :--J.-: :1c!-1
El-sr'ær'ere o{ .ie kt:t-r :turc ri- .jc,:e ic: :
blæsevejrei. Ieg tunne lc.i :trresi-[r- m:q a:

der kunne i'ære tlolet med rm s\'æ\-L.re,
men dem lar cler ingen der har-de mc.d.

Til slut pa dagen, r.ar vinden taget sa
meget til at vi, iandt en lille bakke og fløj
liclt skrænt på den.
Det var en utrolig god dag, og det var
fedt at flyve på heden, det gode ved
HLG'ere, er at, dem kan man flyve med
næsten alle steder.

Jeg ved at der er mal1ge, der render
rundt og flyver med 2m sr'ær.ere. Det er
sikkert fint for jer, men I skr-rlle L'rrove .rt kobe en HLC'er næste sang. Det er jtr ikkr'
nodvendigt at kl:te.l.'n :rvrr {ln!..ic i..lr.
også

fint hojstartes.

Lars (Propel-Lars):

har..iltir'l r'ærei imponerei nar man ialrr:r HLG - at finde termik uden
hjælpemidicr af nogen art matte \'ære ultimativt. Sa r'.-:r e-ler en lra klubbcn der satte
sin HLC-Dsco iil salg, og jeg startede en
håd pa FLrrLrm, Cod HLC sr'æver", for at
finde ud .rf om jes skr-rlle kobe den, eller
om der maike \':r anc-let der skulle købes.
JK tog initialr.c: til ei træi pa Heden, da
vi aldrig hai'.ie lai: sådan et fbr, og jeg
endte med at ki.i.c en Lil.elle. Competition.
Jeg var meger inno:rcrc'i af den første

Jeg

te og skrev

gang jeg kastede - urie n ir.mrik f1d den 35
sekunder, så hvad kr.rrrne rici ikke blile til
når jeg fik lært at kasie rrs dcr var (ntere)

termik i luften? Det maitc'L.lile siortl
Ved træffet så det ud trl :li ti aile var lise,
men efterhånden var der i-ler.. cier L.rod 1
minuts grænsell, og jeg i-.rr ved ai mode
kaste-muren. Roberts "\linitus var imponerende, og kurure noget min ikke kunne:

fl1'r'e mod den friske vind, uden at tabe ret

meget højde (blandt meget andet). Jeg
lrældte efterhånden 70 gram ballast i min
Libelle, hvilket hjalp meget, men min arm
var r.ed at give op, og flere af de andre konverterede til højstart (de slyngler l-ravde
krog i deres HLG, at tænke sig..) , så jeg
blev fristet til at flyve lidt med min el-svæver. Det gik til gengæld fint, for alle disse
eksperter fik mig lært nogle grundtrin i
termik, så jeg fik et par gode ture, bla. med
iermik i 30 meters højde, hvor den stakkels
Sunmerrvind måtte kurve på højkant for
at tolge med. Det var rart.
Lars T. r'ar lusket længere og længere
r'æk med r.inden, og pludselig lagde Robert mærke til at han havde en de'l længere t-h'r'etr-rre, i tine hojc-lcr. Så r'i uclforskec1e

det vildt imponerende at se sådan en blive
"slynget" i luften. Selv håber jeg at have en

klar!
Jeg håber at denne liile historie har givet
nogle af jer blod pa tanden. Vi var små 10

"mænder" sidste at men kan sagtens være flere. Heden er i hvert ialcl stor nok til et
par hundrede!
med vanten. lnd i hulen og byg jer en
er
medlem af RC-Unionen så det forsikringsmæssige var og er på plads)
Vi ses på heden.
Ruben Sonne.
Så på

lille svær'er. (Alle deltagende piloter

i iste sig .rt r';rre en
l.i. rlclr ro\ cr. nrr-,lt rrrrr
k'li,r'rc. sa ku.nr'r'i lel ogs.r. Sa r i iloj

iæntrme.nct. Det

:krJlnr:\)nr lr.:n
h.-in

Artiklen skrevet af

f'lrri

llobe'rt l)anielsen, \\bodstock;

Lrrs li.rsnrussen, A\{C og

.l<le:nr i en elterhantlc'n rei irisk vincl med

Rr:t'en Sonrro, \ Iicl tl clsk \lodel ilvveklub.

qranl s\-æ\'ere, med latterlige lave

Fotos af Jorgel Korsgard.

l1l{--r

planbelastninger. Af og tii iøsnede der sig
bobler nede i "gryden", som dannede forlandet for skrænten, og vi fik lidt termik
med for pengene. Det var en god måde at
bruge den kraftige vind, og spredte termik
på.

Rubcn med STEIIONE lige før han ka.......nej han

Siden "Hede-turen" har det vist sig at
det ikke var et tilfælde at min Libelle ikke
fløj længe på kastet. Piloten har det ikke i
sig. Et dårlig kast kan opvejes ai gocle er'ner til at f.rnge termik, og en darlig tcrr.r.riksognirrq kan komren:L-res .-ri L-i godi (ast,

srrvltcr da bare...

trg n.rr cler {.rr oF r cr ht-:ere h.elh.'.j td;rl;gl k:s: .-g ti.:r-q ierntik-srrqninq) L'r det

t.i til :.i ..'ære æriiq: Der sk.ti bmge tlere
pense. hvis det skal ga godt. En SAL (Side
-\rn.r Lar.inch - red.) model kunne gøre for-

skellen. Libeilen kunne ikke lide at blive
SAl-kastet (den rullede hver gang), og jeg
sl.ntes den fortjente en revanche, så jeg er
ved at ombygge den til SAL (Slap Arm Libelle), med krængeror og enkelt knæk. Jeg
venter lidt med at investere til jeg har set
nogle SAL'er i luften, hvilket der skulle
være rig lejlighed for til næste hede-tur. Jeg
glæder mig til vi ses igen. (Det gør ikke sa
ondt at tabe til nogen der har bedre t'ln'egrejend mig.)
Som afslutning på denne lille hymne om
et HLG-træf vil jeg bare sige: Efterfolgende blev der på Forum udtrykt ønske om et
tilsvarende arrangement i år. Datoen er
endnu ikke fastlagt, men indtil videre ser
det ud til at det bliver inden Grindsted

Open, og sanune sted som sidste
\lange af dem, der var med, har

ar.

opmstet ti1 de noget mere avancerede SAL-monr.r

deller. Og efter hvad jeg har set pa nettet er
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Nej, der er mening med overskritten, tbr
under en vintersamtale med redaktionen
kom det op, at ilere klubber or-en'eiede at
lave byggekwser for piloter, der for længst
havde slidt iuften gmd med ARF modeller, og nu ønskede at springe ud som selvbyggere.

En folde-ud tegning
I
I

til

formålet ville

være godi stof i Modelfl)'venyt, og om jeg
havde nogle ideer.
Den gmblede jeg på i et par dage, da det

i

mig. Hvad har vi
egentlig gang i? Kobraen, Sea Hawk og

pludselig slog ned

Draken var for længst opfundet, hvor ingenARF model overgår de to førstnær'nte i
"krølIer" i luften og ingen følger med
sidsturævnte, når gaspinden trykkes helt
frem og farten ryger op over 200 kilometer
i timen.
Det er rigtigt, Iød svaret, men ikke alle er
til små modeller med fart og ballade, så ...
Tilbage

&!

til rødderne

af

I
* e
raff ffi#dkffieffi q€gm#ffiffidåt

D\1I's moc-ieller tii sr'.=r trg Lir.e:lr-rng.

Siap e-utten gerdienl opi.=l:.*tr ..; i.iev
or erialt tii at br S1ie en ar i.,rn;=r:r:e n.t
deller, steg hans seh'tillid til næsten uanede højder, ibrdi han nu oplevede t1r.r'ning

.
.
.

kunne bygges lige på bordet
kunne bygges uden modeme kompositmaterialer
kunne bJ'gges uden brug af støbning
og vacuumformning

ikke med et aerodynamisk vidunder men
med noget så simpelt som en model, der
var lige.

.

Nutidens rødder

Med "lige på bordet" røg alle fly med

Modsat fædrene kommer den nye pilot i

parasolvinger og biplaner

dagpåbanen med enARF model, der som
en selvføige er lige, og oplever først den
skæve models rædsler, når han har dristet
sig til at fremstille en model, der selvfølge-

lig ikke er en begl'ndermodel, på egen
hand, og følelsen af fiasko kan være

så

stor, at manden i bedste faid har bygge sin

første, eneste og sidste model, og går tilbage til de færdigkøbte eller i r'ærste fald helt

ud af hobbyen, fordi færdigmodelleme ikke længere byder på udfordringer nok.
dropper

kunneb)'ggesmedtittings,somfindes

ved enhver hobb;'h6n611s1 suppieret
afindkøb ved lokale handiende.

i kassen med
"senere projekter" og ligeså diverse \{rWII

jagere og tilbage var Westiand Lysander
og Fieseler Storch.

Lysanderen er slet ikke så vanskelig, når
man omskriver den originale byggefilosofi med et firkantet rørskeliet med påsatte
"formers" til et h'æskellet med enten påsatte ditto eller mellemlimede plader af blå
skum, som så slibes ind til omtalte "Iormers", men ved nærmere eftertanke, var
den nok mere velegnet som model nummer 2, så det endelige valg faldt på -

Da det grå guld var gyldent, mødte folk op

på pladsen med en i vinterens safiunenflikket højvinget siderorsmodel bygget efter opskriften stift understel, der absolut
ikke kwure fjedre og dermed bidrage til at
modellen hoppede under landing, en krop
solid som en planke, da det var den og ikke understellet, der skulle tage chokket og
et par stive vinger opbygget med D-bokse,
som det var plat umuligt at rette op, hvis
de var kommet skæve af byggebordet, og
det var de som regel altid, hvis ikke piloten
havde trådt sine bamesko med et udvalg
32

I

tænketanken

for en "begyndermodel tbr
viderekommende" var reelt nok. \u var
det bare at finde en model, der på en og
sanune tid kunne udfordre den drelne pi
lot, der ikke var til fart og kunstfll.r-ning,

Behovet

og samtidig sikre ham en succesopievelse
og ud fra det, opstillede jeg følgende kravspecifikation. Modellen skal:
. have et rigtigt fly som forbillede
o være på mindst 150 cm spændvidde

o

være til både el og brændstof

Fieseler Fl 156 Storch
- i semiskala
så

udført som ambulanceflyve4,

vi slipper for

tilgift får

at lave geværkuppel og i

2 ekstra trekantede

mder bagersi

i kabinen, som vi på elflyene kan lade stå
åbne som afgang for køleluften.
At lave en vellignende Storch er ikke noget problem, men at lave en model, der flyver som en Storch er noget ganske andet.
Storchen var jo reelt ikke andet end en

med en forvokset motor udstyret ultralight, der kunne starte og lande på en uko-

'lI

a

_=æ,

!,i

lig kort bane,

fl1'r,e utroligt langsomt og
vende på en utrolig lille tallerken.
Tape og

ternet papir

Bl1'anten m.r-. ble.r, hentet frem og

papir ta-

pet sammen, og sa gik timeme med at
konstruere en ve.lli gnende letr'ægtsmodel.
Krop og tingL. iriitil. rorlr'crrdiqr is 1.tves spinkelt. Kro!.p..r :.:er i!'::rei ncLi
tynde lister, der kun ltar- r,, :-:-:,,:. ... :..:i
ianding, hvis nnderste..le: :.-;r:: -,:= :..godt som på originalcn, trs .. r:Se::-.. :--.
tegnet med spinkle lisier lrs :jr'5=: :.-. i:
det bliver stræbeme, der b:tle *..'c-i ic:.
nødvendige styrke holder vingene Lqe..g
i tilgift eor det muligt at jnstere sig rrem til
både u.ashout og; r-form om onskeligt.

Vingen er ikke tegnet med originalens

It
I
I
'I

flaps og f..rste forkantslots, men korden er
som kompensation øget med 15')1,, og rod
og tipper er udfbrmet så det ser ud, som
o- slotsenr'er dcr.
Spændi'idt'len bliver tæt omkring 170
cm, og for at f.i tinsene til at gå op i en højere enhed, bliver cler brugt materialer og
metoder, der norm.ali ikke ses i sammenhæng med modeli'h; Iiqesom vi kommer
til at genopie\.e et p..:r for længst glemte
byggemetoder med mir.drc- dtr da har lånt
en tegning fra hah'tred:eme .rf bedstefar
og har forsøgt dig med en \ icton'eller en
Pimpemel.
Tegningen er færdig i kladdeform, bi'ggeriet er påbegyndt, og jeg vender tilbage
med en stafusrapport i et senere nlurilner.
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Lars Pilegaarcl
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Et byggetip
Ved at lime små stykker elastik ned i slidser i depronplader laver man nemt og billigt ror-

hængsler

i

indendørsmodeller. Billedet viser sideroret fra Robert Millers hjemmekon-

struerede Jodel.

