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Storten på en god hobby storter
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WITZEL HOBBY
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Permox 48O 7,2 V
SUPER TILBUD

.*.

å
fr'

58,- stk

ROYAL-EVO.g FRA - kr.3998, -

PT.CO-CUB

- kr. 52e,-

MULTIPLEX

ffi...
s
q#* r r/y &_
k'L

'åffi

&
MULIfPL:X

COKP:T

sel mei 3 servoer,

okkuer

på lsoo mHo & iader kr. 2898,-

For folk der ikke lever r stenolderen

MUL-:P-:X 2:CC-iii=

s@'l-

nec 3 servoer, akkuer

lader kr. t748.-

re det nemt

Multi

f'***!;rx

*,,*u**i*&***uwutJ
|{+.

o\

PTCO

JET Combot

- kr. 598,-

CARGO
PI^A 3/4

MULTIPLEX Seevoer
St

"'$

.'.t'

lÅ

l*'

MS-XZ
MS-X3
Å S-X6

PT.CO

Servo Kr. 198,Servo Kr. 179,Servo Kr. 105, -

MULTIPLEX's nye bilrodio

-

kr.385,-

5/6 MODTAGER kr. 425,-

MICRO IPD MODTAGER kr. 698,MICRO IPD Ds MODTAGER ke.798,RX 12 DS IPD MODTAGER kr. 1248,- nodtager

-

Nu på lager

PROFI CAR 403 Vario Kr. 1957,OO
PROPI CAP,7O7 Vorio Kr. 2868,00
5øgode ?6

MODTAGER

- kr. 1198

$$'&#

Vi hor oltid et stort udvolg of Futoba Sendene på
loger FUTABA FC 18 rned 1 servo kr. 3548,FUTABA FX 18 SENDER sÆT kr. 3098
FUTABA FF 9 cAP SENDER SÆT kn. 6598,'
Ring og hør om ondre rnodeller.

Hjemmeside www.witzel-hobby.dk
4tOO Ringsted TLF. 57 67 30 92
Åbningstider mandog - fredag 11.0O -17.30 lørdag 10.00 - 13.0O

&

GODT NYT FRA

q

I/VIONICI

BEGYNDERTILBUD
DEN RIGTIGE START

\

- far den som med stor inleresse og omhyggel ghed selv bygger sin model, så han kender hver en p nd i modeilen, Det er vigtigt at
man vælger ei byggesæt al hoj kvalitet og

-.l-

a"o

.
.
PIPERCUBJ-3,2286mm ...........
P]PERCUBJ-3,2055 ARF6.s-13cc,,
ELECTRI CUB 1500 mm ...

PIPER CUB J-3. 1555
PIPER CUBJ-3. 1945

mm
mm

909,1.365,1.895,2.350,69s.-

med en ordentlig velledning til, for at opna et
godt resultat - at spare maske 200.- kr. pa et
byggesæt af en darlig kvalitet. kan resultere i
mange ærgelser og i at man kommer skævl
ind pa hobbyen. Vort bud pa en god begyndermodel kunne være en PT40 Trainer lra
Great Planes, der flere gange er karet med
arets bedsle byggesæt.

Lancair ARF 2030 mm for 10-15 cc
kr.2695,-

AT-6TEXAN 1517 mm.

ARF63-13cc

.........

1.595.-

Spv. 1820

EXTRA

3OOS

ao

WAGSTAFF 1/4 SC

..............
EXTRA 3005, 1470 mm .... .. . .. . ...
EXTRA 3005, 1680 mm .
EXTRA 3005, 1470 mm ABF .. . .., ..,
EXTRA300L1/3sca|a,2530mm .....

ARFfor25-45cc nrotor

4.395,1.140,1.535,2.195,-

Pr s med Oracover beklædnlngslolie,
kr.1.098,tilbehor og lim
Prrs med komplet startpakke hvor ALT er med:

3.995,-

OS 40la motor, SANWA VG600 Rc-anlæg,

......

[,4odellen er med glasflberkrop og færdigbeklædte vrnger og der er motor. propel 0g fart1.295,.
regulatormed isættet
pris incl.3 stk. CS12 micro servoer. .
1,795,-

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

mm

.Tilbud 1.499,-

Spv.1650 mm, 10-15 cc
mm, 5-12 cc

Spv. 1450

......,.....1.995,-

....

...

.....1.595,-

eller Futaba Skysport 6 FC-anlæ9,
opladelige accuer,

........
Fc-anlæg,,,.,...

ladersamt glowdriver

kr.3.695,-

Alternativ med N,4ultiplex Pico Line

kr.3.795,-

EN GOD START
- hvis man ikke har lået bygget sin model og

ULTRA SP0RT +10
De r

cl:-

.,r.,hci/-r

æ'e

\e' ,'.e'Je L'i,a Sport'as rJ . e"
-^: :r-.;;-1t-"f^.^.
1lrq-

gerne vil i luften i en fart vil AVISTAR 40 N,4Kll
være et godt valg. l\,4odellen har en god stor
relse. 1520 mr. samt et assymet'isk virgeprofil, der giver den nogle helt speclelt gode
flyveegenskaber.

Real Flight
RC Simulator

lEI

Den absolut bedste simulator pa markedel

.

.

BEN/ÆRK prrs nu kun kr. 1.995,-

l,,ledUSBlnterlnkController-vælgselvornduvr benyltedenmeCfolgendecontrolerellerdrn
egen sender.
n.
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Vi kan nu igen levete Super
Tigre motorer til ilmelige priser.

Rc-anlæq.

..........

kr.3.495,-

.........

kr.3.595,-

EN GOD START MED EL
Kåret som bedste svævemodel på årets
Niirenberg Messe
SPIRIT EL|TE2000 mm.........
755,SPIRIT 2000 mm
SPIRIT 2000 mm ARF færdiomodel .
SPIRIT 100. 2520 mm .

SPIRITELITEGFK. ARF

..,,.,..,.

34, m/ dæmper
G 20123, nl dænpe(
G 3250, u/ dæmper
G 4500, u/ dærnper
G 51, m/ dæmper
GS 40, mi dæmper
GS 45, m/ dæmper
G 61 K, m/ dæmper
G 61 ABC, m/ dæmper
S 75 K, m/ dæmper
S 90 K, m/ dampsl

596,00
1.255,00
1.505,00
1.840,00

735,00
620,00
670,00
835,00
970,00
939,00
989.00

FJERNSTYRINGS.ANL/EG

1.260,1.020,1.330,-

TpTop ftIri
SPECTRA ARF er en 2 m elsvæver (færdigbyg.
get) som vil være en god begyndermodel.
Pris incl. motoq klappropel,

farlregulatorogbatteri

....,.,...

Pris med komplet startpakke med
Futaba Skysport 4RC anlæg , . , .

.

1,695,3.295,-

Alternal v med Multiplex Picoline

FC a^'æg

TIGER MOTH, 1803 mm,

AFF10-15cc..,.,....

o/o

- Spørg Avionic til råds, hvis du tænker pa nyt fjernstyringsanlæg.
Du vil hos os altid få et godt tilbud og vi forer de kendte mærker
FUTABA - MULTIPLEX - GBAUPNER, HITEC og SANWA

570,.

kr.1.395,-

ght CD udsælges - spar op til 50

Tigre
Tigre
Tigre
Tigre
Tigre
Tigre
Tigre
SuperTigre
Super Tigre
Super Tigre
Super Tigre
Super
Super
Super
Super
Super
Super
Super

tct

'aCersarnlglo\^idriver
Alternativ med [,,lultiplex Pico Line

Fl

s€5..

Sl'.,','A YGaOI iO-:'=r.
e er Fuiaba S{yscoii 6 RC-aniæg.
CS

Kunsfyfcr65-E5c.:
lncl Sipei T J'e

ja

k.

::: : ;-: ::: : ::1 G2 så:n: P:ai

2.995..

.

3.495.-

Arlernat y rned l,,lultlplex Cockpit

anlæg 4,295,-

T-348 Mentor
Spv.2030 mm

MODELLER

2.570.-

P-47D THUNDEFBOLT
1 :5 spv. 21 60 rnm ior 35-70 cc
P.47D THUNDEBBOLT
1 :8 spv. 1 600 mm 'cr 1 0-20 cc

.

2.545,-

.

1.890,-

STINSON FELIANT
Spv.2550 mm ic: 17.5-35 ccm. . .
SPITFIBE l,lK lX. 1600 mm . .

..

,

.
.

3.545,1.890,-

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

I/\VIONICI

.

Frichsvej25

.

8464

Galten

. Tlf.86 94 60 88 .

Fax 86 94 62

88

.

lnternet adr.: www.avionic.dk

whobby-vvorld.dk
Indendørs flymodeller

Pico Stick:
\4ed GWS IPS motor/gea'sæI
Spv. 97 cm,

lndendørs helikoptere

.I r -- . :'
lkarus Piccolo Fun:
IndendØrs helikopter med modtaqer,
farlregulator og gyro
fra kr. 1995.-

Park flymodeller

Radioudstyr

Tilbehør

GWS IPS motor/gearsæt:
Samme som l,lultiplex 150 sæt. Leveres
med farskeL ge gearnger ...... fra kr. 169,GWS EPS '100 motor/gearsæt:
280 motcr leveres med forskellige
gear n3er
............. kr. 90.GWS EPS 300 motor/gearsæt:
370 nrotor. Teveres med forskellige
gearnger
kr.138-

. ..

.:

e

.. ...

Spv 101 cm

krystal

kun kr. 350,Batterisæt til GWS sender ..... kun kr. 143,l\,4ed

*_ffi@-

Vr Iage.iorer propeller, spinder, motorer,

tanChjul gearrammer og aksler til
ovenfævnte qearsæt

Pico J3:
f,led GfJS IPS motor,'gearsæt og propeller

GWS 4 kanal sender:

GWS Pico 4 kanal modtager:
Samme som Graupner XP 8 .......... kr. 200,-

kr. 375.-

GWS Naro 4 kanal modtager: -..... kr.225,-

E-Starter:

Nyhed

GWS Naro 6 kanal modtager:
Samme som Graupner XN 12 ........ kt.240,-

Billig ei-park begynCefmodei m:d
krængeror Sov 96 cr nrad :7C n:t:i

1'

gea.sæt

L.,n

kr 3i!

-

GWS Micro krystaller til ovennævnte
modtagere, kanal 60 - 82 .......... kun kr.67,-

l^'l

GWS EDF50 Ducted fan:

a.a--=:a-

Tiger Moth:
Med GWS IPS motor/gearsæi og propel er
Spv. 81 cm,

a: -:- "-:: ':: T:13: k-

1trs

GWS EDF75 Ducted fan:
Drameter 60 mm med 400 nrotcr kr. 175

-

-

'"L

\,>
ta

,.'

*

Funny-Park:

Nyhed

Sjov lavvinget el-park model med
krænqeror. Spv 85 cm. med 370 motor/
gearsæt
kr. 390,-

\("J

GWS lCS50 fartregulator:
2 amp til IPS gearsæt ..... ...... kun

Lupo:
Med GWS IPS motor/gearsæt og propeller.
.. kr. 530,Spv. 92 cm.

k-

127,-

GWS lCS100 fartregulator:
5 amp tll EPS 100 gearsæt... kun kr. 151,GWS lCS300 fartregulator:
B amp til EPS 300 gearsæt.... kun kr. 131,-

GWS/Supertec Pico 6 gram servo:
Standard ........................... Nu kun kr. 175,Pico BB med kugleleje ................. kr. 1 95,-

Gws/Supertec Naro 9 gram seryo:
Samme som N.4ultiplex MS-X2 ...... kr. 150,Naro HP/BB med kugleleje........... kr. 170,

Gws/Supertec Naro Max 14 gram servo:
Samme som N,4ultiplex MS-X3 ...... kr. 155.-

GwS lCS400 fartregulator:
Fokker:
Flot el-park model der ogsa kan bruges
indendørs. Spv 94 cm, med 370 motor/
gearsæt ............ ...... ................. kr. 295,'
Pico-Baby:
f,1ed G\ JS

Spv 93 cm

GWS lC5600 fartregulator:
30 amp til 500 - 600 motorer .. kun kr. 274,

IPS motor/gearsæt og propeller
. .. kr. 595.-

8.2:
Med GWS ma:ciei
Spv. 86 cm

c!

Slow-Stick:
Stor og langsom el-park modei der også
kan bruges indendørs. Spv. 118 cm, med
370 motor/qearsæt ....... .............. kr. 310.-

cicpel e r

kr

Kokam batterier og

lader:

Nyhed

Kokam batter/er pakker 7,2 og 11,1 volt
med JST
..........Ira kt.225.Kokam lader
.. . fra kr. 4BB,-

stik

465,-

Nicad og NiMh batteripakker til med JST
stik:
6 x 250 2/3 AAA NLCad 7 2ra'.
7 x 250 2/3 AAA Nrcad 8 d voll
6 x 600 AAA Nil'.4h, 7.2 volt . .
7 x 600 AAA NiMh, 8,4 volt .

15 amp til 400 motorer ........... kun kr. 147,GWS lC5480 fartregulator:
20 amp til 480 motorer ........... kun kt. 227,-

<' 8t-

{i 93 \' 85 (i !:'

Se vores webbutik på internettet, nu med 3000
varenumrer og 2000 farvebilleder.

Hobbg lllorld
v/ Birgit og Erik Toft. Elvirasvej 1.7100 Vejle. Tlf. og fax 75722295
e-mail: hobbywo@postS.tele.dk
Aben: Mandag - fredag: kl. 10-13 +15-17.30 - Besøg uden for nævnte tider efter aftale.

sffi
Flight pakke til indendørs modeller:
2 stk cWS Pico seryoer. GWS Pico 4 kanal
35 mhz modtager med krystal. 8.4 volt 250
mah Nicad batteri og GWS lCS50
fartregulator
kun kr. 795 -

Flight pakke til park modeller:
2 stk. GWS Naro seryoer. GWS Naro 4 kanal
35 mhz modtager med krystå|, 8,4 volt 600
mah NiMh batteri oq GWS lCS300
fartregulaior
kun kr. 795,Vi sælger kvalitetsanlæg og radioudstyr
fra bl.a. Futaba, Multiplex, Graupner,
GWS, Schulze og Sanwa.

Vi sender som postordre i hele
Vi sælger kataloger fra:

landet

Graupner - Multiplex - Robbe - Simprop Flair - Great Planes - Srg - Jamara - Krick

Forbehold for prisændringer!

r--+
GENIE, ny 3D in-dooriout.door 875,model I depron spv. 106 cm. Den kan udføre
et fuldt F3A program(FAl) + torque rolls.
Vægt ca. 4009. Akku B-9 celler.

Mega / LRK / Plettenberg
Schulze /TMM

Efterarstil bud på Hornet:
HORNET rotor. 49 cm m/GFK rotorbl.

11

C.
C.

Jeti JES 1B'3p regulator 6-10
TMM 1210-3 regulator 6-10

475..
520..

E030.C
E043.A

Hovedrotortuning:
Rotorhoved I Alu. : E044.A TILBUD 150,HORNET og SCHWEIZER 300 kan nu ogsa
leveres fabrikssamlet. så skal du kun selv

HORNET med collectrve

p,lch
servoer

Heir + Gyro + 4C1041(BB)

Vi iagerlcrer a le resen,eceie:

I

{tq+-=

Y,,

og

Chtca

c::,:-

k'app'oce cg':'r':c=-".
llyvek ar vægi

13Cg

:

.

a'

:-

^.="

::

-ar

:-

Program

æ-ffi

-

: .,

S:. ; -

'

Easy-fly

flysimulator

595,-

Aerofly professional + interfacekab.

.1.495,-

NYHED Game-bird styreboks med

flysimulatorer
Add-On, CD til Easy-fly
Add-On 2, CD til Easy.fly Vol 2
Easy-fly

375,-

Expansion pack vol.1 til

195,235,315,-

Aerofly

tå/'3"
*{, r

1650.
2950..

lO3ir.ET':

Cockpit

'.'-.'i :-.:=.':='-:ie-.'.'-. iL^-:-'=-e- æg r=C i700

-' ,- i)= t^. .::. ;--'.:--'

,-22

LrX-22

1150.1795.-

i.'--: .'.:':;r::' :r:: al.ku

4795,"

Ccrp,;:ers:rder ired

5350,-

P.:c- ne sencer og

:::'
e

525,..125,-

1

mander (styreboks)

Kob din schulzelader der hvor ou ogsa
ønsker al få vejledning og service.
Vi har B års erfarinq med schulze.

-.'.'='l --. :':': -.1. :- -::'.:-

-:t

(Kræver elevstik I din sender)

flysimulator
professional

Easy'fly
Aerofly

FLYSIMULATOR med Game Com-

V3

I

;-.-,

til senderen

'.'

:J:i

Chicco cyggesæi ai

\,

Lilhium

lSL6.330d 5.5A,'1.30 celler, 2 udg. 1.350,.
lSL6-530d,6.04, 1.30 celler,2 udg. 2.395,lSL6-636+,8.04, 1-36 celler,2 udg. 2.995,NU med Lithium program Version 8.xx

€G
Junior byggesæt af depron med motor.
gear, klappropei og fartregulator. 625,-

NY lader:
V3 har

Intelli Control 5A, 1.25 celler.
1.085,lntelli Cont. vers. 1 + 2 kan ikke opdateres.
110,-

235,-

montere servoer og Gyro.

!øtata"z

.,
"::=-)I

.$

Hale tuning, (4 dele):

5509

Børsteløse fartregulatorer og motorer ira
alle de {ørende producenter.

SCHWEIZER 300 model af HORNET 1 350.Heli + Gyro + 3 C1041 (BB) servoer
2395,-

e
PJS 3D 550 molor. vægt 509,
695..
trust ved 9A på I KAN650 eller 3 Poly-celler.

50,-

Heli + Gyro + 3 C1041(BB) servoer
2195,CP upgrade til hornet(Collective pitch) 650,-

/

akku

modlager
akku

Cocxprt sender 7k med

Cockpit computeranlæg. som

2:.-

1125,1

595.-

billede 2785,-

a::;::c- *:.: -::-^.g::.
og'.".';c-,::'. S:. :: _-

Pots byggesæt
l. approcel

flyvekrar vægt

25Cg

750,,
105 cm. Til 10-12 celler med 90r120 grader
Swash- plate. Leveres med alle nodvendige
kugielejer og

Logo

træ-rotorblade. Frilø6

cm

10 el-helikopter rotord. 115

225.-

2950,-

1

k

Tiny Furiryer b., gg:sæ:. laseruCskaret
Delta STAR 53"1. C\C -tsra:ei iræ
Mouse byggesæ: sc.. r3 c:

Å.--t
.\
Rhino

cn:

e,[!,ii,1ft;il%"å.",
300
motor, gear, prop

363.-

;;l

regulalor. Anvender 7 celler HR-720 AAA

cm

nav.

g:a.5 : -

I

Kar cgsa

CA|.IS im Bx6 +
Sp,.,. 122 cm

ai.e:jes

t

D54 Micro servo

.+

nav.

COI,4BAT

550."
425,-

t I ele(tro.

f a rf

]

\i.,

Fas i farverne: Hv d Gul Rod Bla Gron Sort
Tapetilbeklædningdecor.
30."

50rnm

Eagle, EPP 3D model spv. 90
895,med speed 300 motor, gear. propel og
Glasliberforstærket tape 25 mm
regulator. Anvender 7 celler, KAN650 2/3AA. Glasfiberforstærket tape 50 mm

35.EE

Bullil. spv. 104 cm 6,5-10 ccm

I

5.49 pr. stk. 160.pr. stk. ved 4 stk. 150,-

Ncm.

825," Mål: 20x8x17,

Bullit. spv. 84 cm, 2-5 ccm / elektro

Tilbud 450.-

3CC Spv. 93 med speed 300

-c'^adc

Eagte

TOM vinge med sp 280. spv 73

med speed

-fo'c

ønsker at fa vejledning og service.

:.L

+ CAl,4Slim Bx6 +

500,-

Det nye hit
inden for
MicroServoer

Toro 300
Tornado ll
Sagiia EPP Spv.93 med speed 280 +

gea'3'1

365,-

gram

Kob dit schulzeudslyr der hvor du ogsa

Fiilct€..P-

.^€

gram

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

Til 1 0- 4 celler med 90/1 20 grader
Swash-plate. Rotorblade af GFK 525.Vi lagerfører reservedele til Logo 1 0 / easy.

1175,- Servoen har et lavt strømforbrug

t ['oL.i" ifig Bt t q"ipmznL
V/ Jan Abel. Hjørringvej 145D
9900 Frederikshavn tlf. 98 43 4872

Telefontid:
14.00-20.00
Mandag

Tirsdag
Onsdag

14.00-18.00
14.00-18.00

lnternetbestilling er åben døgnet

rundt

Forretningen:
Mandag 15.30-20.00

Tirsdag
Onsdag

15.30-18.00
15.30-18.00

Lørdag efter aftale

il

REDAKTION:
Ansvarslrar.ende fl.dåktr]r:
Marianne l)etJ*rsur

Jornblnegadc 24
400() Roskildt'
Tlf: {6 36 7? l?, Fax:46 i6 72
Etnai l: 6x4mod*l f1-1-i.cn.vt.clk

l0

Clrtnt.e(hktcrrtr:
Rltliostr. ring:

Ariltl Larscn, Ilugnrarken li0,
tts2tl L,vstrup
Ttf: tl(i æ 63 1!) (RC-turitxt'n)
l'lnrail: llQmodclflr r errr t.dl

l'oul \.loller
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Tll; ?(l 16 l{.1 53
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lorqcn Kcrrsgaarcl
Ahornucq i, llllrrn.1
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linrril:

li@ nrodt.ltlr
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I-lcrrvendt lse.r til unionenri'
bt'dt's rctttt direkte til dct respektive

sckrctiriat. Tlf.nuurrene oplvst's
und('r orgnfl i$,ltirttsnvt ($r indhoLlstirrtt'*,',rUo.r',,

Ekspedition:
Tidsskrif tct lvlodrl f.lyvrnvt

{

Slrantlhuse
5762 \fuster Skanringe
Ilcrstgiro nr. 7 1,6 10 77

'Ilf: 6!

1.1

1? 55 (i alm. konkrrtid)

Annonceekspedition:
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Storch
Begyndermodel for viderel<ommend

ver skalamæssigt er for mørke og f.trvet

STORCHEN PÅ CATWALK

Lars Pilegaard

e

fortsætter sin serie om en

Solartex i ør,rigt er noget nær den tungeste

form for beklædning til modelfly.

hjenrmebygget Fiessler Storch og fortæller

Motorhjelm, lemme og luger
her om valg af farver, bel<lædning, arbeids-

nretoder cg genvordighedei'og onr hvcrdan og hvorfor provernodellen filt sin udr

lrst

De

n irr

q.

vi i sidste numrirer si;rl bytgebordet,

var Storchen træfærdig. og nu gjaidt det
om at finde en passende kjole

til

damen.

Originait var forfædrene beklætlt med
lærred r-rndtagen på motorhjelm, luger.op;
lemme, og ntir det gjaldt de tyske, malet
med lyscblat pa trndcrsiderr og som oftest
med en flerfarvet camouflage pti oversiden. Så ll,is skaialighed betyder meget, er
der ingen vej uden orn traditionel glat beklædning af "urrdtagelserne" og en form
for "tex" på øvrige dele fulgt op af penscl,
sprøjtepistol og de rigtige Luftwaffefarver.
Vaegtes skalaligheden derir.rrod lavt, er
det letteste både hvad angår arbejde clg
r'ægt, at komponere en civil ensfan'et
Storch og beklæde med Solarfilm eller lignende.

Mit valg

ikke meget ior en
Storch med glasfiberudseende, mcns jeg
pa den arrden heller ikke r'.rr nteset ior at
kaste mig ud i det store malerprojekt på en
prototype.
Selv den bedste planlægning kan imidlertid erstatte det rene held. Mit held var,
at jeg har tegnet modellen efter en 3-plans
tegning, hvor farverne er opgivet som lyseblå underside og mørkegrøn overside
(hellblau og dunkelgrtin), så jeg med noPå den ene side var jeg

genlturde god samvittighed kunne bestemme mig til at lakere og male "undtamalet træværk

8

gelserne", og beklæde resten med lyseblå
og mørkegrøn Solartex, selv om begge far-

Alt træværk på motorhjelmen fik forst

2

lag dope, der blev fr"rlgt op med japanpapir på balsadelene. Papiret blev limet
fast rned fortyndet hvid lim, og efter endrru et lag dope blev papiret lukket med en
trlarrding af dope og mikroballoner, for til
sitlst at fa endnu et 1ag klar lak.

Sa

val vi kl.rr til maling. Brugsanvistil Strl.l'ter angiver', hvordan den

r-riirgt'rr.

lakker,
men da dct i'ille kræi'e indkob af 5 dåser
rnalilg for .rt blande en skefr-rld sror-r og
ditto bla, toretlak jeg at mikse en lille por'tion af husets sjatter, og endte med en lyseblå på vandbasis og er1 grøn på terpentin, og afgjort ikke noget rnan skal bruge til
en brændstofmotor.
Diverse iemme og luger blev samtidigt
skåret ud af sort selvklæbende folie og mtllet sammen med motorhjelmen for senere
montering på den fær'dige Solartex beklædning (hvem sagde fusk?).
rettc- fan-e L.l.rncles.rf firm.rets egne

Beklædning med Solartex

Det r-idste jeg alt om engang, men faktisk
lrar jeg ikke hait"tex" mellern furgrcne, siden jeg lavede \{aV1 modellen i Modelflyve Nyts begynderskole i 1990 og har for
Iængst fjernarkiveret diverse tillærte trick
og fiduser.

Det eneste der siadig stod lysende klart
i hovedet var at materialet ikke limede så
godt som det krympede, rned det resnltat,

at limningeme ofte gik op enten nnder
klympearbejdet eller, hvad der var rent
pest, pine og plage, en 2 - 3 uger efter ar-

bejdets afslutning. Som en anden begynder gennemlæste jeg derfor brugsanvisningen, anskaffede mig mit livs første foliejern samt et termometer til nøjagtig indstilling af varmen og gik så til værket,
mens jeg langsomt fik gravet de nødvendige færdigheder frem fra fortiden.

Holder man sig til dc angivne temperaturer, kommer der inger-r problemer hr.er-

passende huller skairet efter sennepsglas
og små tallerkr"rer, mens de r:øde kors, bogstaver o5i hagekors er lar-et nf mat sclvklæ-

ken under arbejdet eller senere, lnerl det
betinger, at "texen" er lagt så stramt på, at

bende folie, da den benyttede acrylmaling

der ktm skal kry'mpes minimalt.

næppe giver et holdbart trnderlag for en

Går man der imod ud over de angiure

temperatllrer

for at rctte en fold

yderl gere gang
i

.r

fm.rskrr ing.

eller'

stramme et område, hvor man har r.;erct
for rundhåndet med udskæringen, kommer tidligere nær'nte problemer og i tilgift

kan man risikere, at "texen" blir.er slap
igen i løbet af nogle måneder.

Hvis man alligevel fål brug for at voldstramme beklædningen må jeg derfor anbefale, at man bmger et stykke pap sonl
varmeskjold over samlingeme, samt at
man efter endt arbejde givcr modellen et
lag dope, der modr.irker alderdommens
rynker og siap hud.

Status

Modelien er nu klar til den afsluttende
monterir-rg af dir.erse teknik, og hvordan
gik det så med clen ultralette n-rodelkonstruktion.
Ikke så ringe endda. Vægten er l1u oppe
på 7BB gram/ og med et passende ladiovalg og en 3,5-4 ccm brændstofmotor eller
børsteløs elmotor mcd fx 8 CP1700 celler;
havner du komfortabelt under 1500 granr
at fordele på en vinge på 23 x 170 ccr.r.r.
Et realistisk flyvebillede og sergar ter-

Falskt slots

mikflyvning kommer afgjort indcn fbr
Beklædning med 2 farver

rækkevidde.

Bmgsanvisningen viser hvordan man
skærer "texen" af i rigelige mål, varmehæfter den til modellen, og skærer overskuddet af på fri hånd.
Det er udmaerket, når modellen skal r'ære
ensfarvet, men på en tofan'et model bliver
farr.eor-ergangene for meget bæk og bø1ge,
og mal1 må der for belave sig på at skære

folien tii, så derr passer for montering og så
ved hjælp af eode veru1er, tape og bomrcr
holde tingene Pa lrlarls, ntens ntan hæftcr.

Hj.elp ha en cri;rr.'n

ir:ini\t,ir r.:it .::r-

beirles. Eren <.rrl.rn i'ii. n, :.:.i:.jh<.i.:.ulle man rnaske oven'u.je .:i tir..ppe viigc.rnes falske slots. t1c-r givr.r meger sm.t hæt.
teflader, cie lan.{sr:.rencle hnc-le lister p.-r
kropssicleme, der pa skalaman6r skal 1.ro1de beklædningen fri af t11's1"11.r, samt den

underliggende furne foran seive

fillen,

der gør det r.rmuligt bare at hæfte beklæd-

til top, sider og bund i næ\'nte
rækkefølge, som på en almindelig begyndermodel.
ningen

Faktisk betinger derr skaiarigtige løsning, at man beklæder nedefra og op og
hæfter "tex" mod "tex" udenfasttinderlag
i form af lister og plader,ligesom man først

kan montere

i

sidevinduerne
når beklædningen er sat fast på oversiden
af kabinekanten.
sprosserne

Stræbere, understel og mærker

Stræbeme og seh'e den bærende del af
understel samt halestel males lvsebla. Bemærk, at hjul og teleskopben er lvsebla pa
indersiden og grønne på ydersider-r.
Halebånd og Røde Kors mærkemes hr.ide rondeller er malet på modellen efter
forudgående afmaskning med henholdsvis malertape og selvklæbende folie med

Storchens indmad og mekanik

Som det måske huskes, har det fra starten

r'æret et krav at Storchen skulle ktuure
bygges med et minimum af r'ærkØ af almindelige materialer, udrustes med almindeligt udstyr og være til både el- og
brændstofmobr.
Skarpsindige læsere har imidlertid ber-nærket, .1t pr1r1's111o.-lellerr ikke er til
Lrr.:nr'lsitrf

Lcrrrrrt. og ltrget

.

Dt I r'l i-..
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;'in'.-mt-dbrændsicrimcriorml-diirmuft,
mens Llet n1oclsatte ikke alticl er tiltældet,
og slet ikke nar det kommer til noget så
elementært som adgang til akkuen.
Brændstofuiloter kan derfor overhøre
efterfølgende om elmotor, regulator og akku og i stedet tænke 3,5-4,5 ccm firtakter,
gasservo, tank og modtagerbatteri, mens
modtager og servoer udmærket kan være
af samme type r.ed begge typer drivkraft.
Hængsling af

ror

Krængerorene er hængslet med sarnmensyede strimler af Solartex. Strimleme - 2
stk. til hvert ror - er skåret i 2 cms bredde af
den grønne tex og syet sammen på langs
på maskine "ryg mod ryg" og dereiter
strøget fast pa hcrrholdsvis r ilrqe os ror.
Ha:ngslingen bliver på den rnade spaltetri,
og "ryg mod rvg" tbrhindrer texen i at
stramme op omkring svningen med træghed tii folge.
Hojde- og sideror kan i princippet laves på
samme måde, men jeg har i stedet anvendt
2 mm stifthængsler, som monteres alene
ved hjælp af et 2 mrn bor og en klat epoxy

Opblgning af sidenrrlt'r efier l.eklædning
\lrrrlellcrr l.J .Jt\\.tlL

F

og altså ikke noget specialværktøj til spalteskæring og sikkerhedsstifter.
Metodeme kan virke spinkle, men jeg

Diverse ser.,'oledninger er helt ude af syne
og anbragt langs indersiden af beklædningen, hvor passage af diverse spant er en

har anvendt begge metoder på adskillige

ren svir, da beklædningen

modeller rned 7 ,5 ccm motorer, så det skal
også nok holde her.

med spanteme.

Valg af

motor og akku

Som alle andre elnørder regnede jeg lynhurtigt den rette kombination ud og kontrolierede den på et af de mange programmer på hrtemettet.

i kraft af de
langsgående sidelister jo ikke er i berøring
Køleluft
Det er næppe den store overraskelse, at kø-

leluften kommer ind

i modellen gennem

luftindtaget under propellen, men bemærk at en del

af luften igen trækkes ud
af motorhjelmen, mens

langs bagsiden
Vel gjorde jeg ei

Jeg har lige fra Lancasteren fastholdt den
samme akkustørrelse på 8 x 1700 mAh til
alle mine konstruktioner og derved sikret
at akkupakkerne altid er i topform, og

skuffen rummede allerede en AXI

Kontrol aftyngdepunkt

2814/12, der med mine akkuer drejer en

Så

10x7 propel 8730 omdrejninger/minuttet
med et ampereforbrug på 30,5 mens tailene for en 11x7 er opgivet til henholdsvis
7870 omdrejninger og 36,6 A. Altså mere

end rigeligt til Storchen og ingen gmnd til
r-derligere hovedL.rud.

Praktiske eriarilgcr vil så r'ise hi'ilken
propel, der passer bedst til modellen, men
da 11 tommeren er skalarigtig, r.il det ikke
Krængeror med syede hængsler

forbavse mig, at den giver den bedste
virkning.
Radioudstyr

Planer gik på at genanvende 2 ca. 20 år
gamle Futaba miniservoer til side- og højderor og indkøbe 2 Dymond 200 med kuglelejer til krængerorene samt en TMM 40
regulator og en Schulze A835w modtager,

men her faldt planerne til jorden, da de
gamle Futabaer fluks fik modtagerens advarselslampe til først at blinke og derefter
"fuyse" rorene fast.
Så altså igen til lommerne og indkøb af

yderligere et par "diamanter", hr-orefter
Plænebillede

-=ry"f.ffi

Abnc bagruder sørger for køleluft

resten trækkes gennem kroppen langs akkuen og ud gennem de bageste åbentstående trekantede ruder, der kun findes på
" fødte" ambulancefl yvere.

var det sandhedens øjeblik. Var fornemmelser, erfaring og beregning gået op i en
højere enhed?

Forsigtigt blev Storchen løftet op

i mine

sædvanlige fastlimede stifter og - lang udåndir-rg - den balancerede med den lille
propel, og dyppede næsen en anelse med
den store. Og da akkuen kun 1å med mid-

ten en anelse foran t1'ngdepunktet, var
Storchen også

i balance med Spitfirens

Det lor.ede godt for de stille sommeraftener, for ganske vist ville det betyde
mindre fl)n'etid, men lettet for små to hundrede gram, er der ingen tvir4 om at diverse Pico Cubs og lignende skal stå tidligt op
for at lrænge på både hvad angår sng,høj
og lav hastighed.
Status
Teknisk set er alt klart til prør'efl)'r'ning, og
vi ventcr nu kun på, ai det tilfælde skal
indhæffe at jeg er hjemme når vinden er
svag og solen meget ger,re skjultbag dis elier skyer.

lpi

problemet rrar løst.
Anbringelse af udstyret

Det var planlagt og blev udført lige efter

Princip for beklædning af krop

bogen.

