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Storten på en god hobby storter
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Permox 48O 7,2 V
5UPER TILBUD
58. - stk

kr.3998,
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MULTIPLEX COKPIT se.t med 3 servoer, akkuer
på 1500 mHo & loder kr.2898,-

For folk der rkke lever r slenolderen

loder
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sæt meci 3 servoer, okkuer &

kr \748 -

Multiplex en god måde of gøre det nemt
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JET Combqt

- kr. 598,-

MULTIPLEX Servoer

MS-XZ
MS-X3
M5-X6

Servo Kr. 198,Servo Kr. 179,Servo Kr. 1O5, -

MULTIPLEX's nye bilrodio

CAP,GO

-

3/4

MODTAGER kr.385,MODTAGER kr.425,MICRO IPD MODTAOER kr. 698,MICRO IPD Ds MODTAGER kr.798,RX 12 DS IPD MODTAGER kr. 1248,- modtoger

PICO

?IcO 5/6

- Nu på loger

PROFI CAR 403 Vario Kr. 7957,OO
PROPI CAP.7O7 Vorio Kr. 2868.00
5øgode ?6

- kr. 1198

t,ilr

Vi hor altid et stort udvalg of Futobo Sendere pd
loger FUTABA FC 18 med 1 servo kr. 3548,FUTABA FX 18 SENDER 5ÆT kr. 3098
FUTABA FF 9 CAP SENDER SÆT kr. 6598,Ring og hør om ondre modeller.

Ringsted TLF. 57 67 30 92
Hjemmeside www.witzel-hobby.dk
Åbningstider mondog - fredag 11.00 -17.30 lørdag 1O.OO - 13.00
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BEGYNDERTILBUD
DEN RIGTIGE START
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PIPER CUB J-3 l:55
PIPER CUB J-3. 19i5
PIPEBCUBJ..Q 22å0rm
PIPER CUB

. ..... ..

J-3 20å5. AFF 6.5-13 cc

ELECTRL CUB I5C0

.

nm.. .... ..

909,.
1.365,.
1,895,2,350,.
695,.

- far cer scm med stor lnleresse og cmhygge gr:l s:'v bygger sin model, sa han kencer he, er c nd r n]odellen. Det er vigtlgt at
man \'ælo:: et byggesæt af hoj kva ilet og
med e:r cfdert E velledn ng til, for at opnå et
qcor €: rr - at Spa'e Taske 200.- rr. pa et
byggesæt af er darl g kval tet, kan resultere l
mange ærgelser og i at man kornmer skævt
lnd pa hcbb)'en. Vort bud pa en god begynderncoel kunne være en PT40 Trainer fra
Greal Planes der flere gange er karet med
arets oedste byggesæt.

-

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

AT-6TEXAN 1517 mm.

AFF63-13cc

.........1.595,.

Spv. 1820 rnm

EXTRA 3OOS WAGSIAFF 1/4 SC
ABF for25-45 cc motor . . . .. . .. .
EXTRA3005. 1470mm
EXTRA 3005. 1680 mm . ... . ..
'1470
EXTRA 3005.
mm ARF . ..
EXTRA 3001 1/3 scala. 2530 mm

.. ....

e6
.. . ..

4,395,.
1.140,1,535,.
2,195,.
3,995,-

ELECTRO STREAK ARF

Pris med Oracover beklædnlngsfolie,
tilbehor og lrm
kr.1.098.Prrs med komplet slartpakke hvor ALT er med
Super Tjger 45 motor.
lVultiplex Picol ne RC-anlæ9,
opladehge accuer,
ladersamtglowdriver......... kr.3.595,ATternat v med det nye Futaba 6EXA

......

computeraniæg

r;o

g a;':rr{'op og'æ'd gbeklædte vlnger 0g ce: er r.cior. propel og fartreguatormedisæliei....
1.295,.
prls incl.3 sik. CS12 m cro servcei. . 1.795,-

Mode en e'

......

::læ

......
.

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

........,...1.995,............1.595,-

kr.3.795,-

EN GOD START
- hvrs man ikke har faet bygget sin model og
gernevi i luften i en fartvil AVISTAR 40 MKll
være et godt valg. Modellen har en god storrese. 1520 mn. sarrt el assyneirisk vingeprof L der giver den nogle helt specie t gode
ULTBA

S?CFl

Denabsoutbedstesimulatorpamarkedet...........

fLyveeqenskaber.
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[/edUSBlnterl nkControler-vælgsevornduv

" r ('

BElv4ÆRKprisnukunkr. 1.995,benyttedenmedfolgendecontrollerellerdn

1325..

kr. 1.395.-

S-:::T

llr kzn nu tgen levere Super
Ttgre moloter ti! rimelige ptiser.
KLristfyfor65-85c:
lncl Super T
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kr.3.595.-

"#

l

EN GOD START MED EL

\,

SUPEN TIGRE'

.

.

T gre G 4500. u/ dæmper
T gre G 51. m/ dæmper

Tlgre
T ore
T gre
SuperTlgre
SuperTigre
SuperTigre

1,260,1.020.-

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

989,00

1,330.-

Tproa4,ri
S:ll-3{
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.l.pF er en 2 m elsvæver (færd g::*,.. væreen god begyndermodei.
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TIGER MOTH, 1803 mm.
ARF 10-15 cc .

GS 40, m/ dæmper
GS 45, m/ dærnper
G 61 K, m/ dæmper
G 61 ABC, m/ dæmper
S 75 K. m/ dæmper
S 90 K, rn/ dærnper

- Spørg Avionic til råds, hvis du tænker på nyt fjernstyringsanlæg.
Du vil hos os altid få et godt tilbud og vi lorer de kendte mærker
FUTABA - MULTIPLEX - GRAUPNER, HITEC og SANWA
Der følger dansk vejledning med til de fleste anlæg nar du kober hos AVIONIC

755.-

SPIRIT 2000 mm
SPIRLT 2000 mm ARF færd gmode
SPIRIT 100, 2520 mm .
SPlRlTELITEGFK, ARF,,,.,,..

Super
Super
Super
Super
Super

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

FJERNSTYRINGS.ANL/EG

Kåret som bedste svævemodel pa arets
Niirenberg Messe

SPIRITELITE2000mm...

g'e 3.: m' dæn]per

Srce: T gre G 20123, m/ dæmper
Srper T gre G 3250 u/ dæmper

,,

:.

1.695,-

startpakke rned
dRC anlæ9 . . . .

.

3.295,-

olex Pico'aniæg

.

3.49s,.

Fllata

6EXA
3.695,-

2.995,-

A

ie,::i ., n:J iUt

clex Cockpit anlæo 4.295,-

MoDELLER

T-348 Menlor

Spv.2030mm ........

2.570,-

P-47D THUNDERBOLT
1:5 spv.2160 mm for35-70cc.

2.545,-

...

P-47D THUNDERBOLT
1:8 spv. 1600 mm for'10-20cc,.,. 1.890,STINSON RELIANT
Spv.2550 mm for 17.5-35 ccm. . .

SPITFIFEMK lX,

.

1600mm.....,

3.545,1.890,-

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

II\VIONIC I .

Frichsvej

25

.

8464

Galten

AVIONIC har åbent hverdage lra kl. 10.00-18,00. Lørdag efter aftale, Du kan
se hele vores varesorliment på websiden og bestille direkte derfra, men du er
naturligvis også velkommen lil at kontakte os pr. telelon.
Vi holder lukket fredag den 2. januar.

. Tlf. 86 94 60 88 r

Fax 86 94 62

88

.

lnternet adr.: www.avionic.dk

www.hobby-vvorld.dk
lndendørs flymodeller

Indendørs helikoptere

Nyheder

Radioudstyr
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Pico Stick:
Med GWS IPS motor/gearsæt og propE
Spv. 97 cm,

'.?

lkarus Piccolo Fun:
lndendørs he|kopter med modtaEer
fadregulator og gyro
tre kr. 1995 -

4i

Park flymodeller

GWS 4 kanal sender:
Nled
. kun kr. 350 Batterisæt til GWS sender ..... kun kr. 143 -

krystal

Easy Star:
Nyhed
Pedekt el'oegyndermodel ; robust Elapor
gumfllrskum Spv '137 cm, med Permax
400 motor cg propell
kun kr. 525.

Pico J3:
Med GWS IPS motor/gearsæt og propei.
Spv. 10'1 cm, .............................. kr. 375,-

GWS Pico 4 kanal modtager:
Samme som Graupner XP 8 .......... kr. 200,GWS Naro 4 kanal modtager: ...... kt.225.

E-Starter:
Nyhed
Billig el-park begyndermodel meC
krængeror. Spv 96 cnr, mecl:170 motof,/

,,

gearsæt

.

kun kr. 360 -

(\
Tiger Moth:
Med GWS IPS nrotor,lgearsæt og propei
Spv. 81 cm, .. ....
kr. 455

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

Coyote:
! i! ela!:nt

Nyhed

svævenrodel nred krængeror.
hlN kr ,168 ,
'E-.: -:'1-;-,a, S.., '-12 Cr
r-^-:
f-a:j ;c: e,r,t3icf cg
s:1ir-:

. :ac.aaa:
-

<iri i' 52ii

GWS l\4icro krystaller til ovennævnte
modiagere, kanal 60 - 82 ... .. ... kun kr. 67.-

-

Tilbehør

Tilbehør
Funny-Park:

Nyhed
Slov lavvinget el-park model med
krængeror Spv. 85 cm. med 370 motor/
qearsæt .....
..... . .... kr. 390."

GWS/Supertec Pico 6 gram seruo:
Standard .........
Nu kun kr. 149.Pico BB med kuglelele .......... ..... kr. iB0,-

Gws/Supertec Naro
GWS IPS motor/gearsæt:
Samme som Multiplex 150 sæt. Leveres
med forskellige gearinger ........ fra kr 169.GWS IPS Twin motor/geårsæl:
Med 2 stk IPS motoror. Leverss med

forskellige geåringer.................,.. kr. 231,GWS EPS 100 motor/goarsæt:
280 motor. leveres med forskellige
..
... .. kr. 90,-

gealnger

Starlkasse, byggesæt.......
Startakku 12 v. . .......... ..

Starter.........
Power Pane1............. .. .
Fokker:
Flot el-park model der ogsa kan bruges
indendørs. Spv 94 cm, med 370 molor/
gearsæt .,.......
... kr. 295,-

.

...

Brændstofpunrpe. fra........

Glødehætte.fra.........

...

Splralslange

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

kt. 247.kr.195.-

ovennævnle ge3isæt

x 1200 H/D

LtsPoly, 11,1

volt

[,1S-X3 Å: i 55 -

l-.n

Tilbudspris for startkasse byggesæt og

tiltJehør...

tandhlu geatranrmer og aksler lil

3

Samme som N.4ulliplex

250 kr. 185 k( 122.kr. 45,kt. 42.-

....
....... kun kr. 950.
Stankasse, samlet og nralet. uden

Vr lagerforer propeller, sptnder motorer,

\t

cws/Supertec Naro Max 14 gram seruo:

kr

.......

kun kr. 330.-

.

kr. 88.kr. 93,kr 85.kr. 95,kr 208,xt 252 xi 264 297 kr 335 kr 195 -

gram seryo:

trlbehør.

GWS EPS 300 motor/gearsæt:
370 motor, leveres nred forskellige
gearinger
..... . ... ... kr. 138,-

Bstteripakker til m€d JST stik:
6 x250 2i3AAANrCat. 7 2 wl..
7 x 250 2/3 AM Nrcac. B 4 vc I
6 x 600 AAA N i,lh, 7.2 vc I
7 x 600 AAA N N1h 8 4 vo t
2 x 560 LiPoly, 7,4 vo t
2 x 600 H/D Li-Poly, 7.4 vcil
2 x 1020 Li-Poly, 7 4 volt
2 x 1200 H/D LtsPoly, 7,4 vo t
3 x 1020 LiPoly, 11,1 volt . . ..

I

Samme som l\,4ultiplex MS-Xz ... . kr 150 Naro HPIBB med kugleleje ....... . . kf. 170 -

Slow-Stick:
Stof og langsom el-park model der ogsa
kan hruges indendørs Spv. 118 cnr, med
kr.310.370 motodgearsæt

Vi ønsker alle en
Glædelig jul og et
Godt nytår

Se vores webbutik på internettet, nu

Flight pakke til indenders modeller:
2 stk. Gflls P :: ::-.::- G'|VS Pico 4 kanal
35 mhz nrc:i:J:: .':: nilstal. 8.4 volt 250
mah NrCaC h::::' :l G'."'S lCS50
fartreg!:a:: i
. Nu kun kr. 745.-

med 3000

varenumrer og 2000 farvebilleder.

llobbg Ulorld
v/ Birgit og Erik Toft. Elvirasvej 1.7100 Vejle. Tlf. og fax 75722295
e-mail: hobbywo@post5.tele.dk
Aben: Mandag . fredag: kl. 10-13 +15-17.30 - Besøg uden for nævnte tider efter aftale.

kun kr. 795.-

vi sælger kvalitetsanlæg og radioudstyr
fra bl.a. Futaba, Multiplex, Graupner,
GWS, Schulze og Sanwa.

Vi sender som postordre i hele

landet

sælger kataloger fra :
Graupner - Multiplex - Robbe - Simprop Flair - Great Planes - Slg - Jamara - Krick
Vi

Forbehold for prisændringer!

-*^*---"--+.
out-door

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

JULElilbud pa Hornet:

Borstelose molor til in-door/3D

H0RNET roior.49 cm mIGFK rotorbl. 995.Heli + Gyro + 3 C1041(BB) servoer
1 995.CP upg'ade iil hornet(Collective pitch) 650.-

PJS 300SF 3D. 309 til 2 3 x

625,-

PJS 550E 3D. 509 til 3 x

675,-

.t
- at

Hale tuninq. (4 dele): E030.C

235._

Hovedrolor tuning: E043.4

1

10._

TILBUD 150,-

Rotorhoved I Alu. : E044.A

5509

PJS 3D 550 moior vægt 509.
675.trust ved 9A pa I KAN650 eller 3 Poly-celler.

C.
C.

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

t, . *_i
J.',/I
G--Ja

/:

Axi / Jeti / JPS / hacker I
Mega / LRK i Plettenberg /
Schulze /TMM

475.-

€s

.,
^*"_
:-','

servoer

1650.2795.-

Vi lagerforer alle reservedele lil HORNET ll!
Vi flyver selv med en Horne't / Logo 10 og

Junror byggesæt af depron med motor
gear. klappropel og iartregulator.

NY lader:
V3 har

Aerofly professional + interfacekab.

Lithium

EasyJly
Gamebird + Add-On

Program

V3

ISt6'33Cd 5,54, 1.30 ce ler, 2 udg, 1,359..
1S16.533i, i.!A 1.3C c?:ler', :
:,335,.
rS-:-:3::.-:35,.
c:

ud!
::A '.:: :' 2::g
',,'-3: -:- -- :'::'3-',e's cr 6.xx
-:::-- -:-:t-'-.- . a-.2:!

:i.i
byggesæi a' :::': ^ 3::'. S:

.1.495,-

NYHED Game bird styreboks med

flysimulatorer
CD
Add-On, CD til Easy-tly

375.520.-

195,320,-

Aerolly

ffi.r*rY

l,1C-12
l.lC'-

Cockpit

2 : s :::::r ned

akku

l.iC-i2 CorDUlei'anlæg med
l.lC'22 Cor,"putersender med
l.lX-22 Computersender med
Pico lrne sender og
Cockpit sender 7k med

, --: : -'i =":'' -:-='.:-'-Z=.

flyveklar vægt i 3ig

'1

R700

150.-

1795.-

akku 4795,akku 5350,-

modtager 1125.akku
1595.-

-:t -,':- :::, :: .

'-G€f 3,.'"i
- -!t:
' ,1'-'

q

?:.

a'-

-

Lithium Polymer celler, løse med PCB

6.8A)

340HD. 340 mAh. 9g (20C 560, 560 mAh, 129 laC - 2.24)
700HD. 700 mAh. 159
1200HD. 1100m4h, 229 (6C - 6.6A)
1500HD. 1500 mAh, 339 (BC - 12A)
1900. 1900 mAh.40g (4C "

(BC'5,6A)

550,-

Tiny Funflyer byggesæt. laserudskarei 4;5 .
Delta STAR 500, CNC udskaret
395..

Rhino

FLYSIMULATOR med Game Com-

ES

Chicco

\.\

525,1.125.-

kan derfor vejlede dig ogsa efter kobet.

O6

Mouse byggesæt, spv. 60

(Kræver elevstik I din sender)

Easy'fly flysimulator
Aerofly professional

lntelli Control 5A,'1-25 celler.
1.085,- Expansion pack vol.1 til
lntelli Cont. vers. 1 + 2 kan ikke opdateres.

6ru,.@

I

Pots byggesæt af C:c'c:
klappropel og fa"r';gi .::'. S:
flyveklar vægi 2509

FLYSIMULAToR med interface kabel

til senderen

mander (styreboks)

550.-

pitch

klappropel og fai'i.ec-

Expansion pack leveres gratis med
Aerofly prol. sa længe lager haves.

Børsteløse lartregulatorer og motorer fra
alle de lørende producenter.

HORNET med collective
Heli + Gyro + 4 C'1041(BB)

Chicco

-- .,E.
r.t

å

6{.W48}-ft

\,.

Li'Po
Li-Po

cm

træ

425..

Å'-tl
.\

cm
cm
Cobra, EPP 3D model spv. 78 cm

2 x 340HD med stik, 229

360,.
385.-

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

3 x 600HD med stik, 429
*'*.'.<%

36

kunstf.

t

2'3 Li-Po celler
4xt2212,x.579 iil 2-3 Li-Po celler
Bagmonterrngen cg propelnav

AX|220B x. 4bg

.l-'

\'

(6.8A)

.f

"-1 r=

'a

(3.64)
(6.6A)
(6.6A)

2 x 1200HD med stik. 4Bg
3 x 1200HD med stik, 709
600.-

De trækker a l: crcceiler pa 9x4,7-1Ax4.7
uden brug ai q:ar

-*t

120.,
135.-

500,-

onsker at fa vejledning og service.

150-

Det nye hit

175.-

inden for
MicroServoer

295.'

345.-

D5.4 Micro servo 9 Ncm. 5.49 pr. stk. 160,pr. stk. ved 4 stk. 150.-

495..

Servoen har et lavt stromforbrug

420.

Mal:20x8x17.

V/ Jan Abel. H.1ørringvel '145D
99OO Frederikshavn tlf 98 43 48 72

550,.
15.-

365.-

gram

t ['ot"u jftg Bt t q"ifimznt

525.1

sf

gram

Kob dit schulzeudstyr der hvor du også

2 x 600HD med stik, 2Bg (3.6A)

t
sr.'

oÅ

æst

Schulze A435, 4 kanaler, 6.5
Schulze AB35w, B kanaler, 13.5

Lithium Polymer celler, færdig med stik

cn. 3D
Borsteløse motor til lN-DOOR13D

875.,
med speed 300 motor. gear, propel og
regulator. Anvender 7 celler HR-720 AAA

cm

æ-

\R
Llicrobar

Eagle

TOM vinge med sp 280, spv 73
Rhino vinge med sp 280. spv 68

7.6A)

110.-

Telefontid:

Forretningen:

Mandag 14.00-20.00

Mandag 15.30-20.00

Tirsdag
Onsdag

Tirsdag
Onsdag

14.00-18.00
14.00-18.00

lnternetbestilling er aben dØgnet rundt

15.30-18.00
15.30-18.00

Lørdag efter aftale

Sijmi-sCale model til skræntflyvning
og flyslæb. Kan udrustes med
optraekkeligt landingssiei og \.^./ing leis

Glasfiber krop. vinger og hojderor
færdig beklædi
Bestnr. 4550 Huttigbyggesæt

4

f

Udførlig beskrivelse
iGRAUPNER'S

hovedkatalog FS
med nyhedskatalog

UPDATE
Spændvidde

3e

1500 mm
Flot SAL-HLG fra den nye generatiO
Vinger og krop af glasfiber/CFK.
Bestnr. 4536 Pakning med færdige

.'GfiauPNER GmbH & co. KG
:r,Fltsgtlåeh 1242 ' D-73220 KirchheimÆeck ' www.graupner.de
F
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Pris Kr, 26tL,-

..{

-4Æ$
..o

Vægt: 33009
Spænd: 1600mm
2T 0.61 eller
4T 0.70-0.91
Flaps og optrækkeligt
landingsstel

>$

ft

T':

r

De fleste modeller leveres med
optrækkeligt landingsstel

lntrsducerer THE WORLD MODELS ARF i Danmark
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Vægt: 34009
Spaend: 1520mm
2T 0.61 eller
4T 0.70 - 0.91
Flaps og optrækkeligt
landingsstel

w
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Pris Kr. 2664,Alle modeller er beklædt med OM-COVER

World Star-40

Super Stunts/Stick-40

Piper J-3 Cub-48

+-

'

ft
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€

}
" -- Kr.974,Spændevidde: 1690mm
Vægt: 25009

/

ZT 0.46

Fun fly med aerobåtik potentiale.
Spændevidde: 1700mm
Vægt: 2500-28009 / 2T 0.46
Fabriksmonteret hængsler på alle
rorfl ader, funktionelle flaps

jtt

-!*----\ :*ååEb
Kr.

1379,-

Vægt: 18009 / 21 0.4O - 4T 0.52

Ultimate-30

.4F-

Kr. 1550,.=..

Kr. 1300,-

;

Spændevidde: 1440mm
Vægt: 27009 / 2T 0.46 - 4T 0.52
Spændevidde: 2040mm
Væot: 6380o l.,llr,,
2T 1.60 - 2.1

Spændevidde: 1440mm
Vægtr 25009 / 2T 0.46 - 4T 0.52
Lav-vinget aerobatik træner
Top kvalitet balsa og krydsfiner
konstruktion, malet glasfiber cowl

Kr. 4162,-

Vægt: 21009

\, fi-

/

2T 0.40

- 4T 0.s2

P-51 Mustang-46

Spændevidde: 1460mm
| 21 0.46 - 4T 0.52
Optrækkeligt landingsstel

Veegt: 27009

Extra S ports-30

'-&-

Kr.2122l
Spændevldder 2040mm
Vægt: 33009 / 2T 0,61
Er nok en af de største ARF
trænere på markedet idag.

r:ss,-d

. : ÆF*

Kr. 1716,-

&

il

f

Cap 232-46

Rambler-30

k*"-,,*---

d

Spaendevidde: 1800mm
Vægt: 25009 | 21 0.46 - 4T 0.52
Topkvalitet balsa og krydsfiner
konstruktion.

Super Sports-4OS

Super Frontier Senior-46

Sukhoi-30

*v
1486,-

v

Spændevidde: 132omm
Vægt: 20409 / 2T 0.40 - 4T 0.52

Vi forhandler: Graupner, Kavan, Krick, Schulze, Robbe, Multiplex, Hitec, Jamara, GreatPianes, TopFlite, Futaba,
Sanwa, Webra, O.S, Moki, Saito, Hatori med flere.. Og selvfolgelig hele TWM's serie af kvalitets tilbehsr.
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Tioels Andersen fortæ1ler otn sin Sukhoi
at den er af fabrikatet Bvron. Det amerikanske firma har bådc lar.et en stor model
(2,5 m. spænct'icldc) og en lille model (1,6
m. spærrvidde), og det er den lille Troels
har fået fat i. Han htrr ikke sclv bygget den,
men købt den brugt hos en hobbyhar.rdler.
Tioels har brugt en del tid på, at få malelinier skarpe, lavet spaders undcr vingerne, sat positionssigte på vingetip og pikrt i,
lavet trimklapper på ror mm. Kroppen og
unde-rstel er i glasfiber, mens hoved- og
haleplan er i balsabeklædt skum. Der er
sat en OS 120-FS 4takter i dt'n. og tlei er
bestemt ikke for mc'gt't. \'lotoren er iorsr'net med en ekstrad.r-nper, cla den cltct
hans opfattelse mcd stand.rrdpoftetr alcne
knalder r,rrinreligt meget. Dæmperen købte Tioels i Dortmund, og nu lyder mociellen bare rigtig godi. Den veier knap 6 kg,
og det er lidt vel rigeligt! Men Troels {ortæller at den er ganske velflyvende, når
man har'lært dcn at kende.