Tysker i forklædning
og sted på Midtsjælland. De tre "engelske" insidste vasionsmalede modeller har tyske rødder
nummer om at indsende billeder af - trods malingen kan mange nok genkende
kitbashede (modificerede) modeller op. en populær moclel fra Multiplex. FlemBilledet er taget da de mødtes til en rask ming fortæller at han har en "amerikaner"
gang vinterflyv.i.g på Flemmings land- på i'ej med det samme tyske ophav.
Flemming Sørensen, Kim |ørgensen

Tioels Andersen tog udfordringen i
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Skive far ny

AV

bestyrelse

mrn

Skive \lodelt1n'eklub har tået ny bestyrelse. Efter m(lnge år som tbrmand valgte

arm!

Kresten Ronne .-rt atga. For som han sagde,
der skal lidt fomveise til engang imellem.
Vi siger ham mange tak lbr det store arbejde han gjorde for klubben.
Dermed slutter det jo ikke med hans aktivitetet som vi jo ved, kan han jo nok ikke

Tro det eller lade r,ære, men

sådan kan en arm komme
til at se ud efter et sammenstød med en lille skummodel (enAme Hansen skummodel).

slippe det helt.
Fokr modiagct fra Jørgen Holsøc

Den ny bestyrelse.
Formand: Ulf Larsen. Petta-vei37,
7800 Skive. T\f . 9752987 5
Kasserer: Leif Eiskjær. Vindevej 18,
7800 Skive. T li. 97 a279a2
Poul Heino B.rkkcvej 8, 73-10 Hojslci'.
Ivan Pedersen Kirsr.L.æn'ci i6. l:.r'.r Skir.'.
-n. Hvi.jc'.::
Jan Nielsen Blkkcn
7860 Spøttmp.

RC-unionen
\

In
l:

ft

tl

Danmark

-/

Find Forummet på: n'n'n'.rc-unionen.dk/nvtforrrnr/clcfault..rspr og læs melc om dc enkclte (og andre) gode emncr.
Kan det nær'nte indlæg ikke urniddelbart sr.s, s;r r rlg side unelcr "Pa*t'", tii du fincler jndlægtet. Da dct er et tcnrmclig
brugt Fomm, og vi lrar en forholdsvis lang produktiorrsiicl, er clet s\'ært it \ ære ltelt "Up to dite"

Div. Forum

Indendorst-1l-ning: En Lille Lækkerbisken
Ruben Sonne har fundet en lille hot "sag" til indendørs og viste den her på Fomm, det medførte vist en del
bestillinger pa dette lille vidunder.
RC- Freaks Proiekter: Saab T-17
Henrik har besluttet, ai da der ikke fandtes nogle udgaver af dette lille trænerf-lr; ja så måtte han selv lave et.
Det var der en del der ikli.e kurLne sidde overhørig. Så nu vil kun tiden vise hvor mange T-17'ere der flyver rundt
på landet modeltln'epladser om et års tid.

Ruben Sonne

Henrik

Jet -

modeller: Det blev en Super Reaper
Lars Rasmussen er gået egne r-eje i r-alget af sin første Jetmodel samt turbine, han har valgt en Frank Turbine
\-74også den Super Reapet som i modsætning til (næsten) alle andre turbinefly er denne opbygget i træ.

Lars Rasmussen
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Efter en vellykket eksamensperiode sidste

vinter blev jeg enig med mig selr' trm, at jts
trængte til en beltrrurinq. D.r ieg altid irar de dromt om at t.r miq et \'.rnr-it-l\ L.ier' .ier
clerfor senrlt bud efter en C.rnad.rir CL{1i
fra det h'ske lirma Aeronaut. \Iot-tellen er
relatir.tæt på skah, og man kan øge skalaligireden eiter eget crnske og meengden af

fritid.
Konstruktion

Kroppen kommer som en meget velgjort
glasfiberstøbning, og der skal ikke gøres så
meget ved den. Aeronaut anbefaler selv at
slibe gelcoaten af, hvilket jeg sandelig også
gjorde. J"g ft ikke målt, om der var en
vaegtbesparelse, men i dei mindste hænger malingen bedre fat på den slebne overflade. Inde i kroppen skal der lirnes enkelte spanter i, men alt i alt tager dette ikke
megen tid. Den store halefinne er også
støbt i glasfibe4 og her skal selve rorfladen
skæres ud og hængsles.

:t.L'e t

,,1 drI cl- tr)l'si,
r..l'. P;'r-l.tr..'it r:.-.:ti:\ ri !1r',ri --.: rt'..:'..--:.':'- l--:t lt.tl ;.:i tilil :kor.' itlc .rt irtclbvgge
r:l=:s.'n.g1 ..g i\;i::.r.=\ iie rrafl-ulr. F-I- i1.rp:,.rt r11Jlr :to;rp.'1 ()P Lu far bntg for at
ier .rt hate rlojet me'tl dette i et stlkke ticl, klø sig i sk.t'gget.
Fabrikken angiver pii tcgningt'n, hvorblev jeg træt ai det slup, der r.rvægerligt er
i kabeltreekket (i hvert fald i mine model- dan installationcn hl il.rps k.rn sc ucl, rlen
1er).Halefinnenhavdepådettidspunktal- alligevei tos denne nrodifikation lidt eks-

ligevel løsnet sig efter et smækkys fra moder jord, så jeg flåede hele finnen og haleplanet af. Der blev sat to af de små C-261
servoer fra Graupner i. De er præcise, lette, billige, treekker lav strøm og er i gmnden ved at være eneherskende i mine llvvere. Ved at sætte servoeme i halen og
traekke rorene med kulstænger er styringen bier.et enormt meget bedre, og denne
larsrring kan i virke.ligheden anbefales til
mange rnodeller
Vinger og haleplan bygges op med rib-

tic1.

er særlig stolt af, er heerrgslemc-, som jerg

iik

skåret med en CNC- lasersk;:rer'. l)ette var

selvfølgeiigt for at sikre, at cle alie bler'
ensartede,menvistnokogsåforciijegsyntes, at det kunne r'ære sjor,t.

Fabrikken foreslår to p;earede speecl -100
motorer som motorisering. Folcli clc't godt
måtte være lidt speciel r';rlgte ;cg i sterle t to
af de relativt nye AXI 281+- il p,r J30 gram
stvkket. Det er borstelrr\rr !lr()torer af tjekkisk fabrikat, og rle r-r nvcleligi iorarbejde-

ber,og jegharefterfølgendekonstateret,at
de er meget solidt konstruere-t. I virkeligheden c'r vingen nok en smule h-rng, og de.Dr.fr-rngererc.iicr.russe-nl.iuferprincip-

'db *
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Blantlt andet skal virtsens Lragkant
slibes, så cle passcr mcrl tlapsenc. Dc't l,vk*
kedes dog alt sarnmen, og en filg, sorn jeg
tra

pet, der er kendetegnet ved højt moment
ved et lavere omdrejningstal. Resultatet er,
at de kan lrække en stor mølle, og det var
lige hvad der skulle til her. Egentligt er
motoreme lidt for store, men på den anden
side har flyweren et seriøst kraftoverskud.

Starter kan nogle gange bare være et
spørgsmål om at sætte modellen på jorden

foran en flok måbende lystfiskere svømmede jeg ud oghentede modellen, der flød
fredeligt rundt på ryggen.Det kostede en
regulator. Nu er de to regulatorer forseglet
med silikone lim, og der trænger ikke
vand ind længere.
Siden hen har jeg forsøgt mig med
vandstart igen, og denne gang gik det bed-

Resume

Ellers skal det siges, at det med start og
landing fra vandet er enormt sjovt, og det
kan på det varmeste anbefales alle en dag
at prøve med et vandfly. Canadair'en er et
godt bud. Om end den er lidt stor, så ser
den godt ud, og har et fedt flyvebillede.
Hånden på hjertet så er min Canadair
blevet vel tung. I Aspach har jeg set AerG-

og give gas, startløb er ikke en nødvendighed.
Hvis jeg skulle ud og købe nve motorer

re.

Starter fra r-andet er serrerelt sr-ære, for det
gælder om hr-rrtiqt at få r'ingerne vandret-

nauts demonstrationsmodel, som giver

i dag ville jeg nok motferere mig lidt, %

te,>a r-ingeptniLrnneme ikke rorer r'...ndet.

end min. -{,ndre folk rades derfor til at prø-

sigte på noget lidi lettere, eksempelris no-

get i omegnen af en flFq)

grarrs

aussenlåui-er. Desuden sliarlle man mfot<e
sigte på lettere accuer end de l(}x 3{mHV,
som ieg flyver med for tiden.
FryYning
i qepterrbe:.stod modellen færdig,

..9+.

,'måtte være på sin

*rtid:a:n start fra vandet

r a'tsi :':::ringslr.

kt

til

:r er rcsr.ia:tr: (rnc. Jt
rnan sbFF€r sidelæi-. i c'n r'lo::n :kv li
vand- Det ser ret godt ud, og har man tætnet modellen ordentligt, sker der ikke nt>
get ved det. Det skal for resten undersfreges/ at det med vandtætning skal tages
meget alvorligt. Pyt med køleluft inde i
skoget, ventilationshuller kan transportere anseelige maengder vand ind i skroget,
så der skal lukkes til alle stederl
Sker dette ailisetcl.

gik ikke så god t, og

.....

æ

Schnitt

A-A, Al-A1

-cndekloppe

_

Vorschtog

=\=:-_=::
a'e

3,10mm

|!r-a[L0 o.f-.

v

r.63) Ru<lerhorn.

'

Best.-Nr.

7491

/06

(6Å') Londektoppe hier

vom Aufbou lrennen

(os) eotro s*rn
i.æ-)nonrniete d 2,5mm

indtn'k af at r'ære lettere og flyve bedre
ve med en lettere drivkonfiguration end
den or-enoler beskrevne og i det hele taget
holde oje med r-ægten.
Under alle omstændigheder flyver den
alligevel rigtig godt. Jeg ser frem til når det
bliver lidt varrnere, for så skal jeg ud i de
stille sommeraftener og flyve med min Canadair C1415, der får en fast plads i bilen.

'l
Referater fritflywning

...

Harreslev Modelflyveldub 30 år

t

,*

,

*fi
Herover: Mathias Zambach er ved at bygge sin vinge færdig. Man skal ikke
sætte nåle igennem listerne, for derved svækkcs de for meget.

TV: Bjarne Jørgensen har lige startet sin nybyggede model. Bedste tid blei' på
omkring et par minutter. Bemærk den miljøvenlige motor; en clastik!

Herundcr: Frank Dahlin, Bjarne Jørgensen og Fredc Juhi (i b.rggrunclen) koncentrerer sig vældigt om de små climcnsioner pa indendor.::rr'ilcllerne.

h

Fritflyvningsredaktørens hjemmeklub,
Harreslev Modelflyveklub, fyldte 1. februar 2003,30 år og havde i den anledning inviteret gæster udefra tii en teknik-byggeog flyveweekend. Der var i alt 10 modelflyvere, som kunne afse tid til en sådan
modelflyveweekend. Her blev der bygget
en lille indendørsmodel med gummimotor og uden fjernstyring, der blev aflroldt
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tekniske sessioner om GPS svstL-met, som
et vældigt godt supplement til de olrige
hjemhentningsmetoder, og om termik, der

stadig er. lige svær at finde tra iorden.
Desuden blev der tid til mange små hyggesnakke og en lille tur i byen for at spise
aftensmad
Stemningen var så god, at der blev snakket om at gentage arrangementet en anden

gang samme sted, da der er både indk'u.artering, værksted og hal til fly'vning indendørs, samt en flyveplads til udendørs trim.i.g og flW.i.g, faktisk ret så ideelle for-

hold.
Eneste malurt i bægeret var deltagerantallet, der godt kan være dobbelt så stort.
Jørgen Korsgaard

79r

un

[Jriftv

Nyt fra Fritflyverne
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5. ir
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FAl Licens
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rnr4-r

Jørgen Korsg.rard

Unionens adresser:
!Veb-admx':

rr-,r

*',itu di.

Formand (og post til):
Torn Orager
Nlanebakken 5, Dalbv
4690 Hasler; TIf.: 56 39 55 S5

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

l{æstformand:
Hugo Ernsi,Ægirsvei 38
7000 Fredericia, Tll.: 75 92 92 93
e-mail: hemst@post12.tele.dk

.i1,,,,$rxru.lt:.,,,..|i,'..',..,.!"3*dt,,,lg.!.'
-.,;S,'zr;1ur .,'..'.iii.r,
{E*itot'tir
1.-3. mai
Baltic + Estonian Cup, LIU
11. maj
Vårkonkurrence 2, Konger.rshus, Jørp;en Korsgaard

Distriktsleder Øst:
Bo Nlhegn,tsirkevænget 2, Gadevang
j-10{} Hjllerl.d. Tif.: {s 16 73 06

23.-25.

e-nrail: lrrr1El...): rr,.rii.tt.lr,..ik

Distriktsleder Yest:
Frank l)ahl:n.C'::;::: l
6880 Tarm.

Tli.'

:- ll l: :l

Borch*nius

\;:cchtx, CZI:

a- .,
-...-...

--.

'-'-.-'-:.