Reguiatoren er gjort fast med en strip et
par cm bag motoren på et par listestumper,
så der strømmer luft forbi både over- og
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cellers CP1300 akku.

underside.
Herefter følger akkuen under den flade del
af kabinetaget og frem mod brandskottet
og dermed kun en anelse foran tyngdepunktet, mens halens sen'oer er anbragt
under den skrå deI af taget med modtageren limet lodret til det bageste spant i kabinen på tværs af motorens, regulatorens og
akkuens længdeakse.
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lnstruktionen er ikke

Hero" er

cr1 "l1æstcl1

klal iil .rt f'h'r'e" mo-

del (RTF) ir.r Cr.r'.i|'ncr
Det hr.lC Sr.tfiitrrc'::ti.l l,i lc.j lr--,:1;1r.ic
'
nogic b.rls.rpti;.lc: :'- l:' : -l':l:l-rli : ''
tr.uen gik til |lp'[31 \t,.r1-; -'.' - :':' :-' : :'sa og nlegct l-llL'r..
Ved min atlktrntsi r '-:l .iil:i ---ll -rl- ir ll-:--neskcr i Lltltikkc:l.:t'::- ..--.--. ' '':-' ':'-::-'' :
udstyr' Birgit oq i:'' ^':" -i' '-'a':-'':':lc:
.

dcm, dcn nle Graiip:'..: S."
clet samnre kt-rm
sL)urgt, lil' ad

ic

-.':o

D''' ,c3 i

iu.l .:: J..':.:- i'i.r'

g mcil i!' !' :r-

::'.'-'.1

c

1

icS

'-rt1-

1.'n?

i' hvatl
Jeg blev seh'iolgelig l:.:.':uj:r:ct
(::'"rlrl)lrL'l'
:-.
.
r:
i
trtl.i'ii
sfillct
cler blev
model. Kturne dctr nr;le :,: ::''r'1 rlctt
"51amlc" Graupuel 10t) tt'.-.ine

:

CrauPucr

har dog lavet den på 3 sprog demre gang,
så mtrn kan da hlibe, trt der eu dtrg kommer

fr.r Craltl-rtlcr. Delr nve "Sk1'

l

Det t'il ieg prør'e at Lresr'.rre i .ir:l ;"l'le ude tekst. Jeg m.i indromme, ..li Bir:-: "g
Erik far.rgetle rnig pa dct rigtiqc ii.l:ri:trkt

noset, i clet mindstc p.i skanclinavisk' Det'
el clog ct ttc'1tna--rkct stcp ior stcp Ltillctlj'
nr,rtt't irlt'lllctl :.1 tlci c:'ii1 :: iii't'ic r'l'j' -:
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Sk1' Hero ogsti nøjes mecl denne motor'

gcre grar.tpr.rer 400.

på D.rnsk.

h'.rir-rer J0(l

ner 400.
Da den girmle klubillwer fløj med en OS
,10 FP(6,5 ccm), mtitte den nye Craupner

svarcde

til det vi var
vant til ved dcn tidli-

vil i artiklen sammenligne med Ellehilnn-rer Il/C klubs tidligere me'getblugte

vi aldrig haft på Craup-

skcrnt dcr er anbefalet motorstørrelse på
7,5 ccm. Resten af montagearbeldet gik
fint, fol mirn kan ikke kalde clet byggc-

kvaiitet og til;r.rsning

Jcg

siags rettelser irar

5)/2

n-

Flyct har et noget tykkerc profil cnd
Graupncr '100, og vilrp;err cr ogsa tro{ct
fl1'ct ligner liclt err 3 D, rnen clet
cr ikkc 011 sac-ian urodel.
l:l\' \'n n qclr. t'.t r ttr.e get sPælrtlcucl e, t1a

brcdcre-,

sar

!

.iJl .'.ir, r.tr irr n.] ;.1L 111qr[1)r i, melr clet
\ :'.c :-l l:-;:::l: .lt tlt'i \ il'riqclig nretl nro:or -.:;,:; ii mo.iclle'n. Den fll\er i'rnt'rstisk
kr-rnstt11n-ningsma-

Solli, rrg l.tvc'r t-le tleste
nr)\ re. \{oc-lellen kan også flyve rimeligt
langsomt.
En udm;crket begynderflyvet som man
også kan lave kunsttlYwning med'

cler r'.rr i Lragk.rnten på Craupner

f(l(), u'ntll'iclere m.r irullerne i vingen jo ikkc ga lige ned, d.r dct ikke var muligt at tilpassc proiilet 100o1, i vingesamlingcn'

Haleplan og sidefinne skulle herefter
montercs, iraleplauct var der ikke dc store

problemer med, man skal dog htiske'som
p..r de fleste RTF modeller, at folien skal
skæres vitk På alle limflaclerne' Sidefinne.n clelimod måtte tilPasses i høiden, den

Spænc|

itlele:

1510mm

Kropslængtle:

1200nlm

Str,ring:
Fit'r'cr'ægt:

'l kanalcr

cl

30t)0 g

N'lotorstorrt-lst':

(r,5

iil

Pris:

c.r. 10t)0 kr'

8,(l ccur

Tommy Olsen
Ellehammer R/C klub

cla vttres klutrtlvver gelxlelll tic ':i'tc
mange ar; (cn \4odclte'ch traincrt r'''"itc

mærke, hvortlatr det cr, .rt kt)llllliL' :": iJ-:
på jorden, da priloten (untlc'rteqne't't 'r--

nes det var vigtigerc at htrltle oic nctl'
hvem der ankom til prlatlsen' L-llLl 11\ or tl\ et befandt sig, sa gar tilgene i stlkkcr' D;
bals;rplardcr m\'. \'ar kobt, bt-'slutiede jcg

'-tt

prør,e den nye gratlpner Skv Hero' Intlelr
r'ar ieg tlen h'kkeieg forlod hobby World,
modei.
lige ejer af en sådan
Turcn hjem gik gennem Vcilc, icg nrattt'
lige forbi et par klubkammerater; Thorkild
11
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l(osmetlske operetioner er io en del oppe i tiden, og hvorlbr ikka overicre dct
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modeller?

byggesæt,
{altrå flymodeller). Det vllle jcg prrve, så et gonrke elmlndeligt

Hev'forbedret,' rent kosmcti*. Dtt heldigc fly blev en Piper Arruw fra Avtomodelll.
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Selvom jeg er stor
er flyveren storre,

-

(Foto Kasper Holger)
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Af en eller anden grr-urd synes jeg om modeller af de 5;anske almindelige plivatfly
som man sel dem rr,rndt omkring på stort
set alle cle små 1:1 flvvepladser i landct.
Det er sjiældent dem man ser på modelfllr.epladserne. Egentlig lidt sjovt for her er.
masser .rf mr,rlighedcr fbr at lat e et flr', clet
el nernt at kon-rme til at fotografere, oe kigge pti.

Modellen blev bestilt, og af uransageliqe
årsager gik der knapt et år for clcn korn
med hjem i bilen. Men endelig kunle jes, i
fred og ro åbne kassen. Bvsgesæitct er en
kombination af sktun og h'.e. Allc clele til
at færdiggøre flyet var nrecl, p..r rrær de
sædvanlige ting som motor og radio. \Ien
tank, alle. beslag, hængsler; lorhoru osr'.

var

rnec1.

Eftel en kritisk

ger-Lnemgang

valgte jeg at droppe lraængsler; og rorhorn.
Vinger og rorf1;rder er som nær'nt i skun-r
bekleedt med noget plastfiner. Rorhornene
var af typen rned en genncmgående skrue,

hvorpå der skrues en 1ille clims til linket.
Dette er i nrine øjne a1t for spinkelt til sådanne flader. Al1e trædelene er laserskåret

hr-ilkct givcr

er-r

enorm 11øjagtlghed under

i kassen r,ar så
skær'e ;rt de uclen r.idere kunne bruges til
propeller ! Kroprpen er rled faste. sicler i fisarllingen. En del lister

nel; il crr L.untl oq or ersicie el listeoplrr-egei. \lel1 jes i i1*:c ai 1arc ntr.let li rltt i

blev skåret

ti1

i små stl,kker og malet s.i det

blev knapper til instrnrnentelne.

På

grundlerg af billedcr fra nettet bler. der 1avet r.rt o5;så. Igen bler' 1-rc'cn ti1 stor hjæ1p.
Da de små logoer i midtor af rattet jo ogsri
skr.rlle med. De sn;1 nrærkater og skiltc,
der sidder der blev ogsa printet ud og efter.

r-idskæring malet pii kanten. Det blev et
uahnindeligt vellignende pr..urcl.
Det 5;av så inspiratiorr til ogsa at lave
indelsiden af flyct mere - sot'n r-n.rrr ser clet
i virkeligheden. Med det mcrrel jee .rt kabinen i et f1y jo bestiir af en vder- og il1derbekiædning, ligesom p;i biler; clette valste
jeg at efterligne mcd nogct sknr.rr cler bier.
sk;iret i tynde skiver: (3mm) o* tilpa55"1
imellen-r spanteme. Da .r11e delene r'.rl skaret ud, blev cle n"ralet og Ltgt til side.
S.æclerne bler' ligelecles rnalet, os dcr
blev sr.tt sikkerhedsseler på trlle sæcler. Deer blot noget smalt sort bær.rdel fi'a en stofbr"rtik hvolpå der er sat et lille stvkke plast
som cr malet mecl søh. så clet ligrer spænder. Hel kom det så til lidt hovedbrr"rd, for
jeg ville helst n-rale flyet inden jeg kom vinduer i, men jeg kumre ikke lave kroppen
færdig f'ør der r.ar sat sæder i, og sæderne
kumre ikke komme ind pii anct'e måder
encl fi't.r bunden. Så del gik lidt ticl hvor. jee
verrr-lte oc rlrejerle ftxtlclc oq nlcr-rr.L.cr r er'l
r-ic cr-rkr'lte lrrsnilrgct-.
. ..-,

:'-'.

-'.

-'.

D.-t r,ti.irr' n-irri ,ti
r..:-
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Det griber om sig

søLre r,.all'g1

;nd, for (næsten) det hele skra-

bes af igcn.
Sti skr-rlle det tørre rnindst et døgn, hvorefter jcg med et knivblad skrabede hele
overt]adcn så den blel fri for evt. 1øbere eller ophebllingcl af epox;'. Det næste der
skal ske cr .rt dcn f;rr en tru mere med
epo\\; soln igcn skal trrrre osr'. Når det er
l'relt tolt kan c-ler slibes let i overfl.rden, som
ellers sttir riniclig glat. Jc5; gav den do5; no-

get spayglunder som ble\'\'andslebet, dette gar-en ekstrem glat overflade. Sådan

fik

flyet så lov at stå i flere måneder hr.or jeg
ikke fik l.rr eI rnere pa det.
Tiden gik og jeg fik mere og rnere lyst til
at lar.c lidt prå den igen, mcn jeg holdt lidt
igen for: ikke at blive "r.n;ct" fol hr-rrtigt,
mcrr prltrcl,selis \'.rr l\'sten Lrle.r'ct til "behor " trg s,r r.r:'riet iirll
E:t --,::.i' L.r: jcg 'L.csiilh..itrqeu og sættL-

r-'--:.:". - :',\'tictcrir llt:itLlllt\'ltt|,Ite:: t,: --::'.u.iu r'!ldel-1..c i. De Lrlcl limet i

:---,..

si,r

;:

-;::'r:.. iiirei j b;rghrlvedet,

r';r n\ I (rg ilpl'(lvct. Dertirr

n-råske

neller ikkc derr smarteste mode'l at prør'e
5.1 jeg eik i gang.
Sh-r'gcbrættet (konens) blev stillet op og

:..-....*' -:r. :-, r..nrur- tlet pa -

:- -lc-r- sig
:--r r rr-.r r -r r F.r
ilr i epl.rclsen. Etr.rinru:. .--.:..':.:-. :.tt.,r
er t ed .tt ucidatll'rL. Sig:rritt::.:: - i. ..i-.1c,
:.r r i .rit.rlte .tt |rtrrtlc:, :.i :rl .r- l--- _r !tnemfotogr.rl-elr. l-1r et (li.rn fllj ..-.. .:- l:rcrencebtttg, nten cn a'.i..i-:, --.::
Lrd,

Beklædningen
C--

r'r:

deokort) og begyrrldlg at skr.rbe a1 den
overskyclende epoxy af. Hel lær't jeg sii
igeu noget, for det er ikke nødvendigt at

skr,rnr.
rt-:.- - :_r

ar1.

\l.rlet i ar ikke

man lærcr meeet pti den mtide, jeg brugte
kun en ticndedel af det jeg havde blandet,
så det r.al et ret uøkonomisk forsøg. Men
1';11'sl Lrley dr-rppet fast mcd cpoxyen,
hvoleftcr det fik lor' .rt traække ind i r';cv og
træ. S;i tog jcg et "k1'editkort" (g.rmmelt vi-

::-..r. k.rnr:.kiiin'r, crg udenpa den kant der
\ (-:r p.r rnt1e.Lne- kom dcr sa det malede

sættet ligqrl- ticr ..'t>
strtttltcntD.:1. - .,.,- -- -

mcntp.Iteir:

oversidc og siderne på flyet. Epoxyen
(R&C ,10-90min) bler.blandet op. Øj hvor

i lorlrold til lrr:ii

beskvttet med plast. Et stykke 25grams
r'ær-blev klippet ud så det kunne dække

\u

besvndte det

r.rt

ligne noget der

goclt nd.

I mangel af bedre blev en af datterens
Barbie mænd r-rnderlagt en anden operation eller "amputation" - et hårdt greb i
dukken, to høje knæk, og ntr havde han ikke nogle ben (jeg Llndlod at gøre det mens
hun så på). Bukserne beholdt han på, så
det ser ud som det er en hel mand der sid-

I

s+n

l\arrior).

Teg tog elkcltl.illctlc: ..,: -:..- .r..shllmentcr og iik r.r-r antieu <1ili.i-:ltu-rr.Li
til at "leec-" 1it-li n",e.i i.rlie.iirr. i I':r;,:.r
shop, og via en rr.t {rr.i L1r'l:Li l =.. .i..
priutet ud p.1 frrtop.1pi1. Dr.::: i:.r ::-,: ....L.
instrumenter, samt r.:.iltr:n. L{<: :.-t:.'it gle der ligner; mell L1e hcil ri:ir:el E::ciitrigende lavede jeg i no*cr iurd irner L.:'Jtrne1, der biev bolet oLr sa .rlie insirumr.nieine sad rigtigt. Dette gores ve.d ai lime eir

sarldft,ich med de to filerstlkker imellem.
På denne måde uldgår rnan tlossede kanter i fineren. Derefter spartlede jeg og slelr

rr.rrrr.let lavet med bil-

og malede frorrtpladen. Et tyndt plash-ør.

irt:trLrntettteL.

Her ses irlstrumcntlecler ai originalflvets
Fohr: Siecn I-arsen
1.-)

der der. For at give iidt mere liv fandt jeg et
kort over Køge området på nettet, tilpassede det i størrelsen og lagde det på sædet
ved siden af piloten. Bunden på flyet blev

lavet færdig og fik den samme overflade
som resten af kroppen.
Det udvendige

"pynt"

Frontruden er vacum"støbt" klar plast, og
er dermed hel. I virkeiigheden er det en todelt frontrude. Rammen består af et T, med
en "liste" på ydersiden (eller toppen af
T'et). Så hos hobbyhandleren fandt jeg
nogle plasi "L-profiler". Disse limede jeg
på indersiden af ruden så det blev et "T",
på denne måde kunne de følge rundingen

indvendigt. På ydersiden limede jeg en
plastliste i 0.8mm plast og har der også lavet nitter.
På et tidspunkt i forløbet fik jeg en skalategilng over flyet ... HA - her gik jeg og
troede det var en Piper Arrow jeg bygg"de, men nej. Det er en Piper Warrior - ak ia
der kan man jo se, men forskellen er fast el-

1er optrækkeligt understel. Puh}hh,

sa

skulle der ikke laves noget om. Pa Ctrmets
pilotkæf fandt jeg pa loppemarkeclet et
seet "pynteskalaben" fra Robart. De lever i
den grad op til navnet - for de pynter vitterligt.
Da jeg ville lave flyet med positions-, og
iandingslys, skulle der også lidt pærer ind
her og der. Det bagerste positionslys sidder i selve sideroret, og i finnen blev der
monteret en rød "beacon", som aktiveres

når modtageren bliver tændt. Begge lys

der kører inde i vingen når flapsene skal

har nogle lidt besværlige sokler der skulle
laves. Ved hjælp af lidt hårdt træ, en hel del
spartelmasse og andet der lige 1å og flød
på byggebordet. Slutresultatet blev dog
ganske pænt. I vingetipperne er der fra
Aviomodelli formet etpositionslys, det ligner ikke det rigtige, men er godt nok til det
her formåI. De blev skåret ud, der hvor der
skal komme lys ud, og noget rød og grør"r
plast sat i som glas. Seh'e pæren sidder i en
balsaklods der er limet i med silikone oven
på noget sølvpapir. Så det enesie sted der
kommer lys ud er gennem glasset. I tippeme på undersiden har jeg lavet en lille
inspektionslem, hvor ieg med lidt snilde
kan komme til at skifte p.aren.
Vingeme er som nævnt i skum, og erbeklædte, så, hvis man ikke gider gøre så meget ud af dem, skal Flaps og krængeror
bare skæres at og monteres med trælister
og hængsler. Hængslingen af flapsene
sker ved hjælp af en alustang der glider i
nogle messingstænger, og drives ved
hjælp af et par r-ilkler og en scn'o monterei i kroprpe-n. Det er lavet s.-t lingerne stadig er atlagelige. Derfor er der et sttrrt
ovalt hul i kroppen hr or akslen gar ind.
Det kunne jeg ikke ieve med. Jeg r-algte
derfor at lægge en sen'o mere i hver vinge.
Haengslingen af flapsene lavede jeg med
en kulstang der glider i et andet kulrør.
Forkanten på flapsene skal iflg. Aviomodelli bare være flad, men jeg ville have at

ud.

det lignede de rigtige med rund forkant

Forbillede og modellen som en mor villc passe på sit barn. Foto Kasper Holgcr
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Så

jeg limede nogle lister på og runde-

de dem med balsahøvlen. Skummet i
vingen blev skåret ud rned en "bøjle" der
sad i en loddepistol, nemt og ildelugtende.
Men resultatet blev super - så kan man jo
overleve meget.
Panellinier og nitter

var flyet klar til at få panellinier og nitter. Det originale fly har nogle "sikker" eller fordybninger på alle rorflader. Dette
blev efterlignet ved at sætte noget 3mm
Så

smal tape fra Graupner på disse steder. Panellinierne blev lavet ved at sætte noget

0.8mm tape på, også fra Graupner. Her
skal man huske at det kun er de store panellinier der skal markeres, da det ellers
bliver alt for rodet at se på. Alle nitter er
derefter blevet tegnet oP rned blyant og lineal, for at sikre at de ligger på en lige linie
det er godt nok noget
af et arbejde, men det gør det væsentlig lettere at lave limdråbeme ens, uden at skulle koncenkere sig om de nu også liggel på

og med ens afstand

-

linie. Nitterne lar-er ieg med hvid lim, der
hæltles i en cne.rngssprojte monteret med
en kanvle (i dette tilf.elde en eron). Det er
vigtigt, at c-ler er luft rnellem sternpel og
lim da dette gør at det er lettere at give et
ensartet "flow" af limen, så nitteme bliver
ens i størrelsen. Den lim, der har virket
bedst er 6n fra Dana lim. Den flyder ikke så
let og giver derfor en nitte der er ens fra
den bliver "duttet" på til den er tør. Med

andre limtyper er den flydt for meget ud,

nittenbliver for stor i omkreds. De
steder hvor der skal r'ære dørgreb, låse e1så selve

ler andre lemme skal der også dækkes af
med tape, enten kun rundt i kanten, eller
hele fladen.
Når alle nitter er lavet, og alle panellinier er dækket af med tape kan der gmndes

Underside af corvl
cler viser landingslys
og udskæring til
motor. Foto Steen
Larscn

med noget sprayfiller. Men for at få en
størzfri overflade, kan der tørres af med

noget der hedder "Thgrack" eller "Fedtklud", det er en klud der er fedtet, og derfor suger alt støv til sig, uden at eiterlade
nogen uheldig hinde for malingen. Når
spraygrr-rnderen er tør slibes der med Kom
400 papir til tapen lige kan ses igen. Det
gør ikke noget at der slibes let i nitterne,
det ser de kun mere ligtige ud af. Nu kan
tapen over panellinierne tages af igen,
og der fremstår nogle fordybninger. Ganske som også Henning Boisen forklarede i
artiklen om DC 3'eren (6/2002). Det el vigtigt ikke at røre på den grundede overflade, inden der males, da fedtfingre suges
godt og grundigt fast i den matte og "åbne" overflade en grunder har. Maling hæfter nemlig ikke rei godt på fedtfingre.
Jeg l-rar valgt at male med Akryl autolak
på spray, og så give det noget klar tokomponent ar-rtolak henover. Mine første planer gik på at male med "rigtig" autolak,
men efter at have hort priser Lr.r noget med
metaleifekt i, blet r-alqet .rltsa den.r ir.-i
spray. En smart ting I'ed spr.tr mallnqen er,
at marr til nrange ai dem kan ia. cn r<FJr-la1

tionsstift, lidt a la neglelak. Sa skulle der
kornme en ridse eller et stød ulder transport kan der bare repareres med den. Se,
det er jo smart - bare trist den ikke fås i den
fan.e jeg skulle bruge.
Rundt omkring på flyet (overside,
underside og haiefinne) er der placeret forskellige antenner. En af dem følger med
resten lavede jeg selv Af nogle finersfumper lavede jeg to der sidder på undersiden.
Dem der sidder på halefinnen, er lavet i
noget 1mm pianotråd.
Det jeg selr' synes jeg har fået ud af dette arbejde er en model cler ser riqtis godt
nd, og derfor "hær.er" siq lidt i tbrhold iii
de .-rlmincic-ligL- n1o.'lL.ller i.: r.iadse:re
mndt rrmkri'rg 1,..n.1ei. De; er iLke cn skal.irrcriei s(rm k.in L-:q.: sis F1C. rnen jee
nr der .:i - pa den og tl\-\ e med den.

Jeg håber også, at jeg har inspireret dig
til at plarte et ganske almindeligt byggesæt

noget mere "rigttgt" , at det så kan g;øres
for ganske få ekstra midler er jo kun endti1

nu et incitament til at gå i gang. Jeg har
bmgt ca. 400,- kr. ekstra - inklusive beklædning, pærer, og anden pynt, der har
måttes købes. Dog uden malingen som løb
op i ca. 500,- kr. altså langtfra hvad mange
normalt betaler for en kosmetisk operation. På r,r'ww.koegemodelflyveklub.dk
r,rnder "Projekter" kan der ses en mere detaljeret gennerngang af byggeriet af flyet,
samt andre spændende projekter.

Se også bladets

Klar til at taxie ud til bane
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til gunstige priser fralamara
dvs., aflact.ring/opiadning eller om-

Her-Lning Casperse'n, Modelfl)'r'eklubben

større encl 5 A. Jcg har ikke testet dentre

tic.tn,

Cudenå lrar ior Modelflyr.er-ryt testet to

funktion.

nye ladere fra Tvske J.rmara, X-Peak-5 og

For de mtrsikalske cr cler mulighecl for at
i'.r.lgc folskellige r.ncloclier til indikerirtg af

verrdt.
Med flere "cycles" efter hinanden kau m.rn
lrl.'lssel'e tr;ege akktter.
Den r-n.rksimalc ladcstreim er 3 AmPelg.

X-Peak-3.
X-Pcak-5 cr crr pultfolmet lact'r st'rnr k.rn
strømfolsvncs fr.r cnten 220 \i c.ller 1l \.
X-Peak-3 er er.r fiks lille sag, sotrr kun k.1r1
forsvnes fra en 12 V akkr,rmr-r1akrr.
Begge ladere nrerru-betjenes via et LCDdisplay og trc (X-Peak-3: fire) taster.
For pultladerens vedkornmcnde skal man

lige r.ænne sig til iit tasterne rcgerer forskelligt på korte og lange tryk.
Efter "Ti'y'k og se, hr.ard der sker"-me'toden
leerel man l.rurtigt at be'tjene laderne..
"Hvis alt andet glipper, læs da brugsauvisningcn" plejcr man at sige.
Denne metode rnå frarådes tbr de to laderes vedkommendc.

X-Peak-5

Pultladeren har hukommelse til 10 akkuer.
For hver akku kan man indprogrammere
.rkkutvpe (kurr NiCd og NiNIH), kapacitet,
ladestlom og som en særlig finesse følsomheclen fbr delta-peak detektoren, der
jo ikke rcaee.rcr pa en max spænding, men
på den lille spærrdingsr.ariation, der optrædet lise n.rr en akkr-r er ftrldt opladet.
Desuden k.rrr man irrc-lprogrammere størrelsen ai en vec'llige.holdelsesstrøm, der
indkobles autor.natisk c-fter- fr-rlcl oplad-

.i.g.
Ladestrømmen er ma\ 3 Ar-npere ved

lysnetdrift og 5 A ved akkr,rdrift.
Der er en funktion fol antomatisk regulering af ladestrømmen. Adgangen til de'nrre
funktion er lidt ejendommelig, idet man
skal indtaste en ladestrømsvaerdi, der er
76

;l

f:iuttet

r)p1.t r'Lti n q.

Utrrlct-t f.l.triniIrq r i:t's i.it1e:irtrlrt, tiIilIli
cnergi ( rn-\h ) og .r ktr.rcl akkr-r spr3t11'li1q.
Eiter oplaclrring skiiter displai'et mellcnr
tre visninger. Her kan manbl.a. at1æse iorLrrugt tid og den højest opnåede spæncling
under opladningen. Dette tal er intelcssant, da cn for hoj veercli, ct's. højerc errcl
ca. 1,6 gangc ;rkkuens rrormaie dliftsp;errding, indikerer at akkuen, fx grundet ældning har fået for høj indre modstand.
Bruges X-Peak-5 sorl lader på r'ær'kstcdct,
er ladeshømmen pa 3,A. tilstlækkclig.

Det er derimod en rnangel, at der kun
kan opladcs op til 8 celler, ligesor.r-r det er
en (stor) mangel, at der ikke el noget afladeprogram.

Dct r ille for nrotor'flytere ogi.r

\'(t)[L!

ny'ttigt at kunne oplade den 6Ah bh'akku
mange har i startkassen.
X-Peak-3

Lidt beskedent anbefaier Jamara selr' dentil "Park-flyers" og dcrmed i'el også til indendørs modellcr.

ne lader

Det er derfor fint, at der foruden Lrrogram-

mer

til NiCd og NiMH-akkuer

ogs.i er

program til Li-ion akkuer og til bl;'akku.

Meningen med bly-programmet i demre
lil1e lader må r'cl r'ære, at man i t-elten kan
oplade en lille 12 V forsyningsakku fra bilen. Der kan oplades op til 10 celler. Der er
ingen hukommelse til flere akkr-rer. Før
hr-er opladning indtastes akkutype (særlig

tast) og iadestrørn.
Der kan også r'ælges en "Cvcle" funk-

.\il.rclcstronrstr lkcn kan hojest r'ærc 500
r-rr.\ (ingen Lrlæscr). \l.rn kan ir-rclstille minimnmspærrciirrgctr vetl .-rtl.rtlrring.
Under op/at1a,--lt1ir.rg visc-s clen r'.rlgtc
strømstvrke, tilført er"rergi (mAh) folbrugt
tid og akttrel akkusp.ending,.
Eiter opladnirrg kirn man aflæsc in- og
outputspænding, tilført eller afladet cue'rgi og den højest opnåede spænding (sorn
ved X-Peark-S)
Med kun 34. l.rdestrørn kan rroglc fincle
X-Peak-3 langsorn til lidt større rnodeller,
idet det jo vil tage er1 god times tid at oplade en akku på fx 3500mAh. Har man kaffekanden og måske en sekundær model
med, er denne Lrcgrænsning vel til trt leve
med - og så sk;'rne'r man sin akku og tegnebogen. Som ;rrrtvdct, el brtlgsartvisnittgt'rne nærmest at L'retegne som brugsforvirringer. Is.rr bærcr vejledningen til X-Peak3 præg af at r';ere hasteoversat fra e'u
hjemmeside ct sted i Langtbortistan og
skrevet ud på 4 løsblade uden sidenttr.ure
og med forkelt sideskift, så nogle ovcrskrifter drukner iJamaras Logo nedelst pti
foregående (men hvilken?) side.
Værre er det dog, at der rodes mnclt i begrebeme spænding, strømstvrke og kapaciiet og de till.rørende melleenhecier.
Den tel,:niske kvalitet ai de to larlere er derimod særdeles god og k.ru mau leve med
begreensningerne, hat man
(eller to?) godc lacler(e).
(Set

til Lrrisen

en

til 750 kr./stk. hos Hobby World)

flei Modetftvvenvt!
en
Jeg senderjer
ft[t"n her fra. sot-

skinssla+en F(orida.
vedlag+ tid+ fotos
og ,"+"t a+ fralo|

ån,, {sr f(sV afhotdt

Itick Feroldis Albatros D5 fik en 7 plads i
Mastel klassen. Modellen er i skala l:3
med en spændvidde pei 3 m, r'ægt 18 kg.
- motor Sacks 5.8

i aPrit ma-

D€d'

Eddie Ner'vmarns Fieseler Storch

John Chrislensen

Top Cun Invitational er vel nok velclens stør-

CUU-}

i skala 1:5 med en Laser 200 motor.

ste skalakonkurrence. Konkurrencen blev
startet af Frank Tiano i 1989 og gemrem årene

er Tbp Cun rrokset til en begivcnhed der
bringer piloter fra hele verdenen til Florida
for at kæmpe om retten til at kalde sig "Mr.
Top Cun"

Top Cur-r Invitational er som navnet sigel
en konkurrence man bliver inviteret ti1 at de1-

tage i. Et panel p.i f-ern clommcre r-rdva:lgcr'
h-ert.rr liO piloter der tilscrrde.s der.r eftertragtede ilrvitation. Disse 80 pilotcr er tt'pisk vinclere af andre nation.rl og internationale konkurrencer. Ud af puljen på 80 er der normalt
mcllem 65 og 70 piioter der siger ja tak og

møder clp for at konkurrere.
Der flyves i h'e klasser i Top Gun. Klasserne
er "Expert" der er for piloter, der benytter modeller, der er konstruelet fra byggeiegninger
e1ler byggesæt. Piloten skal selv have bygget
modellen 100%."Masters'l klassen er for piloter der selr'har desigret deres model helt fra
bunden og bygget efter egne pianer. "Team"klassen er en holdklasse best.iende af en modelbygger og en pilot. Flyet kan r'ære fra byggesæt, tegninger og eget design. Det er ligeledes tilladt i clenne klassc fol pilot og moc1elLrvggc. .rt arbejde sammen om .tt koushttcir'
err model til korrkr-rrlenct'n.
KtrnkLrrrencen sial tcf .rltiL'l L).r .;r r\::.-..i j -. j

i d..:qe. On-sclaq, torsit;{ o: ::..:.,: -.:-:ir- -.: :. .'i .i;.ti.\ :..i,'::':'. :' .i...r:r'r.
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sen heli op

til

mocle-l1en.

Af tlerr gr-r-rnd er mo-

dellerne fla Top Cr-ur typisk meget bedre end
andre skalakonkurlencer lbldi alle detaljer
inkh-rsiv cockpitinteriør bedømmes. På de tre
dage med statisk bedørnmelse er pladsen
åben for trænir.rgstlyvning, og der er masser
arf flp,'eaktivitet allelede frtr onsdag morgen
Konknrrencefl yvningen a fholdes løldag og

i

sør-rdag,

og der: flyves p.i fire fligl'rtlines ad

sallgcn. Det vil sige, at der konstant er B dommere i g.rng mcd at bcdømme. Hvert fly skal
t1yr.e 4 nurder bestående af 10 manøvrer, og
når a1le 4 nmcler er fløjet, har piloterne fløjet
foran alle dommerne. Dette giver den mest
retfærdige bedømmelse.
Lad rnig springe lidt frem i ticlen og fort.elle lidt om mip; seh, og mir-r model. Jeg har boet her i Florida de sidste 5 år; og var med i Top
Cun for tredie gang i år. I2001 fløj jeg i Teerrn
Scale sammerr mecl Frank Tiano, i 2002 sammen med Creg Halm og her i 2003 r,ar clet
sammen med Mikc Hapsas ira Fort L.ruclerdale. Mike og jeg har Lrvgget r:rrrrdL.llerl s.1n1men, og har arlrejclet i tlo'fnciriii ltrr.-rt fa t-lr,et
færdis. lVlodclltrr cr r.rr FiF Tiqr.rcat orlbyg[]ct ,son1 ct t.:rkll i.l s1-.rkrinq rf skovlrlande,
oq or.-igirr.-i,e :'. i--.,' - C:.,lLrmicrr i slrhringen af

h'es:..:r!. \1..i..-..n ir.tr ct r-ingespænd på
1.,' :l' ,-':,..'.1'l.l kg. \lotorerne er b stk.3W

:\ -i:'. :.r\!'r nlLrtrlrcr. ?1 sen.oer, 3 modtage:L ( : (i i.:irc.rier kontrollerer alle funktionerr-.r- i :orrr t1aPs, irjulbremset bombelemme,
-.-,n.iingsh's osv Radioen er en 9ZAP fra Futai.a der er bygget om til 10 kanalcr for at kun-

ne konhrlllere alle ftrnktioneme. Det tog os
omkring 6 måneder at gøre modellen klar til
Top Cun, og ved hjælp af lidt ferietid lykkedes det os at være kiar 2 uger før konkurrencen. Thnken under flyet incleholder 12 liter
rød saftevandspulver der simulerer det pulver, der droppes fra originaiflyet. Det er så
17

TV: D.rr,e I)atrick-pilot/Cracmc Mears, dcr har trygget Super Cubbcn,

"@

som man ikke kan kalcle en model,
det cr derimod "originalflr'ct", clcr
er skrumpct ned til skala 1 : 3. UtroJigt arbejde. Super Cubben har en

spændvidde på 360 cm, og cr monteret mcd cn Moki 3,6 motor, samlct
r'ægt 25 kg.
HEITUNDEIT: Pat McCurrys fantastiske Mcsscrschmitt

\lE

109 G

kvartskala. Spændvidde 255
cm. Modellen cr P.rts eget design
og kan f;is som bvggetæt fra
n'n rr'.flt'pcm.com
10 i

Pat prlaccrede sig

som nr.

5.

B-2q er ikke m('d i konkurrclrccn, m( n fJyr er r ed de rr store

opvisning, der aflroldes hver cl;rg

|

..:]

meningen, at en af mine manø\rrer skal bestå af en lav forbiflyvning, hvor pulveret
droppes foran dommeme. Vi testede det
en enkelt gang, før konkurrencen, og det
ser vældigt imponerende ud. jeg garanterer foq, at jeg er den eneste, der har medbragt 50 liter saftevandspulver til en skalakonkurrence.
Nå men tilbage til konkurrencen. I år er
favoritteme igen jetmodelleme fra den

amerikanske byggesætproducent Bob
Molet Models. Bob vandt titlen som Mr.
Top Gun i 2002, og l.rans modeller har domineret konkurrencen de sidste 5 år. Kom-

binationen af realistisk hrrbineh.d sammen med kvaliteten af hans byggesæt er
meget svaer at slå. Så meget, at der i år var
indført en ny regel, der gav et handicap til
jetmodeller for at give propelfly en chance
for atvinde også. Men, med 70 helt fantastiske modeller og masser af superpiloter
kan alt ske. En ting er dog gældende for alle konkurrencer. Dem der træner mest placerer sig højest.