Den enes endeligt
r den andens o.. opståen!
"Portræt"

af Great Planes "Electro Streak ARF"

Peter Høyer Hansen, Modelflyveklubben Gudenå har omskrevet det gamle ordsprog "Den
enes død den andens

ver vi ordet

til

brød" til "Den enes endeligt - den andens opståen", og herefter gi-

Peter.

En lidt ældre (arvet) Race Rat levede
længe nok til en flyvning på 20 sekunder fatalt styrt, alt knust. Det gik op for mig, at
en model med nogen bedre sr'ær'eegenskaber nok var sagen, samtidig med at linier i stil med en pylonracer var ønskelige.
|eg afsøgte markedet og fandt efterhånden frem til 2 alternativer, begge lidt ældre
konstruktioner, men med gode egenskaber og meget smukke linier. Det måtte bli-

ve enten Robbes: Speeder E eller Great
Planes: Electro Streak.

i

1

å

T

Afsted til Ar.ionic, der dog ikke lige har'de de trer.neldte proclukter pa hr{derr. Ok,
s.r trc'stilltr vi clerr c1.r Lrarc. I ibrl.inclclse
mctl prislistetrps!.-:g ctc. i.in.1i vi uc-l af, .rt

Grc;t Pl:nr= i..r nrligt ir:r'rir- -nc-ii e.n modr'ITlc. \-t.i>irrl'I :i Elcttrtr Stre.:k pa marke'
dei. rrm er -{RF mtrlel- I rlenne nle udg.lvc'med glasfit'erkrop, medfulgte i or.rigt
båclc'motor og regul.rtor, og clet til kun ca.
l0l,- kr. mere, end det lidt bedagede byggesæt kostede, hvortil jeg så skulle købe
bekl.edning, motor etc. Det ændrede med
et min indstilling, og bestilling blev afgir.et.

Nu er det ret dyrt at få sådan et samlesæt hjem fra USA med fly - så tålmodighed - ca. 3 måneder efter ankom pakken
med skib.
Hvad indeholdt kassen?

De fleste læsere af dette kender glæden og

spændingen ved at sidde med en nylig
hjembragte kasse med modelflyindhold.
Hjem med den - den skal åbnes, nu!
Og jeg blev ikke skuffet - som vanligt
med byggesæt fra Great Planes ( i dette tilfælde vel mere et samlesæt) er produktet i
en god kvalitet, der er hvad der skal være,
og vel nok markedets bedste instruktions-

bog manglede heller ikke. Selv til denne
meget færdige ARF model medfølger der
en bog på over 20 sider, med masser af

fotos der sikrer, at også ikke engelskkvndige uden problemer kan samle flyet.
Efter mine begreber er der her absolut tale
om en ARF, selv huller til de medfølgende
hængsler er lavet, moioren lige til at skrue
i osv. GP mener den skal kunne færdiggøres på 8 -10 timer, hvilket virker meget troligt på mig. Jeg kan dog ikke gøre det på
den tid, dels skal jeg altid lige rnodificere
et eller andet, og dels arbejder jeg langsomt. Bl.a. anvender jeg hvid lim, hvor jeg
kan komme til det, er overfølsom overfor
Cvano, og r"rndgår helst epoxl'. Tørretiden
sinl<er pr66g5sen, men det gor mig ikke
noget.

Motortest

Den medfolgende motor er af

Speed

550/600 størrelsen og typen - regulator og
propel ubestemmelig - det er jeg utilfreds
med. Der nævnes ikke med et ord, hvad

motoren har af data, eller hvilke data regulatoren (udover BEC) har eller hvad det
er for en propel der medfølger.
Man får blot at vide, at motoren er en
550'er og propellen 8x5, og at man ikke
bør benytte mere end 7 celler. Punktum.
Så jeg måtte naturligvis i gang med selv at
finde i hvert fald nogen viden om forbrug,
ydelse og lignende.
Propellen der er af klapfypen, virker til
at r'ære i god kvalitet, og minder meget
om en 8x5 AeroNaut. Motoren er af en ri-

melig kvalitet, fint udstyret med indvendig kølefan. Regulatoren er udsfyret med
stik af en type, ieg ikke benytteq, hvorfor
disse straks blev byttet ud med de grørure
fra Multiplex.

Great Planes oplyseq, at den flyveklar
models vægt er 1220 gram = 55 grldm'i
planbelashring. Jeg vejede delene + mit
udstyr og fik en vægt på ca.1275 gram =
58 gr/dm'?. Da der er tale om en flyvende
mellemting af en minisvæver og et kunst11

i 1 r.nirrnt, og clen blcv ikke siærlig
r..rrrn, så tlor irrdbyggecle- kølefan r.irker
eftel irensigten. S.t rrr i,idste jeg c1a lidt rtrn
vclelse - tlytctid - stil rrrrn.
kø1ing

sperimellt jeg ikkc har provet før, og ikke

Samlingen

mere opmærksom pir onr kro;-rprgn nu s1
helt lige - end jeg var.
Son.r bekendt udvikles err del van.r.re. i bade
motor, r'egulator og accLl, derfor har t-lr'et
da også et fint stolt luftindsugringslrul i
næser-r, men, men, dcr el overhovedct ikke
noget afgangshul!

Fø1ger man ir-rstruktionsbogcn,

r'il

se'lr. en

uør'et rmrdelbyggcr ikke f.r problemer. Jeg
kan ikke givc noscn anvisninger, der er bedre end de, dcr fi'cmgår af bogen og vil
derfor mest holdc mig til et par, efter min
mening, nødvenci i ge modifikationer.

Det irrclcltoltll krsren

til rådighed.

Krængeror skal påmontcres, og ti1 det bcnyttede jeg de meclfølgcnde fiberh;cngslcr'
som jeg supplcrecle med krænserorstape
på oversiderr. Mrrgesamlingcn har jeg for-

Ok - til testbænken. Mecl 7 ccllc.r N-

stærket meci glasfibertr'rpe. Vingen er ellers

150 r'r,att pr. kg.

r'ær'

Så r,irkningen af indsugningen må r,ære
meget begr.enset. Det kunne jcg ikke ler,e
med, sui jeg har sar.et e-t hul i kroppen på

oversiden bag vinS;cn. Uclgangsl.rullet er
lavet lidt større end indgangshullet.

Yingen

fly, r'il lcg mene, at der bør \'.cre mindst

rigtigt hrrde kaste rnig ud i - tlcrfor,

til

Radioinstallation

Ktrn et enkelt problem, idet siderorct skal
styres via dobbelt wiretræk, og de rncdfølger.rde stålwire er sti tyrrde, at de ikke karr
sknres fast i de medfølgende servofæster.

1700scr trak jcg 7,8Yx23A = I80 rvatt og et

forbcredt meci hul

statisk træk på 625 gram. Hr.is vi ansltir
den færdige r,ægt til 1250 gr.rm, be.tycler
det, at det medfølgende motorsæt nred de
anbefalede 7 celler yder 1-14 watt pr. kg og
trækker præcist 50% af flyter'ægterr. Det
iigner en tankc, og den skal rrok f'lyvc. Flr'vetid ca. 4,5 rninr,rt på fuld sklrre
Jeg kunrre dog ikke dr, nris - ntotorerl
skr.rlle prlrves med 8 ccller. D.r jcg irrgcn
data har pa regulatoren, r'ille jcg ikke p;i
dette tidspunkt tesie den med mere cnd 7
celler, for ikke at brænde den af. feg bcnyttede i stedct en LRP Stratos regulator.
Re.sultat: med 8 celler CP 1700scl tr.rk jeg
8,6Yx264= 225 watt og et statisk træk på
750 gram. Det giver 180 u'att pr. kg. og et
træk på 60"1' af fly'veveegten, idet 8 celler
CP 1700scr ikke vejer mere end 7 celler N1700scr. Flyvetid ca. 4 minutter på fuld
skrue. Motoren kan sagtens tåle dcnne lidt
større belastning. Jeg lod den kørc uden

skmefæste oe krængerorsstyret, sa de opgar.er, der ellers k.rn r'ære iidt vanskelige,
er løst pti forhiincl.

Jeg havde en del

Haleplan

plads, er det nemt at få servoer placeret etc.

.

Dr'r'('l g('Ll

12

Fl,)(15 i

kroFpen til sr'r\

()L't ()S .rkkLr, r trrr

servo, huller til

I-Ier lr.-rl jeg isat sta'r'kc nr'lon le.dh;engsler
r)q s.rt h.rlefinncrl p. mcd ) stk. trek.rnt-slistt'r- .ri balsa. Firrncrr skr-rllc sitltle p.r h.tlc-

planet n-red Lrkrt iinner-rs cqc.rr ) mm Lr.tls.rkant og en lille Llp - cler virkcde ..rlt tbr
spinkclt. Min løsrring er nok ikke szi elegant, men den lroldcr crfnringsm.Fssigt.
Kroppen

gik ud frtr at glasfiberkroppen var helt
lige, og påsatte haleplanet direkte og med
epoxy. Det var dcn ikke. Der er en lille
skær'hed, der kan ses, nrir jcg flugter halcplanet og vingen. Great Planes skriver; at
en sådan skær,hed kan rettcs ved at opvarme kroppen og vridc den på plads, et ek-

Jcg

bør'l med at få skrueme
så keglcde, at de kunne klemme n'iren
fast.Ellers er alt velforberedt bl.a. med
skruehuller til motoren og da der er god

Og så en anke

Læg r-nærkc til accncns prlaceling - fint og
i L.nnde.n ai flvct, f.rstholdt med 2
stlir-nler r-elcro, med direkte retrring rnod

rl'rlcligt

regul.rtor og motor. Jeg h.rr oplevet ikke så

få sivrtskadet hvis omfang blev r'æsent-

ligt forøget pga. accuens ..rggrcssive fremf;erd. Jeg kan ikke forstå, at el-moclelflyfablikanterne ikke prør'er at fir.rde en løsning på det problem, så e'r det sagt.
Prøveflyvning

Vi, tcstpilot Casper og ieg, havde valgt
Kristi himmelfartsdag til clagen hvor bl.a.
Electro Streaken skulle have sirr luitdåb.

Vores klub "Gr-rdenå" har den dag et
"Åberrthtrs" arrangement, så cler var publikum p;i og for det ikke skal r,ære løqn,
kom RC-redaktør Arild også, sa knrl.rc
han jo passende tage nogle fotos. Som cle
fleste nok husker, var vejret helt ige'nnen.r

endog rneget livlig, nærmesthystclisk, når

skabcr; karr rnodellen ikke betragtes som

den var kommet godt op i tart. Vi sbg så
"duerl rate" til på senderen o5; det hjirlp, nu
kom der noget mere ro over ber,.egelsclne.

en begvndcrmodel, faktisk slet ikke. Men
når r.rran har fået styr på de 2 senderpinde
og noscn gode rygman sreflekser, så pas-

Sa meclmindre rr.1n el til meset voldsomlle bevægelseq nra jee arrbefalc at lor-

ser den.

dejligt. Nå, ikke flere r-rdflugie-r, cler skr-rllc
flyves.

r,rdslag sættes

til de

nrinc'lstc jf. m.rnn;rlens

fomfruflyr.ningen med 7 ccller iorlolr fint,
der skulle lige trimmes liclt, rnen s.r floj

gode irnvisninger.
Electro Streaken kan i.rktisk s\'æ\'e, der
er clog grænser for hvor langsotnt, mcrr
staller den, kan marr bi'rre tlr kke falt pti
(ll'is der er plads nok) og sr'ær e r idere.

maskinen også nærmest af sig selr. \lorlcllen har ikke meget krafkrvcrskud r.ncrl clei

Den kan uden probler-nLrr s\ æ\'es rrccl, og
den går også i termik, i hr elt fakl n.rr ter-

medfølgende motorsæt pii 7 celier, s.r cler
skal opbygges nogen flyve-f.rrt for tlcu er
klar til kunster;- men clcrr k.rn tlct hcle,
loop, rul osr,. Når der er oplrr gqct cr1 gocl
fl;.r.efalt kan maskir-ren ga lociret oP, clos
mister den rct hurtist fitrstcn. Derr hal ikkc
nogle egentlige unodt,r; r'irker lei i h-ritcn
og flyler rct plæcist clcr; itvol m.trr lægger
den. Der cr ingen seh oprl-.'11;1g, dcn skal

mikken cr så kraftic som clen r'.rr Kristi

Første flyvning

styres.
Ander.r ilr r nin5;, mc'c1 8 celler gik citer
nrin og testpilot Caspers menin5; en del bc-

dre, rr.roc-lcllen fik lige det mere kraft til, at
den konr lc.ttere i luften, og kom hurtigere
i manovref.rrt, b1.a. kan den så flywe lær.rge
nok lodret til, at der kan opbygges egentl!
ge kr-urstt11,r'lingsman6r'ret'. Det scr trcl til
at den me.dfølgcnde regulirtor godt k.rn t.r-

himmelf.rrtsdag.
Adrenalinkick, eller 3. prøveflyvning

kunne ikke dv mis, modellen skulle
prø\,es mcd en børsteløs motor'. Forsr,rret
med el1 Kontronik Fun 500-19, 6 ccllcr c1-r
1700 scr og aeruraut [ix5 klarpprropel fik
maskincn rrasser af kraft. Lodret s.t lænse
det skullc \ ære og tie fleste nr(movre pd
blot htrlv gaspind. Såclarr!
Om man så r.il ofre bctydeligt mcrc pa et
børstelnst rrotorsæt errd maskiner-r inkl.
servoer koster, er jo cn anden sail. Men
Electro Strcaken kan ttilc ogsti en kraftig
motorisering, den flyi,cr L-rale bedrc.
Jeg

i,ægtdifference).

Efterskrift

- montering

af støttehjul

lidt irriteret over luftindsugningens skidtsamlende funktion og satte der-

Jeg var jo

fol et lille understel på modellen.

Jeg

for-

stærkecle kroppen indvendigt med et lag
sl.rsr'ær' o5i et par 2mm. krydsfiuerstrimler' (til at skrue i) og købte et par af Robbes

letr';egtshjul.
Jeg r,.rl ret sikker på, at den kraftige Fun
500-19 rnotor nok skulle klare der.r øgede

Iuftmodstand og vecl h;ælp af de n1'e
NiMH 1900 celler, holdt jcg r';cgten næsten uændret.
Jeg kumre ikke havc' gjort noget Lredre I en f I o j f u l tl s t.t'n tl i gt u æntl ret gocl t,

r.rro cl cl

tlu nreLl ckstf.r <r'aliteter son1 jotdit.r': r){ i:'rtrtir'l1crt ttlt'r ikke hlld .rf st-ravs
\.d iinriinq. Dcnrrc m.rskine biivel man
irrrclskct i lccl frrrstc øjekast, afløst af en
|r1cl]

le de 8 cellcr - ndcn gar'.rnti - os tfter nrin
mening er man bedst tjcnt med ,S celle r. I'.:
ftrld knalcl giver de 8 cp 170t) scr ti '[.nigit
3,5 min. fl1,r'etid, sa t-lct r-il nok,. ;-.r. r:i.Lessant ctr clag .rt pror c rllccl i .:: r:i :ir-ti
330(l \i\lH, s.r r il 1,r rt iirjt:-. -.-r:.-r j.:',.

fordolrlct.
Jeg h.ti rt- :rii:u: :t\:ri-:tv r- ie I itrlk:imalt anl.cfllctie. \lsi tlciir rrL.sæt \'.rr LIL'II

NB! Jeg har ne'top forsl'net rnodellen
med landingshjr"rl - bler.træt af at tømme
den for skidt efter lt'er maveianding pga.
luftkøleåbningen. Med en berrsteløs motor
kan den sagtens klare den li11e vaegtforøgelse til 1290 gram, c.r. 59 gram/dm'. (Den
børsteløse motor veier en del mindre end
den rnedfølgende, deraf den meget lille

r'.irig glæcle. Herttdover giæder jeg mig
L)gsa mL'get

olet

at selv hardcore brænd-

stofpilotel kommer med bemærknir-rger
som: "Tag lige og put den model i mit
:i, ;.1;..t'' f..l }.r. 1.191,- ct clct efter min merirti* goc-lt kol'. Jeg vi1 dog lige
næ\ r1L), .rt pa trods .tf de gode s\'æ\/eegen-

ninq et

bagagen-rm".
Peter Høyer Hansen
Modelfl yveklubben Ctrdenå

Elcctro Stt.rkr'n !rrrnlcrct nrad stottehjul
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Hermed en lille artikel om hvordan min nye Predator blev
Da

til.

min elskede X-cell gennem 3 år ramte iorden så stumperne floi om orerne, måtte jeg ud og kigge på en ny.

t{ye dele

til

den gamle X-cell lob op i ca. 3000 kr., så det var lige i overkanten til en "gammel" helikopter.

Efter en tur til Lindebalde Skov (Rotordiscen) fik jeg den nye modelhelikopter fra
Century kaldet Predator med hjem, det
var lige i den prisklasse som jeg kunne
overkomme, og samtidigvardettil en 606r
motor som den gamle, så jeg kunne bruge
moto{, servo, gyro, m.m. Modellen er helt
ny og lige kommet til Danmark, så det
skulle komme an på en prøve.
De fleste 506r helikoptere ligger mellem
6000 og 10000 kr., men denne Predator ligger i den lave prisende, så må vi jo håbe, at
kvaliteten er OK selv om prisen er lav !
Predator ffi/70 46951s.
Predator ffi/705E5295k.

Predator90MAX 6875k.
Eneste forskel på standardmodellen og

re land, så mon ikke der er et samarbejde
der?
Byggesættets indhold

Generelt så det fint ud, tryklejer og dobbeltleje i rotorhoved og i hale, mastaksel
(hovedrotoraksel), hvor der er fræset huller og riller til lejer og skruer, paddelstang
er også fræset med små riller, så den automatisk bliver centreret - fin hlle detalje.
Tandhjul til haletræk er støttet med lejer
for og bag, og nogle meget kraftige metal
sideplader med div. afstivninger, det virker lidt tungt? Vægten følger senere!
Dertil kommer et meget fin canopy i glasfiber inkl. kulfiberforstærkninger.
Byggevejledningen er ikke tykkere end

SE6ren var 2 lejer, kulfiber halefinne/haleplan og medløb på halery så valget faldt på
en standardmodel.
Konen og bømene blev sendt på arbejdelskole og så skulle der samles helikopter, det hele var pakket fint ned i mange
små plastposer, som så igen var pakket i

min søns Legovejledning ogfor at det ikke skal være løgn, er det bygget op efter
samme princip somlægo, store flotte fotos

store plastposer.
Da jeg fik kigget lidt på delene tænkte jeg

Poser.

om det var en X-cell jeg havde fået med
hjem? Mange af delene ligner - for ikke at

Samlingen af byggesættet

sige, at de er helt identiske,

kronhjuf hale-

træk, paddelstangholder, motorophæng
m.m., men de kommer jo begge fra det sto14

og næsten ingen tekst.
Dog kan man godt sar.me nogle numre på
div. poser, som passer til de forskellige
fotos, man må derfor lede efter de rigtige

stemmer, hvor den endelige position på
div. lejeblokke skal være. Kølemølle monteres direkte på motot hvorpå slyngkobling monteres direkte på toppen af kølemøllen, inde i koblingen sidder der et friløbsleje til start af motor - hmm gad vide
hvor længe det holder? ]eg tænker på, om
det leje kan holde til en motor med stor
kompression eller en druknet motor?
De fleste startere har jo friløb i dag, men
OK det får en chancel
En ting jeg virkelig vil rose er hale + træk.
Servo monteres på halebom med en kraf-

tig kulfibertrækstang, som har aluminiumsendestykker inkl. gevind, således at
man kan ændre længden af trækstangen.
Selve halegearet virker robust og kører
nemt, og det har også en fin detalje med
små udfræsninger i haleaksel, sa de små
skruer sidder det rigtige sted og ikke flytter sig.
Så

skulle halen monteres i mekanikken,

og her var der ingen mulighed for at juste-

position af tandhjul til hale, men det virkede som om at tandhjulet "trådte" meget
re

hårdt i kronhjulet, man kunne heller ikke
Samlingen giver helt sig selv, følg alle fotos
og find de poser der skal bruges. Pas på ik-

justere position af kronhjul. Det kan da ikke passe, at det skal samles så stramt, at
man næsten ikke kunne trække transmis-

ke at samle noget med blå Locktite før til
sidst, da kobling, motor og mastaksel be-

sionen rundt? Friløbet kørte også meget
stramt.

Efter en srr.rk mecl Soren Jorgenscrl, sonl
har s.rmlet L.n Llel hr'likoptere, blcv vi errige om, at at-stanr-lsskilen n1L'llem kr.rnhiul
og Lrunclleje var tbr tlk sa kronhjulet sarl
for højt, og dermed den sc.je transmislirrr'l
mellem kronhjul og haletr.tk. Sa tilerlc- ieg
ca. 2/I0 mm af messing.rt-standsskiven,
samlede det igen, og sa korte transnrissionen som det skuile - ogs..r frilobet.
Servo blev montere't, og her skal ltlan \-al-

re meget opmærksorn Pa, at servoarnre
har nøjagtigt de n-rål som på tegningen, da
swashpladen styres som 120 g også kaldet
CCPM (Collective & Cyclic Pitch Mixing)
som jo er meget populær for tiden.

Man skal bare sørge for; at de 3 servoer
har lige lange arme, og er af samme type,
sa tle korer lige hurtigt, derved får man en
srt.rshLrlade', der kørcr lige op og ned. Jeg
Lrruger hr'r 3 stk. 9202.
De.r er m.rsser .ri prlads til RC, en lang
plade for.rrr t.rnkerr Lrn rges til montering af
modtager, rcguiaitrr, g\ l.o c)o batteripak_
ken.