Krisiens

6270 Højbjerg, Tlf.:86 27 13 28

e-mail: Jens_B_Kristensen@mail.iele.dk

.-..-

Modelfl yvenyt / Materialer:
Jorgen Korsqa.rrd

Ahomrleg i, Ellund
D-2.1983 Haneierlitt, Tr sklarrd
TU.: 00-t9-f6tt$-fr59v

e-mail: jkorsgaardOionr.net

\r-r

::-.:::.:-..':. S.-r

:r.r.trrj.t rrS

tCnS].Lu

\trrrlic

:. Iens Il. Kristensen

T.ruior' \1K
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Crr;r. Rinkabr; S\'VE

august

Voros jeno Cup, HUN

august

Poitou, FRA

8.-10.

august

Stalowa Wola, POL

29.-31.. august

52 57 03

:.

2.-3.
8.-9.
4.-7.
\).j\\.

e-mail: kk@ringsted.dk

:.

\/\,1, Kurrszentmikkrs, HUN

Karsten Kongstad
Degnc'bakken 22, Vigersted

i.

-^,:.; s:---.

luil

Økonomimedlem:

Tlf.:57

tiU\

:--il

-,.--f 1.

PS. Krol'ersr-ej 26A

.1100 Ringsted,

:'-::.-:.: C..1..

C.-..,:. -'J--

WebmasterÆFNYT:
en>

Begt'ntlcnveekr.nd, Skive, Taulor' \4K

?3.-la. rn,r j
:l'.-l. .-':;-'rrr,
aa

F-mail:,-.i-:i-':.',.. :-:, :..:, :.

f

maj

september
september

Volkswind, Egeln, GER
Eifel Pokal, GER

DM,\est,Sklem

20.-21. september

Stonehenge Cup, CBR

28.

Høstkonkurrence

september

1

10.-12. oktober

Novo Mesto, SLO

19.
1.-2.
9.

oktober

Høstkonkurrence 2,

november

Euro-Fh. Bem, SUI

november

Landsmode, \'est.

Giro og medlemsregistrering:
Formand for udtagelseskonr t.en:
Peter Buchu'ald, Ellehoj .49, Hon
4100 Ringsied, Tlf.: 57 6{ ii SS
e-mail : buchwald@post2.ieie.dk
Unionens gironummer: 71 3-9535

I

0-starteren 2003:

I skrivcrrde sturlcl (23.2.(li) hclskcr' .icr iit'lt
r,r sikkcrhed ont tlemrc ktrnkri i'renccs .rfvi k-

ling, da fl1'1'spl'dss1"r yed E:kiic1-.h'tip r1r-riiqr is ikke kan .r1\'cnLlL.s, trS pl.rtlsen vcd
Hiile rocl el for' li1lc.

Interesserede bccles i god tid hcnve.nde sig
til clistriktsledererr, Bo Nyhegn, for .rt hørc

om genncmførelscn af konkurrenccrl.
Hvis det skulle gai helt g.rlt, k.rn man komme ud at fl1.r'e (rninus gasse're) pti Konpleushus lrede dcrr 11. rnai.
39

Lars Buch f ensens modeller ...

Nærbilledc af timer og
højstartskroginstallaiion.
Billcdet bl.rnder cn anelsc.

I
I

i
I

ir

li

Yi præsenterer her Lars Buch lensen fore-

løbigt sidste epistel om hans vej frem
up-to-date

FI

A

til

modeller. Der tales og

skrives om AK-2 og AK-3, og det er de mo-

deller, Lars har brugt som udgangspunkt
for sine byggerier. Der er foretaget en del

"lntroduktion - Bygg" let modeller 4:4"
Detic cr dcn sicis:c ;:::^.- .-:--^:-:ri F-.\ sr-ær'eniodeller, som ligger i området mellem de
ireii sin'.rle ir,.5':-.i:: ::.-o:.'--.: ..I -.-.. .::.ac.:cele konknrrencemodeller.
Ju: \ ;-Cie l: -.-:i tr u: .:.-::--: ::J'!'\: ':; .:: ict. Den ene model ville blive helt i tr;e og den
anden noiiei vr.:e :.rvc ::--.: :,--i--tr:r.: -:: c: xuliilrer udgave af AK-2eren.
\ insens opbvgning f'rlgcr,ie akrueiie princippcr ior kulfibcr modeller', som de blev beskrevet af Jorgen Korsgaard med "En solid p1161". Tak tor .rt du E5ide.r vise vejen Jørgc'n.

Gid andre gad gore det samme.

ændringe6 som han dels selv fortæller
Modellens baggrund:

om, mens andre lige skal nævnes her:

AK-2 (træmodellen):
Inclen ingerne cr gjort

ribbt'nttrt'.

Derr

1

cm længcrt', og clt.r cr ert

forrcsit Icbbint er

1,5 nrnr krvcls-

fincr, og elcr cr kullibercdpstrips p.r rilrbt'rrrc. Stril.s€rro L'r

linrci

incl ovcr hor eclbj;tlker.

AK-3 (med kulfiber):

rrtikt'l *
"lln soiicl pind", og torsionsbokscrr cr opbl'gget af
l-krvecllisten cr ændrat som i en tiilligc'rt
1 rnm b.rlsa med nr.rssefvlden 0,1 i

tippcrne og 0,15

i indcrvingcrne..
Vi givcr nu ordct til Lars og hcnr iser i rl rigt til
dL' k) tegniilgcr, som ('r de originalc JK tc.gninger.ri
AK-2 og AK-3. Og l.ars skal n.rturliuvis h.rvc lusind tak, fordi han har lraft lyst til at skrivc til vt>res mcgct flotte blad
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AK-2 lyder som et russisk maskingevær,
men dækker over at Jørgen Korsgaard i
1993 har designet modellen til sin søn Anders Korsgaard.
Dengang blev kulfiber materialer og radikalt ændrede vingeopbygninger introduceret. Det nye var at man skar profilerne over på midten og indsatte en "solid
pind" i kulfiber fra top til bund i profilet.
Princippet giver maksimal styrke, samtidig med at kulfiber i sig selv har større
slyrke end fyrretræ.
Jeg fandt AK-2 interessant tbrdi andre
danskere har prøvet den af og den bygger

på principper direkte anvendelige

r-ed

kulfiber modeller. Faktisk kan man sige at
AK-2 er skabt som en træ-version af en
kulfibermodel med samme konstruktionsmetoder.
Begge modeller skulle udstyres mecl
bunt kapacitet så jeg har mulighed for at

blive fortrolig med disse

udfordri-nger.
Som sagt så gjort, men det viste sig at blive
en ordentlig mundfuld!
Beskrivelse:

AK-2 har proportioner fr.rldstændig identiske med mange kulfiber modeller, hvor-

for den på afstand ikke er til at skelne fra en
sådan. Tættere på ses forskellene og
spændvidden ligger på ca.2 meter og 7 cm.
Vingeprofilet er i begge tilfælde med Dbokse som giver større styrke
Profilet er helt lige på undersiden fra forkanten frem til afslutningen af hovedhsten.
Det er praktisk når vingen skal samles.
Vingens opbygning:

På træudgaven starter vingen med en
massiv D-boks, demæst den nævnte solide pind, ribbesektionen og slutter af med
en 20 rnm balsa bagkantliste. Det svære
ligger i D-boksen, men jeg fik den fremstillet i Trlland og så kunne jeg gå i gang med
"prinden". Den blev hurtigt lavet og blev limet direkte på D-boksen. Profileme er lette at lave fordi de er uden indhak til listeq,
men man skal huske at profileme er længere ud mod tippen på midterstykket af
vingen på grund af at listen skal spidse ti1.
Jeg gjorde krydsfinerwebbingen ekstra t1'k
og limede Capstrips på profilerne for større stivhed.
Vinge og tip slibes i smig og limes direkte sammen i knækket. Der forstærkes med
let glasfiber på over og turdersiden. Samlingen skulle derved blive stærk nok.

Vingen blev beklædt med almindeligt
kraftigt Japanpapir.
Kulfibcrudgaven blcv andcrlcdcs, men
når det kom ti1 stykket var det ikke rei nie-

get. D-boksen var blevet alt lirl tung 1.a
træudgavcn, så jeg valgte 21 l;11'g' .lgn srprbygget med ribber for hr.er t cni. Dei r.tr
en smule omstændigt, men dcr L'icr sr..lret
nogle vigtige gram. Hor edbir-tru:. lilgte
opbygningerr som beskrer r.: , 'u:r strlitl
pind". Materiaienre h.'rr \'æ:si ontiilnq -1
gange sa d],re sot-u c1e "rrkc,r:,.^u" 11ctt€rialer mcn stærkclc o{ l!.:i.::U. igi {ltrrde
meget r-rd .rf ai ciicrl-rr,c r .n:.rne med
tynd tf-lvc1 crr tl e e p o ri . r.. :.-. :':.,: : : r. ten ik^
ke h.rr særiig siai' \!):t::-ii:l--:.'lu rtcd rib-r-iei
beme. ..\lle s.rrr.,lctlrricl'
s,mpelthen
smurt irrd ieptrrr. Tr!-k.-tnt!.rne ur pa kulfibermodeller ekstr.r vigiige - igen fordi der
er så lidt materiale, m.tn kan linr. pra. Jeg
bekiædte med det nr,e ICARE\ 32 polyester beklædningsmatcriale, og tlct virker
meget stærkere end traditionelt papil 69
Klaus Salzer Flies som mange
den vil vise hvor godt det er.

Lre

rrvtter. Ti-

Krop, cirkelsystem og timer:

mener jeg vil r'ære i stand til at fremstille
er1 simpel version af det. Resultatet er et
Lrr-urtsystern som kunbenytter to liner i steclet for tre.
Bunt krær'er at halcplanet skal op at
s\'æve over kropper.r, således at haleplanets bagkant kan klappe ned og la\.e negativ indfaldsvinkei. Bunt mek.rnismen i sig
selv er lidt kompliceret og skal ikke gennemgås her. Du kan blir.e merc kkrg på
emnet i diverse udenlandske .rrtikler. Der
er desværre ingen danske Lrut-rt-fln ere,
som har pllbliceret noget om emnct i \ IFN
de seneste 4 år. Forkanten ai halcpl.rr-ret
skal omkring 15 mm op o\.er batkroppgn
og det \.algte jeg at opnå med err 3ri .tlr-r-

miniumspind som bler, limct igc.nnem
kroppen.
Til at begynde med lavede jeg en opl.rvgggi
krop i balsa/fyr, men efter mange knæk p..r
begge modeller endte jeg med en glasfiber
og en kulfiber krop. Her bør Jørgerrs oplæg
følges. Jeg brugte meget god tid på rcparationer af bagkroppe og eksperimentering
med buntmekanismer.

Haleplan:
På træmodellen er haleplanet ret sædvan-

ligt opbygget. Anlægspunktet til kroppen
har jeg flyttet 1 cm tilbage fra forkanten,
hvor en lille h'æpind hviler på toppen af
aluminiumspinden. Delved behøver bagkanten ikkc ber'æge sig så langt for at nå
optimal vinkel. Vægt 11 gram. Jeg har larret lidt om på ribbe tbrdelingen, men
grundideen er vist bevaret.
På kulfiber modellen blev hovedlisten
forsynet med en capstrip på over- og
underside af hovedlistcn. For at styrke
bagkanten blev en capstrip limet på højkant ind mod ribberne. Jeg har ikke set det
ior; men jei; tror det er rigtigt at gøre det.
jee beklædte haleplanet med noget [mdt
ialvet rodt Mylar hjemtaget fra Amerika.
Der er relativt fa ribber og krydsribbeme
rog r-rd. Dcr.r samlede r'ægt havnede på
bare 8 gr.rm.
Flyvning:

I skrivende shrnd er der en hel del flyvning ti1 gode, men h'æmodellen har allerede haft flere gode starter og ser ud til at lig-

AK-2 er grundlæggende meget stærk og
begge modeller sktrlle udstyres med bunt

.AK-3'cror

rne'cl Larsl

teknologi.