Hver flyr.erunde giver max. 10 point pr.
manøvre for en max total score på 100
point for hele runden. Når konkurrencen
er slut, bruges gennemsnittet af de 3 bedste runder til at afgøre slr.rtresultatet. Hvis

man skal have nogen chance for at r,ære
konkurrencedygtig og ende med en top 5

placering, skal man mindst have et 92

point gennemsnit for disse flyvarunclgL
Det giver et lille indtryk af hvor hård kon-
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kurrencen er. Specielt når man også ved, at
der er piloter i konkurrencen, der sjældent
flyver runder under 96 points.
Fredag aften er den statiske bedømmelse slut, og alle er spændte på resultateme. Men, for at holde spændingen på
det højeste, bliver den statiske karakter ikke offentliggjort for piloteme før efter den
førsie rundeflyvning om lørdagen er overstået. Jeg følte at vores statiske bedømmelse gik godt med Tigercatten, så jeg så
frem til lørdagens første flyverunde.
Fredag aften afholdes der et cocktailpariy for alle piloterne, og her er det r'ældigt
hyggeligt at møde gamle verurer og n\re
ansigtcr. Madcn blivcr serr eret llir sttrrc
borde, og det er bestemt ikke c1e tvpiske
stær'nepolser og hoidogs, men t-lerimrrcl
lækkerier sr'.rrende til en i stjcmet rcståu-

klar, og så sker dette. (Det er aldrig sket før
i Top Guns historie) Mike og jeg skynder
os over i vores telt med modellen for at se
på skademe, og med et team på 4 hjælpere går vi i gang med at reparere. Tiden gåa

rant, med levendr' musik og unr.1t'rholdning. Jo, der er stil over tingene vecl Top
Gun, og det er med til at skabe en rigtig

res klasse, så det var da

professionel atmosfære. Festen slutter allerede ved 10 tiden, da vi jo alle skal r'ære

friske til morgendagens flp-ning.
Lørdag morgen starter vores problemer.
På grund af Tigercattens størrelse, og fordi
modellen tager næsten 1 time at skrue
sarunen, havde vi valgt at opbevare modellen på piadsen i det dertil indrettede
telt. Desværre da vi ankom var der en
uheldig deltager, der var snublet over vores vinge, og vingeboltene var trukket ud
af deres gevind. Alt det arbejde for at blive

og vi nærmer os starten på første runde,
men vi er ikke glade for reparationenle.
Det er ikke kun problemer med gevindene, men også spanter inde i vingcn der er
knækkede. I stedet for en hurtig rcpara-

tion, beslutter vi os ior at droppe første
runde og så lave' en holdbar reparation.
Men, der cr 30 gr.rder i skyggen, og vi har
knn begr.rnset r'ærktøj og reservedele
med p;1 placlsen, så tingene skrider kun
langscrmt trem. Første runde er slut, og

mangler stadigvæk

vi

1 times

arbejde. I
mellemtiden er de statiske karakterer uddelt, og vi ligger som 5. bedste model i vo-

i det mindste lidt
godt nyt. 10 minutter før runde 2 er vi færdige. Vi ianker flyet, og starter motorerne
op, men opdager så at vores krængeror ikke virker. Stikket må være blevet trukket
fra hinanden inde i vingen. Så slutter vores
tålmodighed. Med to runder forbi, r,il vi
ikke kunne placere os overhovedet, så vi
trækker os ud af konkurrencen. Vi var også oppe imod midlertidige pladsreparationer på en 30 kg model til over 100.000 kr.,
så fomuften sejrede og vi blev enige om at
vente til næste år med denne model. Ærgerligt efter alt vores arbejde, men sådan

kan detjo gå.

Efter lørdagens flyrming kommer resultateme op på den store tavle, og som ventet ligger der en hei del jetmodeller i toppen. Mery de nye handicap regler har også

gjort piads for adskillige propelfly. Det ser
ud til at det bliver en spændende kamp i
morgen.
Lørdag aften er der gallamiddag og uddeling af statiske præmier. Der git'es pokaler og kontanter ti1 bedste model, bedste cockpit, bedste jet, bedste militærfly
osv. Alt i alt uddeles der omkring 200.000
kr i kontanter og produkter ved Top Gr-rn.
Gallamiddagen er i jakkesæt, med aftenens højdepunkt hvor Frank Tiano holder
en af hans berømte taler, og uddeler los og
ris til alle piloteme. Aftenen afsluttes med
dans til levende musik og sa igen rimeligt
tidligt i seng og klar til sondagen.
Efter de to fly.r'erunder søndag bliver
alle resultateme lagt sammen, og efter en
halv times spænding er der præmieoverrækkelse.
Expert-klassen blev vundet af Joe Rafa-

lowsky med en turbine

Uddrag af MAN af red. Arild Larsen

fot at der hver dag er et show på
en halv times tid. Dette show bliver udført med militær præcision. RC-piloter i
verdenskiasse, gver en opvisning i kunstflyvning ud over alle grænser.
Eksempelvis er der helikoptere, warbirds, RC-faldskærmsudspringer og ubegrænset kunstflywning og eimodeller.
Dette show bliver større og større for hvert år, og kvaliteten bliver bedre og bedre,
der er simpelthen noget for enhver smag.
Et af højdepunkteme var opvisningen i weekenden, hvor der var 11 jagerfly i luften på en gang, de fleste af modelleme var fra \AtrW II. De simulerede angreb på hinanden og foretog escortflyvning af bombefly.
EtB-17 fly, også kaldet "Den flywende fæstning", foretog en landing med kun det
ene hovedhjul nede, og fra den ene af motoreme blev der simuleret røg. Det lykkedes piloten, Dean DiGiorgio, som var ham der f7øj modellen at køre ca. 200 fod,
uden at flyet krængede på nogen måde, det var akkurat som om flyet kørte på et
usynligt hovedhjul. Samtidig fik han vendt flyet, og kørte tilbage og satte herefter
det andet hovedhjul ned, og landingen endte gnidningsløst. Det var som om, at det
var Deans sædvanlige måde at lande på.
Ved det årlige Top Gun, er der en lang tradition

Jeg skulle hilse fra John og sige, at det

ville r,ære rart at se andre danskere i Top Gun.

Du skal være velkommen til at kontakte John Christensen, hvis du evt. er interesseret i at deltage, eller kender nogen der geme vil, John sidder blandt andet i udvælgelseskomiteen for Top Cun.

F100 jet.

Master-klassen blev vundet af Jeff Foley
med hans hjemmekonstruerede 8F109 og
til slut blev teamklassen vundet af en fantastisk flot Piper Super Cub.
John Christensens
Tigercat på forsiden af
det franske modelt'hn'eblad

De endelige resultater kan findes på
Frank Tianos hjemmeside:

www.fralktiano.com

',;!4'.:.t

Jeff Foley's Messerschmitt
BF 109, som cr egct design i

skala 1 : 4,5 med en Moki
Her kigger piloten ud af cockpittet på sin Mes-

spændvidde 215 cm. Jeff
Folev vandt "\,{r. Top Gun"
2.10,

serschmitt, det er næsten som om han er levende.
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til den årlige påsketur til Hanstholm
faldt vejen forbi Hobby World for at supplere med lidt småting. Erik og Birgit er aliid hyggelige at besøp;e, og Erik har hver
På vej

epoxylirn, lime haleplzur og finne fast, skrue
sen/oer på plads og forbinde anlægget. Herefter manglede kun at prog'rammere arrlæg-

len meget 1et at styre. Slipper man styrepinden flyver modellen ligeud, men lige

get og balancerer modellen med akkuen.
Adgangen til akku og sen,obraet sker lei

er modellen -,'i11igt

gennem en stor lem uncler den ene vinge.
Det ene rorhom sad lidt løst, så begge fik
en dråbe {md cyano. Tlmgdepunktet passede perfekt med en B cellet 500AR akkupakke. Nemmere og hurtigere kan det vist ikke

gang mange ting han lige skal vise. Denne
gang l-ravde han fået en Ner,r'Timer hjem,
og den s)'ntes han at jeg skulle købe til test
i Modelflwenyt. Nela,r Timerenviste sig at

gøres!

være en parasolr.inget elmodei med kroppen lavet i glasfiber, men med et look som
en old timer. Jeg var nu ikke sådan at lokke, men tilbød Erik at prøve modeilen og

tede at vente med testflyvningen til der
var lidt mindre vind.
Det indtraf da jeg var kommet hjem, og
tirsdag efter påske fik New Timeren sin

skrive lidt om den

til Modelflyvenyt.

Så

kr-rnne han få modellen igen ved en anden

lejlighed - eller jeg kunne sælge den hvis
der var nogen der faldt for den.

Næppe ankommet

til et

vindstille

Hanstholm g1k jeg i gang med at prør.e at
sælge den, og selv om der

val et par styk-

ker der fandt modellen sød - og det eneste

der den dag kunne t-hle var eli-lr'- lvkkedes det mig ikke at få nogen til at otertage
testtjansen. Og sa måtte jeg jo seh' i gang.

Flyvning
Næste dag var det blæst op og jeg beslut-

Iuftdebut på min lokale flywemark. Jeg
kunne simpelthen ikke vente til dagen efter, hvor turen ellers skulle gå

til min klubs

fl1.veplads.

til den arrgivne side. En

smule kontraror stopper drejet.
Flyveegenskaberne må alt i alt betegnes
som meget godmodige. Flyvetiden som
ren motorfly ligger på ca. 7 min. med en
500 mAh akku. Med en NiMH akku eller
endog en LiPoly akkr-r kan meget 1ængere

flyvetider let opnås.
Dagen efter var der til tider kraftig termik på flyvepladsen, og på et tidspunkt
hvor jeg med flad akku var på vej til en
landing, fangede New Timeren termik og
kravlede til vejr lige så længe jeg turde. En
140 "stor" model bliver hurtigt lille!
Konklusion

Om man kan iide modellens udseende må
være op ti1 den enkelte. Flere af sølvrævene (Falkens "grå guld") fik næsten våde øjne og fortalte om "gassere" fra en svunden

ingen ul-eiragt'lig ter,rlen,< tii .-ii n-rot-lellrrr
af sig selv steg kraftigt, nar jeg .*.-rr- tukl pe
u'er. Det er ellers et fænomcn man oitc

om at mocleller-r er nr,'dsligt iavet og som
beskrevet t-h'r'eklar pa meget kort tid.

Byggesættet

hvad New Timeren må kaldes, hvis den

I kassen med New Timerenbefandt sig en

skal puttes i en kategori.

færdig krop med motor, en flot aluminiumsspinner, trækkabler og servobræt var
monteret. Desuden var der en iraditionelt
- og flot - opbygget og beklædt vinge i to
dele med en enkelt lask til samlingen plus
haleplan og finne. Rorhorn var monteret,
og alle dele var nydeligt beklædt. Ved iimfladerne på halplan og finne var filmen

Nu er fuld power ikke lige det den gammeldags udseende New Timer lægger op
til, så jeg testede svævet. Med slukket motor glider modellen rundt uden at dale
voldsomt mod jorden, og allerede på den
første tur fangede jeg lidt termik og cirklede et par gange i den.
Tiækkes der for meget hølderor stalier
modellen meget roligt og lige fi'emover.
Hårdt provokeret kan man godt få den til
at tabe en vinge og stalle ti1 siden. Med sin
parasolvinge og vingegeometri er model-

pei på, lime vingedelene sammen med

der gives lidt siderorsudslag drej-

Modellen fløj efter et håndkast uden at
det var nødr.endigt at trimme denl Med en
ce1le mele end vejlednir-rgen anbef.rler; t-1øj
\en'Timereir rlrnLlt fr.'r hah kraft. Der r'.rr

støder på med elsvævere. Og det er faktisk

fjernet.
Det tog ca. en haiv time at gøre modellen
flyveklar. Arbejdet bestod i at sætte en pro-

så snart

tid, mens en enkelt af de yngre piloter
spLugte hvad det dog var for en grim lille
model. Der skal dog ikke være nogen tvivl

Fln-eegensk.rbeme cr s.1 seh- begt'ndere
hurtigt vil blive fortrolig med stl'ring af
modellen. Mere erfame piloter vil ikke blive udfordret på deres evner, men man skal
ikke se bort fra at afslappet hyggefly'vning
er meget afstressende. Og vi har vel alle
brug for lidt succesoplevelser ind imellem!
Prisen for herlighederne er kr. 1150.

PNM
Længdc

1-1t)

Vægt

200 g

Akku

8x500AR (anbefalet 7x700 rnAh NiMH)

Nlotor

Spcccl 180 m statorring

OO

:+€*d6€5æ

cm

Propel

6x1 Cr.rupner (.rnbcfalet 7x3)

Regulator
Modtager

Jamara Digi
schrrlzo

New Tlme
å b5"

85 cm

Sparrdvidde

Ellehammer RC kh-rbbe'u, som

hoider

I lclo bvggr's.r-'ttet

til pii "flyvcplaclsen"

til dagligt

Lrst

for den

nediagte flytestation Vandc'l endte i dagene 1. og 2. august pa Il.rncilrolcial-\,luse.et,
ca. tre kilometer fra dc.n tlagliee f1r'replads.

Helt ;erligt r,ar nruscet kornr-net, n-rildt
fol Ellehar.nmer RC, Tornrly Olsc'n i Bredstetr, blci'
srnå fire ugel fe:r' Randboltl.rl-\'lu-seet
sagt, sent i gang. Forrnandcn

skulle holde "Modelflvvedag" ringet olr
og sprlrgt/ om han villc hjælpe mllseet

Fitrtrcn rttics iiI nrccl lrjæiFemiclItr

med arrangenlentet. Underfbrstået, at l.rar.r
skulle skaffe rnodelfly, cln forhandler, del
ville sælge modelfll', [11 del kunne flyvg 91
par gange/ helst flerc med en helikopter,
og cndelig om, iran ikkc kunne arrangere
en opvisning mecl fastvingede modeller
på flyvepladsen sidst pii cftelmiddagen.
Vi har folstået prr r.llLrsects inspektor:, Kirsten Rvkirrcl-Erikscrr, .rt htur r'.rr Lretr rlclig
it tte:. rla sr':r-ct r'.rl i:.
D:.a.r-11-l:--. il,i r i:t:::f :::iq' Stl:X.:i. i Bil.-:':.-: i..i ,'i:.. ----1:-: r'tl'. rir tirt :Littttq
It.rir:'i',e gg ii.i.:riic .ler.,= inr. pl.rsiikmorleiit-.r. Ogs.r irerfra r-.rr s\'.rrL't ia.

gen?". Det ville der

i

løLret af dagen

kom

der r.rrere end 60 besøgende pa museet. Søren Østergaard leverede flere flotte opvis-

ningcr som kaldte klapsalverne frem.
Drengcnc mcllem fire og 80 tir havdc en
fin dag. Ja selv kvinderne kumre finde
glæde vcd at se på de fine modeller. Handlcn gik r-rclmærket, der blev solgt adskillise sm(r modeller i den lave prisklasse, så
r.n.rske blev spiren lagt til rrye medlernmer
til Elleharmnrel RC eng.ng orn ottc - 10 år.
Vecl dagens aislutnilg ktimre både Elleharnr.ner RC, Danmarks Flln,ehistoriske
Selskab og Itandbøldal-Museets folk erklære sig tilfredse, hver på sin vis havde

man fået profileret sig

i

forhold

til

be-

folkningcn i et stori omrtide,
Yi gør det igen

Inclcn .rfskcden bler- alle enige om, at

"\lodcltli'r'cdascn" skal gent.lges til næsic .rr. De i L.liver clen 2-1. og 25. jr-rli. Rand'roiri: l-\ I'-isect r-ici.rrbejder al lercde rru en
r.lar for, il orlerles t-lr'ene sk..rl stille op for
.rt hrse sis beclst muligt ud og eu plan for'
pr-arbejdet, som er Alpha og omega, hvis
rnrrn vil have gæster til arrangernentet.

Skidt
Sma tre r-rger

til tbr alvor: at annoncere pro-

grammet var ikke meget. ForsØget bler.

\rK irrd iil .rkktr og scn'obræt

gjort, men faldt ikke alt for heldigt ud. Arrangøreme var da også noget anspændte
da Ellerhammer-folkene lørdag rnorgen
kom og riggede deres udstillir-rg op i et Io
kale og et te1t. Ikke mindre end syv mand
mødte op med deres rnodeller'. Fkttte så de
ud som de stod der i solen. Søren Øster-

gaard kom med sine flotte helikoptere.
Desr'ærre var han optagct lørdag eftermiddag, så det blev kun til et par flp'ninger lørdag formiddag. Det var en sior
skuffelse for pr.rblikun, . Der kom ikke ret
mange den smr-rkke lørdag eftermiddag museurnsfolket var lidt skuffede, t-lere aviscr har-de "snydt" dem med omtale11. El-

leri-rammer-folkene tog det i stiv arm og
clæde-de sig oi,er, at der kom 20 til opr.is:r.Irgcu r.rde pra "fl ),r,epladse6".
Meget bedre

S'.r..i:q n'or-gcn ol.ranc1t oq rlusenmsfolk..t jrtritii i ejrct. "\'illc. rler konlre no-

forælclreue, mcst fædrcnc, måtte jæ\'nligt til lom-

mcrnc, nar dert's

procler

halcle forelsket sig i crr af

clc snra nroclclic.r cler kunne flt,r'e- Ikke rlinelst

drcrrgcno lralcle err herlig dag.

G

ght
Gz
;g*..ffi[l

Hmv$uid*s

"Har du ikke snart fået dig en ordentlig
computer så du kan aforøve den her simulator" sagde Søren fra Avionic. Hmmm
nu er jeg jo IT-mand så hardware er sjældent noget problem. Hrris det er - så
"løser" man det! "Jeg har da en ordentlig
computer" svarede jeg, mens feg øjnede
muligheden for at komme til at lege lidt
med Realflight G2 - uden beregning. Det
skulle vise sig, at jeg tog fejll (mere om det
senere). Dette forgik da ieg besøgte Ar..ic>

nics stand ved jysk modelflyvermøde

i

Risskov i marts 2003 og resuliatet bler., at

jeg fik en kasse med \iem indeholdende
"Reaiflight G2 with USB InterlinkControlIer" (senderdummy).
Hjemme igen læste jeg lidt på hardu.are
kravene - "en ordentlip; computer" hmmm kravene er nu ikke længere hvad
man betegner som en "ordentlig computer": Pentium III 600 Mhz er kravet til optimal perfonnance, men simulatoren kan
køre med helt ned til Pentium II, 300 Mhz.
Kravene til grafikkortet er lidt mere omfattende men alt i alt kan langt de fleste computere op til 3-4 fu gamle snildt køre Reai-

flight G2.
Jeg var lidt spændt på at komme i gang
med G2 - seneste simulator på min computer var CSM v. 10 - en simulator med en
rimelig ussel grafik - men berømt for den
store grad af realisme især i forbindeise
med helikopterfllvning. Jeg har.de allerede set på Avionics stand, at grafikken i G2
nærmest er genial, men hvordan med sty-

rerealismen? Søren fortalte begejsket, at en
af de store fordele ved G2 eq, at man kan

koble sin egen computersender sam{ren
med simulatorens "Inierlink Controller",
hvorefter man kan bruge sin egen radio,
med sine egne opsætninger osv.

Jeg fortsatte samme aften til Sverige. ]eg
har haft en del arbejde i broderlandet det
seneste års tid og skulle til møde den efterfølgende mandag kl. 9 i Goteborg. Da jc.g
ikke er så god til at stå op on-r morgenen kl.
5 for at køre over 3 timer i bil, tager jeg altid derop aftenen før, så jeg kan møde frisk
og udhvilet dagen efter. Denne aften gik
det helt galt. Da jeg ankom til hotellet fik
jeg øje på posen med G2 - den havde je.g
glemt at tage ud af bilen. Jeg kunne jo liiiiEie se om den kunne køre på min gamle
bærbare. Det var en IBM T21 - Pentium III
800 Mhz sikkert med et lidt "iu-ivlsomt"
grafikkort. Jeg installerede programmet
fra ccl'en og isatte "krterlink controlleren"
i USB porten. Ingen problemer! Så startede
programmet - musik og fest og farvel kom
der, - men modellen sås kun som en maerkelig sort skygge på en helt hvid baggrrurd.
Jeg surfede rundt på nettet i en halv times lid før jeg fandt "fejlen". Mit grafikkort r.rnderstøttede ikke "f og" , så tra "Airport" - rnenuen skulle hakket i "show fog"
blot fjernes - så kørte det. Så skulie der flyves. Jeg kom i seng ca. kl. 3.30. Dei var så
sorn så med friskhed dagen efter!

I

mellemtiden

er Realflight kommet

med en opdatering af si:rftwaren, så seiv
min gamle bærbare k:rn køre med "fog".
Opdateringen får rnan helt automatisk ef-

ter registrering af programmet idet programmet ved start checker på Intemettet
om der er ny version tilgængelig sc'rm så
installeres (hr.is man vil). Denne feature er
fin op; sikrer, at man altid har den mest fejlfri udgave af softwaren - forudsat at man
har Internetforbindelse.

softwaren mere end en gang - iii :.:.
dette formåI. Dette har Great-P1an.'. : .
lov iil. Jeg har i derr forbindelse (rt:.-. - :
en forståelse for, hr-ordan licenspoiir-....
virker. Som sagt har
Interlink Contlolleren

et

serienummer som
skal indtastes ved installalion.
Sot-tu'aren har ogsa

et

serienummer

sor"r-l

skal indtastes.

Gleat Planes accepterer, at ma11 installerer

på flere maskiner ior
evt. at finde ud trf pa
hvilken maskine sinrulatoren kører bedst, -

men

auto-update

funktionen mod Internettet fungerer først et-

ter registrering af soft\,\'aren oU når man har
registreret på 6n computer, får man ikke lor'
ti1 at regiskere på en
anelen - man får sim-

pelthen besked på at
soffr"".aren er i brug af
en anden.

Som sagt har jeg i for-binclelse med c. ne artikel skrevet ti1 Creat Planes - oS -..
r.'irker nu ikke sær'ligt firkantede. De lc.'.

godt at folk f'lrtter rundt på softrt'ar.

.

--

hard'"vare og at nogen skifter PC en her --.
oftere end de skiiter modelfll'r'esimrilr.:
Derfor tillrr.cler de rask r.æk pass-\. -

i forbindeise med auto-r-r1.-:::.
støder på problemer. Deres sikkerhetl :' --

hr.is man

piratkopiering ligger i Interlink Conh. .Hardware:
Jeg har nu haft lejlighed til at teste softu'aren på 3 forskeliige computere. Inden der
nu er nogen der skriger Copyright - så er
dei sådan, at man i forbindelse med instal-

lation indtaster serienummeret på "Interlink Controlleren" - softw-aren kan intet
uden den. Yderligere har jeg spurgt Gleat
Planes (producenten) om 1or. til at kopiere

ren og lige mep;et hr-or ma11€le gangr' r:- - installerer G2 - så kan man trods al: . - fl1.r'e med en udgave af gangen.
Alt dette med prass-keys osv. €]' '.: -

mærke kun reler.ant, hvis man orr::.--: :
opdatere softn aren fra lnternettet. Sii:- - toren fungerer glimrende i den udga'' : *: :
ligger på ccl'en uden angivelse ai -':-:.
end serienummeret

Her er så en opsummering af oplevelserne
med hver enkelt maskine:

\{inclon's XP professionel. Min nl.e
bærbare som jeg var meget spændt

o

på. Helt rvkfri afvikling i fuld opløsning 1050 x 1400 NIEN clen kan helier
ikke køre med "shon'fog" i udgaven

IBM Bærbar T21

-

PIII

E(X) \{hz /

256Mb Ram - !\iinciou.s XP-proi-essionel. Simulatoren krrre-r \ÆSTEN
rvkfrit på "fuld" oplosning 768x1024
- men "Shon' tog" skal r'ære slået fra,
hr is rrrarr krrer på programversione.n der ligger pa cd'en. Opdaterer
nran til version 2.00.637 fuanettet kan

"Fog" slas fiI. "Fog" = "Dis" og i denne sammenhæng er det den dis der
.rltid er pa ting der ligger meget langt

r'æk. Uclen "fog" fremstår billedet
klarerc, men knapt så realistisk

-

6578 PIII800 Mhz / 256
61lvlb Geforce 4 MX graWindor,r's ME. Simulatoren

iikkort

/

kører perfekt
768x7024

og

I

fr.rld opløsning
fog" er tændt.

"Shor,r'

Dette er knægtens PC og den illustrerer, at man ikke behør,er det helt vi]de hardr.r'are for at få G2 til at køre

godt. Ingen tvi.,.l om, at grafikkortet

:i i.,l:i.lc.ieir

frrr'

fikkort koster en iormue. Koiici

i

knægtens computer har kosiet ui'lricr
500 kr.

IBM bærbar T40 Pentium CenLrino
1,6CL1z / 1 Gb RAM / ATI Mobilitv
RADEON 9000 grafik 32Mb DDR

/

Lvd:

el-motorer. Det eneste jeg sar.ner lidt er en
tydelig stor benzinkvæm - men det kan
\'ære at det følger med i en af de mange
"add-ons" mankan få. Rotorbladenepå en
helikopter snerrer også i vinden som i den
r.irkelig verden, og tæver man til helikopteren, så snerrer bladene med - Gerrialt!
Som en lille ekstra bonus er der også baggrturdsmusik som man gudskelov kan
skrue opr og ned for. Det er såmænd ikke
fordi kvaliteterr er dårlip;, r'i har jo bare for-

Grafik

Det visuelle indtryk er som sagt rigtig tlot
- det fremgår også af billedeme. G2 har
dog et par features der er lidt klumpredg
grafikmæssigt. Ingen tvivl om at G2 er lavet sorn MODELFLY simulator. En modelflyver står jo på jorderr og bliver alt andet
lige det sammLa sted. Så er der en snedig
sjæl cler har fundet på, at vi skal ha'n.e muiighed for at "f7we" lige bag modellen og
minsandten også have mulighed for at
sidcle INDE i modellen. Det tirker iint oe
impr6ngrsr6. - men tlet virkel litlt klurnpet, rlar l"r1an konstaterer at himmelen er et
"i.€ppe" cler er h;engt op et par hundrede
meter oppe i t-1en virtuelle verden. Flrter
man højere går man igennem "tæppet"
hr.orefter der er HVIDT - ovenover. Ligeiedes er jorden nedenunder også et ret be6;rænset område. Uden for dette område er
der - INTET Det er set før på fx Looking
Class Fiight unlimited (som er adskillig år
gamrnel) at mall uden for det definerede
landområc-le går or.er til et generisk larndskab, som gentager sig seh' igerr og igen,
hvis man svnes det er sjovt at flvve på
lanstur - cien mulighed mangler lidt i G2.
N{en hvis man I'il bruge simulatoren - som

;rroblemer.

den fine ah ikling ; ; ;.1,, ;i-..1-.'.r.r-rr i. Tiderne r'r to[Lri hVtrI Ui ir]t::-:::: jl {1.:-

det

Jeg kunne godt have fortsat med endnu
bedre hardware, men det blir-er afviklingen nok ikke bedre af - da cler allerede på
800Mhz maskinen med et anstæncligt grafikkort kan skrues helt oP tor alt der kræver maskinkraft - man behover ganske en-

MODELFLWEsimulator hvor man står
på jorden - så er der absolut ikke nogen

har sin ,storc !iL'i

-

Motorlydene er også helt i top, tvdeiigvis
samplet fra den virkelige verden. Der kan
\rælges meliem forskeilige lydbilleder lige
fra forskellige totaktere or.er firtaktere til

kelt ikke mere for at køre C2

/

antlres når omdrejningerne ændres
er l.relt tttroligt flot.

Dette blei' dog løst med
auto-update til version 2.00.637 Herefter kører simulatoren helt perfekt

på cd'en

IB\'I Nctvista
NIb R.rm

robrblac.le og propeller spiller lyset og for-

Det virker også lidt sjovt, at de memresker som er en del af scenariet i G2 alle
samnlen cr fotograferet forfra. H'u'is man
fln'er mndt om en person fø15;er fronten
med nden t1t personen bevæger sig. Det
\L'r Lrnrlnll mere pudsigt ud, hr.is personen
star mcd en htrncl i snorl

\ei- riet cr srgt - er

totaloplerrelsen

STOIi. Cr.riikkcn er helt fantastisk især på
mt .i c'l l<r- oq tic r-i mi rl tl eib.rre om6iir-elser.
Helikrrptere qengir'.-s sa rrojaqtirrt, at rnan
kan fomemme lr.reksi.rnqr.rne tiI rrtiorhttvede.t i mitlten .rf rotortliscen t)g 1-r.1 b.t1'ls

skellig rrusiksmag. Ind

i mellem -

også

står i

"pause" - kommer
når simulatoren
fra
de
omgivende klubder en kommentar
kammerater. De er også som i virkeligheden ofte med stor grad af humor: "Don't
do that again - there are women and children around here"
Features:

Det i'il ga fol vielt at gennt-.mgå erlie features c'letaljc'ret her - så jcg r il nojes med at
fort.rile, at man i G2 kan r'ælge mellem 19

og 12 helikoptere. N{an kan

r'ælge
og
sehmellem 5 forskellige fh.r'epladser
r.ejr
og
vind.
Creat
følgelig pår'irke båcle
Planes skrir.er at man kan justere på mere
end 500 parametre. Alle modeller og fl1.vei1y,'

pladser kan kopieres, hvorefter man kan
moclificere på egenskaberne. I modeleditoren kan man gå en hel ned i detaljen,
hvor rnan vælger profil og tyngciepunktsplacering - propei, rotorblade og meget
anclet. Frem for alt kan man douinloade
modeller fra nettet - der er dog en del af
dem der krær'er at man har en bestemt
add-cln installeret. Der er indtil nu lavet 4
add-on's som groft sagt blot giver flere
modeller og flere flyvepladser. Ai andre
spændende feafures kan nævnes mulighe-

den for at oprette indtil flere vinduer hvor
man kan se modellen fra andre sider. Man
kan "optage" et forløb, hvorefter man kan

afspille igen. Der er også multiplayer
funktionalitet hvor man enten kan agere
"server " eller deitage i ekslsterende sessioner - således at man karr t-h'r'e med andre. Dette kan både <rrral1ge)res i et iille net-

r'ærk eller såmænd o\-er Intemettet. Slutteligt kan man r'lelta;;e i "events" fx ei funt-lr: hi or cler sk.rl flrles limboflyvning - og
meget anclet. Dei vigtigste er imidlertid, at
23

\;
,l
:

i

:i

[.ogo 20 el heliko;rter hcnltt p,r nettet. Simulatorerr er gerrial ti] at træne (le iiug som ,:ir cr korLslutrring p;r

l,rl:lr'..11 llr r

I1\\'rl('rL I Ir,:!'-irl

Interlink Controlleren har sin egcn "computersender" inde i sofhvaren. Fiymodel-

ler kan justeres på udslagsstørrelse, dual
rate, exponential og et pal andre parametre. Mix kan laves gennem et lidt klumpct
interface som ikke el helt logisk - men det

r.irker. Sågar: servo - hastiehcd oe hr,ilke
rorfladcr der skal hore ti1 hr'llkcrr "pirrcl"
kan jr-rsteres. En nt.rsse justcrir-rqer kcrlr trrles afh;cngis af 3 korr.i.rktel rtr sirlt-ltr p.;.

Interlink ControlL.r

cr-r

"R.rt1ioen" til hcliktrlrtere er l.tng mer'..
a\-arlcelet - og f.iktisk hrldt tilstraekkeiig.
En af foldelene med delx1e simulator skulle altså \'ære, at man kan tilslutte sin egen
sender. Det er det måske - rnen jeg mti tiistå, at jeg slet ikke har prøvet. De mulighedcl m.rn har i sofhr.aren er fuld tilstrækkeiige, så jeg har ikke haft lyst til at beslagliægge en modelhukommelse i min radio,
nrit nu lnterlink Cor-rtlolleren og tilhørende softn'are fungerer så godt. Jeg må da
også sige, at jeg findel det lidt kh-rmpet at

man først skal tilslLrtte Interlink Contt'olleren til Compr-rteren hvorcfter man tilslutter ens egen sender ti1 Intcrlink Controllelen. Det havde r'æret lidt smaltere om
man kunne spale "den ene sender" og fx
tilshrtte ens egen sender direkte til USB p.i
Computeren. Arsagen er givetvis at der er
en srnule elektronik i seh'e Interlink Controlleren som skal 'r'ære til stede før programmet vil køre.

løbet virke helt uoversktieligt, MEN er
man fx lige staltet med helikopterflyvning, så sktrl rnan ikkc snitte jorden ret
mange gange før pellgene er brugt på reservedele og rotolbl;rde, så hvis simulatoren kan spare 6n for bare et cnkelt styrt i
dcn scminbchagelige .rfdelins - så må svarL't
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k.rrr ogs.-r ga
er,

pitch -> hale mix (levo) , headinghold og
sågar govenor: (rmdrejnigrsregulabr). Idle-r-rps og megei andet kan placeres pai
Interlink Controllerens kontakter * så der

G' - urien L.ereqnins. L.* hrg fejl - ior Avionic f.rr den ganske cnkeit ikke retull Jeg
regrer derfol med at der durnper eir fakfura ind af dørene en af de n;ermcste dage.
Lars Kildholt

er på enll,er måde tale om en "rigtig" he-

likoptelradio.
Helikopterdelen er så1edes ikke blot for
bcgyndere. Man kan teste en masse ting af
- og a1le de manør'rer som giver kortslut-

ning på første

sa1

Her ses pitch - gas og levonrir kurvc i sanrntc r-indne. I)er er 9 pnnktskrrrr-cr og mulighc'd for ops.rtrring af "rrorrral"- "idle-up1" os "throtlleholcl". Pi dc andre firneblade k;n stillcs r:n l.rng
række andre ting sii helheclen fungerer sonr en
(lækker) heli-compuierracl

i cr

karr testes grr-rndigt
af, inden man går r.rd

og prø\.er det

i r.ir-

keligheder-r. I løbet af

sommeren har simtr

latoren hjulpet mig
en hel del

til

at kom-

me længere ned. Jeg
har længe lavet a1le

Det HELT store spørgsmål!

men altid

Her har vi en sirnrrlator som komplet koster små 2000 kr'. Det cl daelme ntarlge
penge og i særdeleshed nlange penge hvis
man sammenlignel med computer:spil. ER
simulatoren pengene r'ærd?

højde.

nt

\

i

r-r-

ind og pille r.ed pitchkr-rn.er; gaskun

mulige tosserier -

Det må r'ære op til hver enkelt at svare, for
hvis man fx i forvejen har et stramt budget
og måske lige har ofret 4000 kr. for at komme i gang med modelflyr.ning, så kan be-

L i'.1

r-c

.'ic , C:'. Ll..:i.:t:rr'l-:,r.i'-licr.r

Før måtte jeg prør'e alt nyt ved at gøre
det med der-r ægte vare. Det betød clfte at
indlæringskun/en var ret stejl, idet "fealfactor" spillede en ganske i'æser.rtlig rol1e.
Nu træner jeg tingene pai simulatoren forinden så jeg har troen på at jeg kan - og
SÅ gør jeg det i r.irkeligheden. Ofte gør jeg
bare som jcg plejer i simulatoren - andre
gange konstaterer jeg, at simulatoren trods
alt ikke er helt nalr-rrtro i alle henseender.
Men selr'om der stadig er et par punkter
hvor simulatoren "flvver for godt" - så må
jeg konstatere, at C2 har hjuipet mig meget
- og jeg er også sikker på at den har sparet
mig for 2000kr - et par gange eller tre - r'ei
at mærke samtidig med .-rt mine grænser
er blevet flyttet mere end de vi1le va:rc
uden C2
En rigtig lækker ting er', at Jason Krause
(3D supermand fra USA) l.rar lavet en Fury til G2 og har lagt den på nettet
(rvl'r,ujkheli.com). Modellen skal blot redigeres til at køre tned "sofhvat:e radic'r" i
stedet for "my own comptlter radio" - så
flvver den f;iktisk lige som min egen Fuly!
Sor.n ,saqt i stalten af dette indlæg gik;eg
ir...i r rirrr.rc' liile onrt.rlc folcli jeg øjnede en
mr-rliqirtti ir)r rt "iL'gc" iirlt med Real Flight

i "sikker"

Nu er jeg kommet

en hel del

længere

ned og laver

det
samme - det højner
underholdningsr'ærdien og girrer også et meget bedre
overblik over orientet'ing osr'.