Det r-iser sig, at (CGt trngrlepurrkiet la
meget langt tilbage, s.r c1t'riirr mtrntereclc
jeg batteripakken pa -h-lstltl nrha s: p..:15gde det. Problemet er nok,.rt je{ h.rr mrrnteret en resonansdaemper p.l min moir)r,
som jo trækker CG bagud.
Men hellere strøm end bi1', sa dertbr de

store cel1er. \'lecler Lrle.r' morrteret solrr Pa
tegrrirrgen, merr. dr.t s.r litlt r-r-rærkc.ligi uc1,

ti.r mo.lellcn lræst!'rr. saiic" >i* p... h;len.
:c'i noL i:=\k!'Iirli iill-.-:gt'.
S.i ]l\ltlc'ir-,c'. 1i
C.-in.'nr vr >.i ilri n-r;iei. .:i jcg valgte ikke
ai m.rie tiei, >r.rtt'eringer som \-ar merl blersåt pa, og t-lerc'tter malet med klar lak, sa
brændstoff'et ikke oploser dem.
Testflyvningen

r'ar den klar til de indledende testflywninger. 4,5 kg uden fuel, alle trækstænger
er nøjagtig monteret efter de måI, der stod
på te5'ningen. Motoren blev startet og mit
gæt på en gaskrr"re blev bippet ind på senderen, og løftede den op i hover - utroligt,
men der skulle ikke trimmes på noget,
slap rul/nik og den hang fint i hover. Er
jeg nron heldig/ god/ eller er byggevcjledningen meget præcis? Det er nok lir-lt af
hvert.
Et enkelt omgang pa et link o{ s.r spr1l1pde mine SAB rotorblacle ogsn.
StyrilEi r,irker megt't hnt tr* krrnLlnt, h.tlen r'.rr lidt "sl.rtterr" rnen jeg har-c-1e ogsa
bmgt r'le Lrlott pl.rsi rrrttrrblacle cler folger
mccl. De r irkecle :a elarligt, at den ikke
Så

ma\

Lritch (+8grader) , ticn l.egvndte .rt rotere mndt om sig
kurrrrc. htrklc- h.rien r-eel

selr; pa gmnd af dre'jningsmomentet, så
kom rler nogie 95mm SAB haleblade på,

clerefter virkede det kontant og

fint som

clet skr,rlL'.

Konklusion

I skrilende shmd har jeg flojet

ca. 6x15
min med den, og prisen taget i behagtning
må jeg sige jeg er positiv overrasket/ man
får en robustmekanik, gode flyveegenskaber uden at jeg vil kalde den god til FAI eller 3D, men en allround heli, som også ville være en god startheli. Der medfølger 2
ekstra skivet som kan monteres i rotorhovedet hvis man ønsker et mere kontant rotorhoved til 3D, det kan jeg anbefale, hvis
man har cn lidt "lrisk" fly'r'estil.
Data:
I'rcd.:tr,r

n',0

si,rnel.rrd

Gr ro: Fui.r-l-r Jt)1
Gt'r

t:nt'r: Ftttrbr GV-]

\lt di,:{rr:

Futaba R1-l9DP

C.:>:!'r\ (): Fut.tb.r

3001

Iiul / \ik / Pits :Frrtaba

9202

Hrle: Grarrpner C1835 Mega Speed
RokrrbLrclc: 69cnr SAB 3D fuldsymmetriske.
Halebl.rdt:95mm SAB.

Hvis der er nogle spørgsmål er man velkommen til at kontakte -ig på 75 10 18 09
eller rene@dakin.dk
Ren6 D. Jeppesen

www.ribemodelfl yveklub.dk
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det, og lørda5; aften d. 76 /8 r,ar modellcn
faerdig og flyveklar. Det er seh't-ølgelig altid spænclende at få lidt nyt legetøj i r'ærkstedet, mer-r jeg foretraekker helt sikkert at
flyvc frem for at skrue. Under norrnale
omstændigheder er jeg ret langsorn til .rt
samle en model, men mcldellen vat'Lrc-

Tæskekopte
Predator

SE

I

Titlen er valgt meget omhyggeligt,

men krær,er nok en lille

bag-

I

grundsforklaring for at gi' mening. Kort fortalt har jeg fkrjet i ca.
2,5 år med en Halvk 3 fi'a den amerikanske modelheli producent
"Century". Deflig model, som jeg altid
har behandlet pænt, når c-len bler. luftet.
I r,inters begyndte jeg at savne lidt flere
kræfter, så jeg skaff'ede en Nova-Cuatro fra
"Robbe", hvilket var et kvantespring fra de

sm;i 5ccm muskler

til de voldsor-rrme

1Sccm. Prisspringet pår'irker bare flyvestilen enormt, så imens Cr.ratro'en blev fløiet
meget forsigtigt og uden vilde krøller, blev
Hau,k'en tæsket rundt som aldrig før. Det

er hel titlen kommer ind i billedet, for clet
vaL rnin "Tæskekopter". Nu skriver jeg det
i datid, fordiden (i hel tilstand) er gået i irn'

til et familiemedlem, ln ilkct prludselig
efterlacler et tomrum i r'ærk>icdct, sevel
som i mine i\'r er'.rner. lcg in qt...ic, .:i jcg
maske ville komme til at tlr r e licit f.rr r iltt
met-l Cr-ralro'en, hvis ieg ktu'r h.rr-tt' ticn.
Den encste losning var .rt skaf'te err nt"T;eskekopter", som skulle sikre at Cuatro'en iroldes i live nogle år endnu. Folstå mig
ret ... jeg flyver bestemt for at kunne lande
sikkert med en he1 model eftcr hver tr.rr;
men for at lære de mere krær'ende manrlrrer, vil jeg hellere bmge en model, jeg er
mindre nervøs for at styrte med, end Cuatro'en. Det er min teori at nerverne entcn

kan hæmme udviklingen, cller helt bevirke/forårsage styrtet. Om den teori holdcr
stik, rnå tiden jo vise.
Hvad skal man vælge?

Desværre var der ingen modeller på markedet med navnet tæskekopter, men jeg
vidste ca. hvilke kriterier jeg ledte efter for
den slags heli. Den skulle være billig (ræsten gratis), den skulle være stærk (mindst
10ccm), den skulle kunne klare 3D flyr-

ning, og så måtte den geme r'ære med
CCP\i, som jeg havde hørt/læst om, men
endnr-r ikke iorstod formålet rned eller for-

delene ved. Forst tænkte jeg på at skaffe en
"Slrr.rttle Sce.rdu 50" og acceptere lidt feerre
kræfter end en 10ccm moclel. Den er meget

prisvenlig, hvilket er et stort p1us, men da
jeg ikke ved hvordan modellens navn udtales,blev jeg enig med mig seh'om, at det
nok var bedst jeg bladrede lidt videre i listen over potentielle tæskekoptere, og derr,ed undgå at se dum ud med en fl1'r'el jeg
16

stenrt let at samlc.

De første

ikke

kan

sige narrret på.

Prisrn;cssigt r,.l' Xcell Fulv serien dclr''s
attraktiri i hvcrt iald i Basic (r0 r'arianteu.
Både s.etprisen sår'el sotn rcservedelene
r.ar acceptable, nlen eftersotn der er så
marrge af dern rr-rnc1t omkrine i klubberne,
villc jeg iige se lrvilke altcrnativel dcr ellcrs var p.i malkcdct. Jeg så iidt på Hirobos
Eaglt-Frcva (d), mcn dens mekanik sri lidt
klrrnte.t r,rcl. Til sitl-st klikkcclc jeg kolt fbrlri
Ccrtr,u-r's intcnrt'tsitlt'r, pq s.r iuio out tlc:r: i'\ uSIr kr'!.t:ir\r.. i)t.i.1:ttrl til 3D ilr r ;'.:' j. D, -'.:: --i:' j.
:llr'rirl:tl'..

:r'lll tllrf

.

.:l- :l .'.!lrr\ll'-.i11

:::.:'.ir

.li

vr:ll ia.'. :ll.l:-

observationer

Der skulle lige gøres lidt plads i r'ær'kstedet til ai brede .rllc de smti poser med dele
ud på bordet. V;crktøjet var poleret og klar
til enhver udfordring. Det første 1eg bemærkede da jeg løftede låget og roclede i
kassen, r.ar hvor få dele sættet beskrd af.
Jeg husker Cuatro'en havde'mindst dobbelt sli mange komponentet.
Jeg bemærkede at stellet cller mekanikrarnmerl r'ar af metal, ht'ilkct jeg icllst
tær-rkte, måtte r,ære ret ttutgt sammenlig-

net med kulfibcr eller pltrst. På It-rnryder.com har der \.æret en del snak om
ll'arl c-ier er bedst mht. chokabsorberir.rg
og tirlsonrhed ovcrfor hnjfi'ekvente vibrationcr, og jee tror egentlig konklusioncu i
:irl.ic cntle e r ct sLrr)rqsnr.-r'l om plis. Kul cr
itrl rir r-t til Prcd.rhlen og plast er (maskc)

kcilct lige intlcl'L sommercrl [)]. Jcg hcnicclc
.rt ;rar clcmo-r.ic1coe-t ai ntrclellen mccl crt

ikkc stærkt utrk, s.r r-netalr'.rmmel virker

91 rnotor i, og c-let så jo lovende ud. Derei-

Lidt dr-bere i kassen la kuliiberbl.rdcnc
til halen og til lrovcdrotoren, og jeg må si
ge de er virkelig flotte ... dcr er bare de't
problern at jeg ikke kan t;ile trt se mine

tcr hentede jeg cn demofiln'r med saurrre
modcl, r-nen med en tulbilre i. Imponerendc, dog lidt dyrt, så tilbage igen til den anden video.
"To køb or not to køb ..."

I forbindelse me-d sommerlejren i Nordjylland, fik jeg aflagt et visit hos Ilotordisccr.r,
hvor Benthe tilfældigvis havde et enkelt
sæt af Predator SE ståcnde. Det tog kun få
sekunder at få kassen op p.r bordct og af
med låget. SE (Special Edition) s;cttet har'de flere aluminiums og ktrliiber komponenter, kul -hoved og -halerotorblade med
i prisen, og jeg må indrømnre at det s.r nreget fint ud. Jeg kunne kun sarnmenligne
med Cuatro'en, som er den eneste heli, jeg
har samlet fra bunden af, merr c-let sa r.rd til
at vacre kvalitetsdele. Af erfaline r,ed jeg at
jeg ALTID skal trække vejlet en r"rges tid efter jeg hat fået købelyster, fol ellers bliver
det htrrtig dyrt, så jeg ventede et par uger
(i Thailand), og kom tilbage med den overbevisning, at det var bedst jeg skaffede så-

solu et fint valg.

fedtfingre på derr helt blanke og perfekte
overflade. Da de er helt solte, var jeg i tvivl
om de el lige sri lctte at se i forhold til hvide blacle. Jeg bruger i høj graci rotot'skivctr
tii at orientere moclellen i luften, hvilke't
hvide blade er gocle til. Jeg har,cle ikke Frr'øvet rnørke biade fø4 så om cle var cn ioldel
eller cr.r ulempe, rnåtte tiderr vise. Halefinner'l1e er i ør'rigt også af kulfiber; sa clct
matcher. Padler'nc er dog ikkc .if kulfibcr;
merr til gengæld er der fire stk. af dem... et

padlel og et sæt tLulgere
til blidere resporls.

sæt lette (209) 3D
(29g) padler

Seh'e canopyet er af glasfilrer rned kulfiberforstærknirlger, og mecl eu blank ht'idlakerct overfladc. Jeg tor uæsien ikke sige
det, men det er rræsterr l-lottere end Cttatro'el1s canop\'.
Jeg bemærkerle ogsa at ntange af delene

allercdc var s.rmlet fr.r fabrikken, som
f.eks. I.rcle hotedrotorsektionen inkl.

dan en Predato4 og så gik det hurtigt.

sn'ashprlade og trækstænger imellem dem.

Mandag d. f1l8 fik jeg gekket der var kontanter på kontoen og bestilt sættet. Tirsd.rg
d.12l8 blev pakken samlet og afsendt fra
Rotordisc'en. Onsdag eftermiddag d. 13l8
stod pakken hjemme på bordet i r'ærkstc-

Seh'or.n det var rri deligt,

r'illc jeg lige sikre
at de.r b.rde r'.rr Lrrr,rgt locktitc og at trækstængenles længde også p.rssede. Det første r'.rr ok, me'rr clet sidste var vist gået lidt
hurtigt pa talrrikken, for hclt ens r,aL de

par\/ise trækstænger ikke. Teg iik l.u-utiet
gravet manllalen frem og r ar ove.rrasket
over at se hvol'lille derr var. Teg tror det cr
gået lidt hr-rrtigt at få senclt nrodcllerr ud p..r
markedet, så m.rnu.rlen er blevei lic-lt ivrrcl
og på enkelte stcdcr mangeltuld. Dtr r'.rr
Iidt en billig iolelse ved at st.r med elc- f.-r sider med lirtocr.llier i kopimaskinekvalitet
samlet i et sprir.rlringbind. Cuatro'ens n.r.rnuai r-ar luksr-rs til s.rmmenligning, men
der var ogsa meget mere beho\. ior .rt vise
detaljeme i processen med c1e mange llere
dele. Til gengæld kan man fra Cenhrn s
hjemmeside hente manualen i cn PDF fil
med meget fine tarvefokrgrafier. Jeg havde
egentlig forventet en bedre udgai e i kassen selv Thget i betragtning af at modellen

er ret ny, vil jeg tro der ikke gar lær.rge
indcn Century har modtaget tilstrække.lig
feeclback fra kundeme, til at revidere bade'
modellen og manuaien. Da samlingen af
Prcdatoren gik i gang, r'ar manLralens
m;rngler ikke kritiske, hvis man fokuserede på modellen og brugte lidt sur-rd fornufl. Jeg cr ikke særlig mtineret til at bygge, sa jcg måtte enkelte gange ud pa Runryder.com og høre om andre var løbet ind
i lignende problemer, samt fundet en løsning ... err ret effektiv kilde.
Byggeprocessen:

skor-bv Byens to byggemarkeder havde
intet. Jeg biev henvist til Meltz, som har
r-rclstvr til landbrugsmaskiner- Bingo. Der-

blive udnr,'ttet mere optimalt i en model

tudover havde jeg ingen større besværlig-

Glødemodul:

heder med samlingen af modellen. Der
r.ar lige et sted i manualen, hvor de konstaterede, at manburde kunne glide moto-

Jeg satte ogsa et glødemodul

ren med blæsehjulet op i modellen nedefra

med køleskakten på. Jeg fatter ikke hvordarr det skal r'ære muligt, for der er ca.
1,5cm for lidt plads på hver side af rammeme til at motoren kan komme i position. Seh' uden skakten på skal man bmge
vold for at få motoren i. Jeg var mere tryg
ved at løsne rammen i bunden af den ene
side, så jeg havde den plads at arbejde på.
Køleskakten var til gengæid sr'ær at installere, fordi det er paskram. Jeg måtte udvide skaktens hul ved blæsehjulet ca. 1.-2
mm, for at den løb frit. Motorens topstykkc

e-r

også ret stort, og skakten har

kontakt

enkelte stedet hvilket jeg skulle \,ære opmaerksom på ved de første par flyvninger,
så jeg ikke smeltede noget i stykker.

Motorkraften:

som Predatoren.

bleme var trukket gennem modellen til
det punkt det skulle placeres. Jeg ville ikke
gi' mere end 2cm slup i ledningerne, så der
var ikke meget plads til pølsefingre under

lodningen. Resultatet blev ok. Akkupak-

ken til formålet er en NiMh-celle

på

3000mAh. Jeg ved at metalceller ikke kan
afgive strømmen så hlrrtigt som Cadmi-

umceller, men jeg testede cellen og den
virkede fint.

havde valgt at sætte en Webra 75-P5
"AAR" i dyret, hvilket var lidt mere end

Canopy bemaling:

den første 60'er mobr jeg har rcgnet med,
men det gør ikke noget (tihi). Jee ha-r- ktrn
hait gotie eri.rr-ir-rqer med \\'clrr.-r 9i'crcrr i

lidt trist,

Jeg

i med ind-

bygget akkuchecker fra www.rc-e.dk. Det
tog mig lige et par minutter at planlægge
hvordan den skulle montetes med diverse
ledningers længde og bane gennem modellen, for at det sa pænt ud. Det var dog
lidt en udfordring, at jeg ville ha et remote
glow stik (phono hun) pa samticlig, for det
betød at jeg først kunne lodde ledningeme
på stikket efter møtrikken var trukket over
kablet, hvilket først kunne gØres efter ka-

Dekorationsarket

til det hvide cowl

var

kunne slå to flucr mcd 6t smæk, r'ed at lakere både Cuatro'ens og Predatore.ns canopyer (næsten)
så jcg tænkte jeg

er nre Set or.tinristisk urht.
rxr.: ii- Pi L.cn'o icv cn KS

samticlig. Jeg hcntede 3 daser ar-rtolak i gul,

som PDF

r.s(rnini pil.e n',e.i cn tilh.rrendc knim-

punkter i processerr.

mrrtorkrafien

mociificcre r'ærkstedet cn smule mht. r'entilation og afskærmrring, inden jeg var klar
til at udlblde mine kreative evner som de-

Byg;geprocesse.rr

Clr.rtro en, s.r

kan som nær'rrt ltentcs

iil ;..r 6"r-r,r.,.. > irtiurnci::rier.
Her bare et pr21 tremærkc'l>r-sr-ærdige
Konsh'uktionsraekkeiolgen virkecle ikke
logisk, men jeg valgte at folge bogen slavisk, og resultatet lignede da en helikopter
til sidst. Hen imod sluhringen af processen
bemaerkede jeg, at de dele man skulle br*
ge til de pågældende faser, skulle hentes
fra flere forskellige poser, som i øvrigt ikke
\.ar nurnmereret. Umiddelbart så det ud til
at sættet var komplet. Jeg blev først nervcrs, da jeg r.ar nået helt frem til montering
af halefinnerne, hvortil der skulle bruges
to stk. V3x40mm skruer med 20mm brøst
... Ieg tandt nogle M3x35mm, som netop
r'.rr rmm fbr korte til at låsemøtrikken
kr-urne f.r iat i tilsh;ekkelig mange gevind.
\'lirr tbrste tanke var at jeg måtte ha sat
dem i et torkert sted p.r modcllen, men jeg
var ikke lige i humor til at losne alle skmer for at tjekke efter. Heldigvis sagcle manualen at Predakrr 60 ,'iLl h.pen sknlle bm-

ge 35mm skmeme, mcns SE og \lar9t)
versioneme bmgte J0n'rm. L r1 tr..r clct konkluderede jeg, at det var en simpel p.rkkcfejl. Jeg var lidt hurtig med at tilgir-e Cr.nhlry, for det tog mig to dage at opsporer
M3 skruer i en passende længde i \ak-

Prcri.-.

it,rcns

ie g

n',(r

tLr

mt'r. \ltrdeilen ion-enies ai veje ca. -lkg, s.r

i fbrhold til laegten, burde
give et fomuf tigt kraf toverskr-rd.
Radiogreiet:
Jeg er

ikke så glad for kabelrod, hr.ilket er

sr'ært at urrdgå med alle de stik der skal op
til modtageren og gyroen, men velcrobånd

gør opgaven meget nemmere. Predatoren
har en stor plade foran til montering af
radiogrejet og batteriei, som jeg hurtigt fik
lagt klæbepude og velcro på. Modtageren,
gyroen og gyromoduletblev svøbt i krym-

peflex og fik også en klæbepude med velcro på, og jeg må sige at det gør det nemt
at flytte rundt på. Klæbepudeme gør ikke
meget for at tage vibrationcme, men det
g;ør velcroen til geng.rld.
Jeg satte jeg 3 Futaba 9252 sen'oer til
kontrol af nik, rul og pitch, og en 9001 pa
motoren. Til halen satte jeg e'n C)'-60i med
tilhorende 9251 sen'o, lbrcli jeg har sadan
en på Cuatro'en ossa, og er meget tiltreds
med dc'n ... den er i.-rntastisk nem at sætte
r)p, og kan holde h..rlen pa Cuatro'en helt
pr.ecisi, seh't-rm jeg Lesker" den gennem
hurhge bagl;ens loops. Cuatro'en er en
stor model pa 5,5kg, sa jeg tror gyroen vil

rrrr-1

()g ki.rrl.rk. Hereftcr skulle jcg lige-

buterende grafitimaler. Cuatro'en blev
perfekt, merr jeg var ikke så god til at dosere malingen på Predatorens cowl, så det
beglmdte selvfølgelig at Iøbe, hvorefter
det kunne være lige meget. På med malingen i store mængder og så slynge cowlet, så der kom fartstriber. Jeg lagde først 3
gule lag på krppen ai corvlet med røde striber henove4 og dereftel endnu et gult lag
med striber over det røde, og til sidst et afsh,rttende rodt lag, sa det var en o\/ergang
ira gr-rl top til rod bund i alt 5-6lag. Til gengæld tror jeg clen vejer ca. 1kg. mere pga. al
dc.n ekstr.r maling jeg sprøjtede på. Den
sli'ngede eft-ekt bler, lidt hovsa-agtig, fordi

det ikke var planlagt eller afprøvet før,
men slutresultatet blev fint nok. Til sidst
satte jeg en folie med mit navn og flyvenummer på, og så to lag klarlak. Det blev
ret godt, hvis jeg selv skulle sige det.
Flyvningen:

ha'luftet den om søndagen d.
1.7/8, men det blev udsat til onsdag d.
20/8. Det var en rneget blæsende dag,
hvor Cuatro'en hoppede lidt rundt i den

Jeg skulle

t7

ret hlrbulente vind. Jeg havde fturdet et
mere vindstille sted på flyvepladsen i læ af
nogle tr;cer, hvor jeg kunne starte Predatoren op uden frygt for at den skulle plages

af vinden på de kritiske første hover fortilkørt endnu, så jeg
fyldte lidt passende ekstra olieholdigt
brændstof i tanken, og tjekkede at alt opførte sig som det skulle. Det så fint ud, så
frem kom starteren, fingeren for ender-r af
udstødningsrøret og et par omgange på
motoren for lige at få lidt brændstof ge'nnem slangerne. Jeg tændte for glødemodulet og trykkede på starteren igen ... motoren tænclte op i første forsøg, hvilket
bragte et stort smil i ansigtet på mig. leg
bemærkede at koblingen løb en del stramt,
og jeg skulle holde et fast greb p.i lotoren.
Dette var jeg dog forberedt på fra andre
Predator piloters udsagn på Runrydcr. Jeg
justerede lidi på tomgangstrimmet og tjekkede min Engine-Cut funktion. Jeg startede op igen, og bar helikopteren ud til den
ene ende af flyvepladsen. Jeg satte den necl
og trådte tilbage rnens der hurtiet kom
omdrejninger pir rotoren. Et par klik mcre
gas på pinden og motolen tik e'n rncrr. scriøs lyd. Jeg er ikke sa gocl til at hLrre or.n en
motor g.1r godt eller skidt, men det i'ar h'deligt at den skulle justeres lidt rnere f'ed
under tiikøringsfasen. Cuatru'en kan jeg
lige netop nå ind til midten af rotoren og
bremse den uden at få knust mine knæskaller, men altid med ekstrem forsigtighed. Det problem er ikke nær så nervepirrende med Predatorens "kun" 700mm blasø9. Motoren var ikke

de.