Træmotlcllcns linger blev vderligere
sh'rkct oq Br-Lni-tekr.rikken blE'r' Lr.rseret pa
cn Cirkclire krog oq !.n ganrrel 3-ir-r:rktion: S.r.i.:i.r:tr- '. j l'.: .,:. .'::.-:'-:, . l'. :'
rcitcrentir :l=r. Lr . --. ji- r- :: . i --.--perintun:.:'. :'.: j .:.:- : -- - .. .: -r: -meget i.rr'

s\

<'.': :- ::-=r:' j:-.::- - l'

Ile: ki.lricl .ie'-.. Dul

r

I .r-rr

--'r t--..t

:

j

:. ll

Iorgens oprindelige tlc':isr.r. i.,ur cS er riifreds. Kroppen har en h.rrci kemc'i cluraluminium omkring kroqcrr og r ingens pianotrådssamling. Resten er i kn'dsiiner, fyrretræ og lidt balsa. Jeg valgte at laegge et
profil ind i firuren som vil trække modellen
mod hojre.
Ti1 kuliiber modellen købte feg en IMG
enhed, strm incleholder både timer og krog
fbr bare i0 USD. Umiddelbart ser det ud
som L\lC hllr tlet stærkeste tilbud på buntteknoloei, rrq cnLc(lcn sat'igen hos mange
modelt-ivr-crc. Frrrkroppcns design er meget s$'ret.tf Lrr,ntc:rirtcltn oe ligner her andre buntmoc'lellei. Iq.'r, llcd halde materialer de centralc stc.'iL'r o* L.lorlere de andre
steder.
Jeg valgte at udvikle mii heit egei buntsystem fbrdi jeg i forstc rrmS.:rS ikke forstod den gængse tekntrloqi og ftrreli jcg ikke mente, jeg ville r'ære i *siand til ai fremstille delene selr'. Sidenhen er jeg kommet

til at forstå den gængse teknologi oe

jeg
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fle pænt i luften. Den h.ernmes dog af at
r';cre blevet for tLrng. Je'g forverrter bedre
præstationer af kulfiberversionen prim;ert
p.i grund af lavere vægt, mirrdle r'ægt
virrgcme og mulighed for størrc ud*angshøjdc i højstarten. Fremtiderr vi1 r'ise om
dct holder stik.
Til DM 2002 lavede jeg et pirr st.rrter med
tr;cmodellen og jeg fikbturtmek.rnismen til
at virke efter hensigten. Moclellcn maxede
ikke, mer-r det skyldtes dårlig luit. \4en jeg
har muligvis nogle buntstr lt til godc, da
selv erfame modelflrrycre k.rn have store
problemel med deres bunhlodelier. Det
var tydeligt at se ved Scania Cup 2002.

Kulfiber

Styrke:

HøJ

Meget høj

Middel

Svær

29
b

83

Antal dele pr vingehalvdel:
Ribber
Lister
Webbing
Fyld

4

6
17
8

Stk i alt:

56

111

L22

93
93

17

Vægt:

Venstre hovedplan
Højre hovedplan
Haleplan
Krop incl. alt
Vingestål

Min træmodel var allerede klar med første
testflywning r,rltimo april 2002. Eftcr nogle
fine højstarter valgte jeg at lave en bunt
start. Timeren var indstillet meget uhensigtsm:essigt, hvilket restilterede i et lodret
dyk efterfulgt af rygflyvning og oprctning
lodret ned i jorden. Det så meget flot ud,
merl var indledningen pti gentagr.rc lcparationer afbalsakroppen. Til DM 2002fløj
den mecl en ny barlsakrol) sortr ogsa Lrler'
knækket efter en hojst.rltsir'jl. Delcfter
blev tr;ckroppe clroppet ior ur igt p.r nrinL'
F1A modeller.
Jeg hat investeret meget ticl i at r-rclvikle
mit eget reelle altemativ til de ør'rige Lruntsystemer og processen har r';erct meget
tidskrær'ende og brolagt med en dcl skrot-

tcde ideer underr.ejs. Effekten harr'.rret at
det tog ekstra lang tid at f.i en færdig model i h-rften salmt at der har r';eret for lidt tid
til almindelig lræning. Det sidste synes jeg
har r'æret irriterende. Jeg el dog nrege't tilfrctls nred nrill str)re lrl-t .rl cll'.rlin:lt'r'.
Den store'br-rndlinic er at kulfilrcr og IC.\REX reducerer \'ægten og iolote r stvrktn.
Jeg kan derfor glæcle mig or er igcrr at e.jren F1A model som ligger tæt p.r dc' magiske 410 gram.

Lidt eftertanke:
Jeg synes egentlig ikke det har r'æret sai
s\r€ert at arbejde i kulfiber. Der varr et par
svipscrc undervejs, men de vil r'ære undgaiet p;i næstc model. Jeg har svært ved at
acceptere prisen på kulfiber som er omkring 5 gange sa dvr som tilsvarendc glasfiber produkter. Da jeg er en mand som
hylder de frie markedskr;cfter, har jeg det
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Træ

Sværhedsgrad:

Erfaringer:

skidt med denne hoje overpris. Der er noget galt! Hvis man b)'gger en AK2 i træ og
får fremstillet D-boksen i en LET kvalitet
og ikke kaster sig ud i buntlosrrinser er
den l-rurtig og ikke for sr.ær at bygge. Bunt
og kr.rlfiber gør den lige så sr'ær som andre
bunt modeller at bygge.

AK2

Lars Buch Jenstrr
med sin AK-2,
sonr omt.rlcs
i tcksten.
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l{yheder fra Rclipo.dk - en ny dansk netshop

Enkel stiklader

De nye "Kokam" celler der allerede har revolutio-

Hos Hobby World har vi set en enkel A2 Pro stik-

neret indendørsflr'r'ninSen verden over forhandles

lader, der opfylder de basale krav tor mange rc-pi-

nu af RClipo.DK. Disse celler som vi har kendt
igennem lang tid lra bl.a. mobiltelefoner og bærbare computere, blirer i disse dage optimeret for
RC-brug, og krafhgere udgaver også til de helt store udendors modeller er på vej.
Fordelene ved disse "wonder cells" er rigtig

loter. Laderen har 3 udtag - der alle kan Lrde fra 1,2

mange, men den største er nok at de med et slag
forøger den mængde energi man kan medbringe

for en given batteri vægt 3 gange. Men også egenskaber som flad afladningskurve, ingen memoryeffekt, få procents årlig selvafladning, ingen miljørisiko og derfor heller ingen NiCd afgift, ingen eksplosionsfare er noget RC piloter kan nyde godt af.
Prisen for Kokam celleme, der er af Lithium
Polymer type, begynder ved kr.45. (1)
fokeren fra "Minicopter" forhandles nu i Danmark
af RClipo.dk, og den er bestemt ikke nogen ioke!
Der er tale om en yderst potent, og genialt designet
32 cellers tysk El-helikopter, der med en kraftig Actro 24-5 aussenlaufer motor, udover at have et stort
moment, yder ca. 1500 W (eller tæt på 2 HK).
I Carbon udgaven vejer Jokeren ca. 5kg, så
ydelsen er fuldt på høide med en .50 heli, og kvaliteten er absolut i Spitzenklasse.
I CX udgaven er ramme, understel og hale

i

100% kulfiber, rotorhoved (11) og hale i alu. Derud-

over er alle Jokere udstyret med det patenterede
MFS (Moving Flybar System) rotorhoved, 140 graders slvashplate, 2 trins gearkasse, valgfrihed

mellem højre/r'enstre drejende rotorhoved samt
flere lækre detaljer.
Jokeren findes også i en Maxi-Joker udgat'e med
den nye 45 graders "Top Tail", hvor max. startvægt

til

15

V - på henholdsvis 80, 140 og

180

mA. Udta-

gene kan fx bruges til strøm på dåse, modtager- og
senderakku. Der er en diode ved hvert udtag, sa
man kan se at ladeprocessen er i gang. Prisen for
A2 Pro er hos Hobby World

kr

80. (6)

Lidt nyt fralamara
En ting der pynter i mange modeller er en pilot. Jamara laver mange forskellige. Den viste pilotfigur

-

der passer i mindre sportsmodeller

- hedder Mike.

Mike er lavet i et let plastmateriale og er nydeligt
malet. (5)
Fra Jamaras nyhedskatalog har vi også valgt at vise
en af de populære 3D modeller. Den 1l m store

ARF-model er begregnet til en .51 totakter eller en
.80 firtakter. Af specielle ting kan nævnes at hjulkåber og motorcowl er af glasfiber (4)

Graupner
Dei store tyske firma har traditionen tro ud sendt
et næsten 150 sider stort nyhedskatalog ud. Hvornår nyhedeme dukker op på hyldeme er så det store spørgsmåI. Men et par af de spændende ting
blandt nyhedeme er en iubilaeums wankelmotor (7)
i anledning af 100 årsdagen for motorkonstrukørens fødselsdag, en serie aussenlaufere børsteløse

motorer (8), en ietmodel med trust vektoring (styring af jetstrålen)(9) og så endelig skal lige nævnes
modellen nogle vil elske og andre hade - Funky
Chicken. I redaktionen synes vi at modellen er meget kønl(10)

i kraft af en rotor diameter på 180cm (35% ekstra
areal) kan hæves til 7,5kg, hvilket gør det muligt at

medbringe fx et kamera.
Den støjsvage foker er grundet sin store styrke
og smidighed velegnet for både begyndere som 3D
eksperter, samt for dem der blot sætter pris på en
støjsvag helikopter, udført i tysk kvalitet og med

tysk grundighed når det er bedst.
Data Joker CX:

Full Carbon
Rotor

diameter

Hale rotor

1536 mm

diameter

Længde
Vægt
Ydelse
Fllwetid
Pris

285 mm
1335mm
ca.5 kg
1.9 HK
5 -10 minutter på en "tankfuld"

fra kr.6.800

Yderligere information om Kokam cellerne og Joker kan findes hos www.RClipo.dk (2+3)

4

er desværre ikke priser på de nye ting, men
kig ind til din forhandler. Er det nye ikke kommet
endnu, er der helt sikkert noget andet du vil falde
Der

for.
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Modelflyve
Forbund
Formand: Lars Kildholt
Kærager 6,2570Greve

Bestyrelse:

Tlf.: 43 59 55 67

Jet-gruppen
Stig Andersen, Ugebjergtoftcn 6, SvenstruP,

Lars Kildholt
Sydkystcns Mfk., fomrand, Tlf.-13 69 66 62

E-mail: formand@rc-unionen.dk
Jørgen Holsøe, KFK
Troels Lund, Den røcle Baron
Regnar Petersen, Brancle \{t-k.
Torben Møller, OMF

RC-unionen

Svend Fauerholm Christensen, suppleant

7+r
Urtf,runings-Un

Sr æi

E-maiJ:

Regnar Petersen, Vænget 20, 7330 Brande,

tlf

40 52 23 28 E-mail: regnarbrande@mail.dk

llf.

44 18 03 24,

Frekvenskonsulent:
Jan Hacke, Lotusvej 13, Tune,
-1000 Roskilde, Tif..16 13 89 85

Methanol:

er..cr:-t::

i+:\: lr:-- I:. i:. :-:... lt
q-f 1t \prl-,r.:
Tl:. ll ji 1r:

ionen

Sportsflyveudvalget:

mobil 26 47 93 03
E-mail : troels.lund@nlpost.dk

Kunstflyvning;
Peer Hinricirsen, Parkgade 27. st.
6-l(ltl Sulderbors
E-nril: Peer_CitteO stoianei.dk

Tlf.: 43 69 66 67

mobil:20277888

3500 Værløse,

Styringsgrupper:

Kærager 6,2679Greve

45 60 60 ,

Troels Lund, Vesierbo Vænge 48, st.

p.t. sekretariatet

Formand: Lars Kildholt

tlf.73

E-mail: mail: stiga@privat.dk

Flyveplads-udvalget:

Eliteudvalget:
RC-unionen

6430 Nordborg,

rep*j-iuskAp.\i.icle.Ck

Sr

erei F;ucrirolnr- Christensen

:..9:rJsr ci

31, O. Skeminge,

5it'1 \. Skeminge, Tli. 62 2{ 19 05
E-mail: fauerO get2net.dk

El-svær'ernodeller:
Michael Buchreitz, Vætre Ringvej 23, Lysbro,

Fritflyvningp-Unionen

8600 Silkeborg, T1f. 86 80 65 57

Formand: Tomoxager
Månebakken 5, Dalby, 4690 Haslev

E-mail: bugger@mail.tele.dk

Karen Larsen, Rugmarken 80,
8520 Lystrup, T1f. 86 22 63

-19

, lax 86 22

6

67

E-mail: sekretariat@rc-unionen.dk
Girobank 326-5366
Tlf. tid: Måndag-torsdag kl. 15.30-12.30
Fredag / lørdag / søndag er telefonen lukket

Helikoptermodeller:
p.t. sekretariatet

TlJ.: 56 39 85 95

RC-unionens sekretariat:

RC-unionens hjemmeside på intemettet: rvrvw.rc-unionen.dk
E-mail adresse til bcstyrclsen: bcstl'relsen@rc-unionen.dk

Linestyrings-Unionen

Formand: Niels Lyhne Hansen
Gormavej 14, 7080 Børkop
TIf .:75 86 6219

ffi

Orientering fra RC-Unionen

KLUBBER
NYE KONTAKTPERSONER
2 klubber har ændret kontaktadresse:
Skive Modelflyveklub

lJlf Larsery Petravej
lJf.97 529875

37 ,7800

Skwe,

Dansk Modelflyve Yeteranklub

Formand: Erik Knudsen
Amagervej 65, 6900 Skjern
Tlf.:97 3517 67

Odense Modelflyveklub
Michal Munk, Holmehusvej 70, l.tv.,
5000 Odense C,

tlf . 66194866,

E-mail:mm1301 8@mmret.iot.dk

Kolding Modelflyveklub har ændret nalnl
til: Sydjydsk Modelfl yveklub
Indtil ca 7 / 6 deler medlemmeme modelflyveplads medArrow Toftlund Mfk., ind-

til de får etableret

en ny flyveplads.