I

!.+:)i
',i

ffii

RuOio S"tup

i

l,lcdes

lilixini r

Ser,o SBttings l,'lixing CulrJes

,3rr'ls 3nd Gc,erncI

:li
li:

Display Flight Modes

.
7
v

l:1str a.'

LJT/ei iLlr dl lflDaEa

Display ThE Flight totode

:..

irire;lrva Cur,'e:
I

hattle -urier

,i

Te

i:::'l':r

Cu rves
iurye To

i,:

iii
Edd

{lde 1llorie ftrcttle

Cr€

ii
],i
r,l

i.!

ii
i

rii
]]i

Michacl Dines

Dobbeltradar

Yerdensrekordforsøg
r:
,
:

i.i:: iti".l: :

:!.. 4 :.: jiil:iJ.!n
i -1 ! i. :i ri' i:
tr..-,
ji .: ii .å
::i:.1
ii\
[*
lii .r :r ,/ 1ar,i 'r:i .: l

\. 4.,,. :

il

Flyet er tanket med 2 liter Jet A1, butan
gasflasken er tilkoblet, ECU startcompute-

ren er su'itched on, LED lysene blinker,
trottlehandtaget pa sendercn bliver ført
hurtigt lrem og tilbage for at give startcommand signalet, turbinemotorcns elstarter med Bendirdrei' gar i incigr..l..
CasehLrden hredt'r >:S :igcirenrr ir.'i.':tionalt med omc-lrejnir.se:re ;.1 :..r:1.::,.-

i

start, I'ed 2ftt Srader Ce,cir:_. i
udstødningsroret, abnes .-tlrtrmahsk it r
motoren

Jetftielen og motoren accelerere til it-rn'rgang på 60.000 RP\I, lr'clen og duften af

afbrændt jetftiel, leder talkeme hen på
den bedste af Yr,es Saint Laurant parhrme
... Dette er RICTIG mandeparfume ...
Vinden er 220 grader, 10 knob, stratusskveme hænger lavt, så en lar'flyvning er

forberedt. Den gule jetmodel taxier hen til
starpositionen, rorudslag checkes ... jo ...
de J sektionsopdelte eleverons på deltarplanet korer, hjulbremser checkes, og det

pneumatiske optrækkelige understel er
topcharged .rf min son \llickey, som i dag
virker som hjælpemekaniker.
Banen er lri oe T*per Toft fra Weibel
Navcom har tændt ibr doblrlerradaren så

vi kan måle modellen-s hastiehed. Trottlehåndtaget føres trem ... og h'den tra den
underskønne Simjet 23{J0 hubinem.oior
stiger ... modellen ruller ... trottlen åbnes
helt ... og 11,8 kg hust blæser ud af den

konvergente udstødningsdl'se med 1rdens hastighed

...

ved 120 km/t hær-es næ.

sen ... gear up ... og sekunder senere flades

ud i 50-60 meters højde.

Nu accelereres modellen i vandret flyrning ... drejes i mech'ind og med et højt Gdrej traekkes den rundt på finalebenet ...
Hor' ... Hvad var det? ... Hvidc kondensstriber tegne.r sig over rvggen Lra r-r-rodellen, helt
-l-.1:i.:

scrr.n

..:

p.r F 1(. ... tlet har jeq Sodt rrok

'-'-t . -

:'..'.ic':lr :,'l'

god overvejelse besluttede jeg mig for at
tage udfordringen op.
Jeg købte en Simjet 2300 turbilemotor,
og efter en testkøring af motoren hos Simi Tir-strr,rp Lr-rfti-ragr drog jeg hjem til
Har.drr-rp for .rt Lrt-glnde projektet.
\hrrt. ttrrsic. LrIef\ ejL'lser gik pa at 1;cre

jet

qotlt .tt kende. Dette gores af an.ire vr-d .rt btgge en moiorteststand. Ven
min kone siger; at jeg er anderledes og har
en altemativ tankegarrg, så jeg udvidede
tanken til at motorteststanden skulle monteres på mir-r cykel. Så kunne jeg jo også
mærke dynamikken i en turbinemotor på
fuld power. Som tænkt - således gjort.
Cyklen fik en 5 liters plasttank monteret
sammen med motoren på bagagebæreren,
:rlrrirrra-ir.

\u

:--'.-r:-:
j

'-

I- llr-i.

"i

::tur-l-.: -:ti : rl..:L.ic-rr;ti.:l-lfil

lcLi.-rit:

i-CIc .jJr!-l{r ft\f

.:i L)pn.1 trptinai irastighed. Etier i minutier sh'rer ieg modellen pa medvind til landing ... Cear don'n ... Banen er fri og flyet
landes sikkert på KFK (Københavns Fjemstyringsklub) græsbane i Soderup.
Tilskuerne jubler alt imens flyet taxier til
standpladsen hvor motorens shutdownprocedure styres eminent af motorcomputeren.

WOOUU .., Det var hurtigt ...

Jesper

downloader data fra dobblerradaren ...
468.00 km/t blev det til!
Dette er en beskrivelse af mit hastighedsrekord forsøg i den korte udgave. 3-4

minutters intensiv modelflyvning hvor
mine byggeevner, aerody'namiske viden
og flyveevner kom til prøve.

Det heie beglmdte da Leif og Lars fra
Simjet i lylland (motorfabrikanten) sagde:

Du tør ikke at åbne kottlen på fuld gas
under flr.r.nilg med vores Simjet 2300 motor, for det er der ingen der har $ortfør!
\u er jeg sådan indrettet, at en sådan
udtalelse pirrer min interesse for at bevise,
at det godt kan lade sige gøre. Så efter en

batterierne blev monteret på stangen
under sædet, og fjernstyringen blev lagt i
cykelkurven på styret. Således indrettet
begav jeg mig ud på Siwænget i Havdrup
hvor motoren blev startel..
Som alle ved, så kan en jetmotor godt
høres. Det var også tilfældet her. Specielt
når man bor i et villakvarter! Adskillige
ansigter dukkede frem over heekkene, og
deres udtryk viste hele registret af mulige
grimasser. Nogle var glade. De smilte, andre havde tilsyneladende været trætte af
Iivet længe!
Vel placeret på sadlen gav jeg fuld gas,
og efter ca. 10 sekunder kørte jeg 80 km/t,
her blev jeg nødt til at gå i tomgang, idet
min gamle haveiåge af en cykel tilsyneladende manglede en Shimmy Dampner.
Den rystede helt vildt, men så længe jeg
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blev under 80 km/t, så gik det helt fint.
Efter lidt justering af cyklen, hvor jeg også fik bremseme til at virke, fik jeg mange
gode ture rundt i omegnen af Siwænget.
Navnlig ser det rigtigt godt ud sent om aftenen når det er mørkt. Så står der en bla

vel at mærke uden at røre pedaieme! Det
var en helt speciel oplevelse at køre forbi

stikflamme ud af motoren. Nå, men jeg
skulle videre med projektet, og eftersom
nogle af naboeme var beglmdt at kalde
mig for: Ham den nye Ellehammer, måtte
jeg hellere reducere støjniveauet i Havdrup. Hele aktiviteten med cyklen minde-

de grundlæggende former til at flyve

de meget om dengang jeg fløj med hangglider. Efter hver tur på Herstedhøje skulle jeg slæbe denne 22 kg tunge drage op ad
bakken igen, det blev jeg ret træt af, så en
dag fandt jeg en rygsæk på tilbud i Solrød
sportsforretning, selve sækken tog jeg af,

glasfiber samt forsgret med de bedste
Multiplex digitale servoer som findes på
marked. Modtageren er ligeledes denbed-

og stativet fik monteret en 50 ccm motor
med skubbepropel. Hele arrangementet
spændte jeg så på ryggen af min kone
Marlene, idet jeg jo ikke kunne justere karburatoren samtidigt med den sad på min
ryg. Med fuld gas var Marlene trykkethelt
pænt op af husmuren. Jo, min kone kan
meget. Jeg nåede aldrig at flyve med rygmotoren, med jeg fik mange gode kilometer på cyklen. Ind imellem kørte jeg på arbejde med rygmotoren, fra Solrød Strand
til Roskilde Lufthavn. Jeg kunne endda
overhale bileme inden om på cykelstien -

pneumatisk optrækkeligt med indbygget
oleo-funktion, hovedhjulene er forslmet

Far og søn og hotspotten
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Solrød Gy,-mnasium når alle eleveme stod
storsmilende og gloede.
Fl)'et r.ar det næste skridt, her valgte jeg
Graupners Hotspot, idet denne model har
stærkt. Modellen blev delvist modificeret
med ændring af vingeprofil og finner. Alt
sammen forbedringer til at reducere modstanden.

Vinger og ror blev forstærket med 4lag

ste og mest sikre, og sammen med batteri-

monitorering opnås det mest mulige
driftsikre styresystem. Understellet er

med pneumatiske bremser, og næsehjulet
er styrbart. Understellet er failsafe designet, således at det automatisk slås ud i tilfælde af systemtryklækage.
Simjet 2300 motoren styres via ECU
computeren, en gas- og fuelsolenoideventil, startermotor, og det hele får strøm
fra et seperat onboard batteri. ECU motorcomputeren har indbygget et fotocellesystem som derved isolerer muligheden
for feilsignaler til modtageren. Motorsty-

ringen er ligeledes failsafe designet, så
motoren slukker ved modtagerfejl og lign.
Joo ... Jetalderen har med sikkerhed sneget
sigind i modelfly'vningen. Man kanpå nu-

værende tidspunkt købe turbinemotordrevne helikoptere og turbopropmotorer,
og fabrikanteme arbejder for tiden på 2
akslet turbofanmotorer, så fremtiden tegner sig ganske lys. Selv afterbumer er set
på modelturbinemotoreme, så der går nok
ikke så mange år før modelflyrmingen træder Chuck Jaeger (første pilot hurtigere
end lyden - red. bem.) i bedene hvad hastigheden angår.
Rekordforsøget med de 468 km/t er sta-

digt uofficielt idet FAI endnu ikke har en
speciel jetklasse hvor dette kan optages,
men det kommer formentligt i nær fremtid. Og nu hvor vi taler om fremtiden, så er
min næste målsætrring at passere 600.00
km/t. Jeg har helt sikkert fløjet mere end
550 km/t med Hotspottery men det har
været efter et dyk med fuld gas, så det tæller ikke rigtigt. Det ser dog flot ud skal jeg
hilse at sige! Nå ... Nu må jeg hellere slutte
... jeg skal ind og skære ned på luftmodstanden på modellen og finde en sponsor
med meget mere jettrust ... I hører mere

når dei går endnu hurtigere

i

modelfly

verden.

Modellen beundrcs

GODNAT OLE
dlp,4, rette,ret

eagt

Min liile skumfidus af en Spitfire, der
efterhånden var kommet til at styre som
på skinner - i vindstille vel at mærke - led
torsdag den26.6. havari på Møgelkjær.
Situationen var en langsom venstrekurve i meget lav højde, hvor der blev korrigeret på sideroret af hensyn til ganske svag
sidevind, og pludselig - flik til højre - en
vingespids i jorden og næsen slået af i et
rent hug ved forkanten af vingen i øvrigt
uden at moto{, akku og propel tog skade.
"Spitfire til salg", var mit umiddelbare
udbrud, og allerede i det øjeblik var beslutningen truffet om ikke at genopbygge
modelery der allerede havde rigelige

ffimrveå $pEåffiræ FdkP

En aften et par dage senere blev jeg
imidlertid klogere. For da jeg skar modellen op på kryds og tværs for at udtage
radioudstyr og motol kunne jeg konstatere, at det fabriksmonterede underlag (4

Det er jo derfor vi laver prøveflyvninger.
For fremtiden tror jeg ikke på Astra/Skorpios limningeq, og skulle andre samle en
ny Spitfire, vil mange skrammer kunne
undgås og modellen få et langt og under-

klatter skumcyano) for højre siderorsservo
sad løst, hvilket har betydet at løftet på

holdende liv, hvis man fra starten:
. går limningeme alvorligt efter med

h$re

krængeror/vinge pludselig var

yderst tvivlsomt.
Ikke underligt, at de sidste sekunder var

.

underlige. Med et ror, der tvang venstre

.

vinge ned, en højrevinge der havde mistet
sin opdrift og et sideror, der sendte modellen til højre ville end ikke en 3D model
kunne efterligne manø\-ren uden at gå op

skrammer fra de indledende fl1n'ninge4,

i limningeme.

og bestemt ikke var køn med sin påIimede

Ok - af skade bliver man klog, og jeg piver ikke over Spitfiren.

balsahale.

epoxy/

bøler understellet, frem, så aksleme
er lige under forkantvinge
øgerhaleplansarealet.

Men mest af alt har jeg lyst til selv at designe en afløser efter rnin første motordrer.ne Spitfire, der med en 0,8 ccm cox
kulne bygges til enten fritflyvning, linesryring eller et

1

kanals bang-bang anlæg.

lpi

Det traditionelle
sPØtgs-

mål:

"Hvad
skete
der?"

kunne

kun
besvares

med:
"FormentIigt et si-

derorsflip
modsat
krængerorsudslaget i enten sender eller

modtager".
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Hegi T45 ren nostalgi
Da jeg begyndte med RC-flywning i slutningen af 7Oerne var T45'eren en model
som jeg geme ville eje. Sådan blev det dog

aldrig, for da det blev aktuelt, kunne jeg
ikke fremskaffe den.
Den har kredset i mine tanker lige siden,
og så her ca.20 år efter blev der mulighed
for at bygge et eksemplar efter en originaltegning som min flyveven Kim Jørgensen
en dag kom spadserende med. Det blev et
lille sjovt projekt med skæring af skumvinge, skære, file og polere formen til
cockpitglasset som Kim og jeg vakumstøbte på gulvet i køkkenet foran en glohed ovn.
T45'eren har r,æret i luften adskillige
gange og flyver rigtig godt med min gamle OS 40 FSR. Den lidt jetinspirerede beklædning med Oracover giver et pæntbillede ved en lav hurtig forbiflyvning.
Jeg synes det er sjovt at se nogle af de gamle modeller i luften igen samt at hver en
stump er hjemmegjort, specielt nu, hvor
næsten alt er ARF.
OY 4555, Carsten Bantz
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Eller hvordan layer man kulfiber plader?
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Af Kasper Holger
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Da jeg gennem længere tid har beundret diverse servobrædder i bla. TOC fly (Tournament Of Champions) og
.rnrlre t-lr; ll'or kulfibe'r har indgået som en synlig del, har
ieq lænqe r';eret iaciueret af materialct. Det er især der
httrr kr.rliil.ererr ir.ir f.ret err Lrl.-rnJ< oi'erf-lade, at jeg har
"'æret tild med de't. \ Iangc kan lægge rroget fiber på et stykke træ. \Ien hi'ordan opnar man den blanke oi'ert1ade, så
det nærmest ligner glas?
Jeg har spurgt forskellige personet som ieg mellte
havde forstand på dette. Der var nogle som sagde, at
man kunne bruge plastik og laegge oven På glaspladen,
rnen jeg havde set en plade lavet på den måde, og den
havde en ret mat overflade (hvis man bruger det rigtige
plastik kan resultat vidst nok blive meget flot). Og jeg
havde også set, at det IKKE bare er nok at regne med at
epoxyen ikke hænger så godt fast på glas, for det GØR
det.
Så hvad

er metoden så?

Jeg har lavet en fotogennemgang hvor ieg hal Prø\'et at
iage et billede i hver ny situation, og jeg håbel at I får en

id6 om hvordan det gøres. Det tager ikke ret lang tid at
fabrikere sådan en plade, og \rærktøjet el ret simpelt.
Materialer består af:

L

(Se

billecie'næstover:t ir

)

Langtidslra:rdene epoxy (gerne 2.ltinrer (R&Cs Epox) dharz L))

2. Penscl
3. Fast bih'oks (f.is bla. hos Bildillcn)
+. Lldt klude (til at polcre glaspladen

mcel)

5. \'ær'(cnten kulfiber cller gl.rsiilrcr, ircnr*angsmaden cr ens)
(r. 2 stk glaspladcr, det cr bedst htis elc cr ligc tykke (ovcr 5mm)
Z. Afstarrdsstof, jeg bruger ct ttr.rieri.rie k.rlclei "Honeyconrb" som er
opbl,gget ligcsorn et bistade', nrerr eltt k.rn s.lgterls bruge balsa. Dct
jeg brugcr er 5:rm tykt.

Trin

I

(se

billedc nedcrst tr'.)

Først tager du og vokser eline.2 pl.rder ca. 3 gange lrvor du påfører
voksen og polert'r det af igcn.
Ilare husk at det ikke gor rloget hvis du kan se cn svag lrinde st.rdig
ligge p.i glasset, cllers k.rn du risikere, at du ikkc kan fa tingerc.lf

r

igen, og det er ikke så sjovt.

*,
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Pl,1111'11 rorlt tor., og st,lr rnr rlcl
er krrlfiber, sa t,r t,t t.nkelt lag I60s
r .tr ikkr, s.r t) kt igen (0,2imrr),
tict
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Trin 8 lbii]c.ic henurrlcr)
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Modelflyve Nyt er CL-unionens talerør
Lincstyrings- Unione'n (CL-Unionen) er dcn
danske landsorganisation for tlodelf lyt'nin g
med linestyredc rrodelfly.
Unionen er tilsllltiet Kongclig Dansk Aeroklub (KDA) og F6d6ration AeronautiqLre
lnternationalc (FAl).
Årskontingcrrtc.t for år 2002

Seniorer

275,- kr.

Juniorcr

100,-

:

kr

Vedlemskab kan opnås ved lrenvendelse til
foreningens kasserer, cllcr l.ed indrneldelse i
cn af dc klrrbber, der cr tilsluttct unionen.
Unionens web-adresse:
rvn'n..model flvvning.clk
POST BEDES SENDT TIL

Unionsformand:
Ole Bierager
HoJlænclerclybet 1, 3.tv
2300 København S

Tlf:

3257.1001

Enail:

bjera ger@get2nei.dk

Kasserer:
Per Sauerberg

Søndcrkær 266
7190 Uillund
Tlf. 75 35 36 0.+

Ernail: sauerbcrg@mobilixnet.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Rnben Sonne
Skolegade

6,1

Herning
Tlf:97271106
E-m ;ril: ruben@rnoclelflyvning.dk
7,100

Carsten

S.

Jørgensen

Langgade 1B 1.tv
9000 Aalborg
11f:9877Oi81

E-mail: carstensj@stofanet.dk

Ved vor sidste generaiforsamling overvejede vi, om vi skulle fortsætte med Lina e1-

ler genoptage Modelfly'venyt (MFN), og
resultatet blev som bekendt

Mine forventninger ti1 materialer er brede. Der vil være den gammelkendte spalte
om Unionen, konkurrencerindbydelser,
unionens konkurrencekalenderi konkurrencereferater, referat fra unionerrs generalforsamiinger, gode ideer, debat og orienteringsstof.
Camle artikler med aktuelt stof fra tidligere MFN og andre blade kan genindsættes til genopfriskning.
Per Sauerberg har fået en del tilmeldinger til bladet. Vi ved at mange har bladet via anden aftale, og regner med nogle

Aagc Wiberg
7400 Herning

Tlf:97209737

Regeludvalg:
Jesper Buth Rasmussen
Almavej 8
9280 Storvorde

Tlf.98 31 91 98
buth@modelflywing.dk
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Tidligere skulle en Cl-konkurrence være annonceret i MFN, siden har vi haft de
regelmæssige bulletiner, e-mails og direkte udsendte invitationer.

Fremover vil det være god kohlme at
indbyde via MFN. Det burde være muligt,
når konkurrencekalenderen er klar tidligt
på året, rnen hvis det skulle glippe kan der
tyes til direkte udsendelser. Det er dog et
must, at referat tilsendes MFN.
Carsten Jørgensen har meidt sig som redaktør. Vi letter arbejdet for ham ved at
sende materialet med mails som tekst og
vedhæftede billeder; så sørger han for at få
artikler ud af det.
Du finder næste deadline nederst i spalten om bladoplysninger (side 6). Men du
behøver jo ikke vente med at sende materialet lige op til fristens udløb.
Jeg skulle være en tam formand hvis der
fremsendelse af stof til bladet, - kan I mærke opladningen! Grib chancen for udøde-

liggørelse. Hvem husker ikke Furbos novelle om et Goodyear stævne, beretning
fra VM i82,BjørnHansen når han testede
en potent dieselmotor og byggebeskrivelser, der vendes tilbage til.
Med håbet for et levende afsnit om linestyring i MFN.
Ole Bjerager

Unionens gironummer: 5 20 87 69

l:i.i:i:i-*:i:i:j}
i.j4:.ir)];
.;:!i
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flere fra næste år.

ikke sluttedes af med en brandtaie for
Sørrderga;rrdsr-cj 30

I

- MFN.

formand i Cl-Unionen

Tidens tand gnaver fortsat afbanen. --: :.:
var blevet tid ti1 en omgang, så den ..---.
anvendes til Kjoven Open. Det har'.i: r: tnet kraftigt dagen inden så jeg var s:-=-r : :

på at se om vi kur-rne gennemføre::-':=:
men det blev dejligt vejr og muligl-.3: : .
sommerens første soiskoldning.
De værste revner og huller i belæ-si:::=:er støbt ud, græs som kan fange i-:-===
ved kanten er fjemet og vand kan L-ro

=:

centrum.

På sigt må r'i overveje en stor op:=:--ri
igen, men det må jo komme årr pi . :- :r -

tiviteteme kan bære indsatsen. L::=

:-

kan vi træne og arrangere lokale k--. ---rencer, men DM egner den sig ikke -=-=:re

til.

filfreds med resultater fra fo-: --::gen og håber mange r.il anvende;..-.:, i
iøbet af de næste år.

Jeg er

\Iange tak for ir;--: -+:r,
Ole

3,-:::cr

På en friseret plæne og lappet asfaltcirkel

mødte gamle og n1' ansigter. Det lover
godt for sæsonen 2003.
Vejret var fint og efter det traditionelle

indledningsritual tog vi fat på konkurren-

!*"*

='''

cen.

.#ffi
;i #*'il "'"
't,' ii #: i{'*,
F-'

Stunt begynder:
LfitiF,$g

:;,;

':l+

Deltager
Lars Hansen

Hcnrik Bentzen
Karsten Henriksen

Niels Holstrup

:ttede

Dommer
Berrtzen
Lars Hansen
Henrik Bentzen
Lars Hansen
Henrik

Point
433

4i0
52
10

Dieselcombat:

Der blev som annonceret fløjet efter de rå
regler fra generalfosamlingen forår 2003.
L-rgen mødte med glødemotorer. Til gengæld fik vi set en M\l/S strække ud, en
PAV med fart i, en PAV uden fart og en
slidt Supertiger.
Niels er kommet godt med, men selvom
der var god tid i luften og klip, rakte det
ikke til sejre denne gang.
Bjames MWS på en FAl-model var en
del hurtigere og manøvredygtig i forhold
til min mindre model med en Supertiger. I
finalen fik jeg tidligt snuppet hele Bjarnes
strimer. Bagefter lå jeg tæt ved jorden i
rygflywning, og så kan det være meget
godt, at modstanderen har fartoverskud,

hæhæ...

1.r 2.r 3.r
2V 4V 5V
Bjarne Berthelsen
1V 4T
Christian Pedersen 2'l
3V 5 T
Deltager:

4.r

Ole Bjerager

6V
6T

NielsKopsa

1T

3T

FAI-combat

Vi fløj med 1 model og 1 mekaniker pr.
kamp, lige tii at droje grejet før Limfjord,
og så mange ledige hænder havde vi heller ikke. Læg sa iige mærke til Bjames tur
gennem konkurrencen.

Deitager

1.r 2.r 3.r

BjameBerthelsen 2V 3V 5V

1V 4V 5T
OleBjerager
\ielsKopsa
1T 3T
Christian Pedersen 2T 4 T

4.r

6V
6T

Til vinderne var der champagne.
Vi glæder os til at se Karsten Henriksen og
Niels Holstrup igen.
Mange tak til hjælperne og for en dejlig
dag på fælleden.
Ole Bjerager
.).f
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- Skriver Great Planes, om deres Lancair
som de i starten af året lancerede.
En Lancair er en flytype som man

i l: I

købersom en ... ia næsten som en ARF.
Alt er lavet i glasfiber og er i store træk
klar til at blive samlet. Der er en del forskellige kombinationer mht. udstyr og mo-

tor

så

det kan afstemmes efter behov.

som kunne være bedre, e1ler laves anderledes, det vil jeg hellere sklive iidt om. Det
første der skal lar.es er vir-rgerne, her skal
kreengeror, flaps og vingetipper monteres.

er de

"sædvanlige

fLem, srrnr

stellei har et fladt stykke hvor servohomet
skal skrues fast - der var bare lige den detalje, at det ikke var slebet vinkelret på akslery så mecl det rorhorn der følger med ville det kun være muligt at dreje til højre.

re de irer cr .rnoir.r,l-rrlslcr ti,.rci'. i-n.'n

\'Ien

L.-:ie

f-.rmtr-rr'L

H;engslerne

ARF:

hængsler" nemlig den h.rrder fiber der Iimes i med Cyano - dem lagde jeg pænt

r'æk og fanclt nogle "rigtige" hiængsler
jte r-ni-rnte.rctlt. Det k.rn gotlt r'æje{ h.rr'
:-r: ill'.r .-,.-itrtt Og.:i i'lt .-icl el cl-t

.L:.,-..

-

._
\ :.,i!-:.\( -

:

..t.\i:!

!.t-L.

L .-- . i
:. :1..1:-\. --
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r'\,r1.,:ncr-.i1i pga .lcit-lni.lc:r. D.: ir,j s':r
til sicieroret biev jeg nerd til ai anvende cr'-

Modellen er en ARF rneci glasliberkrop-r og
med ali tilbehør med i sættet. På Creat Pia-

nes hiemmeside så jeg modellen første
gang og syntes (på trods af, at det er en
ARF) at den r,ar fed, den har.de et pænt de-

sign samt en størrelse der tiltalte mig
(203cm) ti1 en L5ccm firtakter og 7 standard

servoer.

Som det r.'ist er sædvanligt med CP. Så
lancerer de modeller lærr1;e før de overhovedei har produceret dem. Det samme skete her og ca. 3 måneder efter ankom pakken. Store var forventningerne, clg desr'ærre udeblev skuffeisen ikke - den så jo

enormt li1le ud! Smalie vinger og en kort
buttet krop. Nå en hurtig sammenstilling
af modellen bekræftede min første opievelse - den r.ar, om ikke iil1e, så bare ikke
som jeg har.de forventet den. Vfurgerne er
meget sma11e og lange - det giver clen sto-

- men mest af alt ligner den
en rnotors\':ever. Kvaliteten af delene er så
absoiut i den bette ende, kroppen er helt
uden sl.nlig samlir-r* oe meget fin i or.erflare spændr.idde

den. Vingel og iraleplan er bekkedt i
Monokote, det skal tlog lige stlar.nmes lidt
op. Ligesom alle karrter pa ror og flader
skal htrve en tur med foliejelnet, da rlt'r er
en del der rager udenfor - men tlet er hr-rriigi gjort.
Byggeri er der minimalt af så c'let r-i1 jeg
springe ovet men der er et par småting

tt

understel? Disse to aludele skal så skrues i
en krydsfinerplade på undersiden af vingen med fire ret små selvskærende skruer.
Gad vide hr.or længe det holder? Næse-

anohængsleme. Der er simpelthen ikke
i siderorsf-innen til at iime

maieriale nok

andre hængsler forsvarligt i.

Servomonterlngen i vingen er lige lil, GP
mc.ner at når en standardserr.o er så biilig
som den nu e1, så er det ikke noget problem
at lime dem i vingen med krvmpeflex og
epoxy'- Her må jeg bestemt gir.e dem ret, en
Fut. 3001 sen.o kostcr ca. 150.- så det er ikke nogen voldsom inr.estering der skal til
dec Der er i ør,'rigt ikke megei limflacle på
rodribberne, og det stykke finer der udgør
"\'ingeståiet" er ikke stort, men nåt'r'ingen
er samlei, r,irker clet umiddelbart meget
stærkt.

I kroppen skal der skrues(!) to spanter i,
samt en hylcle til modtager op; akku og li1
sidst servobrættet. Der er bare lige den hage ved det, at det er temmelig vanskeligt at
få sen'obrættet i efter at de andre spanter
er skruet i. Da de klodser som sparlterne er
skruet fast i, er limet i kroppen, l-rjælper det
ikke rei meget at skrue spantert're ud selvom det gir.er lidt mere plads at fumle på.
Men med lidt sliben o1; klemmen samt
asen og masen (bandeord og eder kom der
vist også en hel del afl, så går det, men en
anden rækkefølge ville her gøre det nemmere.

Understeilet er med styrbartnæsehjul og

- eller, to alustel iil hor.'edstellet - megei under'ligt at de r'ælger, at dele et aluet alu

dt-.t er

nemt lige at slibe det selv så det

til at pr;155g. selvsamme

næsestel

"i:.ilir-rg", tlcr Lrestar af to plastdele,
.ier sii.-li iimes ..imrrlctr. Her r-iser de i byggevejleriningen en sn'.ari made at forøge
lil-Lfladen pa. Derefter -skal c1e to c1ele limes
sammen med epoxy udenpå stellet. men
for at få det tii at sidde skal der fyldes op

iral

cr

med epoxy. Der er bare den detalje at
epoxy jo blir.er vannt - og det kan plasten
ikke tåle, så i mit tilfælde "krøllede" den
ene side noget.

På ganske få timer (ire aftener og en
eftermiddag) er modellen færdigsamlet og
skal så bare lige afbalanceres. Vingerne sidder en del tilbage på clenne flyver, og jeg
har godtnokbr-ugt et ekstra rør til dæmperen og lavet en messing holder til glødestrøm samt iankstuds. Udover det har jeg
ikke fyldt mere vægt i snuden end foreskrevet. Menl For at få den afbalanceret
skulle der ctr. 140 gram blv i halen - det er
ikke ret nemt, så her kom c-latterens $'nde
arme til hjæ1p for at sætte dem incle i kroppen. Her sidcler det ikke ret godt fast, så det
er desværre kommet ud pra vdersiden af
modellen i stedet for. Lir'lt af blyet kan byttes ud med en større akku, men nok ikke
alt. Efter afbaianceringer-i vejer fly'veren
4100 gram og GP siger 1080 gram, så det er
ikke he-lt ved siden af.
En skæg ting er i or-rigt, at GP gør meget
opmærksom på at haleplanet kan laves at:
iageligt for lettere h'ansport - fini nok! De
har bare glemt at vingen er 2 m. i et stvkke!
Det ville være mere på sin plads at lave den
delbar, nå men, sådan er der så meget.

Flyvningen:

Lad mig sige metl det -sarnme; Hr'.r.j

tlcr-r

ikke har i udseende, clet har cier, i i'h'\ .in.len. Den ser ualmindeliqt go.ii ui F: hin.rierU flr,r'er megei stai.iii L.S e . g;.-.ke ukitisk at flr,r'e med.
Tanknirrg ai nro.l. i;.:. i-:: .i: n'.e.: den

lille Jamara-r'eniil. scrr i..: ::terhåntlen
bruger i alle mine nrr.:tlier. \L1ior€i, €o
SC 91 firtakter bler si;::e::r::.i ei par f-lip,
og fik lige iusiL-r!'t i'.i.t:-rr--:ir: .i iei-ket at
den nu også kr-u',:--.. .-::*..es
=a senderen.
Alt gik som

c-lu-i

kørt ud ti1 stari.

sr--: r-

--i ::-;..lellen blev

\: .:'::

..r(e h-pen der

bare giver hrld g:s ,- t- -: r.'-'..tr pinden bagud og ser mrit-le;-::. s::e i'ertigt, nej jeg vil

hellere lacie .-1€: .:--.-. :-,.'re "rigtigt", så
der blev qive: i:-. :i i ::iairen kørte derudad, med

en '91 tirtakter er der nok af, den sti
ger dog ikke lodret, men det gør den nok
heller ikke i virkeligheden. På halv gas fiyr.er den rundt med en behagelig lyd og
med rigeligt power tiJ sior' flywning.

ganske enkelt at understellet r.il blive flået aJ

mei,.i

lii:

-r:=::.:-.rn pa sidroret, etlil-

le n1'k pra 1'urjji:.-:e:

:s

den dl at rotere og

(Hr ilket sr r il glæde en af klubkammeraterne, da han slrres sådan en skal have optrækkelig i-urdcrstcl). Næsestellet er ikke
som jeg umiddelbart fik opfattelsen af, af pianokåd, men noget r'æseniligtblødere tråd.

Landingen ernæsten som på skinner, den
ligger helt rent på finalen og med motoren i

Det gør at det let bukker og dermed ikke

tomgang og en god glidevinkel skal den lige have et nyk på højderoret så den flader
ud. Det ser tilmed ret godt ud når den lander med løftet næse. Under en senere start
kom ieg til at g,ive liclt sicleror, og dermed

kan køre lige ud efter en ganske almindelig
landing. Det er tilmecl bukket så det passer
ned i hiuikaben. det gør det ulig s\ ærere at
udskifte med andet.
Prisen på 2700.- kr. er ikke meget mere

drejede næsestellet også, det lesulterede i at
modellen hoppede sidelæns crg rev det ene
understel ud af vingen. Havde det nu været
monteret med nylonbolte og evt. rræret et

end hvad mange giver for en Kyoslro-model med glaskrop, her får man så en væsentligt flottere krop samt en større model.
Men det er dog ikke billigt for enARF, men
heiler ikke urimeligt. Der kan ses et lille videoklip af fllvningen med Lancairen på
rvr,nv.skalaflv.dk
Steen Larsen

helt stei, havde vingen nok ikke tap;et skade,
men det var en nem og hurtig rcparation men alligevel - jeg stoler ikke på det understel. Så ingen "Touch and Go's". Jeg frygter

stige i et pær.i i.:;: siq, Det så elegant ud
og efter ai ir;-, - -. i:::.ivi lidt l-rojde, blev den
iige trinrl-,..: r.: -<:ænse.ror og højderor, ikke meget. ll-li inr?.rnc-S skrille der. Jeg tog

De nødr-errclige

g

1,+0

bly til at a{balancere flyveren med

nii--:.: :.-r liqe at laere den at kende,
ien lige testes i et stall. Gassen

et par

og så sku.i-

helt

i ir::::"ng crg stille og roligt gar. ieg
r.i:l !e;1 ikke kunne give mere.

højder..r

l-ir' icn neset langsomt, men lige
phrdselis sr-,:ler tlen, den ene vinge i et tydeiigt hrs:-..-- - rrerr sivc-s der gas hurtigt
og retts r-': m-.:. \rænllerorene, så er der
ikke pan, .: - :r- ::: \ enter man iidt længere,
så er den iri:l:-i: : e t spind.
Så lango.n: r-,::..rn€r man nok ikke engang til .rt i-1..-. :- :r-r: !1ci sk.rl landes, så det
bør ikke s.,'e ::--i-1.::1er. Rul laver den
Såc1an

i .E"

t*

rr:r ..-:- :r,ir e en smule dyk.: ikke meg;et. Dei
sarure skal ie:: ..:,- = -:::Ljer .rhnindelig
rr-gfln'ning. \I.-cr--.: .: itrrs\-net med
flaps og de virkeil \-:: :. -i ude og motoren korer i tomEar: :: ::'-:1 rrc.rle i noget
del minder r)n-t {;::::-:.- lti: kan flt'ves
"nårc1 t " mecl kr.::: r-: ::' : ::'.
-:rovlr.t eller
ganske pæni.