Efter nåleskruen har.de fået et par klik
ud, fik motoren omdrejninger igen til omkring hoverpunktet, hvorjeg testede servo
udslagene, som jeg havde reduceret til ca.
60 o/,, med 15 91, expo på. Herefter droslede
jeg ned og slukkede motoren for at den
kunne køle ned inden neeste hlr, hvor den
skulle "søsættes". Jeg tog en hyggetlyvning med Cuatro'en og lavede et par
uigenkendelig 3D manøvrer, inden det var
Tæskekopterens tur igen. Denne gang gik
motoren i stå lige da jeg havde båret den

ud til pladsen. Typisk. Dcn fik en iiclt højere torngang, og sai var dcn klar igcn. Op
med gassen igen til lidt under lroverpunktet. Den lød til at gti lidt hurtigt, så jeg var
lige henr.re og måle omdlejnineerne, som
var på ca. 1620 rpm. UHA ... lidt højt for en
heltny motor og i hover'. Delblev pillet lidt

i kurverne

og tær1dt op ior eassen igen.
c-let r'ære, err hclikopter skulle fødes ... jeg nikkede og
krængede lidt ibladene, r.nerrs den stod på

Meget bedre. Nu skulle

jorden, og så lidt mcre Lritch, og lidt mere
til den slap dcn jordcn. Derr ktmle sørme
også flyr.e... Der r,.rr ur.niddellrart ikke behov for trim på hvcrkcrr rrik eller ml, hvilket overraskede mig nlegct, men jeg skulle røre lidt i pindcntlc psa. r'inc1en. Halen
blev holdt fint af sr r()cn, men den sitredc
periodisk, ntir motorerr hikkede med den
fede indstilling. lcg .ænkecle den blidt i
græsset igen, droslerlc ned og slukkede
motoren, og jeg Lremærtlce'lu. at kolcskaktens kor-rtakt mc'cl toP511 \1it't i<ke s.r r.rc-l til
at \'ære c.t prrolrlcm alligr-r'.'l. D.i n-r.r siges
trctl ssti I lcrtir,'1,::'. ir-.: iuL.
ir,r ::l .:l s..-u --:.::-.:. -t'..1<tr
jeg saiir. q,,,.i r..: .lcr: :,jt::. J::'.!-.r- i.-::'l {t\
den i str. iTe g.rngc itr: mis iil mh .iorc iorat r'.er e err

\lOitrIu'I1

ti

I

ill

uldring. Jee klikkerie lirlt pa naleskrtrcrr,
bade frem og tilbage, rnerr hver gang jcg
skulle gi'lidt mere gas end iomgang, satte
den ud uden fon'arsel, hr.ilket tyder på en
mager indstilling. Mere fed og så tær.rde
igen. Denne gang løftede jeg den op i ca.
40cm hover og gled lidt fra side ti1 side.
Den virkcclc meget rolig indtil den fik cn
uro i halen. Jeg satte den i græsset og slog
kontakten til min gyros følsomhed ned, i
håb om, at den ikke ville omsætte motorens hoste til udslag på halen. Den iik lidt
pitch, så den løftede sig igen, men dcr r'.rr
siadig gang i halen. Hvad gør man sa? fcg
satte den ned og skmede nåleskmcn 2 klik
ind, for at se om den blcv merc j*-r n, mcrr
så gik den ud. Efterfølgende 5-6 forsog pa
at starte den slog fejl. Den ktrnle sastens
gå i tomgang, men uanset hr.or nteeet justering nåleskrtren fik, r,ille motoren ikke
tage mere gas. Underligt ... til siclst iik jeg

"Byggeproccsscrr r'.rr or crr.rskerrdc problemfri og hur-

tjgt genncmført. En forrro jt'l:e meti den hoje k\,;rlitet."
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I)redator SE i yndefuld lrovcr ovcr jvskc sleitcr

druknet den, hvilket rroruralt ikke er noget
problern, men med en stædig motor; og er.r
kraftig starter,',,ar det cic sma pirrolskruer,
som holder Hex-adaptcren pa piads, som
gav cfter. Der er en flad side pra akslen til
Hex-stykket, som fungcrcde'som saks, da
starteren ville den enc vej os rnotoren
nægtede. De små skrue.t blev bogstaveligt
talt skåret i en fin bue, der matchede akslcns overflade. Helcligvis var det kun dem,
som kom til skadc, og ikke akslen cller'
Hex-;rdapteren, mcn eftersom jcg ikkc
lravde skruer rned til at erstattc dcm, r'ar
det slut på dagens flyvning. Det r.ar dog
cn positir. oplevelsc.
Jeg far-rdt megct kyrrdig assistance ved

Filskov træffet

i

slutningen af uge

34

(rnange tak). Der blev bade skruet lidt på
motoren, afprør'et ar-rdre gløder'ør, forleenget afstanden me'llcrn piben og krum-

mer, hvilket hjalp på en mere stabil tomgang og bedre køling til motoren. Desudcn bler. der pillet lidt ved gyroopsætninee.n, som fjerncde sitren i halen. Til
sidst h,k(gdg5 det at gr'ertale Webrae. til
at tra-kke rent fra tomi;arrg til max. Det var
r irkcliq en iorrrojt'lse at sc de piklter lyniriiriqi irore rrg analvserc crr motors prol.lcm. Inrien rvcckcrrtieu r ar omme vtrr der
Lrrænc1t ca. 3 liter Lrurntlstoi ai, og jeg fik
vovet Predatoren op-r i t't p.11 1l.,1 oe loops.
Vedr. de sorte blade var det ikke et dlamatisk problem, men de er ikke tydelige, n.rr
prei arfstand. Det er
nok bare at v;enne sig til dem, men jeg tror
jeg skaffer et par l.rvidc blacle ved lejiighed.
Jeg prøvede ikke for megct flyr.ning runclt,
fordi rnotoren ikke he.lt var kør't til. Webra

modellen er kommet

motorer skal bruge en smnle ekstra opmærksomhed i tilkøringsfasen, men derefte'r er de, efter sigende, 110 'X, pålidelige.
Kornbinationen af motoren og KS piben
gir.er under alle omstændigheder rigeligt
med kræfter. Selv med meget fed nålesklueindstilling o13 reducerede toppunkter på pitch og gaskurverne, trak rnodellen
sig muntert lodret. Rakctfart er at or.erdrir.c en smule, men na:sten d;r.
Jeg havde lidt for optirnistisk indstillet
'lVcbra 75 P5 AAII nr()tororl installert-t. Dt'r g'kraftovorskud til at kJSte rundt mcrl rlcn rrr..lkg lette model'

den til 11l11 gr.rdcr pitclr, hvilkct tlerr ikke

cr; og

heli kan mastc, r,ed ior hrrrtigc

punkt, i()r dcrr gar- op Vecl rct lav fart. Nattrrligi'is €.r venstl€ piruettcr nemrnere for
ticn, n.tL clen ttduyttcr motorens vrid, men

.rccclcr'.r-

tioner. Jeg recluccrecle pitchen i srvaslrpl.rderncttLten og ogctle nik og ml utlsl.rgt'rrr'
respektivt, hrilkei iirkelict sattc prrikkcn
ove'r i'e't, r-la clerr korn

i ltrften. Rul

c'rg

llrpp

på stcclet tr en tbrnoiclsc. Dcrr tr'ækker t'n
anelsc sk.i-\'t, hvilkct entcrl \'.'rl r irrclcrr clIer en lille trim tinq.
Jeg sk.rl ha' l.rve.t en .'rlu skive p..r c.r. ltlnrrl

i

dianretcr, os m(rske 10mm tvk,

nrL.L1

ct

1Omrrr hr,r1 i midten, solr1 kan sænke. rrct'l

ovell

pcr

s\\'.rshplarlcn for.rt golc rlei lctie-

re at se, nar dcn e[ hclt periekt trinimct.
Stres på halen
På den 14. og 15.

flyvetur kturnc jc{

L.cclre

se nogle af modellcns r1lcst irrici.riLicllrle
stærke og svage sidL.r. \.rr jr'* ink illodclicn op og lod de-n f.rltle lorlret 1rcr1 n1er1 ha1en forst, kunne clcn Lr.-l ct iit-ispr-rrrki ikke
holcle halen l.engere'. \ar jeg iloj almincle-

ligt bagl;ens r'.rr r-lcr sanlnlc pr(rlrlem, hvis
jeg presscdr'tlerr liclt ti)r nlcset.

Ieg;rrove-

de at skme litlt op. fqrl gvroerri firlsomhecl,
rnen racl fr...r J.-rson Kr.tise's rrebside JKHEti.CO\1, n;L'\'nte at r-le.n helst ikke Lror stilles hojc.re cncl i7-3ll 'i,,, hr,'ilket k.rn skadc
moclelle'n r erl hurtige oplrremslrincer ai
halerr. le'g h.l cle rlcrr p.r 3?, og satte clen op

hvilkct hjalp' c11 snrr,rlc.. Teg vil hcllcre ira' clen lit-lt l.r'ngcre ncrl i iol:rrnhctl,

på

hcr kurrrre- jeg st: at den har,de et ømt

jr'g sa lrclst at

dL'11 ogsei kunrre svirrge halen
rned s.rrrrme krait dcn anclen r.cj.

Diverse gerrcrellc lllano\'r'cr karr derr
kl.rre r.tclcrr problemer. llr-rl kan dcn lave
imponerende hr,rrtigt, men osså i et stille
tcnlpo. Jcg er dog ikke sa sod ti1 at få de
l.rngsommere rul ti1 at se heit t-lr'deucle ud,
r-rren clen har det i siu. LooPs k.rn den lave
Lr.rde ret hurtigt på steclet, ellcr mecl lille rtrclius, eller hvis man vil brugc.rlle r-rrusklerl1e kan r-len lave dem store og flottc' ... intet
som Cuatroen, mcn trlligevel f1ot. Ieg cr ikkc. så skarp til ert iave hovenx'c.lsr.rr-re cite'r'
Lrogen, men clrrr er stabil i ltriten, hvilket cr
en forc-lel for mig. Ar.rkrrotation har jee kun
lavct mec-l motoren i krmgane, og r-necl c-le

Ilotor Tech blacle er

c-len

ukritisk.

"Terskekoptcren" el begyuclt at lcve op
til sin titcl. Flyr,ning r1r. 1+ og 15 er iilmet
og kan scs pti VMFK.DK r.urder galleriet.
Den vidcre uclvikling skal naturligvis dokumentcrcs grr.rndigt og licgges ucl pti
klubsiden. Hvis det har interesse kan alle

cns gamle SAB blacle på, som cr på 5,5
gram og er 106mm lange, hvilket kunne
lrolde lralen på plads med gyroen på37 "1,
følsomhed. Jeg fløj nogle baglænscirkler,
hvor jeg kunne mierke at den var lige pti
grænscn, når halen skulle kæmpe sig skråt
op imod vinden. Den holdt den i position,
melr dcr var ikke mcget at gi' af. jeg prilvede ct par baglæns loops så hurtigt den
tillod, hvilkct den også magtede' ok. Jeg
provcrlc ogsai at flyve ligeud i en pæn fart
mens jt-.g l.rvcrle piruetter i begge retninl;:..'.r.n,'.lulr'i oq glotl-stikket cr
i:..:.:... rjr::r.rl jo st flot uc1."

ducelet vindmodstancl som på alle andre
3D modeller'. RobrTech 95mm kuifiber haleblacle. Umidcle.lbart fine, men lidt længere blade cr bedrc.
Jeg r.il vove at pastå, at det havde r'æret
smartere at kobe standald 60/70 udgaven
og sætte de ekstra dele pa, som rnan skønner, bliver nødvendigt, s.'rsom kulfiber af-

stivcr på haien, ekstra trvkleje4 og enheden til konstant haletræk. Rotorbladene er
flotte, men hvis jeg ikke kan se dem godt
nok, r'il cle blive skiftet ud. Finnemes materiale gør ikke mig nogen større forskel,
andet end at en lidt hård landing på halefirrncn, r,il få plast til at brække hurtigere
enci kul. Jeg har ikke lavet regnestykket
endnu, for at se hvor meget man kan spare, llL-n det cr nok kulbladene, som udgør
derr primære prisiolskel.
Alt i alt er jeg clog r.neget tilfreds med
valget af modellen. Den var relativ billig at
anskaife, den var ekstrem nem at samle og
trirnme inden flyvning. Den r.ar ukritisk at

flyve i l-rover, og den er meget effektiv tii
nik og rul. Dog ikke egnet til en begynder.

p.i VMFK.DK
punktct I']rojcktcr. Her ligger også et

opdateringcrne fir.rcles
rrrrdc.r

Robert Jensen

Irai' ai Lrillettr ira Lrvggcpn)ccssen.

Vedr. regnestykker er delene her i listeform:

Special Edition tilfojelser.

\\r::: i5 l':.\.\li

lillc r.iri.-h l.ning .ii ]rva.i pr.!L--ii ln.rr1 f.r
nrcri i SE \r:ttcl s.rmnlcnlignci mcrl .i.':nrl nrrl b(),, 70 utl g.rven.
Altrminum he.rcl br.rtkrn... Ikke s.r imporrerenc'lc tordi clen l.rvc.r en fin blyf;rn'et
håndflacle på mig, men sikkert god, hvis
jeg en dag landc.r på hovedet.
20g 3D og 299 sport flybar padler ... fint
fint. RokrrTech T00mm Kulfiber hovedrotorblade ... Flotte, men ikke nemme at se.
i luften. Constant tail drive unit. Den er beste.mt et plus til mine autoroterende 3D
manØvrer. 10mm main shaft thrlrst bearing. Lidt mere slidstaerkt til den forøgede
belastning. Kulfiber st;cnger til stabilisering af halen i stedet for aiuminium. Troede det var en selvfølge på alle 3D heli'er.

Kili::r r:rt,:

6 rr)- -

I)rrJ.rtor Sl hcli.

-12,

hvilke t Lreh clcr jcg nu l-rar sai n(rgle >i(rrrc
iraletrlacle Lra i stctlet. Jcg bnrgtc ior tle
medfblgerrcle kulbl.-rdc tr.r Ilotor Tcch, son.r
r.ist er et Centr.rrl' produkt. De e-r pa 96n-rm
og vejer ca. J gram. Nu har jeg sat Cuatro-

Krrlfil-rerfimrer. De er flotte, rnen massive.
forventede;rt se dem med huller fol re-

Jcg

En

\:

I!:a:i.--.f

: !i:f

nrr,it'r

1.6{6,(ri{1,-

e

i,'..';'

-:r ssr 1:lt.l -1'.1 tt.i. r:tt:,
ljiriri..: lil-!.r [)l' \ ldrli,rger
l.ik. Firi;i..r S'.rt\li .,'rr o.i
i stk. Fuhrlrr S9l5l sL'rvoer ii
S\1\1-gvro G\:601 nrecl SCll5l sen'o
Kontakt metl laclekalrr'l
SAI'T lNH-3000 CS JR accupakke

(llrrtlt'rors ntoclrrl

m- accu-

Chcck

40,r.135,-

ll0,70S,-

3.395,90,205,275,-

- oll cn masse loctite...

Model data:

Rotorbladlængde 70 cm
Hovedrotor dia.
153,9 cm
Halerotor dia.
26,67 cm
Sarnlet længde
138,43 cm
Højde
43,68 cm
Vægt uden brændstof Ca.4kg.
Motorkapacitet 10-12ccm

Glodcnrotlrrlet nrt'cl akktrchck, glotlestikket og pafylclnings-stuclsen t r place rt't meg('t pråktisk,
-
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"Hr.ad gør det, at forst ventel'man l;cngc, sar går
mall sa grr-relig me gct iqerrnen, nar L.arc man til

viste 10,4 volt, ti1 lillebror. Nu inger-r chancer. Ladestanden på min 12 r,olts akku blev også kontrollerct, og var heldig'is helt ok.

sic'isie (omrnrr
-l- .^ i .r:l:l-ti:.\-.
^--.--,
Cllan:

Anden nisse

- eller som en H.C. Andersen vi11e have

indledt:

- i'.;ir::',". :,)r' a,::.-.-{:rl :.'
::::

.

..' :'.:'.- ll'--

StL,l'-

. : - -.-lt

-

P-r i c;

problen,cr.
Storchen var f-lrr eklar sidst

i,æ

i

apri1. S.rmtirlig
fortaite tidsplanen mig at det var pa høje tid at
starte den indvendige renovering af sommerhuset. Hvis alt skulle nås inden udgangen af auglrst, gav det kun mulighed for 1 flyveafter-i om
ugen.
Codt nok - hvis vejret var stabilt, men det var
det ikke. Først søndag den 25. maj - hvor vi blet'
velsignet med 33 mm regn - kom der en vejrudsigt der lovede vindstille og overskyet den kom-

mende tirsdag aften. Og dermed ingen turbulens fra skoven og ingen blændende sol.
Min MC-12 sender blev sat til opladnilg i fjorten timer - den r.ar underligt nok helt nedc på
hæ1ene med kun 8,8 volt - og så blev der krydset fingre for, at vejrprofeterne ikke som vanligt
ville skifte standpunkt og tage forbehold op flere gange inden tirsdag.
Første nisse

Vejrudsigten holdt. En sckundmeter vind og
overskyet hele dagen. Så næppe var motorcl,kIen kommet i garage, før bilen blev pakket klar
til afgang lige efter aftensmad.
Vanen tro blev senderen tændt for kontrol lige
før den kom i bilen. 10,1 volt og - på få sekunder
rullede tallene i displayet nedad som symboler i

en enarmet tyveknægt, indtil de stoppede ved
8,8 med tilhørende alarm.
Akkuen -u.ar på kun 3 år afgået ved døden. Så
vel vidende at det ville koste mig alle programmer i den gamle MC-16, måtte den låne sin akku, der en måned efter sidste opladning stadig
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tii rl'r

cr.l.rciscrr. kor-u

dcn

,.ædr';urligc

kitkken-aiien-i.ri.e.
rrl€n, rclr

Dcrr. er mcrc errd velkomlaserjollen er gciet i sta n-ric1t Lr.l Lovns

Bredning grundet vindstille, rnen ikke

rrr-r.

Brisen lagde sig dog hurtigt ti1 en svag vestenvind, men inden da r.ar enhver sky blæst r'æk,
og solen stod skarp og b1;cndende for enden af
banen.
Altså en start lige op i solen og kun fly.vning i

området "klokken 12-klokken 18", hvis manda
ikke vil tage chancen inde over skoven.
Tredie nisse

Han sad lige midt på banen i form af manglende græsklipning, hvor Storchens små hjul forsvandt helt ud af syne og hvor afblomstrede
ragede godt og over rnotorhjel-

ilfj*.Oru*
Var det overhovedet muligt at køre mcd Storchcn? Første akku blev ladet, og efter behørig
kontrol af rækkevidde med kørcnde motor, blev
Storchen sluppet ud af pitten.
Den kørte, og der var nok i gaspindcn også ti1 en
start, men der skulle holdes højderor hcle vejen,
for at forhindre modellen i at gn pa næsen, så
første start ville blive et rejehop af dimensioner i
det øjeblik vingerne bar.
Fjerde nisse

Solen gik sin gang som sole nu skal, og da jeg
vurderede at den i løbet af en halv time viile være tilpas svag, blev en akkupakke sat til laderen.
I løbet af godt e t kvarter bekendtgjorde den med
hø1e

hyl, at der var "lo-,v input voltage".

For...1 Jc.g h.rvdc kontrc-rllut'i i.lr.rkkucr-r 1'rrr
afgang, og rru kontrtrllcrcrlc jeg stikkene udcn
reslrlti'rt. Jeg krg imocl tillrtidde I t'rnr stt trnr ir.t ctr
nærtst.rcndc s t.rrtk.t ::r,.
Abcr-rbari r ar cier lrclier ikkc lor mcglr strom
hct. Laderr.n .rrL.ejtlcclc, nrcn clen eri.cjrletlc
langsourt, ()g hil>i cftcr lcie.r-ligcrc 3tl nrinuttcr'
r.ar r i klar:.
Sandhedens ojeblik

Mecl crt iat't.tt rlq cu korsel sont ira err L.t'r'u:e i Lotolk l i pr pr.'l' f. l o etl e Storch er-r si c n crl .r 11 b.t t't ct-t .s
j

sprdng sonr r cntet i lr-rften alt antlet cnri r ndcfr-rltlt, og

srl rlcrssell af

l'rojcktct er t11'1'g11.i". \1.rlct med at layc cn model, dcl cl for bcgr nde r.c pa bvggebordct, men
fbr erfanre i luftcn nact.
Næstcn da - for rlcr rtr.ltglcr crrtlnu manec flyvetimer føl allc gr.ul:cr t,r .ripror ct l-n.ad ar-rgår
l'roldbarhcd og \/dcc\ ue iLrl tc,tningcn k.tn laves
færdig til bogtrvkker en.

Ingl'11 111.(-

lpi

*cnrrenr clet for.ic

til alrnindclis m.r1'clrf.rrt.

Status

irrg og

s.-r ...

.\lt loligt. Fuld gas

Stallgrænsen Lrlev frrndct i sikkcr højdc, og s.r
gled vi ind. Næscr.r op - liclt gas - og perfckt ned
p.i tre Lrcrr og stilstancl Lr.t rrrindrc end en nteter.
Pyh - gas oc taxikorscl tilbage til pittetr med
ca. 550 mAh ud ai 1700 tilbage i tankcn cfter 7
mir-ruttcr i luften.

:i

ker. Stvrec-lc st.rbilt gcrmerl svingenc .ile uc mcd

krær-tsc' og hojdelol og bernærkel:c:r'itrrligt
nok intet bch<x, for at trimmc.
Sa r'.rr clct tid ti1 laugsom storkcilr r ninq. Fortsat iltqen;cndlinger P.r trimnlet, r-nen nu knurc
clet littigt mærkes, at clcr ikkc r ar r -irum p.r
virtscrrte. \a:ppe hai,clc jeg inrllerlt cn kr'.r:ngr-rins, tilr der skulle stylcs kontr.t for ikkc .rt r1'ge

Nisselne blcr' .rberrlrar'l p.r !rl,td:r'n, ftrl i clcr-t
c.iterfolgendc korrtrol al' l.rtlel trq blvakku h.rr
clet endnu ikkc r'ærct rllriiqt .:i irtn'rl.ror okcrc
et "lorv ir-rput voltauc".
PS

or.r.r på sidcn.
Storchen opforte sig nted andrc ord sotl et f'lr,
fra rlcnsarls, ll'ol Aricl \'.u cn llotorcl'kcl, spe-

l.relt

edn'ar hccl dortr.tk, og tllr,ingcr var forsvnet
ikkc

ilcrl

kr;r.'ngcror nrcn mccl Lralanceklapper;

og hr rrr nralr stt'tcclc nrc.d sirlc|Olct Oq lrolclt
igen nrrtl <iipl-.cilr..
jrtr 'l-.-.t.til '.ri r ti
tcl:r.', 11 -tr.:':.;:' !'-.-t '..
Sa r';lt' r

r

SOllll.l|tiL.ll'rlr-
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,\'lULt
\,lec'l tlCL
tlct irr
Iltrll, :1,::
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rt

.

t:

sta stillc i:.t1.lnta 1'.:-,...:
ke.rt q.t D:t r].-r:ct.. 1r; ., .
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Wright 1903 Flyer
l)ct r'.rr den

17. cleccnrl.cr 1()t)1,

Orlillc

Wright, iik a't'en, idct L.rt,tlr.cnt, h,tlrlc sl.te t Piat og krone otu, lrr cnr rle r skrrllc flvve
iorst. Dcu 1J. cleccnr[-e r hi\ dr \\'ilbLlr r]ct
hrrste forsøg. []lyct kor'le neti arl st.rrtskir-rnen, steg et ojcblik og t.rbtt .,r firi oc ialclt
nccl pa strantlcn r ccl

Kittr Hrir

k, lrvor for'-

s()gcne f.rnclt stetl.

Nar du sidder med dette nummer af

Modelflyvenyt, er det næsten pr. dato I 00
ar siden, at brødrene Orwille og Wilbur

Wright udførte deres første succesfyldte
flyvning med et motordrevet aeroplan
tungere end luft.