Nærmere herom
Modelflywenyt.

i

ffi

et senere nummer af

Løst og fast fra sekretariatet

Sådan udmelder du dig

Du er ikke automatisk udmeldt af RC-unionen Yed blot at lade være med at betale

dit kontingent.
Du udmelder dig på samme måde som
du indmeldte dig enten via, telefon, r.nail,

korrekte data skulle ikke r'ære så sr'ært,
det er det man i daglig tale kalder "datadisciplin". Vi er kun interesseret i dit med-

brev eller fax.

lemsnr. navnet anføres automatisk uden at
du seh'behør'er at skrive det. Er der adresseændring, bør du bemærke, at du har fået ny adresse, og ikke blot skrive den, for
så ser vi det sandsynligvis ikke.
Indbetaler du dit kontingent r-ia Homebanking, kan du gøre det på folgende måde4 enten som en giroindbetaiing, hi'or du
skal anføre 01 og curseren hopper automatisk hen, hvor du skal skrive vore' giro nr.

Vi kan ikke vide, at du ikke crnsker
r,ære medlem mere,

.rt

blot ved at du until.t-

der at betale dit kontingent. Det kunnc cksempelvis være en forglemme-lsc, tlerr har
vi rigtig mange af. Vi kan helL.r ikke rirlt,
at du måske ikke flyvg1 mer...

At du har udmeldt diq .if .iL.. kiub, behøver heller ikke at \'ærL. c.. qr.rno til, at
du ikke ønsker at r':ere ncdlc,:r .ri RC-uni
onen, det kunne r ære c:

rr::\e rrm klub-

skifte.

-rc-ialt

Yderligerc Irar vi ai,erc.ie
din iorsikring for det frrrsie k\ ari;l sami dit tbrste
nurruner ai \lotiell-ln envt.
Betaler du ikl<e dit kontinqent, og urdlader du at give meddelelst hl RC-unionens sekretariat, nasser du pa L1s .t16ta
medlemmer. Efter MF\- nr. 1 er udsendt,
vil de, der ikke har betalt kontingent modtage en rykkeq, med påført rvkkergebyr på
kr. 40,00, et forholdsvis beskedent beløb.
I øjeblikket udgør antallet af vores restanter4Tl medlemmer. En del af vores restanter er medlem af en klub, derfor er det
de respektive klubbers pligt at undersøge
om deres medlemmer har betait. Klubben
kan foretage en opringning/mail, og gra-

tis fa tilsendt en medlemslistc med

de

medlemmer, som er tjlsltiitet RC-unirrncn,
samtidig kan man >€ 11. n!.-ilrr'.rle:. :rrl'.
evt. er i rest.rncc'. I d*=::'L-.: :-..r:r -: :'.--r'. ,:--

vi 78i restanrcr, Jrnr':i. <r l.- rrJi-:tri i--171, dr s. 3Ia medicmnry: ir.-,:'rrtj-i jurc:
kontingent efter ultimo ciec. Dei er ik-<c t-i
tal, vi kan vaere stolte af, nar L.et.:iinqslristen var den 15. nor: 2001.

3265366, eller som en or.erførsel,

htor du

anfører vores reg. Nr. 1199 og demæst
konto nr. 3265366.
Vi efterlyste i sidste nr. manden bag en

giroindbetaling, som BC Bank har-de
smidt vaek. Dette medlem er nu identificeret, med hjælp fra et andet nredlem.

Kl/Æ

,:.

Nyt fra Spcrtsudvaiget

Udlån af

to skannere og en udstillingsstand, som al-

le klubber kan låne. Den eneste udgift
klubben har, er videreforsendelsen til den
næste klub, som skal bruge artiklerne.
Ved hver artikel findes en adresseliste

med adresser
'

par cle cftc.rfolqenc-lc l.rnere,

n!.iicnc cr dcr
..i:

ir tn

prl;5i1g1111c 1..: ud-

- ::

-i. . l\.: : I
_:__.t

.

.

il jl

:.-l :. -:.. .-.-:-.

-:

: :-

-:

:. :.: :

.-.

:- :.: : -: r-:, L:i lrn
.'.,
-'lu\g

-.: .- n-i
u_ --i-L._i
:-rtu.rt

.ie:r...;:c si.:-.:e

br'.-r*c= hver n'eekend, og
iænk hlis dei r-ar dig, som r-ar nødt til at
ai-lvse et pubiikumsstær'ne, fordi sikkerhedsnettet stod og flød hos den forrige

bruger.
Oversigt over vores medlemstal:

År
1997
1998
1999

2000
2001

2002
2003

Antal
2816
2821
2850
2365
7966
jrllT
ii2l

Restanter
376
350
365
490

114
l-14
171

Vores medlemmer hai l-lje.nst'n1igt srrært
ved, at finde ud a:, .r: iei er n.rcdlemsnum-

meret/RC-nr./O\ nr soll c: LlL.n "primærenøgle" og det er der nr. nian skal anfbre
på sin indbetaling. Salremt :.nan kun anforer navrr, skal vi hver gang tnd i vores database for at finde r,edkommendes medlemsnr.
Det er en meget stor hjælp, htis man an-

fører sit medlemsnummer. At udtvlde de

2003.
Vel mødt på flyvepladseme

Sportsudvalget.

Invitationer
PÅSKESKRÆNT F3F

I

9. april 2003

THY RC KLUB indbyder til skræntkonkurrence i Hanstholm lørdag den 19. april
reservedag søndag den 20. april.
Startgcbvr: 50,- kr.

Tilmelding

senest onsdag aften 16104

til:

Jørgen Larsen

Borgergade 19. Koldby
7752 Snedsted
llf .97 93 62 61 eller Bemærk ny mail.

Mail: j.k@iarsen.tdcadsl.dk

artikler

I sportsudvalget har vi tre sikkerhedsnet,

Lr.r

maj. Husk at vi med glæde støtter såvel
store som små, nye som gamle stævner,
som ikke falder ind r-rnder Eliteudvalget.
Se vejledning om ansøgning i blad nr. 1,

De to skannere er netop blevet opdateret, ved velvillig hjælp fra et unionsmedlem, til også at omfatte de tre nye kanaler.
Udstillingsstanden er der ikke så meget
bud efter. Hvorfor egentlig ikke? Den er
meget informativ, og fortæller om alle sider indenfor modelflyvning. De gange r-i
har set den opstillet, har der r'æret stor
interesse om den fra publikums sidc. Prov
atbestille den til næste stær'ne du arrangerer, hvor der kommer publikum.
Net, skanner eller udstilling kan rekvireres enten ved at man skriver pa iorsikringsanmeldelsen, at man ønsker dem til
låns, eller ved direkte henr-endelse til
Sporisudvalget. Se adresse side J6.

Dommellcrrsus og kuns3yvninpseminar
26. april kl. I 0.00 i Falcon, Yeerst
For alle der er interesseret i kunstflyvning

eller kunne tænke sig at høre mere om

r'il vi igen afholde et dommcrkursus, clcr samhdig er et kunstflyr:irgssenrir.rr. Del vi1 blir e mulighed for
.rt l..'sdlle en lctte're forplejning til middadcm.rc sport,

sen ved tilmeldingen.
For arrangering af fæiles transport kon-

takt Bjame Madsen på tlf.:59436636 eller
e-mail bjvm@rnadsen.mail.dk eller Torkil
Hattel på tlf.: 48483003 eller e-mail: hattel@mail.dk Tilmelding kan ske til Peer
Hinrichsen på tlf .:74431260
Sidste frist for tilmelding er d. 20. april.
HELI.INVITATION 2OO3

26.-27. april2003

/ F3C Udtagelse til EM 2004 1.
Runcle. Stær'net afholdes på Odense moHelistæi'ne

delfln'eplads.
Campingmulighed på pladsen.Vi har
strom, toilet (selvlavet, dog med lys). Der
vil blive solgt pølser og naturligvis noget
at drikke. Mulighed for at grille medtagne
bøffer. Dommere vil være Hans Larsen,
Henrik Larsen og Bjame Jæger til Helibatic. Manøvrerne kan hentes på www.oyfilskov.dk

Ansøgning om tilskud

Husk at Sportsudvalget skal have din ansogning om tilskud i hænde senest den 1.

Tilmelding senest en uge fw hos Bjame
fæger på 66193938 - Eller Stephan Wiese
p å 00 49309 6207

482 eller

00 49 77 9 5 424697 .

47

sÅ

HwER vr IET rGEn IET

2.4. t"r,i

på

åkens ffyv€plads

Hvis du har en jet eller noget der ligner, så
er du velkommen til vores forårsjettræf.

Mulighed for camping på pladsen fra
fredag. Pladsen vil være åben fra fredag
eftermiddag. Salg af øl og vand samt lidt
til maven. Lørdag aften vil der være fælles
spisning for alle. Mad udefra til en yderst
fornuftig pris.
Kontakt og tilmelding senest 14 dage
før. Keld Hansen 55456703 / 21262057

Kim Jørgensen 58195032

/

TNDBYDELSE Til- IET-SEMtNAR

FLYSLÆBEDAG HOS FALKEN

16. mai 2003 Fredericia

29. maj - Kristi Flyvedag

Jet-Dk indbyder alle RC-unjonens med-

Falken afholder det årlige t1y.slæbetræf på

lemmer. Seminaret vil foregå i Bøgeskov
hallen, Bøgeskovvej, Fredericia. Der kan
camperes på Fredericia Mfk's bane fra
torsdag aften til og med søndag. Campinggebyr på 25.00 kr. pr. enhed pr. dag.
Dersom du allerede har en Jet-mode1 er
du meget velkommen ti1 at tage den med
på seminaret. Deltagergebl'r for deltagelse
i seminaret: 50,00 kr. Sidste frisi for tilmel-

ding er 11. maj.
Tilmelding til elier for mere hlb:
Kurt Hevang, Løkkenvej 8,9490 Pandrup,

2M86440.

Email: kim.jorgensen@get2net.dk

Tlf. 98 20 M 16, Mob. 20626178
E-mail:kurthevang@hotmail.com

FALCON CUP 2OO3

flywepladsen ved Fuglebjerg, og inviterer
både mtinerede og uøvede slæbe- og svævepiloter til at deltage.

Der vil fra tidlig morgen til klokken 16
kun kulne flyves med slæbe- og svær.efly
Rutinerede inshuktører hjælper geme beg1'r-rdere udi slæbe/svævekunsten, men
hav dog venligst prøveflø1et modelleme
Iøt ttæf{et. Efter klokken 16 er der fri flyvning med alle tlper modeller.
Der kan købes pølser og drikkevarer.
Medbring selv til grillen. Det er ikke nødvendig med tilmelding. Ved spørgsmål kontakt Poul Møller på tlf. 20 26 10 53 eller
mail pnm@maill.stofanet.dk

3.- 4. maj 2003

RC klubben Falcon indbycler

til

Falcon

Cup på Veerst modelflyveplads.
Campingmulighed ved klubhuset, hvor
der også er vand og toilet m.v. Ankomst

mulig fra fredag.
Der vil blir-e flojet i folgende klasser eiter geeidende regler: F3A-FA1, F3-\-\ordic, F3A-Sport, F3A-X. Siær'net tæller med
til udtagelse til EN4 2001. Startgeblret er kr.
150,00; for F3A-sport dog kun kr. 100,00.
Startgebyrei opkrær.es i forbindelse med
briefingen.
Tilmelding senest d. 27. aprrl til Svend
Plougstrup: tIf. 75 82 73 69 E-mail:
Svend@post6.tele.dk
Ved tilmeldingen oplyses følgende:
navn, klasse du flywer i, RC-nummer
klub, kanal-nr., deltagelse i spisnhg lørdag
aften, ielefonnufiuner

Hygg€

helittæf
NORDTSK

"JEr"-

Grenå Modelflyn.eklub inr.iterer dig og din
familie til en hvggeiig n,eekend i afslappet
.rtmosiære.
lr-r'
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Campingmuli*heder

-.;

r.t1;1 trs c..

Derudor-er klubhus m. overdæRret terrasse, køkken og rigtigt toilet. Grill lørdag at-

ten, m. mulighed for at grille medbragt
kød. Vand og øl kan købes. Prisen for deltagelse er 150,- kr. for alle 3 dage. Campingpister 30,- for el. Tilmelding hos: Henrik Ovesen 86344952 hetiansa@get2net.dk
Valter Hansen 86322542 djurs-hobby@stofanet.dk

29. mai - L juni 2003

i Nordjylland finder man
under nr. 97 i RC-urrionens Klubhåndbog,
eller pa klubbens hjemmeside: \\1\.\\rpanPandrup Mfk.