:

ror på rvgger-r. :-.=:-. --=:

,}I.a

.-

:.-,--,:.::{t med størfe t){ ilel.L'il.-:n:..:':-..: : :: :r.: SiclSte fåf
ttnCief .: I -..,-- ::---.:--J :' -i. : : : -: : I ::-... : :ilCl ti1 a t
-i=.lt=
Se enrini-i
t--t - -..:-:: \li.:r-rkraft

den
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Her

ses de

i alt 8 skruer der holdor
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ferd jggore.

uliLr\ ef l?clio og

tlotor
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i.r ir,..it url
rlnt goclt.

i luften og

fll r er suve-

Kunne være bedre:

r

Purrkter i r.ejledninger burde brttes
orn så clct blev nemmere.lt s.rtte
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sen'obrædt i modellen.

.

Næsestel er ikke lige fra fabrikken
og for blødi.

.
.

Vingcn på 2 meter er ikke clelbar
Understel i to deie og mortcret mcd
små træ skruer
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ELECTRIC FLIGHT EQUIPMENT i Frederikshavn fortæller om en ny in-door / outdoor model i Depron fra Topmodel CZ
(1) Genie er navnet på den nye 3D kunstflyvningsmodel som både kan flyves inden-

t,

dørs og udendørs. Den er lavet i Depron og

il
ll

1600

g. Prisen er kr.

til

1068

li-

(13) Ligeledes er der kommet nogle nye

Multiplex Mini HD og Tily-S servoer, begge
til kr. i82,50.
(10) Endelig fortæller Poul Erik athanhar få-

ca.4009.

smidige med mange tynde kobbertråde

Topmodel CZ anbefaler den lille børsteløse
motor PJS 3D 550 som blot vejer 54 g. men
yder et trust på 550 g.
Denne model følger op hvor sidste vinters
indendørs trend viste hery nemlig til extrem
lette modeller der er fuldt 3D flyvedygtigpå

under silikoneoverfladen. Pris kr. 35,50 for

lille areal.
Der meldes også om prisreduktion på de poet meget

pulære Homet micro helikoptere og i den
anledning viser vi en stribe Tuningsdele til

Hometen
(6) En nærmest noclvendig hrningsdel er an-

ti-rotation arme- En arrn er

i

teorien nok,

men modstanden i kugleleiet er ikke nok. og
de to lcdrette stænger til padleme tilter. \ar
det sker, drejes sfnesignaleme ca. {5 grader.
Det betyder, at når der gives nick (frem) r.il

helikopteren flyve både frem og til siden
samtidig. Anti-rotation arm af ALU der holder stængeme lodret koster kr.110,- .
(5) Alu tuning af halenbevirker at styringen
bliver mere præcis samtidig med at gyro
virkningen forbedres. Dette sæt er en tro kopi af dele fra de "store" heli'er. Alu tuningskit koster komplet kr.235,-.
(4) Et alu rotorhoved (Pivot Strpport) giver
mindre slør og dermed mere præcis styring.
Pris kr.140,-

Til den lille helikopter kan også købes et
D;mamic body samlesæt til en semiskalakrop. Sættet indeholder lexandele, kulstænger til montering, nyt link, nye halefin(9)

ner samt dekorark indeholdende mærker så
alle 4 versioner kan laves. I begrænset omfang leveres disse kroppe også færdigmalet
og dekoreret. Dynamic body som samlesæt
koster kr. 240,Alt det omtalte - og meget mere - kan ses på

www.elflight.dk
WITZEL HOBBY (12) Har fået den nye SONlCliner fra Multiplex hjem. Den futr.rristiske airliner er lavet i det kendte, meget robuste ELAPOR, og Multiplex har med SO-

NlClineren virkelig drevet skumbyggesæt
Alle de støbte dele er fyldt med detaljer, og se fx på billedet hvordan de passer
flot sammen og ikke kan samles forkert. SO-

langt.

36

cm,længden er 130 cm og vægten angives

mes i ligesom rorforbindelser samt montering af radio og el-grej udestår. Genie styres
over højde, side og krængror. Den har en
spænvidde på 106 cm, arealet er 32 dm2 og
den flyveklare vægt med 8 celler ligger på

leveres stort set færdig. Et par spanter skal

ri

NlC-lineren drives som standard af 2 stk.
vi snart ser "supersoniske" SONIClinere med børsteløse
motorer. Spændvidden på modellen er 115

400 motorer, men mon ikke

(8)

et servoledninger med silikonekabler hjem.
Disse ledninger er meget lækre - bløde og

25 cm

forlængerledning 0,25 mm2 med UNI

stik. Y-kabel 0,35 mm2 koster kr. 78,50.

ROTORDISCEN har fået flere nyheder
hjem tilhyldeme.
(2) Century Helicopter Products USA, er nu
kommet med en ny 60-70 og 80-90 helikopter med CCPM styring på swashplaten. Den
leveres med metal swashplate, metal mixer
arme, metal koblings klokke, glasfiber canopy og mange andre fine dele. Der er en meget fin beskrivelse af helikopteren i de 3 typer der findes på Centr-rtys hjemmeside:
rrrrrr-.centun'heli.com Priser fra kr. 4595.00
Hummingbird er den nveste El-Helikopter

fra Centuq' Helicopter Products USA, til
indendørs flyu.ing. Helikopteren vejer kun
185 gr. Den leveres som ARF (Almost ready
to Fly Helicopter til kr. 775.00 uden RC-tilbehø4, som Combo sæt med regulator - motor
- gyro - servo'er - akku pack og lader pris
kr.2150.00. Der mangler kun modtager og
sender. Hummingbird fås også som Combo

k

sæt hvor der kun mangler sender, pris
2495.00. Vi kan desværre ikke vise et billede
af den, men alle detaljer kan ses på hjemmesiden: www.centuryheli.com
Er man på Raptor 30 + 50 holdet, er der gode nyheder. Der er nu mange fine opgraderingsdele i metal på lager til helt usædvanlige priser. Fx. (16) Swashplate kr. 352.69,

(I5)

aluminium
- blå - lilla - guld
i samme
kr.
125.00,
halebom
og sort pris
og
kan
farve, pris
Alle
delene
ses på
50.00.
vores hjemmeside:
understel i rød

k

www.rotordisc-rc-helicopter.dk
under "Raptor opgradering 30 - 50"
(7) Glow starter "Strøm på dåse" fra 1100 1700 mAh, med eller uden lader
pris fra KR. 56.00 - KR. 130.00
Nye gode gløderør til både små og store motorer, priser fra: KR. 24.00
(14) Endelig fortæller svenske MID MODELS at de har lavet et byggesæt af en Saab
817 "Blå Johan". Flyet er en svensk klassiker,
der kan nydes på det svenske flyvevåbens

museum. Modellen er i balsa og lavet rned
CAD teknik. Den er til en af de populære
400 motorer - med eller r-rdcn gear. MJD
hævder at modeilen er let at b1,gge, og at
den kan r,ære klar til st.rrt i lobet .rf ca. -10
timer. Byggesættet er meget komplet nred
alle dele på nær motor- og radioudrtistning. Spaendvidden er 913 mm, \'ægten er
ca. 500 g. Prisen er i Sverige kr'. 1095, og
modellerr kan bestilles på: mjd@tiscali.se
eller pr telefon 070 - 531 35 31. Se evt. ogs;i

wwnrmjd.se
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HOBBYRI.]M

ira de.n lille' prir atc ilvlcprlads, htrklt Carstcrl l-rilrlse ir.r nroclcltln'ni11qcr1 r-toglc at'.
h-rtcr-cssen ler cclc st.rdig, os en rl.rg nrclcltc

sic ind i clcn lokalc morlelilvr cklulr.
Carsten cl'or nroqct iordomsiri nrorlclItvgger og -l-rilot. I lrans sar-nlitrg .ri rlotlcllct.- l--..rtlc .lct11 lt 1t :l,r(ltg r,jct ()g rlcnr lr,lt
har.r

Dct Lregvnclte hos cr-r k.rr.r-rr-r-rcrert hvis far
har dc cn ligtig ih'r cnraskine. og for':tacl>c
lirr', .tt lt,trt. r(rn ()g r.l l..tI I t it::t.' ':( t :' :1 rlc bnrq ior en lillc lr'rr..lrtf \ i !'-i..-:: t'.

t.-.-,
-- . i jr

tlctrktttrll]r]llr-rl,,>itj'c:l.'i.:--.-....'.'.':..-dt' lttrgr' 1l1L'r'I11rij\a" .t,t -:: :it t :. C.:: S:c:':
ior:tc nrrrtlci \'.r'alr l.rri ir': Cr:iiL.ler.

\!l

Eltcrirrlgclcrr. r.rr cn I'inttr fla Si c'uson, rlg
rlct gaet slag i sl.rg. C.rrste11 nlener
.rt h.r-r i hvcrt i.rlcl har Lrvgget mere e'nr1 5[)
moclclle.l siden. Eiter art h.rve tlojet noglc ar

allerlredst k.rn lirlc cr .rt t.r t.rt i crr tcgning,
og scr mecl sin Drcnrnrel dekrtprilt's.rr ca i
eang mecl at savc sp.lnter r-rd, og mcd knive og listesk;tlcr at i.rblikelc .-rllt-' rlclcne

sitle n cr

::,,-1.::ll-,:I Lr\ i-c

..:,
tlrlll

--l:-.:-.-.:-.
!Jl' :1..1 t'iillljull.

. Ir-.-:-:.D.: ll::.t

cler ciercftcl s.r-nlcs

til cn fær'dig nroclcl.

Når arlrcjdct gal i gar-re bel.rovo'clct ikke
ga si.rerkt. Dct gor ikke noget.rt dct t.rgel ct
par til ellcl ncl'c i1t færdiggorc ctr nrodcl,
og Carsten hal rla også gerr.rc ilcrc projekter i gang sanrtirlig. Lige nr-r itt'cr-r lillc modcl fla ct svcnsk bl.rd ved .rt \'ærc tr.r:f;r:rtr:g. D,i >lnmc g*-ldcr en Ccs*tta 152 ir.r

-'.-','.' .:- . - ::' ::.- :,:l ---t .: '-.' !rl Dr\.-lll
:..::t:r'.: -f'.):Li r)::,-. i ('!il:>:r'tt r)g ef

T.:r -,.t'

\.rr rlcn cl ircll iær'tlig
skal dc.n glasfiLrcrlrcklædes og nr.rJes.

1ræsrclr tr'ælærdig.

Det sicJstc cr ikke Carstens livret, mc'n
det ses ikkc pa de. i.r:rdige'rcsulhrtcr. Drej-

(lrncen

oi

:#

0s

.

nlr^

li--Modellerne skal liggc godt

er det sig om kunsten at beklæde med

film, er mange af hans klubkammerater
lidt misundelige på Carstens evner. Et af
Carstens seneste modelfly kan ses i rubrik-

ken "Min model".
Nu kunne man tro at Carsten har et stort
hobbyrum, men det er ikke tilfældet.
Mange af Carstens modeller er lavet i et
bare 7 m2 lokale med et lille bord og et
hyldearrangement. Normalt hænger der
tegninger på hver en ledig vægplads, men
kort før redaktørens besøg var lokalet blevet malet, så r'æggene var bare. De mere
eller mindre færdige modeller befinder sig
i mange af husets otrige lokaler. Ld over
dekupørsaven ser man iKre rnange:r::ski-

'.' .:

ner i det lille hobbyrum. Carsten bygger
som han selv siger meget traditionelt og
kommer på den måde langt med et par
skarpe knive og hjemmelavede slibeklodser med pålimet sandpapir.

Det sker selvfølgelig at Carsten undervejs i et projekt mister interessen for den
færdige model. Mendet gør ikke så meget,
da en stor del af nydelsen for ham består i
byggefasen. Og med den finish der er på
hans modelle{, er det som regel ikke et problem at finde købere til dem.
Den næste model er allerede godt på r.ey,
og når man ser den begejstring der h-ser
ud ai Carsten når vi taler om modcllcn, biiler dcn r'.=:L\e :rr s.:l:. D:i crc;c.: :iS crr

$'

d.* ,**S&øsb@s*-*

en Lancaster bygget op

i

træ med en

spændvidde på 190 cm. Tegningen er via
intemettet købt hjem fra England, og Carstens hoved er allerede fu1d af tanker om
hvordan den skal bygges. Han lovede at
tage lidt billeder undervejs i byggeriet, så
Modelflyvenyts læsere kan se hvordan arbejdet skrider frem. Kan det inspirere andre til at gå i gang med tegning, dekupørsav, knive, lim og slibeklodser, vil det 91æde Carsten meget. For i disse tider med
flotte ARF-modeller er der efter hans mening mange der snyder sig selv for den oplevelse det er at bygge egne modeller. Og
at det kan lade sig gore i seir. det mindste
It kale. har h.rn for laengst ber-ist.

t)cttc billccle rratie t.rses de er
clog ikke helt ors clc to

flt -

men

skiclt mccl clct. Piloierr r.rr i or'-

rigt rct begejstret ior clcn lilltLancair.

='a
a

=

=

Nye hiemmesider
En ny sider er

Find Fire Fejl
Kan du på billeclet af servoen finde.l fejl??

"dukkct" op på Internettet, det er en side for allc der

synes om Skalamodellcr og hedder n,u.rv.skalafly.dk
Steen [,arsen/ Keige

Model Flvveklub

Jeg faldt netop or.er dem-re side p.1 llettet vedr. rckord i længste
flp.ning mec'l modeli-lr; maske intelesse fol læscrc af \4F\?
http: / /r'vu'n'.fai.org/rren's_archives,/fail0002J8.asp
Claus Woehnann I)eder sen

Din historie

o.o

Din histolie, din lille sjove oplevelsc cl1er clit tip er der plads
til 1.rcr pa siden. Send et par linier til en grenreclaktør og vedlaeg ct

billede. Se adresserne p.i side

6.

Specialværktøi
Se løsningen og

40

pra:mien på side 6(l

Redaktionen pønser på at lar.e en lillle serie om specialr.ærktøj. Enten gamle og glemte håndr'ærktøjer, el1cr små hiemmefremstillede hjælpeværktøjer. Har clu et stykke veerktøj som
du er særligt glad for, så fortæl os om det! Adresser s. 6.

Yindens

drift over A

I

vet af klubber fra området

turfesti-u'alen "Vindens

støttet af RC-unionen.
Weekerrden vat desr'ærre

weekenden den 9. & 10. august h.rvde
Arnborp; Borgerforening arrarrgcrct kr,rl-

drift ovcr Arn-

borg". Alrangementet bestod .rf mange
forskellige aktiviteter i den n.errneste omegn, b1.a. r'ar KDA inviteret ti1 at lave flyveopvisning på Sr'ær'eth'r'ercenter Arnborg. Denle invitation r,icleresendte KDA
ti1 alle unioneme mecl opfordringer til at
møde op og r-ise deres sport

/ hobby frem.

Arrangemcntet pa Sr'æveflF ercenteret
bestod af opr'lsninger af srtær'efly, motor-

og

nti
man sige, den rrarmeste med
temperalurer på 30 grader; hvilket helt sikkert var medvirkcnde
til, at der ikke var helt så mange
tilskuere som l'i havde håbet p.r,
det var simpelthen for varmt til at r'.ære pra
piadsen mere end 1 - 2 timer.
Regnal Pedcrscn

Udstillcdc fly

N4oderne

ultraletflv

y, ultralcttc f"lr.', faldskærmsudspringere,
drageflyr.ere og paraglidere og modelfly.
Begge dage var delt op i tidsslots, som var
fordelt efter de forskelliges ør-rsker. Vi fik
tre slots a'20 minutter om lørdagen og 4
fl

om søndagen. 20 minutter viste sig at være
fint, idet vi kunne nå at flyve tre folskellige

//programmer"

i 1øbet af hvert slot. Der
blerr vist jet, skala, helikoptere, 3-D, og elflyr.ning. Publikum var sr'ært imponeret af
vore l1y.vere, og der var stor interesse omkring vore opvisninger og udstillingen i
teltet, og det blev til en del snak med interesserede rnennesker. Opvisningen blev la-

RC-unionen
og l.rs nrcrc orl tle errkili.'(r, j -lr!lru) q(rrle eltll1er.
Find Fommmet pil:lvlyn'.rc-unioncn.dk/nytfomm,/clef;rult.asp
Kan det r;rvnte indlæg ikke nmiddelbart ses, si1 r';rlg sidc undcr "Page", tii clu iin.itr ::r-ir.:::.: D: Llit er et temmelig
brugt Forum, og r-i har err forholdsvis lang prodnktionstid, er tlet svxrt.ri \ -lr. ::.t: L: :i'.i ::.

I:

DiY.

Fonrm

- - -..:..t.: i,-'il 6\':
An'adio:t=--:--tr-r'.tf:t:rt'-:-. o:Lrn1 hansnveprojektenlille\iElL)tl. Deri:.ii le:=::iiiaihanfikbestillinger
j
Pa et par sh-ikc: - --.: ::-:-:-'- .-- -:-. :'.: :t lar-e andre sma \\ arl.ir.i. - n.:.,\e -. -*-.:-- :..: .-:i t'estille en også?
El-Hiome:: )'1:

LI

:- ..::.::.. - ::. ri.:ent
:: t . Jlcr ::---:r. ir, rr{ €i krrtlirt'i i.':::- i:',..::'.o.:i.lgcren skal fildes. Denne tråd
:\':: :--- :-'. : j :=:.:-:-= -i.:i. :-'rr trL :,-::\c--::. pi:ncipper og forskelle i hhl'. PPM, PCM

Iet-modeller: PC\1.-.= . l'.1

Propellars har i ei sir'-irr

giver ikke et encle$'1ciig:
samt IPD bliver eennenrS.:.r.

ft

Anrad

El-Hiørnet: Dcn perfekie l.rdeleci nin'::
Er-rdnu engang havner vi i det "Elektriske hiome"
den perfekte ladeledning

uc1?

-

- htor Lars Birkmose

se sr'.rret og andre gode

Jensen sliller spørgsmå1et: Hvordan ser

råd i dette rum.

Propell-ars

Lars
Birkmose
Jensen
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Dansk Modelfl yve Veteranklub

ritf Iy u nings - U nio nen

F
Tilknyttei Society of Aniique Modellers

Danmarks eneste FAI anerkendte
fritflyvningsorganisation. \ledlem ai KDA

som SAM-35 Denmark

Klubbens adresser:

Kontingenter for 2003:

Senior
Hiemmeside: u'n rv.clnvk.cik

lunior
lntro-medlcm
Abonncmcnt alene
FAI Licens

Formand:
Erik Knudsen
Amagervej 66
6900 Skjern, Tlf.: 97 35

{50 kr inkl. forsikring
25tl kr inkl. forsikring
1 5t) kr inkl. forsikring
25(l kr \1FN+FFNYT
oL)

kr

Fritz Nt--umann
4220 Korsør, Tlf.: 58 37 23 76

l)t'.fs('llt('l'r,r ltct trtrrtalr,

og bygrrirrg .'ti r'tt vL:tcrJrttloclel fr,r 1945,

Formand (og post til):

Min interesse for modelflytnir.rg startedc

Tom Oxager

først i 50årne.Det var dengang man fik r-rd-

leveret en tcgring til cr-r begyndermoclel,
og så r'ar det Lrare at komme i gang. Lister,
papil og dopc kr-rnne man købc i klubben.
\'-i r'.rr onrkling 15 medlcmmer i FDFs mo.i.,1ilr r .,klr-rb IKAROS. Det val stort set de

N,Iånebakkcn 5, Dalb-v
46!)0 Hasler', Tlf.: 56 39 85 95

Sekretær:

e-:n.rii: trrago'@claltrrrrel.clk

Poul Rasmussen

Nn'angsvcj 2-;,2.th.
rt

Irui,"'lscrr

ltct:lrrragr[,

Kiærsvej 73

l'i

li

Unionens adresser:
Web-adresse: rvn'rv.ffu.dk

Kalunrll.ors. Tlf.:

I tarrs

ctr flvvtrrtlc Villfi{r l\otl\t1'Lrcn:t .ri Ktt: t

17 67

Kasserer:

J-100

MODH,

ol

Næstformand:
1

1

Webmaster:

llrns

F.

\ieisen

Klc.mir ej +,

Tli.:

"s6

\ia-

91 78 7tr,

Soltrlerg

Er.ril:

Distriktsleder Øst:

HFN@adr.dk
Bo N1'hegn,Birke\':enget

Modelflyvenyt:
Hans F. Nielsen

-

2, Caclevang

3400 Hillerød, Tll.: 18 76 73 06

e-mail: lonebo@mail.tele.dk
se

ol,enfor

Distriktsleder Vest:
Frede Juhl

for sine haleløse modcller.

Frarrk Dahlin,Gjcrager 7

Gl. Færgo'ej 22

6880 Tarnr,

6300 Cråsten, Tlf.:74 65 11 57

Jørgen Korsgaard

Ahornri eg 5, Hllund
D-2,1983 Handcu,itt, Tvsklantj

Tlf.:97

37 24 17

E-mail: f_dahlin@w.or1donline.dk

Webmaster/FFNYT:

Modeh-lvve Veteranklub. Min største mo-

8270 Højbjerg,

del er hans storc

Tlf.:86 27 l3

28

e-maril: Jcns,B,Kristerrsen@mai1.tele.dk

Økonomimedlem:

Nyt fra Fritflyverne

Karsten Kongstad
Degnebakken 22, Vigersted

el cler ikke s.i meget tilbage af kalen-

00 Ringsted, T\i.: 57 57 57 03
e-mail: kk@ringsted.ilk

vi ikke prrør'e at flyr,'e
lidt i lobei af r.intersa:soner-r. Vi k;rn lægge

Modelflyvenyt / Materialer:

41

f.-r, så

deLen, men skulle
r1d

merl

.1t

invitere jer ti1 Rødekro til trim-

ning og for sjor. flrn'ning søl1dag, den
novembcr'- i stillc vejr og solskin!!

16

Jorgen Korsgaard

Fritflyvningsl<alenderen 2003:
19.

clkbber

1.-2.

novernber Eulo-Fl1', Bern, SUI
november Landsmøde,Vest.

L).

12

HøstkonktrlrencE

2,

Efter en lang pause fra morlclflyvningmidt i firscrnc atbygge og flyi'e og i 1992 startede vi så Dansk

en begyrrcite jeg igcn

Jcns Borchsenius Krlstensen
PS. Krøversvej 28A

TIf.: 0049-4608-6899
E-mail: jkorsgaard@foni.net

::t,i'r -r't-:i.-- ri.1l. l:.--, ''=; iil i'l-9 kot-rsii'.i!'l-a!ia illn ii itoelcilct', i-L':i :\.tVer1er1 ogScr gr,rn-rr-nir-nottrrr-t-tot1ellel. Deu
bedst kendte er dcn store sr';cr-cmoc1c1
DIOGENES som stadig hør'el til dc bcc-lstc
i sin klasse. Internationalt var han kendt

Jørgcn Korsgaarcl

Ahornn'eg 5, Ellund
D-24983 Harrdervitt, Tyskland
Tlf.: 0049-,1608-6899
e-mail; jkorsgaard@foni.net

hale'løse modcl fi'a
1945,KR-31 (r'ingefang 266 crn.) Men
ll.orfor fortsætte rnodelflln.ningen med
at byggc og fl1n.e veteranmodeller? Jo, det
el der flele grunde ti1. For dct førstc er'c1er
en vis charme vcci de s.rmlc os tit eukle
rnodellcr.
Det, trt sku11e detl.relc sch'. Udfr.r en tegning eiier m.rske barc nogle løse skitser,
det at danle sig et billede af konsh'uktionen, det .1t sætte sig ind i konstruktørens
ic16 og tankcr, måden at r"rdforme sit fl1'på,
det at skulle hør'1e lister, skiær'e profilcr;
bygge jig, samle, tilpasse, limc, bekl.ede,
dope, trimme osr.. Det gør at nran f.rr føling
med modellen l.relt ud i fingerspidserne.

Giro og medlemsregistrering:

Ved e-n tilfaældighed opr-lagecle jeg at en

Formand lbr udtagelseskomitecn :
Peter Buchn,ald, Hllehøj 49, Høm
,1100 Itingstcd, Tli.: 57 64 33 88

tcgning af KR-31 \'ar p.i vci til r'ort tegningsarkiv i DMV Det var f stvkker pergamcntparpir med skitset tcg-ringer; rettelser og udstrc*ninger og tilføjelscr; alt i

e-mail: buchrvald@post2.tele.dk

Unionens gironutnmer: 713-9535

blyantstreg. ieg begvndte dcrfor med at få
kopieret de forskellige skitser og tegning-

er så jeg kunne få overblik ovcr konstrttktionen. Hr.ordan vtrr modellen opbygget?
Planets r,rdformning med både pilfonn og
vinklel? Planst'unlingerne? Kropper-rs opbygning, samt strmling meci pianet? Dcrrne granskning lcsr-rltcrede i en stl'kliste
rned cle nøct.enclige oplysninger fol kolr .ri

listet finer, beklædninspapir', ltrk

r.r.r.r.r.r.

passct og limet, tin-reren montelet og kroppens r'ægt blev
120 gr.

D.r

bor Lrvgg"t på en JIC af hensvn til
de korekte vinkler og former bler. err s.rd.rn
i 12 mm spånplade, mal 70 r 2S0

plar-ret

Jeg herr bygget på moclel-

lå:t*
Bvgning af planet startcdc t.nctl at flerlstille 2 profilskabelonel i 2mr.n .rilunin ii-rm,
udsarre de -16 ens profiler pa ca. r-n.r1, udsar.e de 12 plofiler til ørerrre noj.'rgtigt, altsammen I hnm kr'1,ql5fi11cr, s.unt S profiler'
i 2mm fincr til sar.nlir-rs .ri prl.rndelc og
midterstykkc. Dc to pr rrfillrrurtl ter bler. bearbejdet udr.cndigt, .rrlskl1i og hvert cnkelt
udsavet mcllc.nl list!.n1c .rc-l hensyn tilr'ægten. De 2r.nr.rr ivkke prroiiler ti1 piansamlingclne blev s.-rnrr-rrenlimet let og bealbcj-

det f;crclig for turrgc's.rm1ingen. Listeme
bler.hor'lct tii de lettc

ma1 og skåret i smig,
og dereftel clampbojet og lirnet pai jiggen.

af planets midterstykke

Opbvgning

startede med samling af standardprofilerne, og de uc1-savcde profiler for tungesam-

lingen. Ørcrrrc samlet af si.rndartlproli1er
og de uds.rr erle proiiler tilpr.155.1 oq t'.rur1profilet placelet n.reget rroi.rqiict. Dc l
ør.erste hovedbjælkel blc.i' dc.re.iter lin'ret
på btide mellcmstykke og orcr'. Med en lile sayklir-rge bley planet adskilt fra ørerne.
De nederste hovedlister pålimet og plan-

delene beharrd'let enkeh'is. Ttmgerne er
opbygget af 3x6mm listcr bckl;cdt med 1
r-nr-n finer, pudset og tilpasset ørerne. Strmiin-e1cn mellem ører og planmidte skal r,æ:.r "stram" nren ikke for stram, plande'lcnc
...-: ra helt sammen. Planet bler. nll sam..: :--, figqen og lasker af forskellig tyki: :: :-,:irrrr.et hor.edbjælkerne. Planerne
.r :- -:.>r: t,g r ejet.Hovedplan 260 g, de to

alc: --- .:' ' '!.
I.r.,L.:.:-. rr' ..:-.\ l:.et af 3x6 lister som bler.
til;........ -- i -'. r: .i. tr r1.Iup og fastgjort på
et br

tel

gif.-':,-.:

r.x-1ri'1..i.r'

:^

-

-

i; r.rri: itrlner'. Kropspan;.: -..i.:'il.:1. ndsavet og

Il.:i...:'

:. :. ...: -':. t.t.'t- ttrlSavCt i
kropsl-r;u1igl1l.. G---'. :-. :-:.1 -:I kroLrpcu
sketepa etr s;'cc.i..-'.: :---' :--'.:-.l-{c lister.
Først blev nttlir.r'ii::.::' r' --:,:r':. ..r 1..llr1pr-rdSel.

i . :r' ::r: - l..-titplader,holdepfuttle. s;..::::.' -' ... ::':: .:

listen og delefter- tle f.tr:-:u

fortt.ærkning r ed st.rrrklt':. :''.'. -'.--' .-.'. :.
timer; frontklods m.m. Lrlcr- i n'.. : !:--: r'.-, : :.
1

Kroppen afpudset og 30g Lrh' f.rsi{,rl-:. D.:
foreløbige tyngdepunkt aimær'ket. Or ergangsstykket mellem klop og p1.rn bL'r tii-

Hvad skal en TiMER i en r e-

len siden okkrbel og anvendt

ter'.-rr-rmodel?

Jo-den cr medvirkencle ti1 irt mrrdellen lander når det er ønskeligt (sor-rr r-egel). I gamle dage måtte nr.rr acccfrtcrc .rt
modellel f1øj bolt og måske ikke L.ler .riicvelet til ejermanden igen. I dag inrlstlllct'r i
blot tirnelen efter stær'nets m.rrticl og k.l1
opnå flere startel den samme claq.Timcrcr-r
1-rtivilkcr modellens haleplan og bringcr'
derr til landing. Men hvad med en halcløs
model ?
Jeg forsøger rned et system hvor timet'en
pår'irker to bremseklapper med indstillig
udslagsvinkel, foreløbig 30 og 25 grader.
Forskelligheden skulle geme civc moc1e11en et rolist og j;cvut hrlrc sprilal rlvk.

cr .rrtl.r.:qt 11 cm. fr'.r
irl.rrtruirlie 1,q nulel !r \ S cll. il ..t'. \ kr.icliens kr-rrr'..e gcr',:\a-i.ci' k.r1r r.eililrr'!-s \ i:
Blcm.eki.rp;.r'rnc

iornøjelige timer.

ca. 150

F

Or

lr:i

1..r

>iclen:

l.:r i ir-rr..:rl
j'

.l

\rj,

llarts klrr til fiyvrring tlccl uroclelmcn r'n opstilling til lre ior foto-

lr ll

\..i.:.r:

D.:

j

i::ilr,:r:niu

r''renles int1i.-rltl sr irrkel.
Efter indbvgninq ai bremsekl.rprper, bler

modellen afualanceret orlkling kroppcr-rs
centerlinie, tyngde- og lateralccnhet placering beregret efter den sparsomme teori
der var til hånde og sammenlignet med
modellcns. En sidste afpudsnlng og m(F
dellen var klar til fotograferir-rg .
Kroppen og ør'erne blev beklædt mecl
sr.ært røc1t japanpapir. Micltelstykket beklædt med polyspan. Dette gøres ved at
dope lister og spanter 2-3 gar-rge og derefter påsætte polysparr med errdnu en ganc
dope. Sidder beklædr.ringer.r ikke stramt
nok kan man ndglatte med et lunket stlygejern og sluttelig give 1-2 gange dope. Sluttelig blev trimklapperne på ørerne p;ilir.nc.t
og plantipperne placeret nøjagtig 9 grarler
i forhold ti1 modellens længdeak-se.

Modellcn blev nu pror.csarllcl: F'.ur:.rcr tungesamlingcme ti I ired ssti lL-r'.ti.' I E r'
tvngpnnktets pl.rceri n q korrekt] Hr'r r..-:ite r dt'r'ligere l()q lrl\ i r].-rrt'.. l, :-i. r', r
L.rr.1usekl.rpper-1e ktrn'...1tI r :- :tr,r.i

ciicn i

Modellens Data:
Spæncl

je* i .tpril og
t-.c:t :lL\j gotlt,mcn litil itirdgcre end eu tror'rr:1 si ;:.r c,ntreip1. En liqtig flr rrrilg biev
tir'i

H.rns F.

(i: it. : t::t---: :::rt
til ri.,:..:,. ....:
Krt il.lltrr

:rl.t;.r

./

\iclsen

_

=

/

snrttk m.rcle

-.'"

t--'-'-

/'''/an

\

fOrSte h.y,t1:t.tr.i ft,1.Cirr{

ri1

2(r(r cnr

Fritf-ln'er / r.etcramroc-l elfi vver

r.rlrnce-?

D..

igclt

I-ærrgclt- 63 crn
;\rcal
26 clnr
9l5g
Vægt

:c{

a

-d,+tu

/'

/i

,/å

f/

/,, )*

i 1l':r: og lict så rigtig lovende ud..
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som andre måske kan lære af:
Per Grunnet trækker nogle linier igennem
en over 40 år lang karriere som

FI

A-flyver

Modellen skal virke
Som udgangspunkt skal en konkurrence-

garneret med masser af fejl

model være 100% på1ide1ig - dvs. at den
skal flyve entydigt, aile mekanismer skal

Den flittigt flyvende og skrivende Lars

fungere efter hensigten, modellen skal være stærk nok til de belastninger, den bliver
udsat for, og den skal r-ære trirnrnet prå sn

Buch Jensen har foreslået, at vi skriver om
nogle af de konkrete fejl, r,i har begået
(som modelfl)-vere og mere præcist som
fritflyvere), så andre kan laere af disse i'ejl
og ideelt set undga at bega dem.
For mig, der har i1øjet med fritflln.ende
sr'ær'emodeller i over 40 år, er opga'u'en al-

- jeg kunne fylde
Modelflywenyt
med
adskillige numre af
mere
mindre
interessante
fejl.
mine
eller
læse
det?
Menhvem gider
Så jeg vil koncentrere mig om nogle få
deles uoverkommelig

hensigtsm;essig r-nade.
Incllvsendc- krav til en konkurrencemodel - javisi - men desr.ærre er dei sjælclent

normen. Det var det ikke, cta jeg deltog i
mine første konkurrencer i starten af
1960'erne - og det er det stadigvæk ikke.

gennem den svage termikboble, som alle
andre fl1wer max i, er dct ikke uheld. Man
har kvajet sig - og man har fundet en feji,
som skai rettes for fremtiden.
Og hermed vil jeg forlade de tekniske
fejl og koncentrere resten af artiklen om de
meget mere interessante taktiske fejl, som
begå under fritfl1n'ningskonkur-

H:"i:"
Her stnr to F1A piloter og r elrter pa termik Dcn
cnc .rntvcler maske tcrmiktegrr i fitrm af en rovfugl.

fejl og lade glernslens tåger sprede sig over

alle de andre ... Jeg vil fokusere på nogle
taktiske fej1, som har kostet mig en lang
række suveræne sejre både herhjemme og
på de internationale fritfl r'i'nir-rgspladser.
Dog først et par ord om tekniske fejl byggefejl, konstmktior-rsfejl og den slags
ting, der bestemt også påi'irker konkurrenceresultateme.

En godt bygget rnodel er det bedste reclskab, her

det Lrerfekte haleparti.