[]lve t

bler

kr-rn

lcttclc L...sk.rtli{e

klal til en ny tur trc rl.rg.'

t, og

var

:cne r.., ncnrlig

clcn I7. dcccr-nlrcr'. []l\et, s()nr r,rr anlrr.rgt
pa en lillc blokr ogn nrerl hjr-rl, kolte p,r cn
tr;t.skir-u-rc. Iitel ct kolt 1olr Lr.r trJL':kinnen,
Iettede' flrct it.r Lrlokvognen trg lloj i r-r:ikkcl iltrgt 3(r nr. or cr str.rrrclen. J:lt r ninqtn
.l?
varctlc kirn
sckunricr', rnert tlct r.rr forstc g.rnq i r e rtle nshistoricn, ,rt e rr rl.rsJ<inc,
!lr'l 'l-lid:!rl i! r'1 ll'Ll:lr
r. |.' r .].' lt.l i ct
::

'. .:l :--

,,:

hrclrrr.r tle ilvvningt'r Lrlcv iorc'tagct sanrmc tl.rg nrecl brodrcr-rc skiltcvis vcrl r'.rtle t.

ilvi nirrg,

Derrne cl;gs sidstc.

r'.u'c1et \'VillrLrr

clel iloj, os nr.rskir.rcr.r holclt sig i luiten i 59

scktrndcl og

iloj

?(r0

m.

Vlennesl<cncs

s.rnrlc clronr r'.rr Lrlclct til r,ilkelighe'cl.
Ii'otllenes tal var L.iskoP, og cle r'.1'ltcl ai
cn lrolncilok pa s\\. F,rtlclen har scncre
folialt, .rt cle to Lrloclre ikke fik s.r g()d clr
opclr.rtclsc sorn r1e anclrc. \4cn rleble v tlog

cvkr'lt.rbrikante'r i Davton iOhio. I 1cl(l0Lrcsltrttetlc clc, efter itrclsactrclc sttrclict; at
bvggc et sr'.rveprlau i iultl skrrrelsc. I)ct
r'.-rr ct lr.rlckrst Lriplan r-nccl ct"r vaucirt't str'reflatlc loran r.ingernc. Iliprlanct \'(lr cn
eitelli gni ng ai Ch.r'rtrtcs, nrcn konstluktioncn vdr cr-r klar forlrcrlring, ic-lct vingernc
kunnc r riclcs verl lrj.rlp af rvilcfolbir-rttti-t'r', -.rleclts .rt nr.lt opnncr-lc sicler'ær:
-. 1r11! .r:rrll-.' litllir:,c|c h.rr clc gi()r't
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qa\ L.lt ntcre etTL.ktiv styring. Samme ar foletoq tle en r.a.kke
bemandede fl1'urir-reel med ticttr. s\ cr\ L.plan. Dc. byggetle fler.. sr a.r c;.I;ner', og
fortsatte clcres forstrg, men riissc irar r-ic
dårligere st\ ri11g og si.rLriiitci. Dct siotl
dem klart, .rt cler skulle nlcr!' i()rsknillg iil.
De fandt r-rd ai, at rie ntangc Lrere\rrinqer:iog dcn andell ned, dettL.

..ts

=#ffi

lc l-rar-de for..u't.rgct r'.rr upalidc'lir:e-, og at.,rile sir-upcltht-.r-r f.rr-nlede sis frern i mrrrker.
De blcv klar ove.L .rt cle efter f-lerc ar> iorsk-

niug matte skrotte-

11æsten alt og br-gr nde
forfra. De trvggcde deres cgen virrdtr-rmrcl
og forekrg ei utal af prø\'er p.r ftrrskellige
vinecprofller; og de fandt pa clen matle url
al', r ctl .tt brugt'mindre krtrnlrirrg
f..) \ inqeme, kLrnnc de bygge en mere stabil linge

og gøre forholdet me11em bær'e1.1;111g15
bredde og længde større. Med deres i sr ævep1al1 foretog de næsten 1000 ilr.r'ninger.
Dc konstruerede nu en'1 cylinder.et r-andkølet motor, som ydede 13 hk, dcr i.ed
hjælp af kædetræk drev dens to larrgsomt
og modsatgiiende propeiler, dette sav en
god nyttevirkning, men også anledning ti1
farlige havarier. Flyet hat'de ct vingetang
p.i 12,3 m. og vejede 274,5kg.
Modellen

I

efterårct 2001 kom nu afdøde Bertel
Kring, ned i Moc1elflr,r'erne. Aarhus' klr-rblok.r1er; for at sporge ont der \'.tr n()gct'I,
som va1 irrtercs,sere.t i .-ri lrr gge eu ntr)rlcl ai

Wriqlrt l'li er'. Bcrtt'l Krirrg r.tr i >irr rir'i . tr .lr
plimusmotolerne led st.uten .ri KZ trg Veterarrfll r eklrrlrbcn i St,rirrriut, os r,rr ior-mand i en del år. Bertel kr,une..rltid fort;clle noget spændcnde, han l-rar.de oplevet en
del igcr.rnem sit lange lir,.

I sh-rtningen af året 1989, fik Bertel Kring
samlet ca. 15-18 modelflyr.ere og rigtige
fl1n'ere til at genopbygge det garmle KZ lX
Elleharnrner; som \iarr en replica af Elleharnmels fly. Flyet blev bygget i 1950 på
Skandinavisk Aero Industri A/S i Kastrup,
til Sylr.est Jerrsens dar'ærende flyvende cirkus, sorn optr'ådte i hele Skandinavien. I
næsten -10 år havde flyet levet en kummer1ie tih'ærelse., jdct c-let var opstaldet nnder
usle forhold p;r et teglr'ærk i Silkeborg.
Meu sa lom grupp-rg1-t fr.r Aarhus til nndsætning, og fr)rst pa sonlltlelclr 1990, i'ar

flyet færdigt.
Det n1'e prtrjekt neri ii i.r'gge crr rrorle.l
af Wright t'lr ercn t(:- nrliL (,:. \\i \ : \.rr:'\ I'r,.j
flamme. Men cfterh.rntler. s..rr :iJ.lt clk,
()g vi fØrst efter rrr.rrrse rnJlrr.it- i:\ -.r.:;ic:
en mindre tegring af \\righi i'h ererr. :cgyndte interessen at c1.tle., ir)r nu \ .: !-iri
flyvesæson. Vi kom l-relt hen til efter.trc-i.
før der igen blev talt om \\i-ight th.ererr. I
mellemtiden var Bertel blevet ah orlis svs,

ggesættefs il

og havde trr-rkket sig ud af projektet. Der
r-ar også anclre i klr-rbben, som ikke følte
den hellige ild brænde så ir.rtenst mele. Jørgen K. Hansen begyndte at tegne modellen
op efter den lille tegning, men man f.rndt
ud af, at det vi11e tage for lang tid, sa r.i
kumre ikke også nå at bygge en fl1n'ende
model. Nn var gode råd dyre. I stedet tog
man den beslutning, at man r-ille købe et
byggeuet i USA, ogbygge en statisk model
og sideløbende en flytende model. Der
bler. fundet spollsorer og bygge*ettet b1er.
bestilt, men det tog ca. 3-4 måneder inden
vi fik byggesættet, og der manglede tegningel oe en Ccl-rom. Vi har fabrikanten

mistænkt fot-, at han ftrrst er. bcgrndt at
l',roclucelt' Lr\ gqc:ættct cftel at h.rr e ir-rdheniet ci r ist ln:al :.'rt.litngr.l'. \ i lit i.csiilt
!1c nri11q1!.irrjr, :in* I US.\. Br ggcsætici r.r
temrtrelis rir rt. tlli ktrsrerie qrna !r.tlrltl kr.
inkl. ir..ret.
Endelig kurure man ga i gang. Det var et
ordinært byggesæt i 1/2 skala rned en forfærdelig masse lister, lvirer; piastdele og
messingplader, hvor de forskellige dele til
fittings var fræset ind, ribberne var CNC
skåret, og var i en meget fin kr.alitet, og
spændr.idden ville blive godt 3 m. Man
måtte indrømme, at det var et større pro-

tionsenergi til fremdrivningen. Selv med
de bedste moderne propeller i dag yder
disse ikke mere end 857u.
Da man var færdig med modellen af
Wright flyeren, skulle den gerne ud af hobbvvaerkstedet, men ak og ve, modellen

ktuue ikke komme den normale vej ud
gennem døren, og da vingerne ikke kunne
skilles ad, I'ar der ingen anden løsning end
at den måtte ud igennem kælden'induet.
Kælden'indu".t'r" 61sv pillet ud, og modellen kom hel ud.
Modellen kan nu ses på Veteranflyvemuseet i Stauning.
Det er muligt, at man på et senere tidsprinkt allirevel r'il prør.e at konstruere en
rnode.l af \\tightf-h.eren, s.1 man kan få den
at se i irrften.
Et

kik

p.r trærs

jekt end man før:st har.de regnet med.
Hovedbyggeren på Wrightflyeren har \'æret Jørgen K. Hansen med mere eller min-

dre hjæ1p af flere andre medlemmer af
MFA.

Attrappen til motoren var iflg.

ke tilfredsstillende, der:for

Jcrrgen

ik-

konstmc.re.ie

han seh'en n)i og restrltatet Lrler ter-il-nel:S
flot. Yderligere iittinss som h,..rret-. \ i:t.ilt.:Ie4 dt'rramo n1\-. €r'o{Scr L.gc1.. (rrirj:i..\:iLrn
.rllt, lrr.ggel elt.,' rri.t,j,t--:l:! ::.::.._( :. :L\tt cr

ir.:ttet nrti

;:tiL:t:!::L:

iil't.trltr:..:c:t l..i.l: . r..r, .rg i den
.nri:r-l S:rj,c il tisc: \-r:a-n1e irinanderr, da
--1 ..r .i tt'i il ati.i:--:ij.ttltrle. Pr,r|Cllefne
\.c-r ;i.r):ur :i an præst.riitrrt sor-tt br.odrene
\\rigl-ri ir.trrle r,rdviklet, idct propellerne
kunrte ,x'elfore bb',, .tl' motorelts rotaI(,::.lL.i-nc
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Speed*

rtr'

Fly arrangementet

Søndag D.7 /9blev cler p;i Charlottenhutcl
travbane .rf'lrolcl et "F;rrt, .rctions ()g sp(-1r-

st.rltccie

clingsm;ettet shon' ] Iel r'.rl RC-LnrL,nir.t
invitclct mc'c1. \/i har rlc t.rct 1.. rt-l li:r .,-r:r:
1x30mln fh r ctirl - fr.: e i pIO:r'.rt'. irr'.1-.'.^k':ig I1.1 \1. I I ii; I i - -.: .1, t t.:r'r '' :r'(:rr:.:gcucle r-nacie .rt vi:e }t'.rrl vi og voles t'lr
knnnc. l.rve. Samtidig 1-r.-rvcle vi t.ret er-r god
plads ikke l.'rngt fra inclgangen, hwrr vi
kunne r-rdstille et fir.rt r-rdvalg af forskellige

*
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S. lr e tlr \ r'-ili .rir r \ .:]' -'L;, --LitrL.

tll gr.es.rrealet i nriclten .rf "Lturcle n". Dcs\';ure h.l\'de vi en uhelclig vindreh-ring
son gjorde at den "r'enstre" tredjeclel af
fl)'r-earealet

Der lar blcrct intitcrgt l9 piloter - trg i
alt r.rr cler trve r 7() flv pa Lr.l*tillinH*.trt'.rk't,
rn,t u-ffir trpDrgnrng,en nleget nllrtlgt
trllJE.rleder .rt det :a .rlt t()r pr()ppet
qd. Vi lik dog mere plads r ed siderr.rl sa r i
fik delt udstillingen op i b. En for stormodeller og en for de a'urdre. Stormodelområdet b1er. kraftigt domincrct af Hcnning Boisens store 1/2sk;r1a Pipcr Cr,rb og
Mick Wilstrup og Poul Offersens seh.be;t.

.ie

i-ali:::-:.-- .---':- --. -.

fly

b
&
t-

rc. 2 r .lrre havcle ieg sclr' ".eren" af i'rt rvge irrd
.rrt:iil- i r]c tra'r'nte turbttlenser. Da der skr-rl1e'

F\lR \

l.i i et omr.icle

rnecl volcl-

solTrme og r-rberegnelige trlrbulellser. Dette

fik Tioels Lund 1or.at mærke ved sin prø\,eflvvning med en 1/3 skaler Tigcr Moth
cler skullc lavc banncrsl;cb - ganske kort
efter takc off lavc.de den ct halvt ru1. Det
e.t gib i os alle, for det så r.ittcrlig r-rd
ir)m ()rlr tlcn r.rr p.r r ej i jrrrtlt'n. Heldig,r is

gar

tik Tloels ret[et rlerr

1r1.

og tløj

t.r$ipnSS

ktrrtt'r'e Itrr errrl pl.rrrl.rgt. F,'r alle

S".Lf

helikopiere var der ingen problemer. Des.l

l J.

icrltel'es fl vsl.r'b og

tt n

clcr

lancl

i

n ger-r

:rui ir'rin >\'cr\ er, blcv jeg fanget af virrc'len
. j :,..:ri r..,i rintlcl tribttnc'n, helcligvis fik
::i .rtii -..'i rq.r. dL'rfr. oll r æk fra publi^ttt:t.

L,-,1t.'i

-

r'.

*c:t

:rrr

g

I

i
rekla^ ti c.r .t-rre et

nrcskilt (ttri iilrc.r'platlri .-ri cr cllet' .rncletr
alt) - der gik hul i placienl Bort:ct ft a tlen-

ne

r-rhelclige

uc.len

rundtnl folgik al ilrrning

uheld.

Uc1or,'er mocle1fl"v

kunne dcr ses Speed-

u'ar; Rall1'sprint og anclen Motorsport. Dc't
r.ar nok mest en dag for clrcnge'og nraencl,
mcn der sås dog en del f.rmilier. Enkelte i'rf
clisse forstod at gØre lidt ud af turtrr derute
dtr5;.

Der val knapt 2500 tilskr"rere denne
for

ciag. S.i det var et fint uclstillingsr-itrcluc

*$ilT*h$frry
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MODEL
Morten Hastrup fortæller lidt om sin sin model:

NIiu r-noclel har jeg seh' korrsh'ur.rr.t. Ftrrlrilledet for min moc1el er err SU 2[ (jcg ktrrder
den ira FMS), dcn er ikkc en sk.rl.rnrrrtir.l,
cla jeg har gættet mig til alle. mal os formL.r
p.r kroppen. Jeg fandt fi'cm til hvcrr stort
r.ingcaleal flyet skal have, r'e-d at saullnenligne' det med andre fly, der el L.reregnet til
7 - il celler og en SPEED 600 motor. \iinsearcalL.t blev så cirka. 22,8 drn' udcn haleplanet. Vingeprlofilet fandt jeg p'rå intelnettet, clet hedder e.173 aerobatic, og er hlldt
symmetrisk.
Jcg bcgyndte for ah'or at flyve modelfly
for 2 .,rr siden. Deng;rng købte jeg eu Chartcl fra RoLrLre som jeg tryggede og Lregyndtc at f]n'e med i lobet .ri citeråre.t. Sor.nmeren eftcr koL.tt jeS e-n Ti\.injct sr)111 jL'q l'I1est
'lrar'
flojet rrerl p.r en gr'æsr-n.irk t;Jr \ L.r-l
hvol jeg bor. \cu' n1an 1'n. flojei nrcei Trr :rjet bliver er.r Charter mesct keLleliq, s.r Licrfbr købte jeg en R\L-l h'.r Greai Plarrcs. Den
lral jcg fløjet nred et h.rh't ar.
I Modelflyvenyt nr. 1,2003 r'ar der en artikel om hvordan man let kan skære. sine
egne vinger af "blåt skurn." Det lød sonr en

jeg fik nogct konstantanhåd ai e'rr iysiklærer; og gik jcg i garrg rned at skære e.n vingc

spændende oe biilig måde at bygge og eksperimcntere rrred sine egne mocle.ller. Så

ilas, og nrec-l fr-rldt hojderor; laver modellcn
et nnderliet rr-rl. Men man kan goclt lave et

trf almirrcleligt flarningo (jeg kumre ikkc
finde noget blåt skum). Mngerr floj ikke ret
godt som sr'.rr.efl,v, sd derfor r,illc jeg lar,c
ct rnotorfly. Tii fremdrift ville jeg gcrne blrrge de sammc Tcellede accupakke.r som jeg
bruger til rnin Tivinict. Derfor kcrbte jeg cn
SPEED 600 og en regulator. Jcg byggede'
noeet der ligner en Ultirnate, rnen den blev
ikke nogen særlig god kunstflyver.
Så skete dcr det, at min fine ve.n Emil r.ille' lår're min Charter. Han s;rtte sin egerr
modtager i, og sa lravde jeg jo en arbejdslcls
n.rodtager. Det gik ikkc! Derfor byggecle jcg
min nvestc ih'1 sm1qk 111'. Og til tlen blcr
inrlkobt cn til SPELD {;t)i) mcd lcqui.ritrl trg
irt ltt<-\1 <at'\ (\r't'.
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skr lcir's nok .ri tlei ikke har anclert r'-itrrn-r

crtd dr'tr tlet konrnrcr nar r ingcrrte givcr
sig. Flr'e.t hal dog et urrclerligt problem.
Hvis mau Llrovet at l.rye et loop udel fuld

tl

lidt større

loopr nden

fuld

gas. Det første

hjemmekonstrueredc fly jeg lavede kunne
ikke stige kraftigt, men det nye kan stige lige sa godt som min Tn.injet.
I frenrtiden vil jeg nok flyr.'e mere med
r' errcl med Lrrærld stof , si mprelthen ford i
det cr lctierc og dcr ikke skal torres olie af
n-rodellcme eiter man har flojet. Desuden
mener je.g, det er lettcre at konstruere et elel fl

fly fordi man ikkc skal lave et stærkt motorfundament. Elfly larmer ikke (de fleste
da), og derved kan man le'ttere holde sig
gode vemrer med naboerne. Og sidst men
ikke mindst er der mcget hurtig udvikling
indcn fol battelier og elektromotorer'.

Tekniske data:

::,.-:'.ir:.:.i.
L-'.i:.r. :
\ ingt'.rrc.tl
\'æqt:
\lotor:
Ilt'grrl.rtor:
l\lorlt.rgcr:
Servo:

ll-lrnrnr
lr.lSnml
22,Etlnr2

96{9
Grarrprncr SI'EED 600 Plrrs

CnupncrSPEEDl)l.US-AarrtrieLr

l\lultiplcx PICO +/5
N,lultipler ms-x3

Str,ring: I lojtleror, krangcror og rlotorregulerittg.
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Ny hiroboimportør
Silver Star Models r'. Axcl E. Mortensen
har gentrem cle sidstc 15-16 år r'æret importør ai |apanskc Hirobo. Imidlerticl har
Axel Morterrsen de scnerc år haft problemer mcd hell.rredet og har ikke kræftcr til
at køre Silr'er Star Models viderc med
samme høje aktivitetsnit'ean, sotn vi har
r'æret viclner til sidcn 1960.
Af samme tirsag er importen af Hirobo
pr. I/9-2003 overtap;et af Rotordisc'etr r'.
Bcnthc og Kai H. Nielsen.

Benthe - dcr er daglig "frontkvinde" i
Rotordiscen oplyser, at hele Sih,er Stars lager af Lr1'gges.rt og l..(rser'\ edele. cr o\ e rtagct og bragt til Lintleballt Skor. I lertla vil

Hirobo-kunc-ler kurrc i.r rcsen'cdcle og
nye helikoptere i fremtiden.
Det er absolut positivt at IJirolro-irnporten frcmover \,.lretascs af tn forhandlcr'
der er kendt som helikoptersl-rccicilist. Der
skullc r'.ære optim.rle mulighccler for'.rt Hirobo-kundeme fortsat k.rn fa r'.rrer rrg god,
kva lificelet betjcnin g.
Dct er dog r.;r:r'd at unde-rstc.ge at Axel
Mortcnsen IKKE el vcc-l at lr,rkkc iorrctningcn, - dcn bliver barc "jr,rsteret" sa helbredct kan firlge med.
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MJD Modols Saab 817

Hvorfor er dct liiige at man har r,æret så
laenge om at anskaffe sig sådarr et "inshument". Det gør hele ;rfbalanceringsproccssen lanet lettere og først og hemmest langt merc nøjagtig. Når der på din
tcgning, ellcr i marrualen til flyet sttir at

Flyr.elristorisk Folenings secrtryk
2/85 forfattet af Niels Helmø Larsen kan marr se at den 817 fra MJD
fly', c1"t Ot.'.' omtalt i Procluktinformation i Modeiflyvenyt nr 5, har
gjort clansk tjer.restc i Danftlrcc.
Det vtrr err del af feltrnarshal
Montgommerv's 21. korps Under
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ningen. Den er god nlir du skal fincle
den maengde bly c-lu evt. har behor, ior;
så du senere kan montcre den rigtite

således at den

forkanten. Sa stillc.r drr cle små iinealer
lille p'ril pe'ger på 94. Ude i
enden af linealerne sirlcler cle.r en lille

mængde orclentligt i flyet. Ligelecics
l.rvis clu vil prør,e at rvkkc tvngdepr,rrrktet liclt i forhold til det angivne', cler er

pind som skal stå lodlet. Denne pind

den en stor hjæip.

sørger du for rammer forkanterr prar din
vingc. Nu har du så stcrttepunktet lige
på de 94mm og kan så begync-le selr' .rt-

Jeg er i al fald blevet glad fbr mir.r og
brugcr den nu fremover hr.er gang jeg
l.rr.er en ny flyver', e'ller har lavct lidt om

balanceringen.

på et af mine eksisterendc fly.

9,1

SL
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pa Tcknisk \lusetrm

i Helsingnr'.

lillc forskel i korden, idet
c-ler-r rød-il,ide kokaldc', er ome.r err

kranset af cn hvicl cirkel. Nrir John
gør opma:rksom pa de'tte, er det

ud fra dcn betragtning, at

cler

rn;iskc blandt læserne e'r cl1 og cu1den, der knnne tænke sig dettc fly
i dansk udgar.e.

r

G

Med i s.ættet ligger et lille vaterpas sorl
clu skal lægge på dit halcplan. Nii haleFrlanct er i vater, og støttcpunkterne L-r
der hvor dit t1'ngdcptinkt skal ligge. Sa
er flyet rigtigt afbalanceret i længderet-

mm fra

tyngdepunktet skal ligge fx

'.\cr.icn:kliq. I ovlist st.rl der ct
Ill7 i tl.rnsk L'er.n.rlir.rg

ckemprl.ll af

Afb alan ce ri n gss tan
Crea t Planes afbalanceringsstander

g(lr (tfrrtlælk:()rll P.t, .ti

i artiklen: "Den cl.rnske ilvstvrke
og dcre's fl1, i Svcrige" fra Dansk
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Danskernes fly

lqa:gif

Det specielle r.ed dcnne bog er, at der til
næsten hver eneste typebeskrivelse er en
lille detalje, historie eiler oplvsnirrg, som
nok ikke er kendt af rnange. Eksempeh,is
havde man i overvejelse at kalde F-16 for

DANSKERNES FLY
155 typer i tekst og billeder
Forfatter: Ole Stcen Hansen

Antal sider: 280
CenncmilltrstLerct mrrl iJn

i

.:..i.'.

II efter det

Indbunc-le t

en Mustang

Pris kr. 3-19,00
Forlag: Aschchor.rg

Mustang fly fra anden verdenskrig. Et andet eksempel, er Tiger Moth'n som blev

til h..rm elk'r herrde,
der bare er en srnnle t'h-\'eint!.resseret.
Ole Stcer-r Hansen, tidligere skolelærer
og nu forf.rtter; i11'fotogaf os modelflyver
harl i 35 trr interesseret sie ibr t-lv i alle afsk1'gringer. Steen har Lrl. a. skrevet mange
børnel-roger om i1r.r'ni1g, og bidrager med
artikler til Fln; og til lvlodelfllr'enyt.