.ir-;r-mfk.clk

i'p.-r modelt1r

er velkomne. Stæv'Hvqgetræf" (i-ene) for alle RCunionerrs piloter, med og uden familie.
Desuden opvisningsstær-ne tbr publikum
lørdag. Der vil ikke biive opkrær'et pilotgebyr. Briefinglørdag, kl. 12.00.
-åJic

nei

L-r

ei

Camping: På vores plads fra torsdag. På
piadsen findes nyrenoveret klubhus med

køkken/opholdsrum, fine toiletforhoid
samt bad med koldt og varmt vand!
Campinggebyr 50,00 kr. pr. enhed pr. dag.
Kioskudsalg: Af øl / v and / pølser mm.
rdag aften obligatoriske fællesspisning.
ilmelding nødvendig senest 30. maj.
il Kurt Hevang Løkkenvei 8, 9490 Pan-

nrp Tlf.: 9820
EFK 87 indbyder til forårstræf på vores

fly-

Radioflyveklubben indbyder til modelf-lr-

veplads i Måløv. Caf687 viI være åben.

veopvisning på modelflyvepladsen r-ed

Opvisning, med kun et fly i luften ad
gangen for at give folk mulighed for at vise deres modeller frem. Har du lyst til at
deltage i opr,'isningen, opfordres du til at
skrive lidt ned om den pågældende model, så dine modelflyvekolleger kan få et
indblik i tekniske data samt dine oplevelser og erfaringer. Derudover småkonkurrencer og overraskelser samt masser af

speedwaybanen i Slangerup.
Opvisningen foregår fra kl. i3.00-16.00.
Der tages entr6. Vi vil forsøge at I'ise et
bredt udsnit af hvad flyr.ming med fjemstyrede modelfly er. Dertil behør'er r-i også
hjælp fra andre klubber. Vi håber at r.i i
fællesskab kan lave en god og fon-rojelig
dag, både for publikum men også for alle
deltagerne. Der må flywes fra 10.00 til

fri flyvning.

17.00,

Flyvepladsen åbner klokken 9.00 for fri

flpming. Yderligere oplysninger fås hos:
Klaus Christiansen på: klaus@vkr.dk eller
telefon 51, 21, 76 83 eller på vores n ebside
www.efk87.dk der løbende opdateres.
48

MEETTNG 2003

24.-25. maj2003

med en middagspause. Publi-

kumsopvisningen beglmder kl. 13.00.
Flyvende deltagere skal have A-certifikat og evt. andre relevante certifikater.
Tilmelding kan ske til Ole Hilmer Petersen, 46 75 52 14, e-rnail:. ohp@jpkom.dk

4476

mobil: 20 626478

eller pa E-mail: kr-rthevang@hotrnail.com

Stormodeltræf 2003
5.-9. iuni2003
Brande Modelflyvekiubs flyveplads, Engebækvej 51, 7330 Brande. hele pinsen.
Hovedvægten er som sædvanlig lagt på
de store modeller, men også de mindre er

velkomne. Åbent for camping fra torsdag
formiddag til mandag aften. På pladsen er
en velassorteret kiosk, 220 i'olt, vand og
toilet. Camping koster kr. 40,00 pr. tilslutning.
Fri flpming indtil lørdag eftermiddag,
hvor vi, med jeres hjælp, laver en opvis-

ning for vores tilskuere,lørclag aften er der
festmiddag til kr. 100,00 pr. person. Søndag og mandag er der igen fri flyr.ning.
Meld jer til i god tid til formanden: bjarne.christophersen@teliamail.dk ellel på
tlf .2313 4051. Senest mandag dcn 2. juni.

rangementet lørdag. Der er mulighed for
at opstille telt og campingvogn på pladsen. Kørselsvejledning samt tilmelding på
n'ww.amc-rc.dk/40aar eller tlf. 86 13 41 40.
Medbragt mad kan tilberedes p.r glillen.
Pøiser tii grill, r,in, ø1 os vand kan kobes på
pladsen. Lørdag aften r.il klubben være
r'ætt ved et par ftlstar:er faclol.

l0 års jubilæum på Østfyn
søndag 8. juni 2003

GRENAA CUP 2OO3

Østfyns Modelfl yveklub inviterer irermed
ti1 hyggeligt, uhøjtideligt modelflrn etr;ef,
hvor vi forventer at se Skalamodcller; Jet,
Helikoptere og mangc andre fly1'gndg ebjekter. Vi har et enkelt, rent, toilct, ingen
rindende r.and, mcn vand på dr"urke, og
ikke strørn i større mængde4 merl en enger.rerator til det mest neiclvendige.
Kaffe, kage, pølser og drikkevarer kan kø-

kelt

14.-15. iuni 2003

Grenaa Mfk byder velkommen til Crenaa
Cup - en kunstflyvekonkurrence i klasser-

ne F3A-FAI, F3A-Nordic, F3A-Sp'1r1i sg
F3A-X på modelflyvepladsen i Grcnaa
Enge. Resuitaterne taæller med
om Danmarksmesterskabet.

i k..unpcn

Det er muligt at campere pa prladsen, og

kan fås hos Palle Sørensen, 6229 79 03, email lone.sorensen@mail.tele.dk, eller Torben Møllet 25 33 67 98, e-mail tm@lite.dk
eller nr. 56 i RC-unionens Klubhåndbog,
eller på RC-unionens hjemmeside.

man er velkommen til at komnre .rlierede
fredag, hvor klubben om aftencrr sorger
for, at grillen er varm. Lørdag er dcr iællesspisning, som man melder sig til samtidig med, at man melder sig til selve korrkurrencen (pris oplyses ved tilmelding).
Tilmelding ti1 Frode Jensen p.i Tlf: 86 33
42 99. Sidste frist for tilmelding er 6./6.
Startgebyr er 150 kr. dog kun 100 kr. i Sport

25

og x.

bes.

Kørselsvejledning og mere information

I

ÅRS JUBrLÆUM r SKTBELUND MFK

derholmvej 20, 7100 Herning. Alle slags
fly er velkonrne. En rigtig hyggelig n'eek-

end med nasser af flyvning og socialt
samr'ær! Der r.il r'ære iri fly.r'ning hcle weekenden. Flyveopvisrring lørdag fra 13.00
til 16.00. Gratis festmiddag, lørdag aften!
Camping: Mulig ved flyvepladsen fra fredag eftermiddag. Klubbens faciliteter står
til rådighed hele n'eekenden med vand,
sh'øm samt ioilet. Kiosksalg: Af is, pølser,
ø1, vand, vin, kaffe, chips m.m.
Tilmelding: Kim G. Christensen, telefon:
97702635 email: goetche@tdcadsl.dk

SOMMERLEIR2IXISI BTOKHUSTHUNE ..,-'.

.
:lr,',ii
iuli (uge 28) 2003
Pandrup Mtk. i samarbejde med RC-unio5. -13.

nen, indbyder alle RC-unionens piloter bå-

de med og uden familie.
Tjek: wr,r'w.pand rup-mfk.dk

Camping: Sportspladsen ved Httne friskole. Her forefindes, til fri afbenyttelse,"Hangar", køkken, bad, toiletter,

krtr ". Ltrrcl.r g holdcs "Pr;cmief-est".

,M SKRÆNT 2003 - F3F

:,t

I)ris:\ik:nc il.tl0

,l

belr-r rr cl m L\i !.- :--'.

relriircrn.t;..:.

Hanstlrolm 7l - -27 . iuni 2tX)3

hvggch'æ: p.: ...
derjr ske.

I _. _.\I
:--.i1.'-:-

Derr iLr :r:rci.riefing

r.:i.

il:

.'jn'..1:ti,rc.:.

for at lr.ue pa lcrrcs bane ir.r l|. l1l1ql1).
Der vil blir,e lavet iorskelliee konkurrencer/arrangemerrter da54en igerucm.
Der kan købes pilotpølser, øl og vand. Om
aftenen vil der r'ære social samr'ær for
klubbens medlemmer - andre kan deltage

-.1:

I

:....--. .r:

.-..-::--.:
-- - -.t!.-

-:
.L.L- _-.:;
-.r lluL-e

l'.:rq \1..:.:.r.:C i -r.r--.ntilr r Iting

kl.-:ssen F3F Tidspr-rnktc.t

den 18. juni til Knud Hebsgaard tlf.
75246490 eL.20285527.

JM skrænt er tællende til udtagelse. til \\l
og Viking Cup.
Har du aldrig deltaget i en skræntkonkur-

tilmeld dig alligevel. Du m.r os:.r
gerne indhente oplysninger or.n ktrnknrrenceregler, flyvested på seh,e dcr{en n1m.
rence, så

juni 2003

På stær'nci k,:r. :l,.

.irrr.

i.s

r-rc.tl alt, som over-

s.r.-<t:ireclsregler samt
klubbens stojresit: -=.:ts.t. 3 rrreter). En
beklagelig undilq.is: u: .io.t sr.eveLe i
højstart, Du et ogs: mcie: .,.l...nrnr.en til
at delta ge i publikumsrrpr r.:., ir gen ltrrdaq,
hvis du har et A-certifiklt
Deltagelse er gratis, men krær'ur i:,melding senest 15 maj, hvis du vil L)\ enletie
på pladsen ogleller vil deltage i .rftenar-

Kr'. I'r. rlog;n, Born

C::irs. lilnt'1.1inq lil:

utrder

Kr-rrt He'r'ang

-,.-.r.:.i .; : !r-{:]rl P.I1dnip, Tlf. 9S 20 {l 16
\ltrl.. ltr ol o{ 7.S eller E-mail: kurthevangO hotm.ril.com

lbr mesterskabet

er d.21 jr-rni og med d. 22 juni som reservedag. Mødested er pa P-pladsen foran
Hanstholm Camping kl. 9.00.
Startgebyr er kr. 50,00. Tilmeicling senest

kcr , 7-1rt)1E32, hilker@jyde.dk

Århus Mfl<. fylder 40 år

.:r.:

i

mod kuverfpris. Tilmelding til: Niels Hil-

11e

hos Midtyy,sk Mfk på flyvepladsen, Skin-

indrcttei mecl 1-lr-simnlatorer og "Smug-

I anlet-hriir$..n

holder

21.OG22. juni2003

strøm, kcllefryseskab, samt stort fællesrum

4. iuni 2003

14.- I 5.

Warbird Træf

Sommer-"lille'Lleir i Pandrup Mfk.
I

3. - 20.

juli (uge 29) 2003

Sommer-"li1le'Llejren er ment som cn mulig sommerferie for alle RC-unionens piioter; både rned og r-rden familie.
Del r-il ikke Lrlir.e opklær'ct pilotgebvr.

Campils;

Pcr \-oreS pl..rrls,

lra ci. 13. På

pladsen iinrles cler ct filt n;'rsnsvglgl
klul.|rii: metl kokken / opholdsrum, fine
ioiltiftrrl.roltl s.rmtbad med koldt og varmt
r'..indl Gelrvr 50,00 kr. pr. enhed pr. dag.

Kiosksalg: Af øI/vand/islpølser mm.
Lordag aiten obligatoriske fællesspisning.
Tilmelding nødvendig senest fredag. d. 18.
7. Pris ca. 90,00 kr. pr. r.oksen deltagel,
bom r-rnder 12 år, halv pris.
Tilmelding og yderligere information:
Kurt Hevang Løkkenvei 8, 9490 Pandrup
Tlf .:9820 441.6 mobil: 20 626478
eller på e-mail: kurthevang@hotmail.com
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DATO/RES. DATO KONTA KTPERSON

Svæveflyvninp

E.MAIL

STÆVNENAVN

i.k@larsen.tdcadsl.dk

Påskeskreent F3F

F3F

1t.04 ?0.04 JørgenLarsen.97935261
21.06 22.n6 Knud Hebsgud, 71246+q0
11.10 1?.10 Jørgn:Larser,97936261

j.k@larsen.tdcadsl.dk

lM skrænt
Dlv{, skrænt

Sv*veflyvning F3t
24.,25.05

14-15.06
06.-il7,09

Svæveflyming

Flenrik Nielsen, 32972953
Am* Bruun,751675n

]M

H*inrich

DM F3]

Slv{ F3l

førgense n, 7 532t 614

F3J

Linestyrings-Unionen (CL-Unionen) er den
danske larrdsorganisation for modelflyvnirrg
med linestyrecle modelfll-.

F3B

23.-24.08

DM F3B

JohnRasmussen,86542300 Johnv@post5.iele.rlk

Svævellyvning 2M

31.i)B 07,09

SteenHøiRasmtrssen,,*3451744,steen.hoi@nail.dk

2m DM,2m nordisk

Kunstflyvninp F3A
26,04

Peer Hinrichsen,

03..04.05

Svend Plougstrup,

24.-25,05

Biame

peer-gitte@st$fånet. dk

V Madsen,

?

582?369

59436636

14.-15.05

Frode Jenser, 86334f.99

26.-27.A7

01* KristenserL 74693293
Torkil Hattel. ;18483003

a6.-a7.frg

sve*d@p0st6.tele.dk

Dommerkursus F3A
Falcon Cup

bivm@madsen.mail.dk

SM

IlvI
NFK Cup

hattel@arail.dk

28-06

Peter Bech,4"1+82808 elier \.lichael Br:chreitz,86806557 Udtagelse F5B./F5F
Peter Bmh, #-18280E eller \lichael Buchreitz, S6EC6-:57 Ldtagelse F5B/F5F
Peter Bech,.ll-IEZli()S eller \lichael Bu:hreitz. !6crråi57 Ldi:gelse FlB./FlF

30.-31.08

Peter Bech, {{{818t\S eller \{ichaei Buclæitz,

07.46

!6.*J651; \..riisk

\!esierskat,,'

Eurtrierur i

Helikopter

funiorcr

:

100,- kr.