\Ian

ser sh-rdiq haleplaner, der vipper lr'stigt, fordi holdepl.rden ikke sidder ordentligt fast, man ær mt'rdcllcr blir e inikkei i
jorden, fordi lrojstari-<krtr!€n rs\e r-i! .:l.ne.
og man ser r-inger cler biir er iTLlkJi.ei rrvsr i
højstarten, selvom vejrei er fretiarmme-

ligt.

Kort sagt: Vi er mange, der itke nodvendigvis har gjort vores hjemmearbeide
godt nok, før vi kaster os ud i konkurrencestarterne.

Dårlige konkurrenceresultater, der skyldes tekniske fejl, dår1ig trimning eller
mangler ved modellen, skal ikke turdskyldes som uheld eller tilfældigheder. Man

kommer jo aldrig videre, hvis man ikke
kan se nøgternt på sine præstationer.
Så når termikbremsen går et halvt minut
for tidligt, eller modellen stalier sig ned
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"Det ser godt ud"-feilen
De l-leste F1-\-fln ere kcnder situationen:
\lan ira.r hoistartet i adskillige minutter,
man er verl at \'ære træt - og der er ikke an-

ti d.,ing af termik. Pludselig kommer en
konkurrent galopperende forbi med modellen hvinende

i

tophøjde og udløser.

Man farer selvfølgelig afsted efter den på-

gældende model, og selvom man ikke

mærker termik, udløser man alligevel.
Noget må der jo være, når konkurrenten
tilsyneladende var så sikker i sin sag.
.... ak og ve, modellen synker lige så
stille mod jorden i den svage nedvind, som
også den hvinende konkurrent udløste i'
Jeg lavede dette nummer ikke 6n, men to

Men

gange til EM i 1984, hvor vejret i første og

anden periode var fuldstændigt dødt. I
begge rundeme garr det flywetider om-

kring 150 sekunder. I(ctfærdigvis nrii de.t
siges, at del bler, fløjet meget få rnaxer i
konkurrencens første halr'anden mnde lufter-i var død og tung. Men det cl cn tl.r'iig r-mdskyiclning for at lave dcn sar.nr.rrr.
fejl to gangc!

I fcmtc og sjette periode havde modellcn
1..rr,et

noget, der ligrecle et u,ing-ovcr i foi'-

bindeise rxed kataprlltnclkrsningen, men
begge gange r-rkritisk oc udcn højdeiab. Sii
jcil besh-rttede at "snuppe dcr.r sidste", før
jcg r.i11c begynde at trinr.ne på modellen.

Hr.is man ikke kan mærke ternrik. n.rr
en konkulrent udløscr, så cr det forcli rler'
ingen termik cr. Så cnkclt cr det. Og clcu
korrckte taktik r.il altid r';ere at fii'rcle et.:n-

\u

det sted og/elier et andet ticlspunkt .rt

mod jordcn og styrtdl'kkecle til mindre.
end hah,højde. I under tr.r'c metels hojcle
rettede dcn op og lagde sig i et rl-cleligt
glid. Mcn desr'ærre for lalt ... clcrr klalcde
21 /2tltir:rttt fia den bcskect.rc. r,rdg.rr-rgshoj-

r-rt1-

løse på, frem for at flyn-e i clarlig lriit s.rr-nmen rned en konknrrent. Eller-s k.tr m.rrr jo
aldrig få flere sekundcl enrl han.l
"Jeg valgte den

Til E\l i

1c)EE

forkerte model"-fejlen

floj r i

p.1

cn lillc, lirit tLrrbu-

lent pl.rds i Jr-reosl.,n'ien. \-i har cle tlimrnet
nogie moreenel og h.rr,de konst.rtert't, at
is.rr første lunde kunne blir e r'.rnskelig,
fordi luften \,.rr svagt tullrulent og teln-rikken ikke rigtigt kommet igang endnu. Jeg
havde valget mellern at flyve med to meget folskellige modeller: Err forholclslis nr.
termikmodel, der ikke vtrr tii at drir.c ovcr
2:40 i død luft, og en ældre "g1icler", cler'
undcr optimale ornstændieheder kunne
glidc 3:15, men som var rneget kritisk over
fol turbulcns.
Jeg valgte forkert - jeg tog "glidcrcn", clcr'
st.rllecle hc g.rnqe uncle.rr

ftri tttlliqf.
Den fl rr rrirt! :. .,. rt' r

c.js

gik det jo s;l goclt
Dct blev ikke vcd -

...

i rrdlosnii'rqcrr (hvor

c'lcr r.ar klar termikindikation) r'.r:ltedc
moclcllcn op ptl højkant, rlr.c.jede snuden

de - et max. blcv dct ikke til.
Der:rned r.al holdrcsr,rltatet otlclaqt (r-i
havdc i gir.et fald r';crct tjcrdc hoitl mccl
fr-rld tid) og min chancc for at kor.nme i ilr off ligcså. Allerede eftcr at h.rvc konsLrtelet problemer: i femte pcriorle Lrru'cle jeg
selvfølgelig havc tlimmet modellcn - altelnativt skiftct den ud rned er.r af de to leservemodelle4 som uden problemcr kunne harve fløjet maxer i dagens fir.re termikvejr. Jeg har ofte bem.ær'ket, at jeg seh. (og
nlange andrc) tilsyneladende er b;rnge for
at ødelæggc rrogct ved .rt trimmc nndcrvejs i en konknrrcnce. Især hvis dct går'
godt.

Dcsr,;erre lroldt startbane-telmikken ikke
l.enge. Norm..r1t blev moclellen drnnpet Iige

vcd

sic-len af startbanen r-ned en

tid om-

kling eller rlnder hah'andet minut. Nogle
gange gik clet mere voldsomt til - jeg har
set rnodeller blir t' lrr in h't ()m pd r\ ggen,
andre er blevet sh,'uggt lodret i jorden (eller bebnen) og i nogle tilf.ælde hal der
sclvfølgelig også r,æret n.roclciler, dcl blcr.

op med lynets f;rrt. Mer-r nrxmalcn
necltrcl, og at dL't eik lrurtigt.
Dette vidste r.i ;rile - alligeve'l sketc det

sLrget

vat at det gik

gt.rng pti gang, rrt r.i 1od os narre af startbane-1rr.irr.lerne. Vi mærkede det forjættende ryk i linen, moclellen fløjtede i tophøjde,

og som hjcrncdøde r-rdløste vi pii trods
at alle adverrselsll,s burde havc blinket!

leg har seh' lavet nnrnmeret

arf,

r-rtallige

g.rnge'. Ii1 sidst irriterede det mig så meget,

at je* sklel ned efter konkurrencerne,
hlorcl.rn de enkelte startcr var iollobet.
Dct hjalpr faktisk - inclcn n.este konkurrcncc kumre jeg sla op, hvordan ciet var gået
tidligerc og sti blcv det lettele at undgå den
betingede lefleks, niir det fø1tes som om
modellen var i termik.

I n nrr.gcl
hjerr

tr.rr frilfl\'\'cr hviler

hLrn tn

i

ng-r'<r.ten

p.r rlerr nrotorisert'cle

L

og l.rnrlede ca.

30 se.ktrirtler
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"Man trimmer ikke under en konkurrence"l\lotorerr slrrtes p;i smart

fejlen

\c.i \ \1 i

Fr.r:rkrig 19E7 stod jeg tor den
st(rrsiL' !1:.:r:sc fcj1 i FlA-konkurrencen
(dct r'.:r ::s::.-< .icrr c'ncste fejl, r.i Lregik p;i
F1A-d.rgcr,r. ,r'..r.:.. sr i errde og sidste pe-

hatti.

n1åclc rrr.cl cn gamnrcl

\/l\,bii.

"Mod bedre vidende"-fejlen

u ltrr,tlct (Herning Ny-

I gamle dage, da i.i fløj fritflp,nin5;skor.r-

hegn, Peter ll'.icir,,.. .:..r Ll: urlclcrtegirlcdc)
fløjet lutter l-na\cr - \ c::e: \ ef f(rrrvgende,
og det hele lignetic eir !iil:{ tr-ir-rmf, c-ler

kurrencer på Vandel flyveplads, kcrrdte alle fritflyl'g1e til bcgrebet "startbane-hvilr'ler". Det var hr.irvler, der lti over startb.lnelne, især når vinden bl.este p.i langs arf
L-ranerne. Lige når m.rn høistartede over
st.rrtbanerne, sai føltes disse hr-irr'ler som
terrnik. Det rev og flåede i modellclrrc, dcr
iistlede til tops på linen, og de f'ørste g.-rnge
man olrleYede fænomcnet, r,ar man sch.rolgelig nodt ti1 at r"rdløse.

riode

-tr-

bare lige skulle har c l.-ur.iri rlcn siclste
s1øjfe.

Jeg havde gemremftrrt \Lrnkiii-rerlccn
med en nL€sten t1)r mode'l, eu lille k.rr..ottkugle med to meters spærrcir idc1c, rtt d.rrlig stillci ejrstid, rnen let .tt nr,rnirvrerc l..r
linen og fin i terrnik.
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"Mod bcdre vidcrrde."-fcjlen horer ikke
kun l'rjemme pti Vandel. M.rnge.rndre steder opiever man, at luften tilsynelaclencie
virker god, rrår rr-ran l-rojstartcr i ct bestemt
område, fx bag er.r vej cller i l;c af nogle
tr.rer. Men clet viser sig at r'ærc hvirvler;

get ternrik og mange konkurrente.r at snylte p.r), og at ma11 hojstartcr for sie sehi nrir

det forekomrncr at \-ære mcst okonomisk.
Den allcnne-st anstrengenc1e nracle.rt flp'e
F1A på cr at ville placele. sig t.rktisk i van-

når man udløser modellen.
Når man spotter sådan et mønstcr, skal
man selr'følgelig holde sig r':ek fra området, hr,is det på nogen mirde cr muligt.

skelige perioder - dls. nal temrikken er'
spal'som og/eller de.r kurr er fir anct'c trt
snylte på. Det klær'er ct enolrnt fvsisk
ovelskud - og fører m.rske dr'rtirr sjældent
til førstepladscrnc.

"Jeg gider ikke mere"-feilen

Sådan kan man blive bedre

De f-lcste F1A-111n'ere kerclel godt fbrnemmelsen af, at det bliver minclre og mindle

Min konkhrsion

vigtigt at flyr-e et r.nax i takt med, at nlan
bliver merc og mere ndmattet - clels i løbet
af den enkelte højstart og dels i løbet af
konkurrencen.
Når man ikke l.rar fysisk oversknd til at blive vcd, bliver den kritiske sans sr,.ækket,
og man er parat til at r-rdløse moc-lellen, Lrlot
man mærker et lillc tr-rrbulcns-ryk i højstartslinen - i stedet for at vcnte, incitil tcr'r-trikkens f.rste og ve.dr.l'cndc tr'æ.k nrelcler

Pa ovenst.renc'le

genlem-

gang ai nogle trf r.nirre tr ;riskc tcjl er:
Tænk hvcr encstc start igemrenr bageftel og skriv evt. en kort ntrtr. til tlig seh'om,
hvad del sketc, hr'.rd clcl r'.tr eodt, og
l-n'arl dr:r' r'al skir-lt.

Man karr forbkrffende. lrr-rrtiet iincle nogle mønstre. i sine fcjl - og dcrnlcd cr clet i

hvert fald tcoretisk n.mligi .rt ;endre .rc1i.elt1, sa nr.rn unclgar .rt Lreg.r disse f-ejl.
Ier gjortle t'le.t i nr.ruge <ll; mcns jeg r'.rr'
nlL'ii -t\ii\ i()rt.r li()ltkLl!-r:rrlcL'il\ \ cr'. Dt't

sig.

NcI' nl.lr1 iorst e't' blci c't tt'ii. rI ric: irrr
l'negct .lt gtlte. Dr'i vi' llLriiu. :rrill il-t'*:
tr;etherl kan o;trerh.ll.l€ rit'rc'S krii:sr. S.ir'.:
- jcg h.rr ir sr't Thom.rs Ko:it'r o{ Pctc'r
Buchn.rld iortsætte url ovt'r hvad nrarr
skr,rlle tro val melmeskeligt rluligt - mens

vi er nrange, som gloft sagt gir.er op, når
clet blive'r for L-resr,ærligt.

Der er to løsningel fbr os, sor-n bliver for
trætte:

Den hårde rnåde - at komme i sa god
form, at m.rn ikke løber tør for energi. Den
lctte mådc - at flyve "økonomisk", så man
ftir sterrst mnlig chance fol at flvve sine
maxer udcn at bluge for mange kræfter.
Denne metode kan fx indebære, at rnan
snylter i periclcler', hvor clet forekornmer at
\,ære mest økonornisk (dvs. ntir'der er me-

ilif

:d:1:

-il'.elc li-. t\-.i rl'.-i

santmcuhæng rrrr'llern r-nirr lulrlcring .-ti
indsatsen i konkurlenccn og rnirr Lrl.rcering. JeS har gennemfrrrt adskillil;e konkurretrcer til min egen store tilfredshed,
hvor jeg har r,æret e t stykke fra en toppl;rcering. Det skyldes fx, at rnine modeller'
irar va'ret for dårligc sarnrlenligret med
konkurrenternes, at jeg hal r.æret ude for
egentlige uheld (san,mer-rstod iluften, landing i træer) eller at p-:h-rdselige vejrskift
hal stillet mi* ringele i forhold ti1 konkur-

men hvor min egen vurc-leling er mt'ge.t
neg.rtir'. Dct gældel ix mit Lredste result.rt
opr-rået på egen h;ir.rd, nemlig da jeg blev
nr. h'e ved VM i FIA i 1985 i Jugoslavien.
I den konkurlence lar.ede jeg clels en
særdeles rlrangelfuld telmiksørning i anden periocle, hvor det lykkedes hele holdet
at viftc telmik opr under modellen, da den

lå i 25 meters højde efter et lille mir-ruts
flyvning. I forste fly-off-mnde fandt jeg
ingen termik og besluttede at udløsc senest 30 sckur.rder for perioden blev bl.est
af. Heldigvis blev perioden bl"r:st af to minuttel ior tidligt, s.r a1le som ikke maxeclc
fik lov til cn omstart (og den gav max.).
Og errdelig i dcn afsluttende fly<rff-start
havde jeB glemt at checke sidelorsstillingen på modellen, sotn knn,ede

lidt for

Det kostede måske andenpladsen ... merl
heldigvis ikke tredicpladsen.
Sa ud af n"rine 11 starter vcd VM 1985
vnrderecle jeg de tre starter som forholdsvis r.nislvkkccle, merl Lrlev alligevel nunrr:rcr trc'. Ilenning Nr4regn cle'ltog også l'..-.:r l.-,i rric ni pr'ricktc st.r1'tet; lrvctr tet':--.\:rr' rlt:\..,'r'r'u i\ke r'.tktc i 5-tttinutters
:-'. - ,:: .:' :.: l'.-',1', l-'..'\ '"'l.lcr'rct ct stvkke
'..i1jrl' :ll:: - :1'.cl'. llrl: ill.:l'\ii1t LlarlfL'.
S.rri.rrr er tin{enc s.r trretiærtliqc - ()g ('let cr
nr.rske noget af clei, srtm f.rscinert-r' .rilcrmest ior os, der irar tabt rolc hjertel ti1
flyr.ningsmodellerne.

renteil1e.

Omvendt har jeg ogsii noter fra konktrrlencc4 hvor jcg har klaret mig rigtigt godt,

Fritil\-\'ning

pa err snruk tlag i srrUkt \ ejr

!!,., il

i.Eril
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snæ-

vert og derfor gled mir.rdre end optimalt.
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Vores startpol var heli international, idet
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og urrrierte grrc-

ilrtt p!;ld;

ve

d Rin-

l<orii<*r'r'encr:rt havde v:xr..

rnt fir-lt $g el.il t.jft-!attt na seive eiagel;,

hv*r sl*r

-..!r:v

;rr:i'fci<! fritflyvrrinS:,vejr. m*d

rvag vi*d fra ;kiftcndr retning;rr og køit

rolskir: f;':: rlor:lcn tii aftr,ir.
Indledning

Flllll..... Fiomp.... Klonk..... r,ar den lyd
underteqnede havde hørt meget urrder
forårets og sommerens træning. Jeg var
nemlig gaet i sanq med at indf-lv-r'e mine
buntmodeller ftrr .-ri ta rlcm l.mqt ved årets
Scania Cup. Jeg havcle F\flrvei mine BLmtmodeller til Jyllandsslaqc.i bltri 1-l ci.-rqe ior,
hvor min kulfibermodel var blcvt : sp..cit lt

hårdt medtaget og samtlige dele sku,.e r.pareres. Modellen var repareret, men ...i,.-

rede fredag aften måtte jeg under trin..ningen konstatere, at dens vridninger var
blevet meget ufordelagtige. Så jeg atskrev
den som brugbar lil konkurrence.
Op til konkurrencen havde jeg forberedt
min fysik ved at cykle frem og tilbage på
arbejde, hvilket betød en liile times cykling
hver vej. Det kan godt anbefales hvis man

vil hærde benene.

\Iit mal var klart fra starten; Jeg ville
gennemt:ore konkurrencen med maksimalt resultat, hvilket betød at jeg valgte
den optimale modei og sikrede mig, at der
var termik, nar jeg startede. Derfor måtte
jeg snylte på andres terrnik, iave korte højstarter og undga at lobe mig lræt når jeg
skulle hente modellen.
I min egen klasse (FiA) r'ar der hele 6
danskere og (F1B) havde Jorgen Korsgaard ogJens B. Kristensen som deltagere.

fik ingen dansk deltagelse i lighed
med de foregående to år. F1A havde i år
ekstra mange hollændere og F1B var voldsomt udvidet fta17 ttl26 deltagere i år.
F1C

2oo3

nede gruppe med to nordmænd og to
sl'enskere. Steen Agner valgte at i'ln'e lra
en anden startpol ogblev erstattet af Ingolf
Steffensen fra Norge, som samrlen med
min egen far dannede en effektir- grLrppe.
Vinden var fordelagtig, idet den startede med nordvest som gav os god mulighed for at snylte effektivt på de andre deltagere, fordi de drev ind or.er \/ores pol.
Jeg valgte i sidste øjeblik min øko-bunter

til fordel for min gamle og stabile
grønlhvide model, fordi jeg mente det
blæste en kende for meget. Vinden var 6
m/s og der var højt solskin fra starten
fra,

samt fornuftig termik. Vores to s.,'enskere
(Ulf Edlund og Per Johansson ) og Vegar
Nereng fra Norge lagde ud med max,
hvorfor Thomas Røjgaard og undertegne-

kørt af en lastbil fordi den var landet på
vejen efter første periodes max. Alt var
ødelagt - den elektroniske timer kunne
han slet ikke finde og kroppen var fuidst;endig mast. Han kunne godt have fortsat, for han havde flere mode11er, men han
valgte altså at trække sig. Vegar Nereng fra
\orge droppede desr,ærre også fordi termikken bare ikke var der.
Runde 3

Nu var vinden helt i nord med pust fra øst,
hvilket gjorde flytning af startlinien helt
nødvendig. Da vi havde flyttet startlinien
(det tog en time) løjede vinden af og kom

drillende fra øst og vest.

75-årige Lennart Hansson fra Malmø har lige konstateret termik, hvorfor hatten flås af og modellen
skal kastes.

de hellere måtte følge med på 180-tabellen.

Ingolf Steffensen på vores pol klarede
ikke skærene.
Ellers droppede Jes Nyhegn og Kjeld
Krisii..:nsen a1r,,or1igt. Jørgen og Jens maxeic :eg{e i F1B. I F1B var der en de1, som
s:.:::c!ie p.: srrnme tid fordi de havde gejiei >:i r: :-,. .:r.ier skuile r'ære termik. Det
\-ar de:: d!..- -:.c. rL(e oq stort set alle som
hoppede :... --::-.:llt: rlrcrppede. Lidt
s)'nd, mc.n .i.: =.-:::- .i.: i',ri: i topprgl-l 2i
klassen. \lkitr: R.---:.--r. :::. L.:ilarrr-l r'alqte at trække sig, cre: =:: .::-..ier .iei:.:{..ihavde iagltagei h:.rl .;:. :1.,'=: .:. :crunder, mens h.m ail('\'c:sJE L: ::-t-\\\:: Fj
Kr-m

180 sekunder. Æ< ja.

Runde 2

Vinden var nu løjet lidt til omknng 5 m s
og drejet endnu mere i nord og der r'.rr stadig fine termik betingelser. Undertegnede
fik en meget kneben max, hr-or modellen
landede blot 3 sekunder elter bremsen gik
på 3:06. Bo og Jes Nyhegn maxede også
sammen med Jørgen og Jens i F1B. Desværre måtte resten af danskeme notere
drop. Ulf Edlund fra Sverige valgte at udgå af konkurrencen efter hans nye flotte
(købe) Bunt-model var blevet helt over-
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Det medførte at der blev en del palave.r i

jruyen med forskellige rneldinger

sorn

lrvrr jeg fandt en bobbel, som rigeligt rakte til max. Der ral dcsr.rrre irrqcn sonr

fortsatte endnu en tirnes tid.
Da var klokken efterhånden blevet mcre
cnd 13 og vi havde kun fløjet 2 starter.
Tiedje periode bler, fløjtet i gang og hos os
lagde Per Johansson nd med at få en meget
høj max, som varede ornkring 7 minutter
før hans gamle hæmodel igen landede.
Per'har.de desr'ærre ikke en transrnitte.r i

fulgte efter. Jeg havde liclt eksh'..r tid og gik
derfor lidt rundt på staltstcr-let og kunne
ikke lade r'ære med at betr.rgte Anselmo
Zeris pudsige F1B optr.ekningstel<nik.
Han trækker motorLoret op fra bagenden med propeller.r pa. \al loret el trr.rkket

sin model og han kunne simpelthen ikke
finde den igen, så l-ran brugte restcn af dagen p;i det projekt og var dermed også nde
af konkurrencen. Personligt fik jcg clagens
højeste max som varedc hele 4,1/2 minut
og der skulle kigges mere eud '15 grader
opad for at fastholde modellcn i kikkert.

get

Runde 4

Vinden skiftede'nu helt rundt til 2 n.r/s fr.r
syd kort efter perioden var flojtct i s.lnq.
Man kulle se panikken i .rnsirterrrr'pa cle
berørte, fordi modellef rrC vc.r' pa i ej mod
noget som ligrede tæt gr.rn:kor- og sumparealer. Heldigi'is r'.rr clet slet ikke sådan

og rnodelleme landede komfbrt.rbelt

list

enige om at perioden har'-

de r'æret relatir' lct bortset fra panikken
med vindrehringen. Jeg måtte her fravige

mit snylteri og fandt cn bobbel helt
egen hånd, hvor jeg

r-node.llen

omkling røret og sendr'r dt,n ai stcd. Me-

på

fik følgeskab af en F1B

model, som også rnaxede.

ragende resr-rlLrter.
Runde 6

Kc'xrkulrenct'ledclscn r'.rlgte errdnu en
gang .rt tli iic st.rriieli, ftrr.li vindcn rru e.ntvt'ligt r'..rr fr.r sr.r.l og la pa -1 r.n/s. Efter cndruu en h'.rr etur n.re.de vi tlem til f-eltct og
clesr'.rrre kom bade Thomas Rojg.i.rld og
Tens B. Kristensen til .rt droppe. Ærgcrligt
ior Jens, fbldi han så ud til t.rt komme i finalen. Je'g fløj igen max, fordi det lykkedes
en stor gruppe at iinde en bobbel, som jeg
hoppede med pa. Det så rigtig f'lot r-rd rned
manBe modt'ller i ltrftt'rr pi elr gang.
Runde 7

Dcn sidste rr-rnde lip;nede meget den iol'egående vejrmæssip;i, fordi vind og terrnik
aktir.iteten l.rar.de stabiliseret sig. For mig
personligt v.rr det begyndt at blive spændende, fordi jeg havde mulighed for at
komme i Fly<rff (finalen) sammen med Bo
Nyhegn og jørgen Korsgaard i F1B. jeg

Runde 5

valgte derfor at fly'r'e så sikkert, sorn jeg

Seh' om vindcn nn overveiende var i svd
og germerll pelioderr steg til 4 m/s valgte

overhor.edet kurrne. Jeg så nogle F1A og
F1B modeller som lå i termik og jeg gav
mig til at cirkle i ornrådet. Jeg kunne. tydcligt ma:rke termikken og gav modellen en
eksh'a cirkel for trt se om boblen holdt og
clet iorde tlen. ]eq Lresh-rttede r.nig for at
sklde slr:ilerr .rt og q.rl den cnclnu cn cirrr'i ir'!" .li ;-l r':.:.:l:lil .:aic'L:.1t,\\ll. fJ!'iLll

konkurrenccleclelsen

at

beholde start-

stede't. Terr.nik.rktivitcterr r'.rr stadig flot og

de f-leste clanskere. flrrj igen ma\ sammcll
med mange andre. For rnii r'gei r etlkommende var der absolut irrgen at srrllie p.a.
så jeg måtte ud i en lidt længere lrojsL.rrt,

vis prøvede at få kontakt med boblen, sorn
hele tider-r afr.iste modellen. Det blev kun
til et 1 minut og 26 sekunder, så ingen finale i år. Det var goclt nok ærgerligt, merl

både Bo Nyhcgn og Jørgen Korsgaard
maxede og val dermed i finalen.

underligt at sc pa, uren han lirvcr frem-

på

tint er.€s. De fleste d.rrrskere maxede igen
og alle var

op, samler han sradvjst hele

steg, krogen åbnede sig og sa begrnclic
modellen at tr.ekke meget til højre. Jeg
slap rnodellen og den stabiliserede sig i
m.iske 30 meters højde, mens dcn tydelig-

EtkigudoversttrrtlinicnYcelenfritflvYnirrgskonkrrrrcrrce.\IanIe

n)ennL-iLi(,:-":..:- -l-

Fly Off

Det blev klart, at der skulle r'ære Fiy-off i
alle h'e klasser i rir og F1A lagde ud. Jeg
meldte mig som tidtager hos Sigitas Jakutis fra Letland, som lige nu ligger nummer
et på World Cup listen. Sigitas mente ikke,
han havde brug for en tidtager for han
havde jo allerede en! Reglerne siger ellers
man skal benytte 3 tidtagere til finalen og
jeg sagde jeg geme ville hjælpe dem, hvis
de fik behor,,. Da der dukkede et jurymedlem op i nærheden blev jeg sti tidtager. Alle 6 deltagere startede samtidig og Sigitas
var en af de ferrste til at bunte rned en tid,
som blev den dårligstc. Da jeg skulle
nrrcle.rskrive startkclrtet, notercde jeg mig

at h.rn havde 7 \ ma\er trred ktm

en
ur-rderskriit, seh om alle starter skr.rlle r';ere mecl to ticitagere. Ak ja.

Vores egen Bo Nyhegn lavede en flot
start med sin nye model og'r'andt stor højde. Den rakte ti1 en flot anden plads som
Bo virkelig fortjener fordi han pt. er i storform. Nummer etblev Per Findahl fra Sve-

rige, som lavede en endnu flottere buntstart i bedre luft, hvilket gav ham 102 seknndcr mere. Efter min mening var det de
rigtige, som blev nlrmmer et og to på dagen. Til lykke til Bo Nyhegn.
Dernæst biev det Jørgen Korsgaards tr-rr
i F1B t'li'-oif. Itrlgc.n tlak op og fandt den
Irifi, harr irl'rlc L.nrg tor og senclte rloclel-

---.i.--.',,1\\,'.,

len af sted. Den loopedc direkte i jordetr
mecl propelien for ftrld skrue. Fly'r'etiden
r.ar mindre end 20 seklnder; så jørgcrr
havde ret ti1 omstart, hvilket han var i tvivl
om, han kumre nå med

c1e 7

minutter,

dc.r'

rrar tilberge af perioden. Vi heppede a1le

pra

fik cn ny moclel klar os h.Lrkket op. Eftel mcget kort ventetid bler' h.:rr
nødt til at st.rltc og Fly-offet b1ev blæ.t .rf.

Jørgen og han

da modellen stadip; r,arr pti r-ej op meci nrtrtoren i gang. Udgarrgshøjdcn lar t-loi trS

den sr,ær'ede i rigtig gocl lr,rft, hr ilk..t rakte ti1 5 minutter og 27 sckunrlcr, mens
Bernd Silz fløj hele 6 minutter pg 11 :ekunder'. Dermed fik Jørgen e'r.r r.ncget tlcrt og
r.elfortjent anden plards. Tilh'ike lorgen.
Tiedje pladsen bler' lige r.nr'llcr.ir \\alt Chio
fra USA og Brol Eimar fi': Svr'rige. De afgjordc sagen son qerltlL'l1L'n: \\alt fløj en
st.-rrt rncd slatten uroitrr (rg Bror Eirnar fløj
slet ikke.

Zrlz ir.:, Tvskl.-rnd nærmest uovervindelig
fol tirlcu.
Vejret val sjældent godt, og der r.ar en

il

ggelig stemning med sol og sommer.
Iee vil betcgne det som en termik konkurrence, hvor held med termikkcn \rar
r.ne.re vigtig cnd udgangshøjden på buntmoclellerne. F1B har.de som sædvanligt dc

Lredste gennemsnitstidel del r.ar ca. 15
sekunder bedre end F1A og 5 sekunder bedre end F1C ogjeg synes selv de virker relatir.t upår,irkede af flyvebetingelsernc. Vi
fik også set en Pieter de Boer, som roligt
højstartede med piben i munden, joh der
r,'ar såmænd ogsri

plads

ti1

hygge i.ir.

Lars Buch Tensen

RESULTATER:

FIA:44 deltagere

I

l-cr ljin.l.rhl

\r

2.. Bo

hcgu

3. I'atrick \\ilkorrski
-1. r\llar.l r'.rr \\.rllcnr
5. Heikki S.rlnrirren
18. Jcs

Nyhegrr

16. I-ars Buch Jcnsen
F

I B:

L

llror Einrar
5. Anzclmo Zeri

-1.

3. Jcns B. Kristensen

FIC:6deltagere
l. John Ctrthbcrt
2. Juri Iloots

3. Ilov Surnnrcrsbr,

Konklusioner

Samlet set

lar arei: konknrrence

en stor

Kjcld Kristiarrsen og

succes for cl.rnsk cleltagclse. Bo og jes har
rru rroglc nrtrtleller-, sonr er meget tæt på

det Lredste, sor-n findes i øjeblikket og når
de får' mere erfaring rned dem, r'il de sikkert r';ere i stancl til at hente endnu bedt'e
resultater r.ned dem. Endr.idere var det tydeligt at spc'cielt Bo er i god form lige nu.
Det var g1æde1igt, vi varl hele 6 mand i
F1A, hvilket faktisk var en mand mere end
svenskerne seh' stiliede med. Det eergrer
mig lidt, at jeg måtte flyve endnu en Scania
Cup uden en Bunt-n-rode1, rnen ti1 gerrgæld er jeg godt tilfreds med rnin gamle
model. Modellen er r-rdstvlet med det gode Cirkelinesystem udr.'ik1et af Hennir.rg
\vhegn og Per Grrinnet og jeg kan varnrt

Jc-rrs

Dt.\
D[\

i260 + 336
1260 + 23.1
1260 + 227
1260 + 216
1260 + 20E
1166
1166

27 deltagere

l]erncl Silz

2. Jørgcn Korsgaarcl
3. Walt Chio

1

S\,VE
l)FN
CER
\ED
Fl\

clEli
DEN
usA
swI
NED

1l9rl + 3z+
r290
1290

- i27
- 313

l2clt) +

i13

12c)0 + 3UZ

DEN

1223

CRU
EST
AUS

1.260

1260 + -115

+276

1260 +

2i

Ii. Krisitrrst'n spcjelcr cftcr mocleller i termik

,,ij1f..r:,å;,t,e
..

.i

dli"{

.,*"+::

tullF

anbefale svstemct.
I F1B er Jørgen Korsgaard i en tilsvaren-

j.

.tær'k form, men desr.ærle er Bernd

Nlidt i billedet st;ir svenskeren Ulf Ecllund ncd sin tot.llt snadredc FiA modcl
Den bler i første eller arrdcn runde kort over af cn bil pii landevejenl Til højrc for Ulf står L.rrs Buch Jenserr og Thomas liøjg.rarcl
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Modelflyve
Forbund
Formand: Lars Kildholt
Kærager 6,2670Creve
T1f .:43 69 6(\ 67

Bestyrelse:
Lars Kildholt
Sydkvstcns Mtk., formand, Tlf. 43 69 66 67
E-mail; formand@rc-unionen.d k
Jørgen Holsøe, KFK
Tioels Lund, Den røde Baron, næstformand
Regnar Petcrsen, Brande Mfk.
Torbcn Møller, ON{F
Hans Jørgen Kristensen, Haderslev RC
Steen Larsen, Køge
Sr,end Fauerholm Christensen, suppleant

R€-unionen

Jet-gruppen
Stig Andersen, Ugebjergtoften 6, Svenstrup,
6430 Nordborg,

tll.73

+5 60 66 ,

E-mail: mail: stiga@privat.dk
mobil: 20277888

Sportsflyveudvalget:
Regnar Pctersen, Vængct 20, 7330 Brande,

tlf

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

Flyveplads-udvalget:
Troels Lund, Vesterbo Vænge 48, st.

Eliteudvalget:

Formand: Lars Kildholt
Kærager 6,2670Greve

Hans Jørgen Kristensen,
Bramdrup Bygade 71,

Tlf.:43 69 66 67

6l()ll HJderqle\. llf. 7+

il

3500 Værløse, t\f. 44 48 03 24,
mobil 25 11 10 07
E-mail: troels.lund@nypost.dk
n2

8r

E-mail : hans.j.@kristensen.mail.dk

Frekvenskonsulent:
Jen Hacke, Lotusve.j 1 3, Tunc,

Styringsgrupper:

lr

Krni::l\ \:::i:
Pa-r Hinr:ctr*r. P:rL-:;ie
6-100 Sønderborg, 7-l +3

F

i2

li..:,

-16

I

i

b9

Si

Methanol:
Sr encl F.rucrholm Christensen

Søgårdsvej 31, Ø. Skeminge,
Jesper Jensen, Th. Brorsensvej 28,
6430 Nordborg, Tlf.74 +5 23 90
E-mail: repsej-fusk@post.tele.dk

Fritflyvnings-Unionen

V Skerninge, Tll. 6221 49 05
E-mail: fauer@get2net.dk
5762

Svær.emodeller:

Formand: Tom Oxager
Månebakken 5, Dalby, 4690 Haslev
TU.: 56 39 8595

lit .kilLle. Tlf.

60

E-mail:Peer_Gitte@stofanet.dk

ritf I y u nings -U ni o n en

,',r

RC-unionens sekretariat:
Karen Larsen, llugmarken 80,

E1-svær'emodeller:
Michael Buchreitz, Vestre Rjrg"-ej 23, Lysbro,
8600 Silkeborg, Tlf. 86 80 65 57

r-mall: michael.buchreitz@oncable.dk
Helikoptermodeller;
Benthe Nielsen, Amlundvej 4,
2321 Gadbjerg, Tlf. 75 88 5,1 54

8520

Lyshrp, Tlf.