En oplagt jr"rlegaveide

I dcnnt' l.trg komnrer tor[.rtteren omkrirrg alle kategorier af l-lri som findes på
dansk O\:registe-r. Det er blevet til 155 forskellige t-li'cla.kkende fra en og -flermoto-

rede civilt- t1r; r'irksomhedsejede fly, selr.
b;,ggere til hc'likoptere, militaerfly, warbirds og.-rlle itrrmer fbr sr'ær'efly, og afsluttes med c-le d.-:nske f-lvmuseer.

legerrdariske P-51

bygget med Royal Airforce for øje, ikke var
konstrueret på et tegnebord men i en han-

gar. Derfor måtte man "klippc en tå og
skære en hæl" for at få tingene til at passe.
Der ligger et enormt researcharbejde bag
denne bog med de mange inter-it'ievs med
ejenre og med indsamlingen af flyenes
specielle historier. Illustrationeme i bogen
er alle i farver, og hovcdparten er taget af
forfatteren, de er imponerende og bogens
layout er flot. Til hver eneste flytypc er der
en faktaboks med eksempeh.is oplvsning
om spændvidde, længde, højde, rækkevidde, rejschastighed mr'.
I hundredåret for brødrene Wrights første flyvning er denne bog, et oplagt tilbud

til alle der bare facineres lidt af fly.

Ny maskine!
Sekretariatet har nu modtaget kortmaskinen til r'ores nye medlemskort, og skulle
der være nogen, som har indsendt billede

i

forbindelse med A-certifikat, og endnu
ikke har modtaget et plastkort, så kontakt
venligst sekretariatet på tlf. 86 22 63 19 eller via mail.

Billedet kan sendes som digitalbillede i
jpg og med en størrelse på 250-300 pixels,
eller et foto i pas/kørekort størrelse, inkjet
billeder giver ikke det bedste resultat ved
en scanning.

Arild Larsen

Arild Larsen

'yglv'
RC-un ion en
\
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Der-3.k
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og læs mere onr de errkeltc (trg.rnelre) gocle enrner.
Kan clct næ\'ntc indlæg ikke umicldelbart ses, sii væJg sicle undcr "Page", til tlrr fincle r inclla'ggei. Da clt't cr et temmelig
bnrst Forunr, og vi lrar en forholdsvis lang procluktionstid, cr clet svrrt at \-xr!' lrrlt L !r to d.rtr'"
Fincl Forrrmnret på: rvn'rr,.rc-unionen.dk/nytforum/default.asp

Div, Forum

Diverse: Braendstof kontra EL 'r.est. t-l}r'etid osv)

n'cJr-: i'r.ins (og måske andres) fbrdomme om eldriit, ai vejen.
Dette gav en rigtig god dialtrg. n-.ed manse fakta, malinger og prisek>emp1er.

Steen Larsen forsøgte at ia

-

lSvaevefl vvnins: DLG-udsh'r
Erik Dahl Starter denne trad murl .:r tt=krive hi'ilket udstr-r der er godt til en DLG'er. Dette har foreløbigt resulteret i 4 sider med debat, ertarins.-r 1rq .rlm. hi'ggesnak om DLG modeller og deres udstyr. Som vi nok alle

Steen Larsen

Erik Dahl

kan lære lidt af at kigge pa.
:-r

Indendørsflvvnins: lidt sporsmal om brrrsteirric motor.
Robert Danielsen er gået i indendors 3D dromme, det iår ham til at spørge til børsteløse motorer, mange følger
op med deres råd, valg og erfaringer - helt sikkert en goct tråd med masser af "guldkom".

Robert
Danielsen
27

HOBBYRI.]M
I serien af

"Mit Hobbyrum" er vi kommet til en som de fleste af os nok kender, eller

i det mindste har hørt om. Det er såmænd Lars Kildholt, der måsl<e har det nyeste

hobbyrum. Det blev endeligt færdig dagen før ieg tog på besøg.

Derrne søndag, som vi hiivcle aftalt skulle
starte på Grcves plads vi-rr; som det cl s.rdvane nål Lars arrangelel rroget, mec-i flot

vejr. Dette plcjel at va:rc s.rdan

i follrin-

clelse med rcpræsentantskabsrnerdcr c'l'ler

lign. ll'ol dcl ikkc cr mulighed fol flvr'ning. Det h.rvde vi dog denne d.rg og et
par l'ryggeligc tirncr gik pa flf i.gt1.1clr.t.\.
B.igefter gik turcn hjenr til Lars. Dcn er
kolt, l0 ntirt. seneLe skrcl vi i tlct "hclligc".
Rr-rmmet nrcget lrvt, ellu't1ct cl i rl trl.i
sirt helt i st.rnc1. I forlrintlclse nrr.el crr riibygning til huset -skullc tler' lr-rkkcs noqlc
ll,skasser i c-lc'n ene af r'æggene i hobbirLrmmet. Sa skulle der tages nogle p.rnelplader af. Under dissc plader fandt Lals err
af gl;edernc ved at r';elc. husejer.. fugt - meget fugt! S.rlet'les var slunden til at lc.nove-

re lrele lummct l.rgt. Rr-rnrnlct cl'|r.l c.r. 6.5
x 3.5 r-neter; ot give l den crl n-rtilighecl ior
en god lar-rg b1r1qlpl.1c1e- sonr cutcn katr
nlrlll1-lc megct itrtl cllel gocl lang vinge, cl-

en ovelsknelig orclen. I dct gamlc hobbvrul1l vcrr der t;eppe p.i guh'et. Ntt er c'lcr
merL. pr.rktisk lagt iliser i stedct.
En ting cler i.rlclt mig i ojnene c'la jeg h'ar1-

lcr

tc incl i lummet, r'.rt'at

r-r-rirske

tlere prlojckter pa clr cang.
iordi l'unllrct jrrst cr Lrlclct

On-r clet r'.rr

tnin ittmroduing ikfon'cutet at se clet'r

ke holclt stik. fe.g h.rvr-lc

scl saclan ucl fik
af I-ars, rrten clcl r'.rr l'clct'st

cne helikopter eftcr clc'n anden st.r linet opr.

g, ll -\ -l t rl l,\r' i).t rl l .l I !'l'
. !.1r r ':1,:.1,-.1--,dt'rr li,lilu)-u1l :rrlll l1l.-.iltL' -'u--l-ul lllr jri ltrl. .li ll--.-

pe" L.r's Lrcskæftigcl sig rncst nred. N4erl
>tr)r' \ ,r' min or el'r.lskclsL' cl.r clcr "ktttr"
.:o.i -i i.cliel Lr.r hr ltlcrte. Fastr itrgecle r irr

færdigt,

jcg ikkc

e11el or.r.r clcr' .'rlticl

uc1

|r r ltlt'l i,-t tlt'tl tlr'

hoL.L.i lirr:.t .tr \

r

l.t

.-! r'e

hrgen cl vist i tvivl om.rt clet cr clc'n "f-lr't\'-

r.rr

riir.ii\r,:i tl i - i. >trkkcl ai, clog ikke al-

rlerr L.illigclc errr'l .rt kolre err mel.rnrnprladc, s.r r .rlge i val ikl<e. s.'r sr'ær't. Boldpl.rclcrr

le iær.lig.', r)q tn tnk.1t .ri tlcnr gorlt 10 .rr'
g.-tnrmcl. Det nr t'stc intlkoLr sttrrl clet'ogsa,

ligger pra noglc kokkcunroclttler mecl

c1c

r-ncget moclerr-rc brede skr-riicr. Dette er

cr-r

en 1,/3 sk.rlr ARI' Piprcl f .tb. De r i tlc'n
gr.rcl iyldcr goclt op i hobbyrtrmnret, nar
den st.il mcd vingclne "mttt-ttctct".
At Lars rodL.r' "cn clcl" r-r-rcc1 cdb og II

r

e i ticL.'. ktrkl..cir. \lcrr lttrt

ilktr:r

gcnial ting i ct hobbvmr.n, cl.r der s.r cr
plads til at halc ..rlt roclet tlcmcde - barc i

skirrncr tvcleligt
hobbt,mr-nmet. Han
har q.rnske enkclt sorget for at t'isikoen for'
at f.rnrilicn stodcl incl i hanr for tit, el climinerct \'.€sentligt. Dcr er inst.rlleret el1
sk;rlnl som kan vise Tl Viclco, DVD og
scli'folgelig bmges som ahrinclelig comfrutcl; s.r untlellrolc-lnitrllelr ()g kont.rkt
rlcd ortrverdcrrcrt cl del sttlgct ftrr.
Dc fleste kcnder nok L.rrs srrnr RC- urrioens folmancl, og son "tot.rl hclifi'eak" r,ecl

nok

c1e

f-iestc, r-rren det

igenncm helt ncd

i

men cltr ia:rrestc kendcr nrJ:kc til hans
st.rlt med modclfll' - Sa jeg >ptrrgte L.rrs
om lrvornår og hvold.rn det hc'le staltcdc.
I

Lars fortæller:

I

mine for.tc r-rroclellcr; sorn i ør'fritt-h r errrle (l3ov og Victory fi'ii
DMI) tilbage. i 19S(). Stalter.r mccl RC Fl1,r'nins skcte omkling 1983 mcc-l cn 3 m sr';cver ir.r Hegi. Et pcl' arS p;ir-rsc fr-rlgte og
frerlrlc i l!ts7 ktlnr lvsterr igcrr (u s\ æ\ ercn Lrlcv stovet ai og jcg kcrtrte t-t-tig cn sr'æ-

Jeg kr'rbte

I

rigt i'.rr

lL'r lrlorc, clennc gar-rg en

LS(r p.r

2m fi.r

C.rrrt'r.r. Flvvnir.rgcn havde indtil da foregnet Lr.t boldplaclscr tled linestvrede mo-
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Jeti Model har lanceret en opdateret udgave af deres popul;ere modtagere REX 4

Denne model leveres i 2 uclg.rver. ARF version inkl, Sp300 med gear og frropel/spinner til 865,- eller i ECO version rrderr motor

get den meget lave r'ægt gør den sær'deles

stra 300 Leki. Det er en ARF model med en
spændvidde på 1800 mm i rneget høj kvalitet. Prisen for Lekien er kr. 1895. Dino

(ill.2)
Tjekkiske Model motors har netop introduceret 2 nye små børsteløse motorer.
AXI 2208/XX vejer 45g. og rnåler 28x26
mm. Den er beregnet for 6 - 10 celler og løber 1140 / 1470 / 1880 omdrejninger pr.
volt. AXI 2212/Xx vejer 579. og måler
28x30 mm. Den er bereg;net for 6 - 10 celler
og løber 710 / c)75 / 1290 onrdrejnirlger Lrr.
volt. Den lave r';egt og evnen til baclc at
kunne køre med NiCd, NiMH samt Li-Po
celler gør disse motorer meget interessan-

te til indendørsmodeller. Pris frlr AXI
2208/xx 525,- merrs 2272/xx kostcr 550,-.

(il.3)
Derudover leveres et sæt bestående af
bagmontering og propelnav til 115,- (ill. 4)
De nye Li-Po HD ccller fra Kokam er også på lager. De leveres med følgende kapa-

Po celler. (ill. 8)

Disse mange nyheder forhandles i Danmark af Electric Flight Equipment i Frederikshavn. For yderligere oplysninger henvises til wn'w.elfly.dk
Dino Hobby i Lyngby fortæller at de for-

handler hele Graupners store udvalg af
modelfly. Af interessante nyheder er Ex-

Hobby sælger den på bud med en OS
MAX 1.60 FX til kr.4495. (ill. 9)
En anden ARF model er Exstra 300 S
mcd en spændvidde på 1600 rnm. Prisen
er kr. 1195, eller med en OS MAX 61 FX kr.
24es. (ill. 10)
Den lille Mini Piper testede i Modelflyvenyt nr. 1 2003 sælger Dino Hobby for kr.
895 incl. Motor med regulator og en 1000
mAh akkr.r. (ingerr ill.)
n'lvu'.dinohobbl,.c-lk
"Rotordisc'en har ladet fre'mstille 6 forskellige smarte regn/r'ind skærme - til de
kolde vinterfingre. Udor.er at den giver læ
for vind, "chill-factor" og nedbør - skal der
et minimum af sol til før skærmen bliver
Se evt. mcre på

forvandlet til et lille drir4rus hvor der er
herligt varmt. Regn/vind sk;ermen fås til
Ftrtaba FF-8, FF-9 og9Z

<>9,

er lavet så sen-

deren holdes helt normalt med begge

dingen pr. element er 3,7ri og de vejer henholdsvis 9,15,22 og 33 g. pr. element. Elflight lagerfører dem i PCB udgaven der
gol dct cnkelt art samle flere elementer i en
pakke. Prisen er henholdsr.is 110,-, 120,i35,- og 150,- prr. e'lernent. (ill. 5)
Sidsi men ikke minclst introduceres 3
nye EPP modeller der bade kan f11'1's
indendørs og udendørs. Exh'a 3D har en

hænder. Findes også i udgaver med indbyggede håndlesstøtter for de der kan lide

spændvidde på 73 cm og en f11r'eklar

600,-. (i11.7)
Disse 2 modeller leveres med

nødvendi-

fint udskåret, nødvendige fittings, understel i kulfiber, hjul samt byg-

ge EPP dele

gevejledning.
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hvor en børste'løs motor så kan anvendes
til 640,-. Begge motorsæt kan køre r.ned Li-

citet 340, 700,'1200 og 1500 mÆr. Spæn-

vægt på 340-400 g. Den er konstrueret til
en lille børsteløs motor samt 2-3 Li-Po celler. Pris 550,-. (ill. 6)
Microbat har en spændevidde på 96 cm
og en flyveklar vægt på 320-380 g. Også
derure model er beregnet for cn lille 50g.
børsteløs motor samt 3 Li-Po celler. Pris

;:

300-3309.

plus, REX 5 plus og REX 7 mini. Evnen til
at selcktere støj er forbedret ligesom de nu
kan anvendes med sendere, der har indLrvgget s)'nthesiser modul. Samtidig lanceres deres egne krystaller til en meget konkurrencedygtig pris. REX 4 og 5 plus koster 250,-, REX 7 mini koster 325,- mens et
passende krystal koster 60,- (i11. 1)
D54 servo hører ti1 blandt de allermindste sen'oer med en r,ægt på 5,4 g og dimension på20x8x17 mm. Ikke desto mindre trækker den 9 Ncm. Den har et meget
lavt strømforbrug og det kombineret mevelegnet til indendørs modeller eller slow
flyer. Pris 160,- eller 150,- r.ed køb af 4 stk.

5

Christen Eagle har en sp;cndvidde på 73

cm. og en flyteklar \'ægt på

at flyve "pult". Regn/r'ind skærm koster
625kr og pult-udgaverne koster 750kr. Leveres med alle nødvendige skruer/beslag." (ill. 11)
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Dansk Modelfl yve Veteranklub

Tilknvttet Society of Antic}rc \lodcllers
sonr SAM-35 Dcnrrrrrk

Klubbens adresser:
Linestvrings-Unioncn (CL-Lnioner) er rlcn
clanskt' lancl sorg.rrisr Lion f or nroelcl f lvr nirr g
merl lincstvrede nrotlclfh:
Unioncn cr tilslrrttt t Kongelir: I)ansk ,-\croklub (KDA) og Fticie ratiorr ,\crorrarrtiquc
Tntcrnationale

(

.\r.kr)nting('nl('l li)r

.rr lt)()2

275,- kr.

Kasserer:

Jnniort'r

100,- kr,

Fritz Neumann

17 67

kr inkl. forsikring

4690 Hasler', Tlf.: 56 39 85 95

4220 Korsør, Tlf.: 5tl 37 23 76

e-mail: oxager@dalblrnet.dk

i

Unionens web-adresse:
u'u'n,. m orl el f lvv rr i n g. cl k

Poul Rasnrussen
Nvvangsvej 25, 2.tlr.
-l+t)tl K.rlundborg. Ilf.: 19

St,\l)T TII

Næstformand:

rl 6l

Hugo Ernst,Ægirsvej 38
7000 Fredericia, Tlf.: 75 92 92 93
e-mail: hemst@posi12.tele.clk

II

Webmaster:

Unionsformand:
Olc 13jcr.rgc,r

Hans F.

Klemii

3.iV

Distriktsleder øst:

\iel*'n

t'j

Tlf.: 86 92

2300 Koberrhavn S

-1,

S355 Solbjc.ru

7E 76, E-m.ril:

HF\@aclr.dk

St.'en .\gner, Cl. Hrvnc'rej l(),
2o7t'l Greve, Tlt.: {3 9tl 51 tl:}
e-ma il : s.agner@rna

3257{(101

Modelflyvenyt:

E-mail: bjeragcr@get2nct.dk

Hans F Nielsen
Kasserer:
Per Saut'rbcrg

-

se

2190 Uillund

i1.

tele.r'l k

Distriktsleder Yest:

ovenfor

Kristian Hastrup Andersen
Ruholmvej 4, Vitten,83tt2 Hinnerup

Frede Juhl
Gl- Færgevc-j 22

Søndcrkær 266

Tlf. 75 35 36

150

250 kr, MFN+FFNYT

Månebakkerr 5, Dalbv

Sekretær:

l lf:

kn inkl. forsikring
kr inkl. forsikring

Tirm Oxager

err af clc klubbtr', cler er tilslrrttet rrnioncrt.

Hollanrlcrtl|l.ct l,

250

.150

Unionens adresser:

Kjærsvej 73

POST lll,DI'S

I)anmarks eneste FAI .rnerkendtc
fritflyvningsorganisation. Medlcm af KDA.

Formand (og post til):

Seniorer

forenirrgcns kasscrcr, cller vcd inclmeldcisc

Un ionen

Web-ad resse : w!\t\\t ffu-dk

:

lleclltnrskab kan opnas ved hcnvendt'lsc tiI

un ings-

Kontingenter for 2003:

Formand:
Erik Knudsen
Amagcn ej 66
6900 Skjern, Tlf.: 97 33

Urttl,,

Senior
Junior
Intro-medlem
Abonnement aletrc

Hiemmeside: wu'rr'.dnr lk.rl k

IrAl ).

79r

Tlf .: 86 9^l 07 ?2
e-ma il: post@hastrupconsul t.dk

6300 Gråsten, Tlf .:71 65 1.1 57
0.+

E-mai I : saucrberg@rnobilixnc't.d k

Bestyrelsesmedlemmer:
Ruben Sonnc
Skolegadc 61

Herning
TII:97211106
7-100

Webmaster/FFNYT:

|ørgen Korsgaard
Ahorniveg 5, Ellund
D-24983 Handervitt. Tlsklantl
Tlf.: 0049-4608-6899
E-mail: jkorsgaard@foni.net

Jens Borchsenitrs Kristensen
P.S. Krøversvej 28A

8270 Højbjerg, Tlf.: 86 27 13 28

e-mail: Jens_B*Krisiensen@mail.tele.dk

i

t_

Økonomimedlem:

E-mail : rtrbcn@modcl flyvning.clk

Karsten Kongstad
Carsten

Degnebakken 22, Vigersied

S.

Jørgcnscn
l-anggadc 18 1.tv

1100 Ringsted,

9000 Aalborg

e-nrail: kk@ringsted.dk

tlf: 98770381

Et.ril

: ca

rstcnsj@stofanet.clk

Nyt fra Fritflyverne

-llt.:57

52 57 03

Modelflyvenyt / Materialer:
Jørgen Korsgaard

Aage \Vibr.rg

I

Sønderi:aardsvej 30
7-100 I

E

Icrning

Tlf:97201)737

l3

Regeludvalg:

rå

Jesper Buth Rasnlussen

Almavcj

8

9280 Ston'orde

Tlf. 9rJ 3t 91 98
buth@modelflyvnirrg.dk
Unionons gironummer: 5 20 87 69

JZ

Ahornneg

Ja,

kalenderen er nu tom, da

5, Ellund

D-24983 Handewitt, Tyskland

Fritfl yvningskalender 2003

li

vcnter på
\lerr i lobet

den nye FAI kalerrder for 200-1.
af r.interen vil vi da prør,e at fln'e lidt i Rødekro - for at trimme og hygge os. Vi sigter mod lørdage og søndage.

Kontaktpersoner er her undertegnede og
Frede Juhl. Tlf.: numrene:
Frede fuhl: 74 65 14 57
Jørgen Korsgaard: 0049-4608-6899.

Tlf.: 0049-4608-6899
e-mail : jkorsgaard@foni.net

Giro og medlemsregistrering:
Formand for udtagelseskomiteen:
Peter Buchrvald, Ellehøj 49, Høm
4100 Ringsted, Tlf.: 57 64 33 88
e-mail: buchu'ald@post2.tele.dk
Unionens gironummer:

71

3-9535

HøSTKONKURRENCE I?
Fol sotn koberlrra\.i..r.r

;: klrn:lle iti :,iei. forste

høstkonkurrence
irrr .ri n; Sk;r.rit Enee kl. 10.00. Ikke desto t1litrdle 1r'kkec1e. rict Jorqe n TL.f.5;11 .rg nrrtlertegnede at komme
skulle der-sta: titili.:i

trpr,

dcrover.
Og hr ilken hikstrs
Kæmlrestore alrne.rre.rler, sr)lskir', .q r.r'r :\'.-rg bl'ise. Vejret r.ar kort
sagt endnu Lrcdre end \.ed det r"retr)r1 rllolc-lte DM og fl1-r'epladsen
var meget bedre end de usle irinrærkr.r r i nra rrøjes med i Københar.nsområdet. Den skjernskc h,rft er ogsa iri ior tr-rrbulens, hr.ilket
ietter tlytningen er-r dei.
Frernmødet var pænt sr-rgt beskcderlt og urldcrtegrede var des\'ærre ene om at notere tider i F1A, sa ieg kulxle derfor flyve rlden
hensvn til perioder og den slags Lresr'ærligheder'. Dagens høst af
resultater bler,:
I

F1A!Z345ql
LBJ 180 115 180 180 7s

142 180

1052

Hvilket jcg er g;rnske godt tilfreds med da jeg udelr-rkkende fløj
mcd mine Lrur.rtmocleller. I start 1 og 3 lykkedes det mig at flyve
min kulfibel Lrr-rnt rnodel r,æk og i tredje rLlnde lykkedes det mig
ikke at firrcle den isen seh'om jeg var uhyggeligt t.æt på den.
Det el rlerr-ned min anden konknrrence hi'ol jeg kun har l1øjet
tned mint' Lruntcrc, oq dct se.r ud strnr om de nogerrlr-rnde kan
trækkeigetttet'n.r-ttertr-t-tirt-oq;r-n-elnoJr'ilcf pfoilua(lLl .i;qiigl-rL,drereslili.-.t.r-ll::.i'..i..1 li.:i.\ilr::rcrrtir:.<::.:-,.:',,-r-'-.-::.t--

punkt.
fof l{llqcn 1rj .il.:ri.r j----r i. j
chltck rurrdr'r, lrr i,::t r- .:...-:-. :' .

JJ

Hvis Jorgen ikkc h.;.r'r'le r..=ret uheldig at t-l)^'e sin bedste model
r,æk i første rr,urde l.ravde jeg nok iaet klø.
Jørgen Korsgaarcl, Fr ede Oldtirner, Flank Dahlin og et rnedlem fra
oldtimer klubbcn modte også op og fik en ligeså dejlig fl1,.vedag
ud af det.
Dernæst tog r.i hjcm, mange dejlige indtryk rigere. Det er barc
s1,nd der ikke kom flere - r'ejret og pladsen var ideelt.
Lars Buch Jensen
TI l: Jor*en Tt'pser,
,'".t .rt k.rste sin ciruckcr. Dcr er gocl plads på errgene i Skjern!
"r
\l \': \\.rkcfrclcl i opt1pl5e1"11rt nrors Fr.lrk Drhlin i Lraggrunden gor en FlG nrodel klar

til

st.rrr.