Unionens web-adresse:

El flyvning F5B-FSF
17.05

Årskontingcntet for år 2002
Seniorer 275,-kr.

Medlemskab kan opnås ved henvendelse til
foreningens kasscrer, eller ved indmeldelse i
en af de klubber, der er tilsluttet unioncn.

Crenå Cuo

smaragd@privat.dk

Unionen er tilsluttct Kongelig Darsk Aeroklub (KDA) og F6d6ration Aeronautiquc
lnternaiionalc (FAI).

LJrFstrul

F3C

753533i8 sho@rnaersk-pilot.dk

05.-06.04

Thomas Steensen,

26,-?7.54

Biame Jægea 66i93938, bh.iaeger@paradis,tdcadsl.dk

Begrlder seminar
EM 2&)l udtagelse

28.06

BentheNielsertT5SS545.1 roiordisc@teknik.dk

Filskov Helibatic

72.-*,A7

Bj.rrne Jæger, 661 93938. bh. jaeger@parad is. dcadsl.dk

EM 2004

16.-17.08
21.-24.O8

Bjarne Jægea 66193938, bh.iåeget@paradis.tdcadsl.dk
Thomas Stecnsen, 75353318 slro@maersk-pilot.dk

2y.t9

BentheNielsen,75885454 rotordisc@teknik.dk

EM 2004 udtagelse
Filskov Heli Fly-in
Filskcv Flelibatic

udtagel*

n'u,r'.

m od elf

lyvning.dk

POST tsEDES SENDT TIL

Unionsformand:
\:rl. Lr irne-H.r:r:c:r

(,e:ntsi .r

;

:,1

:-1

E,rr..l.

li rtr ol 1i-t
E-mril: lvhne 0gct2nct.clk

iif.

Kasserer:
Per Sauerberg
Sønderkær 266
719t1 Bilhurd
Tlf. 75 :15 36 0.1
Ernail: saucrberg@mobilixnet.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

DATO

KONIAKTPERSON

HVOR,TFTVEM

jettræf

02.-04_05

Kim Jørgensen 58195032

10:05.

Klaus Christians en,51,21 76 83

EFK87

Elektrotræf

16.-18.05

Kurt Hevang

Fredericia

jet-æninæ

25.05

OIe Hilmer Petersen 46755214

Slangerup

Modelf-in'eopr-i snin g

GImå

Hvggeheli-træ.f

Falken

Flyslæbdag

c8204416

a.25.ilE

50

ARRANGEMENT

29-45

Paul Møller 20261053

29.05-01.06

Kurt Hevang 9820M16

05.-09.05

Bjme Christophersen

Falken

Pandrup
23434051

MfK

Jens Ceschu endtncr
Lrrndcager 26
2791 Dr.rgor

Tlf.

-r2 !r+ 7-+ +7

E-mril: jq2 ir rii:rrr.tlk

! ir,r:!!tiun
--rr::-:.i. 1i. I ir
- .\:i'i.org
C--::-ir :r

E-n.:rl: c.rrstenOmaii.stofanet.dk

Nordisk fet Mæting

.\rge \\'iberg

Brande MFK

Stormodeltræf

Sonclergaardsvej 30

Østfurrs MFK

7-100 Heming
Tti.97 20 97 37

08.05

Palle Sørensen 62291903

14.06.

Niels Hilker 74504832

Skibelund

jubilæm
?5 års jubilæm

14.-15.06

AlIm Feld

AMC

40 års

21.-22.86

Kim G. Christensen 971A2636

MidtjydskMFK

Warbirdtræf

Regeludvalg:

07.-13.07

Kurt Hevmg

98204,4-16

Pandrup MFK

Sommerlejr

Jesper Buth Rasnrussen

Almavej 8
9280 Ston,orde

86134140

10 års

jubilæum

12.87.

Kurt Hevalg

c820+4 I 6

PmdrupMFK

Model Air-show

1,4.-20.{t7

Kurt Hevang

982044 I 6

Fandrup MFK

Somrner lillelejr

13.S8

Per Nymark 8641 5052

Gudenå

D€monsFation af Modelflv

24.08.

Jørgen

Thy RC

Jubdæumsstævne

Lrsen

q793b261

E-rnail : fam.n'iberg@mail.tclc.dk

Tlf.98

31

9t

98

Unionens gironummer: 5 20

E7 69

.::t'l

MFN

.:.,

Modernyvenyt

- det er dit blad
Brug det!

Skriv om clct der optager dig
o din )'ndlir.rssmodel

r
.

...

clin siovestc oplevelse
rlit mest iat.rlc styrt

o dcn f'lotteste præmie

o den mest besr'ærlige samling
Skriv og forti.-I, om lige'det du sr-ncs
er vigtigt!

Stoftil Modelflyvenyt
skal scndes til grerrredaktorcrnc ou ikkc:i.

Snyd ikke dig selv for glæden ved at få Modelflyvenyt med posten hveranden måned fra nu af - Tegn abonnementl
Abonnementsprisen for resten af 2003 (ialt 4 blade) er 168,00 kr.
Bestil ved at ud$rlde og indsende nedenstående kupon.

.rrlrc..i:
sicle 8. L)rganis.rtionsstof, rttt'r.rtr.r, inj['r clur .tnsr..rrshavcrrclr redaktor Sc

clelst'r el.iiiln. skal tiog senclcs til cir.rcrpr,kti

vc r[rionr'rs sokrotariater.

Referater

Pas på dine blade

tlcr modtages nrr'rr'cnd trr'nr.rr('rilr cftcr ct

Vi har fået fremstillet nogle solide samlebind, der hver kan runune 12 numre
af Modelflywenyt - altså to årgange.
Bladet holdes fast i samlebindet med metalklemmer - der skal ikke limes,
.h.rll"t" 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 plastbefrukket karton.
På forsiden og på ryggen er der trykt "Modelflyvenyt<. De leveres i fem

arrangencnts rfholt{elsc, kan ikkt, foLventt's
oplågct.

Tekst
'lekstcr atleveres onr nruligt i clcktrrnisk
forrl. I-.rv tckst('ns opsxtring st ttrkel sortr
nrrrJigt - gcrne i (.1 rcnt tckst-formdt og
ru.l in .:.ciieilc iornr ateringt.r llcd sp,rl iet
r,'i.:r t,l.: r:;': I lir.k. Jl oiii i\.f trkitenrr's
r.,i..,'::ll'.:-.'.

r< 1i .i. I 111..1-1;1'1. -

L

: ll::l:

I
I
I
I

I
|
I

- husk at krvdse af på bestillingssedlen herunder, hvilke(n)
fane(r) du onsker. Prisen er kr.75,- pr. stk.

flotte fan'er

I

Eksped itionsgebyr

Billeder
l'

:

ir.i:rre ei ei<-<redition;geb\T pa alle ordrer under kr.
--t-.-Fl---rv;;:.1.:e:\lr: cr iT- 1t-1.- og gar fil dækning af portoudgifteme
led uå-endel_.e af -b\shlie blade og mapper.
\-ed ordrer over kr. 100,- opkrær'er vi intet ekspeditionsgebyr. Hvis du
\-: l-.-:: ;=:r -::rrc rr.riilt

-

\:r

ikke r-ii klippe i bladet, så skriv din bestilling i et brev eller på et postkort!

;

\ k-r'r (us,r L.nrqc .ii*ii.:ie Lrrl,r.lr: i.i rirskcitc t'ller cd-roll, lr.ir clc cr genrt særskiit
(altsa ikke lagt intl i en tekstfil) i TII:F tller
ll'[:G-fonnatct i bcclst mrrlige
kr alitct/oplosning.

IJilltcler fr.r Intenrcttot er i sii d;irlig opløsning, .rt de ikkc k.rn brrrgcs. Og husk, at der
.k-rl .rlticl r ecllrqccs ct print ai billede'r:rr'.

Hermed bestiller ieg:
Abonnement for resfen of 2003 (i olt 4
blode). pris kr. 168,00

n

slk. somlebind å kr.75,

i forverne:

Udebliver Modelfl yvenyt
t'l:.r r:.-..: : .r.: l.,rskadiget i iorscndelsen,
s.t :\.1,

iii :f:r(-i l'r'iven(le dic til

clit krk.r-

1..r.:hr:. :.'::r .r-tr::L.r skal rckr irere et
rrr t iil cl:: ::-r t--: l .:::s l)rr:icantcr.
le

! blå ., gul

r';r'suet

::

I r:.i. :i i I'o.iog lil clcn r!i:i.\::\ r ::r, : - : - \rL i--.Ii,1t.
:

-

Yed eventuel udmeldelse

rrri,'t \ietitt,.tt

clLr iir.r'L'..1..i :. .:::: :: ::(\lt: \cLr(.tJri.)t -,'g :kl.er-'.):L ..(::: i -l::
nrcd ai Lrct.rle det ndste kilntinc.:rr.

grøn

L Årgong 2OO2,kr. 175,n Argong 2001, kr. 150,
' Argong 2OOO,kr. 175,-

Skifter du adresse
s;\ lrusk .rt nrceleit e,.. :',:

1.,

fJ
J
-

Argong 1999, kr. 150,Argong 1998, kr. 150,Argong 1997,kr. 150,-

{rgong 1996,kr. 125,'
Argong 1995,kr. 125,Argong 1994,kr. 125,,1993,
Argong

kr. 100,-

- rød

solv

Følgende enkeltnumre (sæl kryds) d kr.42,00:

1986:
1987:
I 988:
I 989:
1990:
I 991:
1992:
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Beløbet vedlogt i check

Novn
Adresse
Postnr.

Nr6

I

r 993:
1994:
r 995:

1997:
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:

Nr4 Nr5
ir

/by:
Ved kob for under kn I 00,- tiilægges et ekspedilionsgebyr p6 kn I 0,- til dækning o[ portoudgifter
Uden for Doomork tillægges oltid et beløb t;l dækning of forsendelsen.

LJ

L]

SANWA RC ANUEG

RC BRÆNDSTOFBILER

SHUTTLE PLUS

Sanwa RD-6000
Sanwa RD-6000 er et meget
avanceret computeranlæ9,
men let at programmere
- selv for begyndere.
Leveres komplet med
4 servoer, akkuer
og laderapparat.
Bemærk: alle
betjeningsknapperne
er monteret.

lndeholder
programmer til
helikopter og
fastvingede fly.
Ring efter prospektl
NYHED!
Sanwa RD6000 Super
Dette populære RD 6000 anlæg kan nu leveres
med hukommelse til 8 modeller

Sanwa VG 600
Nu kan du få flernstyringsanlæg ti{ 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 få et heit
moderne VG 600 anlæg
med 4 servoer, akkuer og
lader til under 2.000,-.
Sanwa VG 600 har servoreverse og udslagsjustenng
på alle kanaler. Elevsystem er monteret.

KATALOGER

- Hos din forhandter

eller mod frimærker eller check fra impoftøren
Simprop Hovedkatalog 2003 - kr. 60.Simprop Nyhedsprospekt 2003 - kr 1 0.OS Motorkatalog - kr. 10,-

AEROPLANKRYDSFINER
Vand- og kogefast birkekrydsfin6r i tykkelser lra 0,4 til 12,0 mm.
Pladestørrelse: 127 x 1271122 x 122 cm
eller 60 x 30 cm.
Hurtig levering.
os/f iner

Frodesgade 171, 6700 Esbjerg
ilt.75 12 23 90
Fax75 12 23 35

.f
t

SY brændstof biler 1:10
V: kan nu levere en hel sene kvalrteis brændstof biler
i skala 'l :10. Bilerne, der er 90i1: fæ.d ge everes som
zWD eller 4WD. De er foisyne: !"re: er ,et startende

2.5c'.' g.øde(ø(s no:cr r,ed s13'e s:a1
2!VD leveres med flg. karcsse::i Po'sc:e 911 GT,
l,le:ceces C. Ford Esooi Cce Ca :'e &icy3ia Celica
4\\D ,eve:'es nel i'g (a'osse'.' F?:.2' F50. Ford
!s::: Ccs,',c:- & P:'s:-e :" GV

\c

v-::

:

:.:

r-

'r -

:.:

v

3\vy

T'-:< l'.-3c :-:,:-:sS*:a'- -='=22 -:,:=C:'3
Dd -=.. taA 2 T. ./

la

På grund af sygdom har vi kørt på law gear siden
juni 2002.
Bemærk vi har ikke åbent på lageret, undtaget i
særlige tilfælde, efter nærmere aftale og bestilling.

Telefonen svarer normalt fra kl. 10.00
Udenfor denne tid er der telefonsvarer.

til kl.

Ny version af den populære Shuttle til en uhørt lav
pris du får virkeligt noget for pengene.
Ny type bladholder med 2 punkts montering af
styrestænger, så du kan have en opsætning til at øve
hover og en til at flyve.
Forsynet med større dæmper, som Sceadu.
Halepitch kontrol forbedret.
Bladmontering nu med 4 mm skruer.
Nydesignet metalkobling med lang levetid.
Halestøtterne er nu 8 mm ø.
Kan leveres som byggesæt og som semi kit (samlet)
uden motor. F.eks. den nye Hirobo 36 helimotor.