86 22 63 79, fax86 22 68 67

E+ail: sekretariat@rc-unionen.dk
Cirobank 326-5366
Tlf. tid: Mandag-torsdag kl. 15.30-17.30
Frcdag/1ørdag/søndag er telefonen lukket

E-mail: rotordisc@teknik.dk

IiC-unionens hjemmeside pa internettct: tvrvu'.rc-unionen.dk
E-mail adresse til bestvrelsen: bestyrelsen@rc-unionen.dk

Linestyrings-Unionen

Formand: Niels Lyhne Hansen
Gormavej 14, 7080 Børkop

TlI.:75 86 (i2

19

Dansk Modelflyve Yeteranklub

Formand: Erik Knudsen
Amagervej 66, 6900 Skiem

Tlf .:97 3517 67

h

il

A-CERTIFIKATER
1708 AIex Nielsen,
Årslev Modelflyveklub
1709 Søren Steinicke Sørensen,

Pandrup Modelflyveklub
Ame Lervad, RC-klubben Falcon
1711 Niels Futterup,
Midtjysk Modelfl yveklub
1710

;s
d

Sriemtening fra Re-UnisneR

KLUBBER
Vi kan denne gangbyde velkommen til en
ny klub:

I
f

"{F

Frederikssund Modelf lyveklub
Niels Hvid, Åskrænten 26,
3600 Frederikssund,

lTl2Per L. Rahbek,

tlf . 47 383520 / 22269566,
E-mail:hvj@email.dk

1713

Faaborg Modelfl yr.eklub
Mike Pedersen,

Aarhus Modelflyve CIub

1714 Thomas Petersen,

udvikle sig, så r'i igen kan få et landshold

Vordingborg Modelfl yveklub
1715 Jesper Juul Gebuhr,
Sydkystens Modelfl yveklub

der ligger i toppen i Europa.
Vi ved godt, at der også er interesse i andre former for helikopterflvvning fx 3D og

1716 Simon Bates,

Skala. For ikke at køre

Faaborg Modelflyveklub
1717 Ttte Fig, Sydkystens Modelflyveklutr

ning, inviterer vi seriprse helikopterpiloter

1718 Søren Olesen, Aviator Modelflr'r'ere

Vi skal have klarlagt følgencle:
. Er der interesse for F3C (Filskov Helibatic) konkurrencer?
r Er derinteresse for 3D konknrrencer?
. Er der interesse for Semi Skala kon-

1719 Renå Ringkvist,

Årslev Modelflyveklub

Mouridtsen,
Ar.iators Modelflyvere

1720 Kim

7727 Jan Brtrhn,

kurrencer?

Hvordan får

vi

dommere

til

tlisse

klasser?

.

Hvor mange konkurrencer sk.rl vi
have og hvor skal de aflroldes?

For at have indflydelse fftr rn.r1 priestere

Crenaa Modelfl r'r.eklr.rLr

Hjort Jensen,

et fremmøde!

Mødet afholdes på Amlundvej .{, Lindeballe Skor', 7321 Gadbjerg. Lørdag d.15.
november 2003 kl.1 300-1 600.
Tilmelding til: 7588 5454 (telefontid 0900 1500 man.-tir.- tor. -fre.) eller E-Mail: rotordisc@ieknik.dk Senest onsdag d. 12. november 2003
Mvh. he'likoptersiyringsgruppen
Kaj H.Nielsen
Benthe Nielsen

Crenaa Mo delt-ln'ekl ulr
1726 Yerner Poulsen,

Skibelurcl \'lod e.lt'hr-eklub
1727 John Johansen,

Modelklubben \ordk1'51gn
1728 Bjarke Kah1,

Skibelurd Modelfl yveklub
Hilker,

1729 Niels
1730

Skibelturd Modelfl ln,ekiub
Henrik Dahl juh1,
Skibelund \'lodelt'ln eklulr

H-CERNFIICATER
O77 Erik Villadsen,
Nordkystens Modelf-ln'ekllb

Skrænt
den l8/102003

1724 Poul Nybro Jensen,
7725 Peter

INDBYDELSE DM

i den forkerte ret-

til et møde.

.

Sydkystens Modelfl p'eklul'
17 22 Steff en Hansen, Mfk. Fa lken
1723 Rasmus B. Aaby,
Grenaa Modelflp'ekh-rb

Esbjerg Model Flyveklub

THY RC KLUB indbyder til DM
skrænt den 18/10 med reservedagd.19 /I0
Vi mødes på Hamborg campingplads parkeringsplads, hvor
dcr er briefing kl. 09.00
Herfra kører vi ud til den aktr-relle skrærrt. Starigebyr kr. 50.Tilmelding til konkurrencen skal
ske

til:
Jorgen Larsen

p^ tlf.97 93 62 61. eller
mail: j.k@larsen.tdcadsl.dk

Af hensyn til planlægningenbedes man venligst tilmelde sig sc-

nest onsdag d. 15/10
Jørgen Larsen

lM Sl<rænt 2003 (F3F)

O78 Kim Jensen,
Sydkystens Model fl)'r'eklutr

STORMODEL-PILOTER
Michael Rosenbjerg Jensen,
Sydkystens Modelfl p'eklub

Hanstholm d. 2l -06-2003

2-116

E676 Søren Steinicke Sørensen,

JM i skræntflyvning blev afholdt i Hanstholm. Der mødte 6 deltagere op til dette
års mesterskab. Vi kørte ud til Vestskrænten. Vinden kom lidt fra højre, og når den

Pandrup Modelflyveklub
Hans Jørgen Bruun.
-\r-iators Modelfl yvere
9135 lQm \Iouridtsen,
90(10

-\'iaiors \4odelflyvere
7573 L.rrs Htri,
Hol-<iebro RC \4odelfl yveklub
2659

\iels \\emcr \ielsen,

Nord>jæl l:.n cl s F ernstv ri n gsklub
8891 Poul -\nitrn G'ersa.rrd,
Mod el t]n' e^i u rr -L n \ \ir o c1 s krc k
j

+

have de 4 bedste tider ( 43,60 til 45,50 sek. )
Resultat fra J.M. Skrænt ( F3F )
Nr 1. Knud Hebsgaard Esbjerg

ORIENTERI\G FR\

HELIKOPTER STYRI\G{RUPPE\

kommer fra det hjøme er den turbulent. Det måtte Preben sande under prØ\'eflyvningen, hvilket resulterede i en knækket krop.Jørgenvar også uheldig i 1. runde,
hvor modellen rullede lige efter et sving var afsluttet, og flyvningen blev derfor ikke gennemført. Flyet landede i medvind med skade på vingen til følge. Vinden
havde en styrke på 1,5 tiI22m/sek under hele stæ\,net. Erik F. Andersen deltog
for første gang i en konkurrence og det med en model (Spark), der ikke kunne ballastes. Klaus og Knud vandt hver 7 runder og Jørgen 1 runde. Klaus præsterede at

:

Efter alt for lang tids stil>t.rnd ! FIC ai:
delingen, har vi fået en nr-sh'ringsqmppe.
Vores intention er, at tå en malre'ttet Sfuppe af helikopterpiloter som vil tri\-es og

Nr 2. Klaus Untrieser
Nr 3. Jørgen Larsen
Nr 4. Svend E. Laursen
\r 5. Erik F. Andersen
\r 6. Preben Nørholm

Modelf.

klub
Thy RC klub
Thy RC

modelf.

13752pont
point

13554

1,2774point

point
point
Midtjydsk model 0 point

Horsens
Thy RC

klub

10893

8751

l
I
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5)

Skrænt- og færdselsregler aftalt mellem
DHPU og RC- unionen

Der har oftc r'ærct sihl;rtioner pri de dan-

skræntafsnit san.riiclig på grr-urcl af

ske skr.ænter, hvor RC pilotcr, mcd deres
s\,æ\'efly, har r'æret irriteret cx'er at dragetlyvcle og paraglidcre ikke hal taget i'iensvn til RC sr,ær'eflvene. Dcr hrrr desr'ærre

den samr-nenstodsrisiko, cler dervecl

Vccl konkr-u'retrccr, cler er s.rnktioneret af DHi)U el1er I{CU os forud annonceret i Flyri Dragespott ellel Mode1fl1'r'enyt, har de' pagælcle'rtle
union 100'X, dispositior-rsret ovet' det
flylgom.^.:1., del er nødr-endigt for

opstår.

konkurr:encens afvikling. Baneplace-

r,æret enkclte kollisioner, men heldigvis
in5;en fatale uhelcl.

ten. RC-piloicn bor.. afinærke sit f1vveområde - ca. 200 mcte'r - med rødc

Elektrofiyveklubben EFK 87 efterlyste, på

flag.

RCU FLYVEPLADSUDVALCET

INFORMERER:
Forholdsregler ved skræntfl yvning

repræsentantskabsmødet den 23. marts
2003, nogle regler for skleentflwning.
RC-unionens tllwepladsudvalp; har siden
da været i kontakt med Dansk Hangglider
og Paraglider Union (DHPU), for at afklare, om der foreligger nogen tidligere aftale
mellem DHPU og RCU. Det gør cler.

1)

Hangglitling/Palagliding-

Såfrernt rlet

e'r'

2)

ciene kr.ær'er det.

ad 4)RC-piloten mai naturligvis fokusere
intenst og uatbmdt på sit flv i luften,

hr'ilket bevirker, at det perifere syn
bliver meget ringe; selv en Hangglider /Paraglider ses f-ørst, når den er
uhyggeligt tæt på, dvs. hvis fx en

Hvis det af prakLiske grunde bliver

nødvendigt

at

f11'r

e på

samme

skræntafsnit, skai clet fomcl aftales,
hvorledes de enkelte aktiviteter kan
afr.ikles indbi,rdes. Om muligt skal
man dog altid advisere den anden
part inden start.

l)

oprinclelige aitale som stadig er gældende.
Med der.me genoffentliggøre1se af aftalen
mellem DHPU og RCU, er dethåbct at dct
for fremtiden blir.er iettere at r,ære skræntflyver og drageflvver samtidig.

ringen kan a:ndres, hvis vejrforhol-

uruligt, tror flvvning-

HG/PG og et RC-fly flwer med retning mod hinanden er der O-tid for
RC-piloten at rcagere i.

Landingsområdet skal
forlacles straks efter landing

For at højne sikkerheden på ele r-lanske
skrænter og turdga ururdige skænderier
ude på skrænterne, brir-rger vi nu her den

RC-

erne forc'gå i l-n'c'r'sin ende af skr.æn-

3)

:,ryu'4

og

ll1 r nirrg nr,r ikkt'itrtct,rHe> p.t srlrtl'ttc

,j":"*

S.rfrerlt cn HG/PC og r't RC-t1r'r'et-i
en ir'j1t.:*r'lse L.efirr.lcr iig i :.:llnlL'
luli.rm..t.ir :ii:'i,.i;..:, :i;l :rr t'l

En

lille opfordring fra Bestyrelsen:

HG,/PG-piioteI.r, som RC-p'il6ti"tt
mr-rnlltligt (rab trqil gore opma:rk-

Kopie'r oven-'tående tekst ellel print den

som på sin tilsteder'ærelse. I tilfælde
af kollisionsfare skal RC-f1yet ''stige"

fomm/topic.asp?TOPIC-ID=2350 Og

og HC/PG-piloten "dykke".
!.

s"f

ud fra:

ht4r: / /rvn'r'r'.rc-unionen.dk/nyt-

hav den med næste gang du tager på en
skrænt. Eller endnu bedre - 1æg den sammen med dit skræntgrei - så er den ALTDI
mecl, også den dag du måske får brug for
den.

I
I

l',,',:_i.a;..

"!,: ;.:.t I,

Billederne er taget fra Heatherhill i

i :,

....,...1

Norclsjælland af Nhrtin Heckscher
som hængcr isin Par.rgliclcr. Et fini

s h(r i* l..l Jt -kr,r rtl'lr t tliltl \.lll i(\rec..i
*l i.', :t'J tort. nlcli!r'r R( i '.k ('S
'" " praragliclcrt:/tlragcflr vert'.

Nye og reviderede certifi l<ater
o

Som det nok er de fleste bel<endt, er der
de sidste par år arbeidet på at revidere

unionens certifikater og samtidig er der

"født" 3 nye.
de

Der var

to overvejende grun-

til, at Sportsudvalget blev bedt om at

gennemgå certifikaterne. Den ene var, at

.

certifikat til

egentlige resistrerinss-

resten af dens dage.

.

Stormode'lregistrerilgen traeder i
kraftpr. l/1-04.

Den overordnede holdning til certifikater er, at allc annoncerede opvisninger for pr"rblikum kræ-,'er, at piloterne har certifikat til deres model-

sikkerir...-ls.rn-.r..rrliges tilladelse

til

at

n)/e r-rlallovrer mens andre er taget ud.
Stormodelcertifikatet er der stort set ikke
ændret p;i, her er det uddamrelse af kontrollanterne der skal sørge for en ensartet

3"#:1.t,

ke er godkendt under RC-unionens

Ændringer i de bestående certifikater

Som det ses, er der ikke sket store ;endlinger i manør'rerne. Mand på banen er
er.r udvidelse af rlen gamle atbrudte lan-

A-certifikat:

Manøvrer

p:r. Hclikoptcrcertifikatet har fået noglc

stonnodelregier'. Vores forsikringsord-

stormodeller og flyvning med disse
SKAL jf. BL'en foregå under en af SLV
godkerrdt organisation (Punkt 4.2.d)
Da det kun er RC-unionen der er godkendt til håndtering af stormodeller i
Danmark er det ULOVLICT at flyve
med stormodeller i Danmark som ik-

tlvle.

Der er stor forskel på hvor meget der er
aendret i de eksisterende certifikater. For
eksempel er A-certifikatet ikke ændret r,æsentligt hvad angår indholdet af manøvrer
mcn dcr cr' lavet en udfør1ig forklaring til
lx'ad kontrollanten skal være opmærksom

ning har som hovedprincip at BL9-4

OUS:BL9-4 fra Statens luftfartsr'æsen (SLV)
reprlerer mode1fl1n'ning lovmæssigt i
Danmark. Alle modeller over 7 kg er

Piloter fra udlandet sorn intet dansk
certilikat h.l', må kunne dokumenter
gllclig forsikring, samt få den lokale

Revideringen

godkendelse af modellerne landet over.
De nye stormodel svæve- og stormodel helikoptercertifikater blev lavet da det eksisterende stormodelcertifikat var beregnet til
rnotorfly og manglede nogle få punkter for
at kunne bruges til sr'ævere, og manglede
en hel del punkter for at kunne bruges til
stormodelhelikoptere. Jetcertifikatet var et
ønske fra Jetdanmark da håndtering af disse fly, på grund af motorens karakteristik
og modellens potentielle hastighed, kræver en mtineret og ansvarsfuld p:ilot og
en model der er skruet rigtigt

katpolitik

t\/pe, uanset vægt.

o

goc-lkcndelse.

Når modellen er godkcndt skal dctte
registrerir-rgsnllmmer folge r-norlellcn

til

ietfly uanset vægt.

RC-unionens certifi

for forsikringsdæl ering.

il:j*t:l'

nistreret i de forskellige klubbet den an-

svævere og helikoptere og et

blivelse indhentes et plojekhrrrmmer
fra RC-unionens sekreLrr-iat og der
vælges en stormodelkontr ollant, som
kan følge modeller.rs tilblivelse., samt
Dette projektnummer blivel scncle til

certifikater blev admi-

den var at få nye stormodelcertifikater

overholdes, sii enhver flyi'rring med
modcllel over 7 kg, der ikke er godkendt (eller foregar under ledelse af
en stormodelkonh'ollant) er ikke blot
ulol4ig - dcn cr også uden nogen form

siå for den endelige

der var for stor forsl<el på hvorledes reglerne for udstedelse af

Aile stormodcller (7-20 kg) og jetmodeller uanset r'ægt skal registreres.
Det vil sige at hver moc-lel skal have et
nummer som identiiiceler model'len.
På et tidspunkt ur.rder r.noclellens til-

Ny

Stadig

med

Udgået

rlir-rq.

I clen lrve manovre skal man pa for-

:r :riig

-:r:-::.:.

D,'r er l.:gt en ekstra landilg ind så
nr;:n er i si.rnd til at lande fra
::.rit sin irojre og venste side. Dette krælL.r at man tar tilladelse til at krydse banen
under aflæggelse af prøven, kan dette ikke
hllades pa grund af lokale regler landes der
ktur fra en side. Proceduresvinget er lavet
dobbelt, det giver en god id6 om aspirantens evne til at styre flyet i diverse højre- og
venstresving. Af samme årsag skal ottetal-

Jordstart

:i...r.

Ligeudflyvning
Stall

X
X

Rektangulær landingsrunde
Mand på banen

Landing lrahølre mod vcnstre
Loop
Trekant
Landins fra venstre mod høire
Dobbelt proceduresving

x
x

x
X

x
x

x

-:

i-.r i.

Iet flyves begge veje

X

Proceduresving
Ottetal Yenstre rundt
Ottetal højre rundt
Landinq med stoppet motor

r is :-u-rtiville en imaqinær person på

rundt.

Den største forskel ligger i beskrivelsen af,

hvad kontrollanten skal være opmærksom på under prøveaflæggelsen. Dei vil
føre for vidt at komme ind på det her men
det fremgår af det nye certifikat.
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Stadig
H-certifikat:

Manøvrer

Det nye H-certifikat er
ændret så der er flere

tlyvemanør'rer inkluderet. Dette er gjort r-rd
fra den betragtning at
helikoptere i dag er \/æsentligt mere luftdygtige og nemmere at flyve
med, end da det gamlc

ccrtifikat blei' l.rvet.
Dernæst er der lagt
r'ægt på, at aspiranten
kan udføre både ir-rdad-

gående og udadgående svin5i r.cd at gennemføre ottetals ma-

nøvrer begge

Ny

med

Hover
Hover
Hover
Hover
Hover

stående baq modellen
stående ved siden af modellen
med 90 qraders drei. valqfri side
med 90 qraders drei til beqoe sider
skråt baqud
2 minufters fri flwninq i 10 m. høide

x

1 pirouette

x
x

Lodret nedstigning fra 10 m. højde
Mærke landing fra 5 m. høide efter fri flyning
Start efterfulgt af landing på højre side af piloten
Start efterfulqt af landinq på venstre side af piloten
2 ottetal. l udadsående, 1 udadqående
Autorotation efter fri flwninq i mindst 10 m. høide

Udgået

x
x

x
x

x
x
x
x

veje

rundt.
Noget som også har r'æret påtr'ængt'længe er "antorotation". At
kunne autorotere r.iser meget om man kan beherske en modelhelikopter sikkert.
Stormodel H-certifi kat

:

Stormodelhelikopter'-certifikat e.r et nyt ccltifiki,rt. Certiiik.rtet er'
indført som cn natr-rr1ig konsckve.rrs af, ;rt tlel eftcr-harrlcrr cr'
mange helikoptcnnodellcr' 1.a t-uarkt'c1et h\ i: \ a.li 1;rrl. (r\.r'stiger 7 kg.
Saerligt skalarnodellel crs lr,rrbinemodeller

h.l

te'ndens

til .rt kom-

me højt op i r'.egt.

Hovedargumentet fbr at skrrmodelkontrollanter ikke kan godkende stormodelhelikoptere fremovel er at en stonnodclkontrollant ikke nødvendigvis har indsigt i helikoptere.
Stormodelcertifi l<at fastvinget motorfl y:
Her er kun medtaget ændringer:

Kontrolpunkter

Nv

Udqået

Registreringsnummer er monteret
Ledninqsforbindelser
Væst
Kontrol af evt. failsafe
KoblinE har korrekt funktion
Støimålino

Konh-olpr-rnktelne

i

stormodelcertifikatet er he11er ikke ændret

r'æsentligt. Den største ændring består i at fremover skal alle stor'modeller registreres i sekretariatet og ansØgeren skal udpege en

kontrollant som efterfølgende modtager godkendelsespapirer fra
sekretariatet. Dci giver iolgende procedure:
Ansøgelen laver err aitalc med en kontrollant hvorefter sekretariatet kontaktes. Folgerrcle dat..r skal oplyses til sekretariatet: RCnummet na\/n, model, strlrlelse/\'æct, motor, kontrollantens RCnlrmmer og kontrollantens navn. Sekretariatet udsteder en god-

kendelsesformular med et projektnrllrl. er som senere bliver modellens registreringsnummer. Codkenclelsesiurmularen sendes ti1
kontrollanten. Godkendelsen af fl1'et kan evt. opdcles i to f.rser en teknisk gennemgang og en luftdygtighedsprør'e. Dct er ikkc
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nødvendigvis samme kc-rntro'llal-rt cler udfører begge dele - men i
alle tilf;elde skal seivel teknisk gennemgang som luftdygtighedspr'ør'e registreles på formularen udstedt af sekretariatet. Efter
godkendelse fremsendes registreringsformularen til sekretariatet
som efter registlering returnerer en mærkat med registleringsnummeret sar-nt et nr,,t llgcll.rnskort rned stormodellen påført. Regr :trerilr g:nl.'-'r-k.rten sk.rl e.iterfolgcrrdc rnonteres i mode11en.
\ci :i i.r-uql iiL.r'.r..1. rrcio.lc uncig.rs clet at cu ansoger kan forsrrgc;. r... :ii-r i-r-it ricl grrrikcrrr-li af t'lcre korrtroliarrtc| i f.r1d clen første. nægtc.c-lc goclktncle.lse-. Skullc tle t ske .rt en ansrlgL-r og en kon-

hollantikke kanblive enige om en godkendelse m;r der rettes henr.endelse til en anden konh'ollant og flyet rn;i så besigtiges igen af
alle tre parter.
I fald en stormodel skifter ejer oplyscs dcn nye ejers RC-nummer til sekretariatet som så vil ændre denne oplysning i registeret.
Umiddelbart kan det maiske virke som overr'ældende mcget
der skal sendes frem og tilbage mellem ansøger, kontrollant og se-

kretariat men faktisk er det ktrn den underskrevne godkendelse
og r:egistreringsnummeret som skal sendes med posten, alt andet
kan sendes pr. mail. En anden fordel ved denne registrering er; at
fremover vil modellerne \rære påført unionens rnedlemskort så
1ænge de er registreret til medlemmet.
Skemact herover og de nye regler kan give det indhyk at RCr-rnionerr ikke finder støjbekæmpelse vigtigt. Dct er IKKE tilfældet.
Å.sagen til at støjmåling er udgået fra seive godkendelsesprocessen skyldes at det nødvendigvis el de lokale regler der må gælde.
Da godkcndelse ikke nødvendigvis foregår i den lokale klub men sagtcns kan foregå i cn naboklub - der måske har andre regler, giver det ikke megen mening at have støjmålingen med i selve godkendelsesprocessen. Yderligere kan et simpelt propelskifte
gøre en verden til forskel hvilket yderligere illustrerer at støjmåling ikke hører hjemme i godkendelsesprocessen. RC-unionen vil
imidlertid til enhver tid opmuntre til, at der gøres så meget sorn
muligt for at få så lavt støjniveau som muligt. Ved bestandigt at
bekæmpe støj vil færre klubber få naboproblemer og man er bedre rustet i evt. dialog med myndighedeme.
For alierede godkendte stormodeller skal der indsendes en registreringsformuiar til sekretariatet og herefter vil ejer-en modtage
registreringsnummeret.
De tre nye certifikater, stormodelhelikopter, stormodesr'ævefly,
og jetcertifikatet (uanset vægt) læner sig meget op ad stormodelcertifikatet ti1 fastvingede motorflll nattlrligr-is tilpasset de enkel-

te flytyper. Fremover skal alle

jetfly uanset

r'ægt godkendes efter stormodeljetcertifikatet. Piloten er dog ikke stormodelgodkendt medmindre flyet vejer over 7 kg.
Alle de nye certifikater vi1 blive offcntligg;jort ca. den 15. oktober ved udscndelse

som kluborientering og på RC-unionens
hjemmeside.
Kontrollanter
Udover at redigere certifikaterne er regler'-

ne omkring kontrollantstahrs også blevet
ændret. Fra 31. december 2003 får alle nnv;crende kontrollanter slettet deres kontrollantstatus. Grunden til at vi har valgt at
gå så radikalt til r'ærks er at 1d 1,il h;1ve fis1net de nur.ærende kontrollanter som måske ikke har været aktive i en kortere eller
længere periode og som følge delaf måske
ikke længere har så meget føling med udviklingen af nye materialer og konstruktionsmetoder.
Vi skal naturligv-is ikke stå uden kontrollanter fra 1. januar 2004. Fra 1. oktober 2003
til 31. december 2003 skal klubberne indstille de personer de ønsker som kontrollar-rter på samtlige certifikater til sekretariatet. For at blive godkendt stormodel- eller

jetkontrollant skal de indstillede personer
deltage i et konhollantseminar som vil blive afholdt på Fjelsted Skovkro på Fyn den
17. januar 2004 eller den 14. februar 2004
fra 10.00 til 16.00. Det er ktm nødvendigt at
deltage i det ene seminar, men der er plan-

lagt 2 i opstarten da der kan r'ære nogle
som ikke kan deltage den ene af dagene.
Disse seminarer vil fremover blive afholdt
jær'nligt, ca. med tre års mellemrum og det
er et krav at deltagc for at opretholde sin
kontrollantstatus.
Bemærk: Der aflroldes ikke seminar for A-

ved disse seminarer og rejsegodtgørelse

JcsPrel 1gt'lt.t

Flernming Ve-strup
Erik Jt nscn

A-certifi ka t
Bjarnt Sorcnscn
Per E. \ic1sen, sportsudvalget
Lars Sivcrtscn, sportsuch .rlgct

vi1 sige: offentlig transport: ifølge billet.

Kurt Hcvang, sportsucival gct

Kørsel i egen bil: kr. 2,00 pr. km.

Regn;rr Petersen, sportsudval get

Sporisudvalget takker for dcn lrjæ1p der er vdot,
uden den h.t,de rcviclcringe n ikke- r.æret muligt.
Regnar Peterserl, Sportsflyverudval gct

GGETIP

en hulrum at

r'al skåret af til passende længde og
bukket til vingen r'-form.

Kim jorgcnsen
Kurt Hevang

ydes ifølge RC-unionens bestcmmelser det

I

også

Jetccrti fikatcr

Stormoclcl f.rstvinget nrotorf ly

Det var lidt besr'ærligt at mætte kulfiberen

Jeg foldede en masse kulfiberrou,ing og
satte det på et stykke kraftigt ståltråd med
en h'ærpind i den anden ende. Ståltråden
havde jeg forinden ført gennem røret, der

Arne Jenscn

AIcx Kjcldsen
Troels Lund

dctte før vi har fået alle øvrige kontrollanter gennem seminarerne, når dct cr på
plads vil vi eventr-relt aflrolde seminarcr for
A-certif ikatkontrollanterne.
Sportsfl ywerudvalget er naturligvis r'ært

med epoxy/ men med plasikhansker og

mellem hovedbjælkerne. Dette rør passede
i diameter med nogle alurør jeg havde fra
en skrottet skoreol. Nu holder alurør jo heller ikke til alverden, men hvad nu hvis jeg
kunne få kulfiber ind i røret?

H-Certifikater

Stormodcl sr,.u ercertifikat

H-certifikatkontrollanter (modeller
under 7 kg.). Vi har valgt ikke at af-holde

Da jeg efter flere års oven'ejel>er crt-ielig
fik taget mig sammen til at delt.rgc i cr. F3I
konkurrence med min ganrle Alr:el.r.':. trplevede jeg at de to vingestål i Algebracn ikke var opgaven voksen. Eller sagt pa c.n
anden måde. Algebraens vinge bojede, sa
alle troede at den vilie bryde sammerr.

til ballast i et ror

de:

og

"Yingestå1" af alurør og kulfiber

vingen er der plads

Forfattere

Revidering og udarbejdelse af certifikater
og politikker blsv givet Sportsflyverudvalget i opdrag og vi har fået hjælp af følgen-

masser af epoxy lykkedes det at r'æde kuifilreren og med tr,ærpinden at treekke den
gcmem alurøret. Efter passende hærdning
skar jeg det overskydende kulfiber r'æk og
knnne konstatere at kulfibermængden i røret var passende - der var i hvert fald ing-

i kamp da 1. modellen i kampens hede fik
en skade. Og selv om den gamle træopbyggede Algebravinge slet ikke kan klare
samme belastningcr som de moderne
glas-/kulfiber-flys vinger, bøjede vingen
nu ikke nær så faretmende, og Algebraen
kom hurtigere og højere til vejrs.

Poul Møller

se.

Kuliiberrøret

lik sin prøve
ved den næste

konkur-

rence, h\ror

Algebraen

-

der ellers
denne gang
knn var reserve

- måtte
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StoYmodeltl4ååf
juni meilem grundlovsdag og pinsen, derfor kunne Brande
Modelflyveklub invitere pa et fem dages

mad og hygge sig i teltet med familie og

Stormodeltræf.

"lryggeflyvervejr" før solnedgang, så alle
de små fly, parkfly, vinger og indendørsmodeller blev fløjet flittigt indtil godt og
vcl efter solnedgang. Som en del af godkendelsesproceduren fik vi også den store
33'Z' Jetranger at se i hoover. Ifølge ejeren
reagerer den desveerre så sløvt, at den kræver helt vindstille, hvis den skal være bare
lidt behagelig at have i luften. Han har siden fået skiftet nogle dele, og den flyver
væsentligt bedre nu. Sidst på aftenen , da
det var så mørkt som det nu kan blive i begyndelsen af juni, blev en helikopter udstyret med blade med lys i. Wirelight blev
monteret så rnan kunne se konhlrerne af
helikolrteren, og de.rr lysende ..torclisc
mocl clen ntrrrkt- ltimmcl, det sa virkc'ligt

I år faldt første iørdag i

Allerede fra onsdag eftermiddag begyndte vole gæstcr at ankomme', og mens
de arrangerede sig på carnpen, rejste vi det
dobbelte festtelt, fik hentet stole, borde, bestik og drikkevand, sat sikkerhedsnet op og
fyldt kiosken med varer, til hvad der skuile
vise sig at blive fem forryger-rde dage.

Torsdag og fredag var de store indflytterdage, og hen imod fredag aften begyndte vi så småt at undre os over at ca. 50
tilmeldte virkelig kunne fylde så meget på
campen. Det viste sig senere, at vi var små
100 til spisning lørdag aften.
Torsdag og fredag valn'ejret godt.
Vinden var, som sædvanlig, lidt skrå på
vores bane, men skiftede en del. Piloter der'

i sicievincl skulle
holde øje rned r.indposerr irrde'n landing.
Der var efterhanden blevet t14clt godt op
i pitten, der var bl.a.: Piper Cubs i 1,/3 skaIa og 1./2 skala, 1/3 Tiger Moth, Corsair
F4U, 40"/,, Extra,33"l' Jet Ranger (hrrbinedrevet),5 bladet Hughes 500 (også turbine
drevet), Long Ranger, Futura Cuatro, Staggerwing, Christen Eagle, Rafaele, F15,
ikke ønskede at lande

Kangaroo, Stingray, Hotspot, Diablotin,
Funkeq, Cap, KZ Tiæner, Monster Cub
samt en hel del andre "almindelige" fly

som "skumfiduser", parkflyers, vinger,
svævere og helikoptere.

Eftersom vejret varmede os, blev der
fløjet med det meste af grejet dagene igennem/ og folk gik omkring og hyggede sig,
hilste på de nye, og i løbet af fredagen blev
der godkendt to stormodeller.

Fredag aften t;endte vi op i den store
grill, og alle kunne tilberede deres aftens-
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venner og synge med på jukeboxens
sange. Som sædvanlig bliver det jo rigtig

gotlt

r,rd.

Lordagen opr..rndt med godt vejr, seliom detbegyndte at se noget truende nd. Vi
havde annonceret airshow, fra kl. 13 til 16,
i de lokale medier. Godt middag begyndte
publikum at strømme til. Desr,ærre begpdte regnen også at shømme ned med
nogle få og meget korte ophold. Heldigvis
var nogle piloter hurtige til at starte deres
modeller op og flyve en tur, ofte med en
hjælper til at holde paraplyen, tbr at der ikke kom alt. for meget vand i senderen. Dette var med til at holde på publikum, som
på trods af regnen stadig kom dumpende.
Cirka kl. 15 holdt regnen op og sa blev der
fløjet opvisning med alt hvad der var at br.
de på af store og små modeller og 1'rrrlrlikum fik et tre timers show, som var r'ærcl at
trodse et par timers regn for at oplei'e.
Kl. 18 sluttede showet, og det var tid til
at pakke fly sammen og gøre sig klar til

festmiddagen i teltet. Som skrevet tidligere var der 50, som havde formået at tilmelde sig til spisning, men vi var lige lcrap
100. Der var dækket op til alle, og alle var
velkomne i teltet, men der var naturligvis
kun rnad til dem, som havde bestilt. Den
sidste hah'del havde seh, sørget for diverse grillting som de tilberedt på vores grill.
Vi håber at lidt flere vil rnelde sig til spisning inden deadline næste år. Festen fortsatte natten igennem, og næste morgerr

lignede teltet som sædvanligt, en eksplosion i et spirihrstapperi.
Om søndagen var vejret atter fint, det
blæste lidt mere end de øvrige dage, men
hoidt tørt og der blev atter fløjet flittigt af
de piloter som ikke tog hjem. Nogle tog en
smuttur til Østfyns modelflyveklub for at
gir.e opvisning til deres 10 års jubilæum,
og kom tillr.rge igen til aften. Søndag aften
gik cler litlt "lejrbal" i anangementet, da en
kom til at t"rrrde for en Lrilradio, som \/ar
indstillei pa en cd med gamle Casolin
numre. Der blev sunget med, fløjet, hygget
og nydt en pilsner til det var tidligt på dagen næste dag.

Pinsedag beglmdte de resterende

10

campister så småt at pakke sanunen og
vende næsen hjemad. For nogles vedkommende havde de gæstet os i 5 dage, og har
de hygget sig bare halvt så meget som vi
gjorde, så har de haft det sjovt.

Vi

i

Brande Modelflyveklub

vil

geme

takke vore gæster for endnu en gang at ha-

ve gjort vores stormodeltræf til en uforglemmelig oplevelse, og vi håber at se
mange af jer igen til næste år, den første
lordag i luni.
Regnar Petersery
Brande Modelflyveklub.

Referæt $ra

lM
Esbjerg Model Fllweklub afholdte

r
F3f 2003

i år de

Jyske Mesterskaber i F3J. Stævnet blev
holdt i weekenden 14-15 juni 2003. Der var
tilmeldt 16 piloter og vejrudsigten lovede
godt vejr!
Piloterne ankom fra fredag først på
eftermiddagen. Telte blev opstillet og flyene samlet. Der kunne flyves til solnedgang/ og det blev der.
Lørdag morgen valgte vi bane, og linerne blev lagt ud, flyene samlet og alt klargjort ved startstedet.
Derefter fulgte et solidt morgenkomplet
og briefing før første start. Desværre kom
der et afbud lørdag morgen, da en af deltageme var kørt i stykker med sin bil ved

runde lå på omkring 15 minutter. Fint, for
så kunne vi med lidt held nå 5 runder lørdag og fortsætte søndag, enesie krav til
søndagen var at stævnet skulle være slut
kl.: 16.00.
Det gik over al forventning lørdag, k1.:
18.30 var der fløjet 7 nrnder, og nu sku1le
der spises og snakkes.
Søndag morgen k1.: 9.00 startede flyr,-ningerne igen. Da vi nærmede os frokosten kl.
13.00,

blev pausen brugt til udregning af

points i de indledende runder.
Det blev til hele 12 indledende mnder.
Dette kun fordi vejret var godt, piloterne
meget disciplineret og ikke mindst på
grund af en hård og retfærdig stævneleder

des endnu ikke, men

Arne Bruun
Resultater - indledende
1. SørenKrogh

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lad mig her sige - I'ejret r,ar kanon, det
kunne ikke r'ære bedre. Pladsen blev passeret af både termik og srnl<, men hovedsagen var - det holdt ton-elr oq r-inden GS

m/s hele'rveekenden.
Da F3J havde deltagere

x--:

i aile aidersgrupper, og dermed og nogle der rr.ener
at deres ben har l,obet de skridt de skai o-*
kan, er der indt'ort brug af el<pil til denne
gruppe. Dette blev ikke aktuelt i ar, de ældre blev fordelt i hr-er sin gruppe, og med
lidt ekstra hjælp fra inteme løbere fik aile
fløjet uden de gamle ben blev for trætte.
Første gruppe startede kl.: 10.00 og en
En koncentreret deltager i Fly-off

se

På stær.'nets vegne

10.
- Rachmet.
11.
Fly-off stariede kl. 14 og følgende fløj 12.
13.
Jesper Jensen, Søren Krogh, Peter Mikkelsen og Søren Helsted.
14.
Der blet tlojet 3 rirnder i flr-oft og Tvsk 11.
\l*ter ft-ltri bler-Peier \likkei:en. Etler 16.