-f

--)

T}M FOR FRHTFLYVE$€ilffi MODELLEffi
Sl<jern Enge

den

13.

-14. september 2003

Af Per Grunrret

Ugen før har.de der \'æret afholdi old timcr-DM på markerne ved Skjern å - en
flyveplads, der er kendt for sin størrelse,
sin fuldstændige mangel på niveauforskelle og er.r tradition for friske vindsryrker
pga. den korte afstand til Vesterhavet.
Da Steen Agner, Karsten Kongstad clg jeg
krar4ede ind i Tom Oxagers folkevognsn-rgbrød ugen efter old timer-DM, var vi
pal r.ej til DM i de moderne klasser F1A,
F1B og F1C samt FlH, den korrekte bctegnelse for A1-k1assen. Denne u,eekend var
der kun dcltagele, cier ior c1e f'lestcs vcdkommende knnrrc. rnlrriceles som olc-l ti-

mele. Vi havrlc hcklievis
gaard med i bilen
snitsaldcren.

-

Tl-rom.,rs Roj-

det -særrkctle gennenl-

I Skjern skimrede solen, og vinden slrøg
mildt og stabilt hen over de høstede mar-

ker. Jørgen Korsgaard havde påtagct sig
hven.et som konkurrence'leder i 11. time,
da Frank Dahlin måtte sende afbud.
Jørgen var gået konsekvent til opgtrven
og havde lavet nogle fikse startpoler, der
hver var forsynet med en plastpose, hvori
man fandt resultattar4e og et passende udvalg af røde termik-penne og blå nedvinds-ditto. Man skaffede en tidtager, fløj
og skrev sin tid på listen. Enkelt, effektivt
og let at administrere for Jørger-r, der også
skulle have tid ti1 at fly.ve seh'.
Max-tiden blev pga. vinden sat til 150
sekunder i de store klasser og 90 i F1H.
Dermed skulle man kunne holde sig fri af
det srnukke Skjern å-delta, der nu har genfundct sin naturlige form, som er adskillige kvadratkilometer nafurområde, der
med sikkerl.recl vi1 opsluge enhver landende fritflyrrrir-rgsmodel.
Det skete måskc allelede i første periode
for Steen Agner; der lar.ede en suveræn
termikflyvning mecl sin amerikanske
F1H-model. Den kom lrelt - meget højt og blev enten hugget af en folbipasserende eller opslugt i deltaet.
Thomas Røjgaard naiede knap s.i langt Iran fik problemer i højslrrten, o5i nr,rtte
derfor trække sin eneste model i jorden.
Desr'ærre kostede det er-r brækket bag-
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krop, som Thomas valste at vcnte mcd at
reparere, til han fik den hjern p;i byggebordet.

Det viste sig ellcls at \'ære forholdsvis
ukompliceret at flp.c i vindcn, der 1ii omkring 5 m/sek. i første periode. Vi var nogle F1A-flyvere, som o\.errrlodigt sjuskede
med termiksøgningen i den naive tro, at
de 150 sekr-rnder let kr-rnle glides hjem.
Nej - det kunne de ikke. Dct måtte jeg, Jes
Nyhegr og Tom Oxager erkende, mens

Karsten Kongstad og Steen Agner kunne
skrive rode 150-ta1 p.i lcsultatlisten.
F1B-t-h'r

cnre

\'(-11'

over.olrientliq veJop-

laqtc'. Der r';.r' iir-c .ri .iel.r'r - nlL'd Krisii;ll
\lldL'r:L'n :(\tn \r)tl \ i: I-rc:l JL I l: (i.l r\ ilol:1.
Kristian kom me.r.l trr nr; rei r.rhirrnlet n1o.

del, der viste sig at \'æ1e særdeles velt-lrvende, så han fr.rl5;te ovelraskende godt
med sine kolleger Jens B. Kristensen, Jørgen Korsgatrrd og Bjarne Jørgensen - allc
fløj maxer om lørdagcn.
For etpar år sidenhavde Modelflywcnyt
et tema om FlH-rnodeller. Dengang provokerede det mig til at bygge en model,

der skulle vise Mil1e Oxager og

Hr-rgo

Ernst, hrrordan F1H skt'rl flyves. I år r.ar
modellen færdig og fl1'r'eklar, dog har-de
jeg ikke tænkt på at lave en s;crlig tvnd
højstartsline ti1 den. Resultatet var, at jeg
fløj rned en tyk line, som gjorde det rrreget
vanskeligt at føle telmik - hvilket igen
medførte nogle ekstremt langvarige hojstarter.

Men min lille "Piccolo" F1H-modcl tloj

- først tle på 90 og så en p;1 120 sckunder. Desværre deltog Mille slet ikkc i ar
- og Hugo fløj sine maxer med Lretvdelig
større sikkerhed end jeg. Så lørdagens fire
flyvrringer gav fuldt hus til os begge.
Det havde Karsten og Steen ogs;r i F1A.
Tom og Jes 1å i hæler-re på dem med et drop
og tre maxer, så der blev ført ps1'kisk terror
mod især Steen, da vi efter enclt lcrrdagsflyrming samledes til aftcnsrnad på byens
maxer

pizzaia.
Søndag morgen blev vi mødt på flyvepladsen af Jes, der havde brugt de tidlige
morgentimer på at trimme en genstridig

model. Gentagne gange fyrede han den af
i imponerende bunt-starter', hvor model1en r.andt omkring 20 meters højde på
blurtet.
Vinden var ret svag og rehringen meget
gunstig, så søndagens starter bler' fløjet
rned normalt max. Også selvom vinden
tog noget til op ad dagen, så r,i i søndagens
tredie og sidste peliode havde 7-8 m/sek.

vind.
Det r.'ar nu mit mirrdste problem. For
mens Hugo stilfaerdigt fløj max med sin
F1H+nodel, højstartede jeg l;enge og kunrre ikkc- m;erke termik. Og da rnodellen
pii,rtlselig trak r olclsomt nd r-rnder en cirkel, nra:te jeg tr.r-.kke. rlerr i jorden o5; satse
Lra

en L)n]st.]rt.

Omstarten var'lkke heldig, idet jeg fik et
linekryds og røg i jorden igen rned et nul
sorn periodens resultat.

Aftenens psykiske tcrror mod Steen
har.de tilsyneladende ikke givet resultat.
Han maxede i hvert fald søndag morg;en og kom alene i spidscn, da Karsten droppede lidt. Tom og Jes maxede videre - det
gjorde også Steffen Jensen, men eftersom
han først r.ar kommet søndag, r'ar han
chanceløs i konkurrencen.
I sjette periode fløj jeg max med min
F1Her. Og ikke nok med det - den forsvandt for os i en kraftig termikboblc. Den
\rar svær at se, så r'i var usikle pa, om den
var landet eller fortsat. Svaret pa dg11g
spørgsmål kom mandag, da jeg blev ringet op fra Rødekærsbro, hvor en venlig herre havde fr-rndet modellcn pa sin mark.
Den havde fløjet omkdng E0 kilorneter ..!
Hugo fløj max igen - og havde dermed
vundet F1H uden at bel.rove at tage den syvende og sidste start.
Så let gik det ikke for Steen i F1A. Han
droppede lidt i sjette periode, men rigtig
meget i syvencle periode, så han røg ud af
top-tre. Tom Oxaeer lortsatte bare med
maxerne og biei' derved Danmarksmester
for andet år i traek. Og Karsten fik andenpladsen, da Jes droppede i sidste periode
og derfor måtte nøjes med trediepladsen.
At han vandt chuck-konkurrencen så r-rd

til atrr;crc en ovcllaskelse icx ham,

cla Jorge.rr e.ftc.r

konknrlenccn del-

te flotte prærnie.r r,rd ti1 r'inclerrrc ttg rltrr.s r-rær-nreste konkurrenter.

Førstepladscn i clen t:ettc rrakeiield-konk'-rrrL.nce gik tii KristitrnAr.rdersen, cler ntlen .tt t'rstr'mærkl..irt t-1oj trc i'1otte rnaxel sønclag. Det
kttune ingen af cle or riqr. ttlt.rqcre qrrrc i1.tll efter. Tættest r.ar Jens,

del clroppccle If :ckurrrlcr.
Om sønd.rgc.rr kom crrrir.r-r

L.r1 \'Ctr.rclt p.r L)esog - Jøt'n Rasmusscn
dukkede op i cr.t :r'rruk \lG (oki-timer) spr)rtsvogn, sclm lran seh'har
rcstaureret. H.rn r.tl tvtleligi oplivet r etl .rt konstatere, at hverken
hau se'h eller h.l'rs rrocleller' (han har irc-iire inhrkte rnodeller af ;irgant 1t)St)) L'r nlel'e forælcler1c crrd hor eclp.l'ten ai DMs modeller og
rnot'lelt.lr r ele. Sa rled lidt helc1 f.rr h.rn luft undcr r-ingelne i5;cn.
Det er'lirlt r enroc-list..rt måtte konst.rtcre, .rt fritflyvning på nationalt
r1ive.t1 er i foltsat tilbageg;urg. Intcm.rtion.rlt går det tilsyneladencle
todt * .rlclrig har niveanet \';crct sa hr-rjt som r-u-r, op; del cr rigtig
mrlrge cleltager:e ti1 VM og EM. \lcrr næste generation komrner måske ikke, fordi r,ækstlaget - clem rlcr errdutr ikkc er klar til at flyve
inten-rationalt, mell som flyver loktrle- konkurrcncer - stort set ikke er

å#r!.ry

dcr'.

Synd for a1le dem, sor.n ville elske fritfln'rring, ll.is cle vidste, at dct
eksisterer'. Og sorn sagt - lidt vemodigt fru os, der er tilbage, og soln
r-illc har.e godt af at blive trclfordret ai noglc r-urgc, respektløsc fritflyvcrc, der nok skr-rlle vise, hr.ordan f.cks. F1A skal flp.es ...
Per Grunrret

Resultater:
F1-{: i
st". . -.

ir,:rOrrqcr Il27sck.,2. KrrsterlKong:tacl I098sck.,3.JcsNrficgn

1[)57

:i..r \;:rr'r ()9; sck., i. Tonl.r ltrtsor 920 se'k.,6. J'er Gruntret E62 sek.,7.
IJ.r:-:i,'::-:'i.-..r,.)i :rk.,S.FrccleJrrhl 77t):ck.,9.Stcfftrrlcnscn3(r0sck., 10.
l::l'.:r i.r'-.:- :-.... l. l-.i.: Ilt:rl.:r.n.
1. -:- --'. * --:. I ir:.-rl r::-t.:r-r]Ii-l\:rk,:.J()1.{rIK()f5FlB:r.l'::
grrti l-FlH:'. i::
Stcrx.\::

.

Chrrck: l-lir sek. =.

ØTl l: Den titlli:.:. - .'
(A-1) rloclel, hr r. :-: -:' -Roclkjærsbro rtr !t::: :--

:

,.

i.rrr:. Ir.:

.ln F1H
(.!rii hfli iil

C-]ru:r:tr:. :r'...i

-

':rr,.-i.ll!rr

rrll(..1 .r; tr\ \

Nl-H: Dcrr nlc Ll.lll--::.---:

. \rirri-rr

Hasirrup .\nclerst'n, r ecl

klargoring .rf sin nr

.

:r.. -:.

NTV: Jamrc Jcnsen i rl
rus

j.ii.r

Kristqrsen tagg tirl r.t

.

- :r.r:

Rrrjg.rarrl og lens Borchsi:ni-

r
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-'//\*p!ev*t *ii Nr*shr*v*t :rf

@lbttmPr-b{fr\

\-

Fr'*** ju!:1, Sr**tcrr {:}g *rfisgil.
Fotcgrafe r*t. af f ril< l{.nudse:r.

I 5- 17.

\_l

Det var fredag og 4 danskerc nogle med
hustruer var på r'ej til Rinkabl'tor at deltage i de svenske Oldtimennesterskaber. De

var Erik Kr.rudsen, Kristian Andersen, Hans Frederik Nielsen og Frede
Juhl. Hans og undertegnede kørte sammen og kom som sidste år lidt pti afveje efter at \'ære "landet" i Sverige. Vi valgte
imidlertid at fortsætte ad den slagne r.ej
mod Ystad, hvor r.i til vor store undren så,
at der voksede de flotteste pahner. Og
apropos vejret var det ikke ligefrcm vejr
for palmer så lidt sorn for modclflyvere,
thi godt nok skinrrede solen, og dct var rimeligt r.armt, nren der faidt et p.rr raske
byger af og til undervejs iol slet ikke .rt t.rle om vincie.rr, clcr Lrla'ste crm k.rp r-r1e!'1 sig
selr'. \lcrr vi trostcdt'os merl, at prrlri.'1.'1'11.
lolcde bcc|e. r'ejr l'.rrclag. \el .inktrmmei
iredag aften viste dc-t sig ogsa, .rt clage'ns
4 danskere

august 2003 i Rinkaby/Sverige
der.r

ifølge mogenbriefingcn, hvorfor max-tiden blev sai til 2,5 min. Mcn eftcr indsi-

så r.ar maxen hjemme.

gelse fra flere sider korrigcre't til 2 min. Linelængden 100 m. Dog 50 m for A-2.
Således informcrct Lreg.rv alle rnand og
få kvindelige islæt sig til st.rrtomrridet ved
Panservejen. Og inden længe var der ftrld
gang i deltagerne og cleres modeller. Hos
os danskere var det Kristi;rr-r, der var lrttt'tigst på aftrækkeren og hev sin Fidusia i
veiret, men den syntes tibenbart ikke om
vindstyrken og trak uopretteligt ud og udløstes i lav højde, hvilket tiden 45 sek. ty-

konkurrencer var blevet aflvst grundet

cleligt indikcr-ec-lc. Der blcv trirnmet lidt
indcn ?. strrt, og clct hjalp. H.rns trinriloj
>iI Ollml.i.r, n.rlr'. rir'l'. :.'.i .ic .rL'.':tl-..:t't
qlint: li: r)tll .tt t-Lr -.. - :.,.',.r-r.it'. .--, .ltl'.
t lUr' :i.iiict .l; r.'.1', . :tl.r.r:i:. !'ti ::,::.lll.i.
clen arme moclcl. \len dei cr jo med mt'rdeller som med kr-incler, det er ikke altid

vejret. Da tropperne var samlet, benyttede

udsecndet, det komnrer arr pa.

vi bl.a. aftenen ti1 at planlægge

I

lar-rdsl.rol-

det, der skulle tage karnpen op mod svenskerne lørdag og søndag. Og det blev som
følger. S-1(A-1) Kristian Anderserr med Fidusia, S-int. Erik Knudsen med AH 24 og
Hans F. Nielsen med Sherif, A-2 Frede Juhl
og S-3 (A-3) Hans F. Nielsen med
Diogenes og Frede Jr-rhl med Øihunder.r.
Straks lørdag morgen bler. r'ejret taget

med

P1e

under observation, og solen skinnede, s;i
det var en fryd, men, men, dcn k;cre vind

S-1 var det nu min tur med Grimponimlrssen. Den havde beroct hos Sven Landen'ik siden sidste .ir, hvor den tilbd sig
den frækhed at stikke af og før'st blive fundet 10 dage senere i nærhedcn af Kristian-

stad. Den var præget af opholdct udendørs og havde et p;cnt grimt hul i planbeklædningen, men lidt aidækningstape klarede paragraffernc. En hinrstart forløb eksemplarisk, og s.i var dct bare på med 100
m srlor og opad. Og minsandtcn om ikke

'f\/: I Llns F. Nielse.n
m/Sheriffcn uclreder
et ellcr andct ior Kri:tian Anclerserr og drn
gerrkornnc Bent
Schnriclt, dcr dog ikke
clelkrg.

TH: .i Frede Juhl rnccl
sjal oe Ølhnnrlcn.
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klatrede deropacl og farrdt termik, og
Nu gjaldt det A-2,
irvor jeg h;rvde Ple med, ja sådarr hedder
mode.llen. Jeg ved den flytcr godt, men i
det her vejr ? Nå, meu på med vanten, nej,
snoren seh'følgelig. Det matte briste eller
baere. Højstarteu var ikke lyclefri, idet deu
trak til siden, men trods lav udløsningshøjde klarede den dog 115 sek.
Efter 1. periode 1å Kristiar.r 3. sidst med
45 sek. og jeg pa en delt i. plads sammen
rnec-l 4 svenskere og en finne.
I2. peliode skulle der afvikles to starter,
og Kristiarr lagde ud rned pæne 100 sek.
rent efter at have fået jusieret Fidusiaen og
iuldbt,rdede- pcrioden mcd ct max. Grimt-roerr ville sch.folgeli* ikke stå tilbage ior

var kun aftaget en anelse og blæste 6-8mls

r'r iiri'.:s

(rq rla\L'LlL' ligeledes i 2. st.lrt,

ll'lcll

srrr.r -\l1n \l.lrkcr- siqcr irejrr,rdsigter-r pra
DR 1, sa oF.forte tlen sig ikkc Frænt i 3. st.rrt,

hvor den trak til siden og kr-rn fik 12

se'k.

Omstartcn forløb tilsvarendc, og det nedslående resultat blev søl1e 18 sek. Jeg tror,
den har fået solsiik efter at have ligget i
skyggen et helt år.
I A-21å jeg2.er efter 1. periode, så det så
jo rimeligt lyst ud, men lys blev snart til
mørke, thi i 2. start str'øj modellen op (i en
boble tror jeg) for derefter at applaudere
sig selr'med et planbmd til følge. La traviata og l9.sekunder blev høsten. Flere andre led i ør'rigt samrle skæbne i den
skr.ippe r.ind og der bler. kun gennemført

3 startcr af 73 i 2. og delrnecl sitlste pcriode. Mon de r.ar bleve-t banqr., prjjoiglllij .rlrså? Forhåber-rtlig ikke, frrr slrnclas

var rlei

atter en flyved.rg.
Søndag den 17.8.

Solen stod op fol rrs andre og skinnecle, s...
det val en frrd oe vinderr, der forts.rt koru
fra svdvest, h.rr de iklædt sig søndagskrjci
og var earrske moderat. Lige nogct for tr.
fritf-h-r'e.r'.

Staltstedet forblel' derfor uændrct, r.ut:r
max-tiden biev sat op til 2,5 min. i c1c kl...sser, hvol vi deltog, nemlig S-int. og S-3.
Erik lagde hårdt ud og maxede i 1. sia:i
efter pæn termik. Hans forsøgte at sorc
ham kunsten efter og pendlede pladscr,
rundt med Sheliffen på slæb i håb om icrmiktilsltrtning, men anstrengclsernc r...r
forgær'es og han måtte nøjes med 7o sck.
At termikken irnidlertid I'arr tilstecle ses tr deligt af 1. f.eriodes reslltater, hyor ikke
fært'e encl i5 ai 21 fik max i de to anirrrte
klasser'. Det cr irnidlertid ikke altid, tcrnrik
er af det gode. Det maitte Erik sande i r.
start, l-rr crr h.rn fik startet i kanterr af en
boblc, sont trak modellen til den enc side
og tbr rirllir udløsning, idet opretnine var
umr-r1ig. Resultat 98 sek. Hanses Shcrif
havde ;rl.crrl...rrt fået ondt af AH 2-l ererr oc
nojedcs srrlitl.rrisk med 99 sek.
\u s"lt:lir' Erik p.ibegynde 3. o5; siclste
start, ltra-l i :niir.n var nærmest nul, sa han

ventetit i,.i: t-icr. r'ar det længe pti lidt luft-

ning oq ::::r.,.s.i .rktivitet. Tålmodighed
belorrnes >r::' 1..'kr.ndt og modellen strøg
ti1 tops i cn .-i.':-, :,.':.1. r-ned en skøn max til
følge. Bioi ::::!:.-:: rrr-.d den 2. start.
Hanscs !l-: l,- rl!.r.,e-i lirkede lidt lad i
1. start, oS 1..:.:-. ii-.:i-r i.t{c. til takke med 70
sek. Min escn O l'-::'i i .rl derimod i hopla, skønt den \-.:- :. .:.- fret r.ar-id, men
detkneb allige\ c. r:-:--- .,::-- Jcn i bphøjde,
thi vinden t-1oi €rir l-:r- -i.:-. :len så er det
jo rart, når der kon-.::.: .: :. :.:e forbi, tager hånd om og L.f:.: j-:-. :-..'.:- og hojere
op mod den bla hirr.rr-- :-,::.:-: ::tccl sm.i
hvide uldtotter. Herlig: :..:.. '. : --- ::l H.rns

ville selvfølgclig tolq.

:: :

pilede lige op i enboble

. r..., .

_

_ _tlr-

: -:.:- :_::.i. ia
oggassedesig,indtill.r.n-...- -: .-. :- -'_:
fik den på andre tanker. H.::t. tr:--- :._- hænderne. Det var da ellcr:

i:rr r

r_'.

_1..

.

var koldt.
Erik og Kristian med familie r .t::-a':,:og drog straks h jemad. Der r .; r !r.' ji . r-: -i

i

morgen. Men hori hvad var i-.,: .i.:l
Vinden sprang pludselig uden r';.rs-_ ..
grader, hvorfor vi måtte forlæggc si.rrii.::rrådet ind i det tidligere fly'r'eomrade. H.ln.
lagde for med at hive den gode gamle Sire-

rii i r ejret og eftcr aclskilligc r.rids til l.røjre
\ ci1:h-e og ftenrad lykkedes det hatn at
ilntle. cn Lrlid boble, der raktc til et max. Så
i.:r tlet nrig og op steg Ølhunden, men
.icn h.rvc-le fået nykker og trak voldsomt
iili iil .rlt for tidlig udløsning og ;ergerlige
J1 :ek. Vi hentede vore modeller og gjorde
r.i.rr til d.rgens sidste to starter. Hans klo:ecle Diogenes o5; fandt hultigt termik og
cierr steg komfortabelt, mcn drev samtidig
l.rretmende or.er mod cn gr.rnskor. i det
tjc.mc. Hcldigvis så rri den landc foran
skoven og maxen var i hns. Sidste start
med Ølhunden, men den durnme hlurd
kopielede sig selv fra foregående start, og;
jee m.1tte udløse i lav høide. l\4en den er'
r e1 ikke hund for ingenting og lidt efter
lir1t snusede den lavt liggende termik op
r)g præsterede trods alt 136 sck.
Nu forestod der kun hjemhentning af de
3 modeller, før vi kturne pakke og I'ende
næsen mod Danmark. Så r'i tog biien og
korte til de fornrodede landingsområder
og begyndtc eftersøgningen. Men tiden
gik, og r.i kunne ikke hitte de pokkcrs modeller. Jeg har.de dog radioforbindelse til
Ølhturden, men lige meget hjalp det. Men
eiter diverse raids i dir.erse retninger fik
jeg stedse bedrc signal fra modellen, som
lå r'ed foden af en bakkc. På toppen af bakken græssede nogle sorte ungtyre, som jo
godt kan lide at gnaske modeiler, hr<rrfor
jeg holdt øje rned dern. Og bedst som jeg;
sarnler hunden op i heldigvis ubeskadiget
stand, øjner jeg to modeller liggende et
stvkke oppe ad bakken op; kor.rstaterer ved
ankomst at dei er Hanses, samtidig mcd
han kommer ti1 syne et godt stvkke c1erfi.a.
Vel ankommet tager han sig kaeriigt af modellerne, en under hver arr.n. Idet r.i skal til
at begive os ned rnod vor camp, checker
jeg lige om de kære dvr fortsat forholder
sig rolige. Jo, jo, men tak skæbne,50 meter
bag mig står cn bælgsort tyr af en anselig

(iingo'og Anders Sjirbcrg gor klar til lifi-off af
Ilirnfare

k;r:re dyr. Men pokker ta mig, om ikke
b;cstet følger trop firyserrde og brummendc. Men heldigr.is er jeg snart pti den anden side elhegret og føier mig nu lidt mele rolig, seh'om r-rhyret står lige på den anden side af r.ejen og boltrer sig med jord-

kashring og gmmme l)'dc. Hans er for
Iængst ankornmet og foreslår at hente bilen, dcr star langt ncdc ad glusr ejen, merrs
jeg begynder at pakkc sammen. Som sagt
så gjort. Der var i ør'rigt ikke et øje at se nogen steclcr. Perioden r.ar for længst ovre og

alle draget bort, mcn lrvad, jeg havde jo
bæstet at fornøje mig med.
Mecl rnodellelue ibilcn bcgav r.i os mctd
forlægningen, ilen nåede lige at se fly off i
S-int. inden vi kunne sætte kursen hjemad

med masser af oplevelser i bagagcn. Og

hvol cr det dog herligt at \'ære fritflyver
rned massel af frisk luft, motion, tekniske

og taktiske overvejelser, naturoplevelser,
socialt samr.ær og så dette herlige syn af
rnange forskellige modeller cirklende
n-rndt højt oppe mod den himmelske b1å
baggrur-rd. Du skulle prør,e det ! Vi I'enter
p;i clig, hvad venter du på ?
Udvalgte resultater:

stØr-

relse

5-1(41) 15 deltagere
1 Kurt Sanclbcrg

og

skra-

ber

i

ior-

S-int.