U 1| Frisht Box

13.00.

3yggesæt til FlightBox.
irdeholdei' de nødvendige
træ- og beslag dele.

Brug venligst telefonsvareren, så kan vi ringe

tilbage, også udenfor telefontiden.

Powerpanel. purnpe o.s.v

Va

LAGERREDUKTION
Da vi reducerer vort udvalg kan vi tilbyde restvarer
til meget fordelagtige priser.
Gå ind på hjemmesiden

"r"ir,åæ.

"åi.rii

SILVER STAR MODELS

\ /\ r\ r-sil\/erstarrnodels-dk.

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

til axmo-modeller.
Listen forventes færdig i februar.
Der vil være links

E@m

a

il - axmo@post3. tele.

dk

Se www.silverstarmodels.dk med Iink'sl for
henvisnino til leverandører

SIDEN 1948
Byggesæt

til

svæve- og gummimotorfly.

Tegninger og materialer til veteran- og
skalamodeller. - Træ - lister - balsa - rør
profiler - beklædning m.m.m. På gensyn i

MODEL & HOBBY
Frederiksborggade 23 - 1360 København K

Tll: 33 14 30 l0 - t<t. t1-17, lø. 10-13. onsdag

Det betaler

LUKKET

rvlvw.model-hobbv.dk

sig at
BREV

annoncere

a

I

Modelflyvenyt
Tidsskriftet Modelflyvenyt
Strandhuse 4
DK-57 62 V. Skerninge

:=r:-:':' :
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, 'Først skal.,dn sikre dig,det nøia$tige t:angdepunkt på

modellen.'Gansl<e sarn norrrralt med tom tank,og alt
monter,et {altså ftyveklar), Enrnodeldu h4r fløjet med er
det optimale, da du her netop ved {ellår bør vide). Er
modellen helt ny og uprøvet så placer det som vist på
tegningen. I begge titfælde markerer du på den underste del af kroppery hvor det skal ligge.
Pontoner har et'Trin", dette trin skal ligge ca. 1-1_ crn
bag t;pgdepunktef Triruret {ungerer som hlutore pa et
r it.fiy.rted tiegehiul og skal derfor kunne "rotere" på dette
' r .punkLderSot'.er placeringen af dette lidt kriiisk
Cversiden,,af ponforreme skal være vandrette, for at
ktinne.rnontere:rnode-llerr
på pontonerne, så ringen får
"
'1,1 rderr rig{p'ind{ald+rmkel::q_e4 $kal være omlcing +1
, ,' gradrer,i foråold til ov_ereidcn påpontoneme. ]uster evl
monteringribeslageqe sål€des at'dence rvinkel kommer
til at passe. den,er,atviviiht!.e,åyet til atløfte pontoneme op af v4p{et log ikkeholdedesl.i.v.andet. TFk
også at pontonern€s centerlinie ligger parallelt rned flyets cerrterlinie.
''

':i.-.

,

:...a.:..

,

TrI sidst monterer du flyet så det stårsom

flyveklan, dog
,$tadig *ed tom tank. rtr tiekket'duigelt. gaepunk:
":
tet på din fl)n'"r, og vil nu opdage at det med stor sik..,::,'.,keåed har
rykket bagud, så du nuitåi $rede*tratetung
model. Her er det en god ide at lægge den ekstra vægt,
$sr glgl fil for at få ryngdepunktet rigtig lgen, nedi,&å
,., r::pq:q E . På denne måde er det let-'foi$fg:iil.*kift€
og pontonet da flyet altid vil værgje!1s'af'.r::rrellernftjut
balalræ.æL.,
'
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SIAP AF MED FLY

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

SI^AP AF FBA FLY

El-fly fra MULTIPLEX i EIAPOR:
Pico.Jet combat racer
White Hawk el. Blue Anow
Twin jet tllpen
Blue Shark el. White Eagle....................

Sky Cat spv. lO85 mm, 4 kan.
Elapor-Plus, brudsikker og brændstoffast kr. 75O,-

Model-tog og hvad
dertil hører i størrelseme:
Z-N-H0 fra
Mårklin, Roco og
Fleichmann mmt
tog til haven: LGB
og Mårklin I

kn 598,kr. 795,-

Forbrændingsmotor 3,5-4,5 ccm
El-motor Pemu 600 G

tliltrrSlisl

{

Fjems\rrede biler fra
bl.a. Kyosho og
Tamiya

Begynderlty

3

- Nvt fra Graupner

SKY HERO
Næsten færdig model,
leveres m. O.S. 46 [A motor
og glødstarter m. lader
spv. 1540 mm. 4 kan.........

Vi fører

kr. 1895,-

-r\'-:?"*

Fjemb€tjeningsanlæg
Fjemstyrede bade
fra bl.a. Robbe og

af følqende fabrikater

Oroopaer

jfisee
nrtata -Iyru-rrPuex

Graupner

i.t
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=3- '-... t '
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Forbehold for udelro komntende prisændringer
tryklejl og udso/gle rarer

NB! ONSDAGSLUKKET

Wt

MODEL - HOBBY
TLF. 55 73 66 22

Ramsherred 27 . 4700 Næstved
Fax:57 83 14 10

E-mail: flywood@flywood-hobby.dk
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F,.:.oage
i .a

1 stk. CS[.4 180 gyro
1 sik. MPX Royal hale servo
'1
slk. Futaba 147 modlager med krystal
1 slk. Accupack 1400 lrhA
1 stk. tænd/sluk kontakt
Monteringstilbehor
1 Galon Cool Power 506

1 stk. tænd/sluk kontakt
N4onteringstilbehør
1 Galon Cool Power 5o/"

SPORT

K8.1995,00
FI.JRY

_l

50 BASIC +

OSso-SXH+dæmper

ki. 10.30 - 17.30
xi. 10.00 - 13.00

RC.TILBEHøRSSÆT 4 TIL 30-s0 HELI: KR. 5470,1 stk. Fulaba FX-18 sender incl. kryslal og accupack
4 slk. Futaba 9001 servo

KR.2soo,.

4.1k. Fut"bu 3oo1
1 slk. CSM 180 gyro""ruo
1 stk. [.4PX Royal hale servo
1 stk. MPX IPD modtager med krystal
1 slk. Accupack 1400 N.4hA

HAWK

--.:cac

PRIS KRr 6595

FURY 50 EXPERT +

RC-TILBEHOBSSÆT 2 TIL 30.50 HELI: KR. 3475.I slk F!:aaa 9001 servo

0S50-SXH.dæmper PFISKB:7675
CENTURY. HAWK SPOBT OG OS32-SXH + DÆMPEB
PRIS KR. 2995
Hawk SPORT leveres med OS32-SXH helikopter motor og dæmper.
Helikopleren er næsten samlel - den kan gøres flyveklar på meget korl iid.

CENTURY. CN1O6O - RAVEN CCPM 30
PBIS INCL. OS32"SXH OG DÆMPER
Centurys nye helikopter type med 120 graders slyring på Swach Plated. leveres med
alu swashplale, 4 tryklejer og 51 kuglelejer, flot byggesæt

RC-TILBEHøRSSÆT 6TlL 30-50 HELI: KR.7270,-

i

CENTURY CNl061 . RAVEN CCPM 46/50
PRIS INCL. OS5O.SXH OG DÆMPER
KR. 5499
Centurys nye helikopter type med 120 graders styring på Swach Plated. leveres med
alu swashplate, Carbon-glas fiber rotorblade,4 trykleier og 51 kugleleier, flolte byggeSæt

4

I
I
:
|

1 stk. CSM 180 qyro
1 slk. MPX Royal ha e se..
1 slk Fulaba 147

l

mac.aaa'-i:. .: :

1 stk.

Accupack 1400 Lli-A

stk. Futaba FFg sender incl.

kystal og accupack

.l stk. Futaba 9001 servo

stk. Fulaba 3001 sea:

1 stk. CS[,4 180 gyro
1 stk. MPX Royal hale servo
1 stk. MPX IPD modtager med krystal
1 slk. Accupack 1400 MhA
1 stk. tænd/sluk kontakl

lilonteringstilbehør
'1
Galon Cool Power 5%
CENTUFY.CNlO5OA - CNlO5OA CENTURY FALCON 46/59 SE II
PRIS INCL. OSSO.SXH OG OÆMPER
KR. 5695
Falcon 46/50 SE ll llot byggesæl med alu Swash Plate, Carbonglas liber rotorblade.
4 tryklejer og 51 kuglelejer.

Priser på RC-tilbehoFsæt 1-2-3-4-5-6 gælder kun ved køb sammen med et helikoptersæt

ROTORDISC'EN
Amlundvej 4, Lindeballe Skov . 7321 Gadbjerg .Tlf:7588 5454 I Fax 7588 5495
www.rotordisc-rc-helicopter.dk E-mail: rotordisc@teknik.dk . 24 timers service: fax - E-MAIL
Bemærk ny telefontid: Mandag 09.00-19.00 - Tirsdag 09.00-15.00 . Onsdag lukket .Torsdag 09.00-15.00 - Fredag 09.00-14.00
Det tages forbehold tor trykfejl og prisændringer.
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FREEWIND
Spv.22C0

HOBBE AIRLINER

rr. -:t -::::

Kr.1250,00

Spv 1200 mm, med motor

.,

..

. Kr.1025,00

Spv,1800 mm.. ..

.

Kr.1250,00

MULTIPLEX
WEBRA
SPEED
91.P5.HELI

Kr.2495,00

*P *;"'-g"

åå*:;;

b
ry
!*ri,a:r"ill:

t.*

MOVIE STAR
Spv. 1400 mm. med motor

ROYAL

EVO

g - ruU PÅ LAGER!

Kr.925,00

.

RACERBANER
FLEISCHMANN Startsæt

RoCO DigitalStartsæt

@$

NINCO MINI-RACE SÆT

5,8mbane

,.......

Kr.1048,00

SCX lnitiation Cup
2,6 m

bane

Kr.

.

....

598,00

Kr.1595,00

3ADioswREDE BILEF

Kr.550.00
Alle CEN biler leveres næsten færdigbyggede og med færdigmalede og dekorerede karosserier,
Nogle modeller er nu også med færdigmonteret fjernstyring.
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KULFIBERSTÆNGER
1 x 1000 mm Kulfiberstanq

........

15x1500rnmKu'fberstang.......
2x1000nmKulfberslanq,......,
2x20C0mmKulfrberstang
3x1000rnmKulfiberstang
3x2000mmKufbe.stang
4x1000mmKu''berstanq
ax2000mmKurlberstang

...,....
........
....,,..
.,......
....,...

Kr.27,00

Kr.35,00
Kr,20.00
Kr.35,00
Kr.20,00
Kr.35,00
Kr.30,00
Kr.53.00

xuLplerRnøR

+xZ.Ox1000mmKulfiberrør......

4x2.6x2000mmKulfiberrør....,.
5.5x3x1000mmKulfibenør,...,,
6x4x1000mmKulfrberrør

Bx5x1000mmKulfibenor
AxOx1000mmKulfiberrør

.......
.......
..,...,

Kr.25,00
Kr.45.00
Kr.35,00
Kr.30,00

Kr.60.00
Kr.45,00

Besøg vores internetside på:

www.leif-o-hobby.dk
Sprængfyldt med informationer til hobbylolket

Alle priser er incl.25"/" moms. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer, valutakurser, afgifter og andre forhold der kan indvirke på prisdannelsen.

ABNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG KL. 13.0O - 18.OO.LØRDAG KL.
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R, JACE RPI tOT

EILER MASKE

tOT!!

II ELI KOPTERPI
KYO?HO HELIKOPTERE:
5R60, NEXU5 46 & 30!

godt begynderhelt i træ

LINDY 25,

e&,

ALLETIDERS FLYVER

Let at flyve. Flyver op
til 1 time/opladning.
lncl. alt tilbehøn RC,
batteri, lader m.m.

r995,
':,*", 1098r-

Renault Megane - utroliq etærk bil
med aluchaaaio, fart op til 50 km/t.
Ko m plet p ri e m /fj e r n betje ni n g,
batterier, Iader m,m,

Fra

1798

r-

Fra 1000rKYO?HO U9A-1 MON?TER TRUCK

MC komplet
inkl, RC,'

9uzuki eller
Honda

1998, -

1

1:1O EIL med valgfrit,karoøøeri,
komplet med RC, akku.,

ladir m'm'

Vi

RC m otoraykel -5, to pkualitet,
aluhjul, chaøøio oø monoevingen
Priø med standard-tilbehøn
m otor, speed kontrol, akku-lader

KUN2398

r-

RC.

m,m. Over 50 km/t

har ?qtn. import og øtort ,^t"r:1,?^1" ,!!t-r^?!ladelige
b atte ri e r. I p e c i a I p a kke r fre m øti I e ø efte r o p ø a ve.

y""i!"å::""
;';i:f'
R c- h o br?il.r,
- vi har det meate.

5685rlncl. modity tilbehøn
over so

r^"'

I

6885 r-

F A/s l.,u-x"*Iy"'
y$
I
fr J"T,R

Tlf. Z5 28 04 55 - Far: 75 28 05 00 - inlernel: www.auloogsurf.dk