Kolding, og kunne ikke finde alternativ
transport til Esbjerg.

vi glæder os til at

jer alle igen.

11000

JesperJensen
Peter Mikkelsen

70993

Søren Helsted

10708

Erik D. Christensen
Ole Blomseth
Heinrich Jørgensen
Klaus Christiansen
Henrik E. Nielsen

10624

70797

10610
9679
9429
9185

9023

SteffenJørgensen
Claus Rimestad

8283

LeifMikkelsen
Ame Bmun
Poul Møller

7689

Hans D. Christensen

4110

8236
7649

TanFlor

pr"=n'fa.i'errækkel-n :1ui-iele itæ\Tlet

1l-ll.

-å-!ie

piioier halde dermsl

mu-

Resultater-Fly-off

liEhed ior a: \-ære hfemme i ordeni:lig tid, Peter \likkelsen 2970
-miidig med ai en regnbr-ge passerede Jesper Jensen 2591
2539
pladsen, og sl.:r-llede rveekendens spor af Søren Krogh

r-ejen.

Søren

Helsted

2495

Der skal lyde en tak til alle deltageme,
og ikke mindst hjælpere i EMF for et godt
JM stævne. Vi håber vejret er med os i år
2004, hvilket stævne det bliver i Esbjerg viSøren Helsted - 4, Søren Krogh

-

3, Peter Mikkelsen

Vinderne fra venstre:
- 1, Jesper Jensen - 2
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Sielsic

clttck t1t'r.ll!or

()1n

clrt er clt'rtne ntoclei, tler skal .rnr rntlc'

cr rlreget cnurrlise fo1k, clcr'firr
VM nleset oph/serrtle, og alt r.rr follrerctlt r-neset cict.tljeret, så det tc.snecle go(it. VN,f F3C 2003

Vi ankorl ferl rrolkcts frembl-rcl, oq ku1x1c
incllogcte os prå det cuc'sie hotel i or-urriclet,
sonr lr.rr t1e rigtiee scnet', og Pa \'.rrL.lsernL-

skullc .riholdcs siclst i m.r j pa clgn nyn11l.tstc Noto lr,rith.l n, solr f()rst skullc intivics

r-orcs

Japr.rl-1gr''1.

\,.rr bulletinenre foruLl for

sclrcre.
Noto lr-rfthai'rr ligncr'?70

1 marncd

r'.rr tlcr plads

bctlaqte lisur.rt'kcrne Pa t1c l.rngc korcturc
tiJ og fra tr;t'uingslrlaclscmo os Noto luith.rvn, sor"r'r la 50-70 km fr.r hotellct.

flvvetitl .ltkom li til K.rnvi mr.rcltc Aron fi'a Ncn,
Zcalancl, han skullc sorgc for) at r.i fik tlc
Eftc.r 10,5 tir.r.res

sai luftl-ravrr, l'n'ol

tr'.rnsl-rortk.rsscrnc. rnecl

r-t-roc1el1er.

Det rcgrre'rle hele veien ha Kansai til
s.-t

rl ove.r h.ri ct i
ct lct tvnclt bcfolkct onrrirrlc p;r \oto lralr oen. Veicnc i cle tte omr'.rtlc cl-:nr.tilc, I >L.r)tctle oq ttrt'tl i(t kttt. l.tl tlt.';t.trt::t:i, j'-'. -tcn over'.rlt, sa r.ler r illc L.lir c Srrrl iili til ii

til

\oto,

al lirlt sPæncltc pa lejrnrcldin*en.
\;t'stc t1.rg skrrllc nroclellcnrc santlcs og
rir

s,r trcl

Dr:'

,tt.tl;116r t'tlcttr
i'.'..

-:itlt

1..1

. -.

ctt ir-a'rtittqsPl.11'15.
'-r:-

,:-

: \.

.1-.irl,.-...:...:
.r.'
Iltt.l jlilr':it rlt,r i t t:' l.. lt'i. -.: iil

.. : :j,::'.:L

.

rjr...l'-

clirrg r ilL- Lrclr t'le e rr nri:tc.t r-utrdci.

\/i

litlt

forcli jcg skulle
f-lvle r-trcd tldstyl'L)a 72rnHz,, sot-u |utab.r
i Japran h.rvcle r-rcllant - cfter .rft.rlc l.r clet
r,.rr'

anspræ11d19,

r"ietigc biler; sc)nl \'ar foluclbestilt - ikkc.
milrlge fbrst.rr c.ngelsk, og vi forst.u' hcller'
ikke jap.rnsk, sa det var beirvggendc, at
han var i lr.ritl-r;'n'nen for at rnodt.-rgc os. Vi
hirr.de nu 6()0 krn ad laurlcvcjcn til \okt

klar';ra hotcllet, c1a vi .rnkor.r.r. Dct hclc kør'
te heldigi'is uden ploblcmer', sa torst her
klttrtte r i, Berrtlrc og jt'S sl.rfrlte ai.
Del r'.rl sch iolgclig CIrS i trtllcjningsbilcnre, men p.l j.rpansk og lar.rclkolt var
n;csten umr-rligt at sk.riTe, sii dcl var en
"Follorv me car" tr'.i hoteilet til trærrings-

Ilol'al Hotcl, hcldigvis r'.rr rlcl

Lrlaclscmc cic iorste c1.rge - oc sencrc

clet rnestc af vcje.n (lr- ax. 90

hor ccivcj

knr./t)

til NiF

to lufth.rr r-ren, org.rr-ris.itionen r,.rr qc.rlet
at losc .rllc problcr.ncr; cksenrpelvis

fik

t.lget tclrlper.ltr-u'cn morqe.n og .rftcn
r'.rl jo ukontrolltrct S.,\RS i vcrrlcrr.

\l.trt,rL'u J lr.itrokr J.1p.,t, 1 ntitltt'n, nv r tlrlenstrrt':tcr ior ireclje g.rrrg nrecl hjrlfrer og

NOT

(,

:ioli ltolrllt

rlur

-

til

a1lc

clct'

I)el

Lrlcv tr.urot nlcset i clagene op til korrkulrenccr-r, ior clet var ticiligt p.l sæs()rcrl

firr en dcl prilotcr'.
Flekvcrrsenrc var ret lcttc at acln-rinistlcle, d.r clel kun virr tilladt hvert l.rnd rt havc e.n kanal, stlvfolgelig skulle clcl t.rscs
Irojclc ior r-rc'lisciprlinerecle iolk som blitcrnc, tlcl Lr.l'c lrrtrgte cle flekvenser de t passerle rlenr pa tr&'ningslranclnc.

Dli tl;r:kt'htrltl

Lre:tLrcl i .rl kr.rn af clr

fri-

:\.ltt vi ikke krirrrrc
.riiiu fi,l.ir ltrti.i. l,,r'.i ir.tl.it Ittrirl:auticr
lLri

rri

crt :1!.r.i r!.lui, url

tlcrc erf.rlingcr iil spor"tcrr Lrarlc nrltt. flvr'os tckrrik.
D.r dct lar forstc \zNI r-nct1 till;rdt n-rokrrstr.n'r'else op til i5ccnr 2-t.rkt, r'.rl dcr seh,følgelig stor o1.rm;crksorlhccl omkring dct.
Har.c'le vi f.rct lydniveauct sænket, oe
rrir-rc

lravclc vi f.-ret c'lcr-r h;eslige rogr-rc-h'ikling rcc1r,rceret? Lydrrileauet val sænket mar'

Stcfano l-ucchi Il.]licn

l\

merl

lrjrlp.,r lirieli.:rr Itil.

kant, mcn dct lå tungele med r'øgen, men
clog rned en tenclens

til det lidt bedre.

Priiktisk talt alle har.cle konverteret til 15
ccnt motol rnecl pipe, (ikke trt fon'ekslc
mcd ttrnecl pipe) og rigtig mangc havrle.
klopsmodeller. Det stole hit var optr'.tkktligt cller meget lave understcl.
Det val ikke den skrre tekniske oplcr.elsc ;rt "n.ærstudere" moclellerne - klur

ganskc f.r lravde modificeret (tunet) p.r
t-t-rodellelne, som ior langt størstcdelcn r'.rr'

fra Hirobo - JII * Kyosho og rnotorelne \'.rr
YS91 og OS91-C Spcc uc'lstylct med Hartori - K&S elle r Ctrrti. M l)2 pipcs.
Der Lrlev anvcndt rotorbladc af r-n.rngc
forskelligc f;rbrikater. På den officielle træ-

kraftigt lip;c pa tr'ærs
af de 2 flightlines, som var placeret utlc i
græsset langs hovedbanen. Den kr'.rftige
blæst gav i'irkelig problemer - knn g.rnske
f.t .rtttorolatiortel tlerr dag, nrerr nu r.rl r i i
ningsclarg b1æste det

gan€!.

Der var selr'føleclig forskc.l pi\ tlc to
flightlines, men vi f1øj skifter.is prer A og B
og det fungeredc godt. På grr-urrl af cle kr
flightlir-res, r'ar cler sai god ticl til afi'ikling af
rturderne-, at der r'.-rr' 10 min. p.-lr-lse til domnrerne efter hr.er 5. flyvning, det gav cn
nleget

lrerc

koncentreret Lredommelse

end for set.

Eiter ior.ic ktrnkur-rence.laq lJr Ller lidt
frr,rstration, ftrl titrltn.rr.t'lJ :.t -\ r li lll. !.le end pa B, r-nin .i.: '-:.i
anclcucl.rgert. ]'.r

l-...i:

vist fl1rr-ring af rnegct høj siandald. Det så
ud som om noglc irelikoptele var så gode,
at de bale val fuldstændig rolige uansct
vinclen!

Der blev tlojet clen kantcr'lc, men meget
pr;ecise flyvrring sorn Curtis Yonnglrlood
t11'r'er, men også clen bløclc og slt'rciøse
tlyvnir-rg som M.rnabn Hasimoto foltjcnt
vandt nred, og som c1e f-leste f-lr.r,er.
M.rn kan syntes om A oe B prroerarmnct
hvad man vil, nren i B (finarlcprogrammct)
c.r dcr manør/rer, soln sch' clc bcdstc kan
"misse", sti clcr var stor spær-rcling p.i finaledagen.
Tro dct cllcl lad \/ære, nlen 3D mesteren
CY lavede ikkc dc bedste Pull Up med 360

sr. irlr'erted pironctte, clet troede vi cllels

slr-rt en tak til RC-nnioncn, som gjordet mr-rligt fol Darrnrat'k at deltage i VM
2003 i Ishikalr,a Japan!
Kaj I{. Nielsen

Til

cle

han ville gøre.
I finalen Lrlev tlyrrringerne bcdørnt arf 10
dommere, og der \';lr stort bifalcl ti1 clc pilotcr, der t1øj cle svaære manør'rcr t-lot.
I dc scks konknrrcnceclage, mccl fin or'st.rnisatiorr og udm;erket ilyvevejr; urlførte

pilotcr fi'a 21 forskclligc lande 251 flyvnir.rger - 5 af de tilmeldte l.rncle kunne ikke cleltagc p-rii gnurd af SARS.
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Foto: Einar Bergsetl.r
og Benthe Nielsen

Landsholds placering:

lndividuel placering:
I

l.Japan

l

2.Tr skl.rrrd

] LS\
I Ii:licir

--,r

viudrctning, mcri sr ;! r ,:
ten og mceet vintl r-rrrrir'-..

.
S.
9.
,

Trcdobbclt r er.lrlilti

Ai de rnange indtlvk r-i fik r-rnder VM,
var det der satte sig dybest, det store engagement japanclnc ndviste.
Det r,.rr en modelflylcoplevelse .rf de
store, og vi er m.lnqs', dcr ser frern til igen
at mocles og konkrrrrere.
Vi h.rvde forlrereclt os rigtig goclt, og
moclclle.mc arteclL. sig og kØr'te 100 'X, l-rvorfor sri klu-r cr-r 35. plads - dc'r skal tra:nes umancrligt meget p.r hor e'r, tlcr tolcrcrcs ikkc svnlige styrebevaegc'lser, dem hirrdc jcg, tle rf,rI e rr 35. pl.1ql5.

::ir C:i:

:

r'--.. C.-.:'.-,.t.:

r.Fr'.-inkriq

h.i:'..i.

(r.C)strig

I-'.r-.:r"t

\\.rr rrc \l.rrur, US.\

T.England

L.rrrcr-rt Lorlbarcl, Franklig

8.Cant-rda

Fabio Livi, Italien

9.Korca (syc'l)

10. Stefano Lucchi, Italien
11. Lcn Sabato, USA
12. Oliver \A/essel, Tysklanc-l
13. Johan Hiir.rle, Tysklancl

{dp
a=

4
I

Ilotorhor etlet fra Hrlimottr's

10.Schn'eiz

ll.Finland
12.Norge
I3. Atrstra licn

S.'cT

llaqle Fret

a

F,X

\\tC IJlack Shark

fr
t3

\l[;\ har f.ret crr klaqe - os dcrr siass lagcl
vi i rcclaktioncr-t n.rturligr,is nrcqcI air or,
ligt - i lrr clll'.rl11
kcn
'I

Her kan din
annonce være!

il'is del cl rrogct ont :n,rli-

!

1 nr'. -1l2(X)i bragtc vi ur altii<cl nrccl
Ironr.rs Ihl,it-rts flottc SI]l(-stt)r's\'.L'\ ('r.

l)crr t'l,rrkoetio

Det betaler, sig

folsitlcn af LrlatlcL
s.nrlrcn urcd clen skrlte cjct'. I)c:r.l't lc
\.r .lcl ikkc konrmct c.t Lrillcclc llcrl .ri Irc-

- den bliver læst!

at annnoncere

lc rnotlr,llt'n.

I or rigt r'.rr

Og se selv

scl{n1'

clct' og-:a

i koloionclt

Kontakt:
Annonceel<speditionen

l(()nr,

rnct til nt st.r, at rlct r al K.rspcr I Iolgr,r; tlc,r'
havdc tagct lil'sitlcbilleclct. I)t,i r,r'' tlt,i r...kc, clct r'.rl Stcctr I rlscnl
Dct cl rcrl.rl<tor.cn kc.l .ri., o: 'i..,li I jt ,.. t)_
Scl l(r.l('r jt,g Lrorl itcr nti:Sutrt.cn llrt,ti lrilitrlct, r'er1 .rl bringe rlcf ltr't.trr er'.

6224 a2 55
ialm. kontortid

Modelflyvenyt

Pt_

DINO HOBBY
l\ltr

4.

t ,.''l

\\\ltiiii

,tt:

zrl \1 rr
i),., t
' . i* :, Scanolnavlens

t,

l\lri.\\\1i!!ti

.:.i<+r: bedste priser.

LøSNING på Find Fire Fejl side 44

\'l.r.ke skal jct :iec ,rt rlcl "krrn" cl in irji
(uilor cq i noglcs ojnc, l.rlrlrl<atcl), ntcn tici
cr cn t-uc.get lrr'p1-rig fejl lros forskcjlige ilorlclpilotcr s.r clellirl tar.cr jt'g clet op. l)1...'

:nr.r skinrrcr-rclc lrcssinrllrosr-tinqer-

tle

r lol-

gcr-nled nar tltr kolrcr cu sL,r'\ () -- sli.rl :.t.ttcs
i nctletra - t'csl nctlclr'.rl C,r'Lrntiel til rlctte
cr', at c1u cllcrs klulnrcr tlinc qr.rnrruitr llcr

itrr mcqc.t og ricntrccl h.rr tlr-r il<kc cir-u riLrr.r ti ()n

:ri ænrpcrrt1 c

c'f iL'l<t str

m sk.r I Lrc:kvt-

tc rlin sclvo. [Ja rlctalLrr'r:ningcns klavc
skal liggc trtotl træt't og rlcn "sk.tlprc." 1.1111
r.nocl skruerr sa kart drr il<ke l<icntnte guur-

mitl,ilcrr nrcrc

1

sc)ulrte11 ct-rcl hvacj Lrosningcr-r till.rt1cr.. Dr,r cr.sa ogs.r uclc or cr.rlct

.tt bostrirtsett Lr.rt'c skar:t'et'sig trc.d i

tr.tct os clcrmcd iar din scn o til

at

Problcru

sitltlc lost.

Fly, Graupnei. brændstof, ARF:
EXTRA 300 LEKI, spv. 1.8
EXTRA 300 S. spv. 1,6
CAP 232. spv. 1.31
PIPER CUB J-3. spv. 1.8
SUPEF AlF. spv. 1,55
SKY HERO. spv. 1.54
TBAINER 65. spv. 1.7
TRAINEF 25. spv. 1,38

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

I-ætrgcrc lcr etitl Pa clitte sct'r ocr

-

()q i r.r,rste f.rlcl cn

noclcl clcr starlig cr hcl.
Stcen Lalscn

Kogc

60

nr orl

clf lr,r c.klr-ib

1

Fo rbræ n din

OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS

195,-

195.1095,895.795.795.695,1

Fly, Graupner, EL, ARF:
BO 209 f\itOMSUM, spv.0,92 m.
TAXI lll. spv. 1.6 m.
MlNl PIPER, spv. 0.75 m.

545.ooq 385,-

gsmotorer:

dæmp.
dæmp,
dæmp,
dæmp.
m.dæmp.
daemp.
dæmp.

MAX 25 FX. m.
MAX 46 FX, m.
MAX 61 FX, m.
N/AX 91 FX. u.
IVAX FS 52, SUR
IVAX FS 70 SUR. Il, m.
IVAX FS 91 SUR. ll, m.

SAITO,4-TAKI ring/mail
Fjernstyringsanlæg:
Graupner [/C-10, komplet 1
Graupner lVlC-12, komplet 1
9 Grams micro servo.
Standard servo, 2

Præmien ... ?

1895.-

typer,

om pris

servo.
servo.

!

1295.1595.149.79.- el. 100.-

Besøg os på: www.dinohobby.dk
Engelsborgvej 46. 2800 Lyngby.
Adgang pa lager kun efter aftale.

Iel.27494A95

795.1195,1595.1995,1995.2195.2595.-

,
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Modernyvenyt

l:

- det er dit blad
Brug det!

Skriv

.
.

cx-r'r

de't cier optager

dig

...

din vndlingsmodel
din sior este oplevelse

o dit mest fataie st1.rt
r den f'lotteste præmic

r dcrr mest besr.ærlige samling
Skriv og fortæ1, orn ligc clct dr-r syucs
er vigtigt!

Stoftil Modelflyvenyt
skal

sr-:rrde's

til grcnrccl.rkkre'rne trg ikkc

tiL

th'e uniorrcrs sckrctar;.rtcr.

Snyd ikke dig selv for glaeden ved at få Modelflyvenyt med posten hveranden måned fra nu af - Tegn abonnementl
Abonnementsprisen for resten af 2003 (ialt 1 blad) er 42,00 kr.
Bestil ved at ud$rlde og indsende nedenstående kupon.

Referater

Pas på dine blade

dcr nrtrtltaqcs mcrc crrcl tr(,rndlr('d('r eitcr et
.lrrangcrllrnts aflrolciclsc, krn ikkc f()rvent('s

Vi har fået fremstillet nogle solide samlebind, der hver k€m runune 12 numre
af Modelflyvenyt - altså to årgange.
Bladet holdes fast i samlebindet med metalklemmer - der skal ikke limes,
>hulles" eller klippes for at få bladene til at sidde fast, og de kan let tages ud
igen, hvis man skulle få lyst til det.
Samlebindene er lavet i meget kraftigt plastbetrukket karton.
De leveres i fem
På forsiden og på ryggen er der trykt

clcn .tnsrtrrsh.rvendc rcei.rktor Si',rtlrcsscr

sitlc 8. C)rg.rnis.:tiursstoi, rr'fcratcr, inrlbr'delst r el.iign. skal clog scndcs til clt' rt'spr'k-

optag0t.

Tekst

lck:trr

atlt'r ercs om muli,Jt i cle krronisk

ionr. I J\ ickstcn: opi;ttnirrg sr r-nkcl

sonr

:llr'::: - ;r":e i ct rcnt tckst-fornrat og
llci. : .:.::..-., :.'rinnteringrr m('rl spaltct
:.r.:r c-.-: l;::: l li:-k, .ri (){5,r f()r tckstt'rncs
\ L.j.\( :ll-.:l,l! :(: ri.: tllltl:t'tlclc\ ct print.

flotte farver

-

"Modelflyvenyt<.
husk at krydse af på bestillingssedlen herunder, hvilke(n)

farve(r) du ønsker. Prisen er kr. 75,- pr. stk.
Ekspeditionsgebyr

Billeder

Vi har desværre måttet indføre et ekspeditionsgebyr på alle ordrer under kr.
u a:':(:!:::-: 1 -' I
, p.r-.';-.v.:'.'.
-..

-.-l -:-'
1::. :

1O0,-Ekspeditionsgebyret er kr. 10,- og går til dækning af portoudgifteme
r.ed udsendelse af bestilte blade og mapper.
\ied ordrer over kr. 100,- opkræver vi intet ekspeditionsgebyr. Hvis du
ikke i'il klippe i bladet, så skriv din bestilling i et brev eller på et postkort!

j-

...'rn'',"'1.:''

:: :. :-. - : -.-- -'
billcdcrne.
Vi k.rn ogsa bruue digitrle. l.i)ilc.i:-: -i:.'
kette cllrr cd-rom, nar c1r cr gcnrt srr:irl:
(.rltså ikkc lagt ind i eu tc.kstiil) i TIFIi ellcr
JI'EG-formatet i bedst muligc
kr,rlitci / oplospillg.
llillcdc'r fla lntemettet cr i si clarlig opløs.
rring, .rt cie ikke kan brugrs. Og husk, at cler
skal altid vccllægges et print af billcderrrc.
Jun. \l(11 u:c..-r.i :-:L.i

I
I
I

Hermed bestrller ieg:
Abonnemenl for res'e:'
blod), pris kr. 42,00

-

[-r
cllcr cr dct blcvct bcskadigct j forscndclsen,
s.i skal du snarcst llcnvendr' dig ti1 dit lokale ;rosthus, som clercftcr skal rckvircrc ct
nyt til ciig ira Østjl.llands Postctnttr.

*kn'lariat.

Ved eventuel udmeldelse

cr.let vigtjgt, at du givcr lreskt'cl til clin uni-

-

'

okr.75.-

n blå [ gul [-: grøn - rød
I Årgong 2002,kr. 175,J -Argong 2001, kr. 150,r Argong 2000, kr. 175,kr. 150,n Argong ,l999,
'l998,
L

r

lrusk at nrcddcle rnclringcn badc til I'ost-

ons ackrotariat

stk. somlebind

i Argong
L-r Argong

Skifter du adresse
i,a:snet og til dcn respcktir t' unitus

2i:3 , "'

i forverne:

Udebliver Modelfl yvenyt

u

ci

og ikkc barc Iacicr r';trc

mcd at lrrtalc clct n.rstc kontinge rrt.

I
n
n
n
n

kr. 150,150,-

1997,kr.
{rgong 1996,kr.
Argong 1995,kr.
Argong 1994,kr.
'l993, kr.
Argong

125,'
125,125,,l00,-

sol"

Folgende enkeltnumre (sæt kryds) d

\-:

N-2

N-3

'::a I
. ::;
-93:
-:3i r! - _'9?i:-l-f
'??',:
1.9?2:-.-Itr
:9?3;
;994:-anLl
'1995:
;
f
tr
1996:!ftrLl
1997:.iffI
1998:ilUff
1999:rI[[,:
2000:!L,IL
2001:Llltrf
2OO2: n Lr Ll
2003:l-l!nf

Nr4

I

kr.42,00:
Nr5

'Ll
rn
IN
nLl
TN
nLl

nn
n

it rl
LtL]
nf
ft
t_ t-,
-al
ff

f

Nr6

ff

ftr
1,,

Beløbet vedlogt i check

Novn:
Adresse:

Postnr./by:
'100,Ved køb for under kr
tillægges et ekspediiionsgebyr på kr 1 0,- til dækning of portoudgiften
Uden lor Donmork tillægges oltid et beløb til dækning of forsendelsen.

rt i'i,,,i

SANWA RC ANLÆG

RC BR,ÆNDSTOFBILER

Sanwa RD-6000

p

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

med

SY bræ ndstof biler

1:1

0

Vr kan nLr levere en hel serie kvail:ets brændstof biler
i skala 1:10. Brlerne der er 90% feerdige. leveres som
2WD eller 4WD. De er forsynet ned en let startende
2.5cm3 gløderørs molor med snoi'estart.

lndeholder
programmer til
helikopter og
fastvingede fly.
Ring efter prospektl

2WD leveres med flg. kaross3re:. Porsche 911 GT,
Mercedes C, Ford Escort Oper Ca r.a & Toyota Celica
4WD leveres med flg. karosseie. Ferrafl F50. Ford
Escort Cosworth & Porsche 91 1 GT

NYHED!

Sanwa RD6000 Super
Dette populære RD 6000 anlæg kan nu leveres
med hukommelse til I modeller

Sanwa VG 600

Vi kan ogsa levere 1/10 b le:4\,'D lJonster Chewy
Truck. I 118 brler leveres
PeLlgeot 206 & Truck.

På grund af sygdom har

Nu kan du fa fjernstynngsanlæg trl priser som for 25
ar siden.
Den gang solgte vi MRC
6-kanal anlæg med 4
servoer, akkuer og lader til
kr. 1 .995,-.
I dag kan du få et helt
moderne VG 600 anlæg
rned 4 servoer, akkuer og
lader tll under 2.000.-.
Sanwa VG 600 har servoreverse og udslagsJustering
pa alle kanaler. Elevsystem er monteret.

juni 2002.

KATALOGER

ww-si

- Hos din rarhandter
eller mod frimærker eller check fr6 v,-tp6vis,2i
Simprop Hovedkatalog 2003 - Ar 53 ia Simprop Nyhedspraspekt 2CC3 OS Motor-katalag - kr ia -

;r

AEROPLAN KRYDSFINER
Vand- og kogefast birkekrydsfin6r i tykkelser fra 0,4 til 12,0 mm.
Pladestørrelse: 127 x 1271122 x 122 cm
eller 60 x 30 cm.
Hurtig levering.

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

Suba'- ":-3za

Bemærk

Toyota Corolla,

vi kort pa lavt gear siden

vi har ikke abent pa lageret. undtaget

Ny version af den populære Shuttle trl en uhøri lav
pns du far vrrkeligt noget for pengene.
Ny type bladholder med 2 punkts montering af
styrestænger. sa du kan have en opsætnrng til at øve
hover og en til at flyve.
Forsynet med større dæmper, som Sceadu.
Halepitch kontrol forbedret
Bladmontenng nu med 4 mm skruer.
Nydesignet melalkoblrng med lang levetid.
Halestøtterne er nu 8 mm ø.
Kan leveres som byggesaet og som semi krt (samlet)
uden molor. F.eks. den nye Hirobo 36 helrmotor.

i

særlige tilfælde, efter nærmere aftale og bestilling.
Telefonen svarer normalt fra kl. 10.00
Udenfor denne tid er der telefonsvarer.

til kl. 13.00.

Brug venligst telefonsvareren. sa kan vi ringe
tilbage, også udenfor telefontiden.
LAGERREDUKTION
Da vi reducerer vort udvalg kan vr trlbyde restvarer
til meget fordelagtige prise!'.
Ga ind pa hjemmesiden

lversta rrnodel S.d k.

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

SILVER STAR MODELS

Ølsvej 35. 9500 Hobro - Tlf. 98 52 02 55
S:

,',-.'.-.',

s r=-S:3'-JJ= s J{ -3d

-',1<'s] for

SIDEN 1948
Byggesæt

til

svæve- og gummimotorfly.

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

't'

MODEL & HOBBY
F'rederiksborggade 2.3 - 1360 København K
Tlt'. 33 14 30 l0 - t t. tt-l?, to. I0-l-1.on\dds r-[KKtt'
rvn u.modcl-hobbl'.dk

BREV

I

iit

Her er svarct på dit spørgsmål:

Hvad skal jeg bruge og hvad koster det at komme
med helikopter?
K)MPLET sÆT NB.1 BESTAR AF:
HAWK SPORT 30
OS32-SXH HELIKOPTER MOTOB+GLøDEROR
GOD DÆI\/PER
FUTABA FFg SENDER + KRYSTAL + AKKU
FUTABA 3OO1 SERVO
CSI\,4180 GYRO + MPX HALE SEFVO
I\,4PX IPD DOBBELT SUPER IVODTAGE
MPX DOBBELT SUPEB KBYSTAL
1400 Mha MODTAGER AKKU
TÆND / SLUK KONTAKT M, LADESTIL

1 795.00
1125.00
350.00
3795.00
500.00
950.00
795.00

125.00
175.00

SUPER STARTER 60

75.00
375.00

STARTER FORLÆNGER UDEN FRILøB
GLØDE STRØM + LADER

250.00

157.25

FUEL HAND PUMPE
GALLON COOL POWER 59;

75.00
146.50
1

AKKU TESTER
GLøDERØRS TILSLUTNING
ELASTIKKER + KABEL BINDERE
SKUI\,lGUMl\,ll TIL I/IODTAGER Ml\.4.
TBÆNINGS UNDEESTEL
LOCKTITE
FEDT

1 SMØBE

OLIEKR;

PRIS IALT

PRISVEDKøBAFKOMPLETSÆTKR:

Tidsskriftet Modelflyvenyt
Strandhuse 4
DK-57 62 V. Skerninge

i

87.00
87.25
5.00
20.00
1 50.00
35.00
30.00
29.0-Q

11232.00
10250.00

SAMME SÆT MEN MED FUTABA 9001 SERVER KR.: 11000.00

ROTORDISG'EN
Amlundvej 4, Lindeballe Skov. 7321 Gadbjerg
fff 7588 5454 I Fax: 7588 5495
www.rotordisc-rc-helicopter.dk
E-mail: rotordisc@teknik.dk - 24 timers service

Bemærk ny telelontid:
Mandag 09.00-1 9.00 - Tirsdag 09.00-15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00-15.00 - Fredag 09.00-14.00

Følg med i ROTORDISC'ens

"JULEKALENDER" fra 1. til 24. december
62

Le

O Mortensen Hobb
\

ffib?
P|CO 55 Fl\l 35 ele'40 roorage'
Måi 40x14x10 mm -Vægt 7 g.
Bemærk max rækkevidde ca.500 m
. Kr.80,-

MINI KRYSTAL

Teddy

Sov.'160 mn -Troudsprs

........

Kr.350.00

micro-JET
Spv.660 rnm

Kr.495,00

NANO 56 FM 35 eller 40

modtager

Kr.340,l\lal 51x32x12 mmVægt 19 g.

It

KRYSTAL

Kr.70,-

'I
g

,5å.

I

Nu også:
*:;,:':i::,,:t;,,;::,.:l:,':':,:;i::.,,:.

MICRO DS8

Fl\l 33 eller 40 modtager . . . Kr.435,57x31x18 mm, vægt 209
DS
. . Kr. 70,[,4icro DSB
l\,4ål

Krystal

Joker 3AM modtager
Kt.220,-

AlVl27 eller 40

55x37x14 mm,
vægt 19
N,4al

Krystai

g
.

\"s,nn,
,.,,.:

.Kr.50.-

',',",,,.',,,-lil$

Emile Robin. Lær'gCe 6C5 mrn

l- q A

THOR KYSTVAGT Kr. 2499,-

*
ore ,

l,F,&
;"r= Piccolo

.

Kr,

825.-

TNDENDøRs HELTKoPTER

Fun Piccolo + Piccoboard Plus + 2 Micro-server +
Lade + Flyakku + Sender + Krystalsæt + Easysim.
Kr. 2495,Leveres ogsa uden sender og kKrystal sæt Kr. 2095,Tlilæg for færdigbygget model
Kr. 175,-

-"ffi
2 takt motor
frndes fra 2,5 ccm tiL 29,9 crnm
Pris eks. XL-52 8,50 ccm . . .

WEBRA SPEED
91.P5 AERO
KR. 1995.-

4 takt motor
f rdes fra 5,0 ccrn til 64,0 cmm
Pr s eis, XL-52FS 8,50 ccm

.

Besøg vores internetside på:

www.leif-o-hobby.dk
. , , . Kr. 1450,-

Sprængfyldt med informationer til hobbyfolket

Alle priser er incl. 259å moms. Der iages forbehold for trykfejl, udsolgte varer. valutakurser, atgifter og andre forhold der kan indvirke på prisdannelsen.

ABNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG KL. 13.00 - 18.OO.LØRDAG KL. 1O.OO-12.OO

iiSrFI

I !+-r i

iqFi'f

-i[iFif, Ei'i i"l I EL::;Ei';
1'ff8:'l'i..iE.-i j f
;'fffi t.iE:jTEEi,iJG

tI6L-] cr

S..''
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i

RACE R,KøRER, JAGERPI tOT
ELLER TUASKE

II EtI KOPTERPI LOT!!
KYO?HO HELIKOPTERE:

9R60, NEXU9 46 & 50!
ALLETIDERS FLYVER

LINDY 25,

eæt, helt

6odt begynder-

itræ

*'ar7

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

1995,

s.FXul

2 m svævefly, komplet,
m/fiernøtyrinø m.m.

":7/

Renault Megane - utrolig atærk bil
med aluahaoaie, fart op til 50 km/t..
Ko m p I et p ri e m /fje rn betje n i n g,
batterier, laåer m.m.

Fra

r-

1798

Fra

l00or-

KYO1HO U9A-1 MON,TER TRUCK

MC komplet

inkl. RC,
9uzuki eller
Honda

1998,-

l:1O EIL med ualgfrit karosseri,
komplet med RC, akku.,

Iade'r

m.m.

KUN2398

,-

RC motorcykel l-5, topkualitet,
aluhjul, chassic oø monoevinger.
Pris med otandard-tilbehøn
m oton epeed kontrol, akku-lader
RC, m.m, Over 5O km/t

import og etort lager af,alle ty.per opladeligs
batterier. 9pecialpakker fremøtilles
efter opøave.

Vi har eqen.

Riltø.og hør om prieen

*,*::::-

/:,,,;Y!:
vi har det meøte.

Rc- hobrbu:
by: AUT0

& SURF A/S

Jofien2-6893 llemmel

5685,-

Incl. modity tilbehøn

over eo

km/t'

6885 r-

IIUSK ALTI D:

Vi

har reaervedele

til

alt, hvad vi øælger!

Tlf. 75 28 04 55 - Far: 75 28 05 O0 - inlernel: www.auloogsurf.dk