2
3

Sverr Lancien'ik

.1

Frccle Juhl

295
277
263
248

5

Nlarkku T;ihk:ipiiii

2-+0

Kristiarr Anclersen

13 deltagere

1
2
3
-l
10

off 53(A3) 8 deltagere
30
1 Sven Rågrvall
8E
2 Markku T.ihklipåå
3 Hilns F. \ielsen
-l Frecle fuhl
5 C)stor Tiinsson
Fly

Åhman 150
l-ars Larssur
-+50
Christ;r Rågwall l +-l
Erik Krrudsen 3(.18
Hans F. Nielsen 319
Berrgt

1

den,
st)ll1

.'len l-n'irr'ler op over hovedet, alt mens
ierr bmmmer stygt. Hans råber jep;, men
lr.rrr c.r allerecle i tuldt firspring på r,ej ned
::- -..l Cct

rnåske frelsende elhegn. Jeg o\.er-

'.

:::r. €i kort ojetrlik om jeg skal bruge Ø1l'-::;i-:: sor-n torklæde a la tyrefægterne,

r. i..l'. itrllmef f.trcnde, men foretrækkr: S:: ,'.i iir sri11e og roligt sidelæns ned
j'.-,

Landskampen blev vundet af Danmark
med 1827 sek. mod Sveriges

163-1 sek.

.A.2 8 deltagere

1
2
3

Sven Rågl,all

773

Sven Lanclervik

16-+

Frecle Juhl

131

-1 Bo l\loddcr
5 Sr err Olof Bors

707
93

!urrt-i \ tr: a:r.,'-. nter'l ojnerre plantet på det
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-t0l
37J
337
319

I

I
I

7BffiIror @ t[ t tm Pr - rlo I PIIPr
6. - 7. september 2003 i Sl<jern Enge
For 3 up;er sidcn aflroldt Sr,c-rice de svenske mcsterskaber for oldtimerrlodcllel og
nlr var det s.r Danr.n.rrks tr"u til at'holdclse
af dc tilsr.arcncle clanske.
Vejrprofcterne harvde prirno ugen bcbudet godt vejr; rnen jo nærrncre vi kom n,eekcnden jo mere trak dc i land. Nå, men
solen skinnede dog trocls alt. V;ærre var det
med modcr vind, dc.r biæste lystigt uden
lrensyntagen til en flok modclflyvere.
Dc nrødtcs i ør'rigt pti Amagerskolcn,
hvor cler var briefirrg kl.13.00 med cfterfølgende kørsel til flyveorrrrådet. Mnclcn
kom fra en sydøstlig rehring og startsiedet
valgtes i behørig afstancl fra nogle storc
vindmøllcr. Max-tiden aftaltes til 2 minutter og linelær.rgden til 50 r.rr. Periotlcrr sknllc begvntlc kl. 1J.()(), sa rtr r.rr tirl til lirlt
tlir-nmcri s.rmt tilr ænnir-rg til Lrlæstcn.
\/.trseocl, s.r r-ar tier scn erct, og seh' orn
de kær'e piloter trykkecle sig lic-lt i Lrl.este.rr,
kom cler efterhår.rden skled i flyveliet.
Seh,om dcr flyves med handict'rptillæg
for rnodelkonstruktioner til og med 1952,
var clcr kurr fii der opnåede maxer, men
det må blæsten tage ansvaret for. Og bemærk r.enligst, at nogle ;rf de modclleq, dcr
blev fløjet med, konstrtrktionsmæssigt daterer sig helt tilbagc til ålcrre 7L)37,1938,
7911, 1916 og 194t3. Men de kan stadig
kunstcn at flyve og så har cle charrne! Men
lidt fornyclse i modelr'alget ville ikke skacle, thi der er en tilbøjelighecl til trt flyve
med de samlne modeller år eftcr.rr. Der er
jo et ligholdigt udvalg af modeller; så f.rt
r,ærktøjet og byg nogle andre gode og
chalmerende fly. Og hvorfor ikkc gøre det
nu i vinterhalr,året!
Vi blev da heldigvis også pr.esenteret
for to gamle rnodelkonstruktioner, r,i ikke
har sct i luitc.n i mrrnge, mange tir, Det var
den g.rr-nle ka-mpe Poul Rasmussen, cler
præsenteredc. dels en TH-35 med Vikingmotor samt den legcndariske SP andemodel Wrap, som Potrl har rckonstrueret ud

cho Andclssorr traditionen tro var deltage-

Efter nrtxgenmaden nrødtes vi allc

og også forr.rr;iedc .rt kapre pokaler o5;
præmier. Blot lidt trist .rt så fti af vrlre sver.rske medlcmmcr cleltager. De har mødt talstierkerc før og tbrh.rbcrrilig sker det igcn.
Lad os ikke glcrnme, at ticlerr ligger foran
os, r'i bcl.røver blot ;rt raekke ud eftcr den,
mcn vi ved ikkc hvol l;cnge, sti del er god
grund til at gørc brug af derr.
Her i Vesten siger vi, r.i skal skynde os at
lcve livet, thi det el sri kort. I Bolivia siger
de, det g;elder om at leve livet langsomt,

startstedet, c-ler forblev tucndrct i forhold
til tlagen firr. Mnden var svag og kom i clag

re'

det fortsat diset med lic-lt drys fra ovctr,
men eiter cn lille hah' tirncs ticl bcgyrrclte

Søndag morgen oprandt med diset vejr cf-

ter grumme regnbyger om natten, men

syn næste år.

thi tiderr går sri lrurtigt. Hvad siger du ?
Nå, mcn eftcr disse fibsofiske bctragtninger n.rermcrl e pcliodetrfslutningcn si g
og i takt lren.necl .ribg i'indcn, s.r c1c.t ville
h.l e vr-'rr.:t itlcclt at iortsættt'ctr tic-l cnclrru,
nrcrr. tr;t-.:hctlg'. .r,l ll':rg:lt'n ciicr r'.rlnr
nl.rL-l Lrc{\-ndir .rt qrrrc siq qr.'i.icnrlc citcr
err lang rlag i fcltr.n. Erik Kr-rtrr-lscrr nl()tivcrec-le os til sltrt n-recl opll'srrinecrr om, at

søndag skulle vinden blive rnere hurnan
iblandet et enkclt drys fra oven. Aftenen
afsluttedes med fællesspisninp; pti et af
Skjelns spisestcder.
Søndag

vinden lravde lagt sig og det opstemte sinc1et.

Udvalgte resultater
Veteran Klasse A-l (til og med 1953)

Veteran Klasse A-2

(lrimponirlus li{9 ppinl
i. Frcele Juhl
2. Kr Antlerstn
Iiicltrsia
2+9 3. H.rns lr. Nielserr I IFN For
2+0 -

l. lians F. Nitlsor

Oldtimer Klasse A-2 (1954-1968)
l. Ihl,choAnrlcrsson Str.rtos

Veteran Klasse A-3

(til og med 1953)

I)iogenes
Ølhurrrletr

l.

313

-

2. Freclt: Juhl

l. ThonrasJohansson lVhipitQrrick 175
2. ThychoAndcrsson Trumf
762
3. Th. Joh.rnssorr Il. Clirnbcr 215

-

l. Bjarnclorgcnscn ItX-1

-

2. lljarne

Thycho Anrle.rsson Skymaste
Frcclc Juhl

I'lc

r'

H.rns F. Nit'lst:rr

360
187

298 -

Veteran Klasse C-1

Jorgorscn

Al

l-19

360
332

-

Veteran Klasse C-3 (Wakefield)

Veteran Klasse C-2

I

Shcrif .\60 poinl
l)jcrri 1+) 302 2. Sterr Agne r
3. Tlrvcho Antlerssorr \'ictor.r' 29J

-

Veteran Klasse C-o

rnet!

(til og med 1953)

335

2.
3.

Begge modeller f1rj ibrtr"eff'cligt, men
holdt sig beskedent uden for konkurrcncen. Men vent bare, til de bliver toph'im-

38

fra syd.
Ved periodens Lregyndclse kl. 9.00 r'ar

solcn at gøre sig gældende, og snart var
det ganske rart at \,ære modelflyver.
Modeller i divcrse størrelser og desigr
blev hevet nd af gemmerne og sendt pti
togter ucl ovcr Skiern Enge, af og til med
lidt l-rj;e1p af fotbipassercude smii bl.i termiske boblcr. Og ih, hvor cle nøtl clet. Modellerne og piloterne. At deltagcrne nød
ogs.r at blive servicerct af Jens Arne Latrlidsen, dcr beggc dagc opholclt sig i rnorlcl lelnes l,rndin gsomt'.tcle, hvot' har-r dr'ls
iok.rli:er.'rlc t'lcnr, rlels hcrrteclc cleur og si1g.rr i noglc tilfæltle br.rgtc dcnr til startstede.t, siger sig seh'. Bloi ærgerligt harr ikke
seh' deltage.r. Jeg er sikker pti, han kunrre.
Bortset fra en enkclt model, dcr satte sig til
rette i en trætop for at nyde uclsigtcn, forløb pcrioden udcn dramatiske h;endclser
og snart var atter ct DM til ende.
Kl. 15.00 rundedes det af mcd overr:ckkelse af pokaler og præmier og et på gcn-

fra gamle data.

Der var seh,følgelig også svensk deltagelse i år, idct Thomas Johtrnsson og Thy-

prå

l.

Bj.rrrrt'Jørgenscn

Torpcdo

120

z.

t'urt llamusso

Korcla-37

36{)

l.

Bj.rrne iørgensen Korcla-37 360 -
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Dansk

Modelflyve
Forbund

RC-unionen

Formand: Lars Kildholt
Kærager 6, 2670 Crele

TIf;13

69 66 67

Bestyrelse:
Lars Kilclholt
S_vclkvstels l\lfk., formantl, Tli. 13 69 66 67

Jet-gmppen
Stig Andcrsen, Uge[riergtof tcn
Sr enstrupr, 6+30

E-mail: formanel@rc-Lrrritrncn.tlk
lørgen llolsøe, KFK
Troels Lund, Den rocle Beron, n;tstformand
Re-gnar Peterscn, Br.rnclc

RC-unionen

Torben l\løller,

\lfk.

llarrs Jorgcrr Kristelsrn, I ladcrslcv RC
Svend frauerholm Cirristensen, suppleant

Formand: Lars Kildholt
Kærager 6,2670 Greve

Tlf.:43 69 66 67

73

f5

60 66 ,

E-mail: rrail: stigå Gpri\.1t.clk
rnobil: 20277E8E

Sportsflyveudvalget:

O\lF

Steen Larsen, Koge

RC-unionen

(r,

\ordl)()rg, tlf.

Regnar Peterser, Vængct
-10

52 23 28

2(1,

73j0 Bnnclc, tli.

E+rail: regnarbranclcOmail.rlk

Flyveplads-udvalget:
'froels l-rrnd, Vesterbo Vængc
3500 V;erløsc, tlf. -l{ -+8 03 2-1,

Eliteudvalget:
Hans Jørgen Kristensen,
Bramclmp Bygacle 71,

mobil 25 11

Etail:

-18,

st.

10 07

troels.lrrrrd@nypost.clk

6100 Har-lersleri Tlf. 7-1 52 62 E5

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

Frekvenskonsulent:
T.rn Hacke, LLrtus\'€'j

Styri ngsgrupper:

-10(ltl

lloskiLlc,

.13,

Tune,

T1f. -16 13 tl9 85

Klr'::irr r::;:r:

lcrr : iririi:r:!:r I'-::\:....r. ll.
''1, S.'r:.i.'i','r: .- Li .l,'
F ritf ly u

nings -U nionen

.r

Methanol:
Sr cnci Fauerholm Chrisierr.crr

E-mail:Pcer_Giitc@-.tofanct.cl k

Sogarclsvej 31, Ø. Skcmince,

Fritflyvnings-Unionen

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

Jesper Jenserr, Gamme.lgård 11,
6-l-10 Augustenborg, Tlf. 71 -15 23 c)0

Etail

V Skerningc, Tlf. 62 2l
E-mail: faucr@get2net.dk
5762

Sr'ær-ernoclcllcr:

-19

05

RC-unionens sekretariat:

: repsej-fusk@post. tele.dk

Karcrr Larsen, Rugmarkerr 80,
El-sr'ær'cmodcller:
N4ichael Buclueitz, Vestre

Ring

8520 Lystnrp, Tlf. 86 22 63 19, fax E6 22 68 67
ej 23, L1'sbro,

8600 Silkeborg, Tif. E6 80 65 57

E+ail: michael.buchreitz@oncable.dk
Hclikoptermodeller:
Ka j Hcnning Nielsen, Amlundvej

E-mail: sekrctariat@rc-urionen.d k
Cirobank 326-5366
Tlf. ticl: Nlanclag-torsdag kl. 15.30-17.30
Frcdag/lørdag/søndag er telefonen lukket.

-1,

7321 Caclbjerg, I'Jf. 75 E8 5-+ 5-+

Et;ril:

rotordisc@tckn ik.cl k

RC-.'nio,."r-rh[r.."tU"pJ'.toi."rt..t'n'oviro.rn'*"**
E-mail aclresse til bcstlrel:crr: bcstvrelscn@rc-unionen.dk

Linestyrings-Unionen

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

': . ; r; l rje'ilt[. {t a ftil-il;-,ie:.tit"l

Dansk Modelflyve Veteranklub

Formand: Erik Knudsen
Amagervej 66, 6900 Skjern
Tlf.:97 3517 67

udvidede forsikring. Hvis dr,r af den ene
eller anden årsag ikke længere ønsker at

KONIINGENT

være medlem, så \.ær rar at give besked

Kontingent for året 2004 forfaldt til betaling den 15. november 2003.
Såfremt du stadig ønsker medlemskab af

sekretariatet. Delved mdgår du en unødvendig rykkerskrivclse med geby'r, og vi
slipper for unødigt arbejde samt en unød-

RC-unionen, er det en god id6, at du betaler det udsendte girokort nu, idet du ellers
ikke er forsikret fra 1. januar 200-1.
Det har specielt betydning for stormodelpiloterne, idet det er ulovligt at fl;,we med
modelfly over 7 kg. uden RC-unionens

vendig porto-udgift.
HVIS DU IKKE HAR MODTAGET GIROOPKRÆVNING PÅ KONTINGENT FOR
Ån zoo+, sÅ KAN DU, HVIS DU STADIG
VIL VÆRE MEDLEM, BEDE SEKRETARIATET OM AT FÅ TILSENDT ET NYT

til

GIROKOKT
Årsagen til den ticllige betalingsdato er, at
vi gerne skal have så mange betalende
medlemmer som muligt inden udsendelse
af gyldigt medlernskort og forsikringsbevis for'året 200-l i form af "plastikkort".

SÅ DERFOR, VÆR RAR AT

STORMODELPILOIER

Modelflyveklub
Ponl Anton Overgaard, Modelflyveklubben \\bodstock
Steen Larsen, Køge

ORIENTERING FRA ELITEUDYALGEI

BETALE

For at få slyr på, hvem der har gyldigt
sportslicens udstedt fra KDA,

Vi vil satse på, at udsende medlemskortet
i februar/marts 2004.

bedes licenshavere sende navn, fødselsda-

HURTICSTMULICT!

to, adresse, licensnr, RC

sesdato

nt

samt udstedel-

for sportslicens tii Hans

Jørgen

REPRÆSENTANTSKABSMøDE 2OO4

Kristensen, Bramdrup B1'gade 71, 6100

RC-unionens årlige ordinære repræ>(')ll-

Haderslev evt. på mail:hans.j@kristen-

tantskabsmøde finder sted søndag c'len 28.

sen.mail.dk.

marts. Der vil blive udsendt indbr.clc-lsc' i
form af Kltrborientering. Forslag srrnl onskes behandlet på repr;csentantskabsmodet skal være sekretariatct i hænde serrest
den 15. februar 200-1.

Med venlig hilsen
Hans Jr.rrgen

OrienterEng fra spor"asudva! get
KONTROLLANTER OG CERTIFIKATER

A-CERTIFIKATER

1731 fohn Slotl.r R..rsmussen,
Middvsk \ Iodc.l t-lvveklub
1732 Jorgen Br.-rr.rdi,
\lic'ltjr sk \ ftrde]t-lvveklub
1733 lohnlonbore Poulsen,
\ lidillsk \ Iodelt'lrryeklub
173-l L.rn Lebeck,
Viborg Radiostyringsklub
1731 \lorten Engell-Jensen,

\ord sj.ællands Fjemstyrin gsklub
1736 \lartin Rosbjørn Jensen,
Hasler' \,Iodelflp'eklub
1737 Anker Petersen,
El ekrrrrt-In'ekh-rbben 87
173ti Hcnrik Cr.rrre, Bastrup Flyveme
1739 S'orcn Hllcietl ist,

ernstyringsklub
1740 All.rn A. -\ndersen.
E lektrot-ln.ekluL'ben EFK87
1741 Stig Harr.en.
Koben}r.-:r'ns

Fi

Frederici a \ I.r-lcl

1742 Mich.rel

Be-rneitr

t-l

rleklub

-\ntlersen,

Dronninglirnd \ltr..
1743 Birger Glud lrrrq.rLr'n,
Midtjysk lvlodel i'lr-r'e^luL'
1744 JensJørnHansen,
Midtjysk Model t'ln'eklu-t'
1745 Mikkel Caspersen,
Svendborg Mod eltln'exiub
1746 Rasmus Larsen,
Vestlollands Modelfln-eklut'
1747 KlausFunchlbsen,
Nykøbing F Modelfl1.r'eklub
1748 LarsAndersen,

Nykøbing

F

Modelflyveklub

FI

rende.

Styringsgruppen ønsker alie

4

tillykke

med titlen.
Det har været et godt år for kunstflyvningen i Danmark, der er kommet en del
nve til og det tegner til at de vil fortsætte
også i 2004, nogen vil rykke oP i andre
klasser således at der vil være nye konkurrenter også i de sr'ære klasser. Det kan man
kun r'ære tiltieds med.
Igen i ar r-il der biive aflroldt et dommerseminar, se indbvdelse i MFN, hvor jeg vil
opfordre alle til at deliage da det er etr god

måde at se hvordan programmerne skal
udføres og for at høre hvad det er dom-

meme lægger mærke til. Man behør,er
nemlig ikke at ville være dommer for at
deltage i dommerseminariet.
Til slut vil jeg sige på gensyn til alle med
ønsket om et godt konkurrenceår i 2004.

styringssmptJ,ffiT;

KATER

Husk at de stormodeller du har

pr.
3L12.03 skal genregistreres. Dette betyder
ikke at de skal godkendes igen, men blot at
sekretariatet skal have et udfyldt registre-

ringsskema tilsendt, herefter r.ii modeilen
figurere på dit certifikat.
STÆVNEANMELDETSER

Husk at alle stær.neanmeldelser samt anmodning om lån af sikkerhedsnet, skanner
og udstillingsstand skal sendes til: Per E.
Nielsen, St.Røttingevej 8, St. Røttinge,4733
Tappemøje,
eller mailes til: tomcat@tdcspace.dk

0ricntering fra kpnstflyvning
lor stynngsgruppen
Konkurrenceme for 2003 er for længst færdige og vi er ved at have konkurrencerne
tor 2004 på plads. Se mere i den kommende stær'nekalender.

Vi iik igen afholdt 5 konkurrencer for-

Fritz Feichtinger,

Modelflyveklubben Comet

hed.

H-Certifikater

Erik Nymark
F3A-X klassen:
F3A-Sport klassen: Lasse Pedersen
Lars Høj
F3A-Nordic klassen:
Ole Kristensen
F3A-FAI klassen:
I Sport klassen hvor der var point lighed
var det den 4 konkurrence der blev afgø-

På
EKSISIEREN DE CERTI

delt over hele Danmark og det må siges at
kampen om Danmarksmester titlen blev
mege.t intens i Sport, Nordic og FAI klassen hvor det forst blev afgjort ved sidste
konkurrence i \FK, på gmnd af point lig-

1749 Erik Brixen, Modelflp'erne A.rrhu'

079

Husk at alle kontrollanter mister deres statr'rs pr. 31.12.03. Det betyder at alie klubber
senest denne dato skal have indstillet nye
kontrollanter i alle kategorier, det vil sige:
A-certifikat, H-certifikat, Stormodel H-certifikat, stormodel fastvinget certifikat og
stormodel S-certifi kat.
Indsfillingen skal ske til: RC-unionen,
Rugmarken 80,8520 Lystmp, eller på mail
til : sekretariat@rc-unionen.dk

Som man kan aflæse af nedenstående
skema blev følgende Danskmester 2003:

Redahtienen
ønsl(er alle

læs*re

effi

rigtig
glædelig iul
sg €t godt
ny€år!
41.

lndex 2003
Det bragte Modelflyvenyt i 2003

l. Generelt
Mit lroblryrunr, Troels Ande-rserr 7 /26

Tillykke
Produktir.rformation
Mit irobbyrum, Max

Kristiansen

Produktintirrmatiorr
Prcrdnktinttxrnation
Mit hobbyrum, Hemring Olserr
Mit hobbvrr-rm,Calstcn Bantz
Produktinfonnatior.r
Mit lrobbyrtrm, Lars Kilc'lholl
Produktinformation

1/ZZ

1/48
2/2+
2/

lJ

3/32
4/38
5/38
5/36
6/28
6/30

2. Test af modeller, byggesæt, motorer mv.

Pipel
Candtrir revien'
Strøm pti!
Craupner UPDATE
Skl,Fiero
To lacle.rl.rp;rr;11g1
Test rrf

F;ercli

Mini

glrl'g t-h'r'el til

Test af Electro

Cod nat

OIe

l.rjt

mrlt'Lrvr.

Streak

1/30
2/36
3/22

J/11
a/ fl
5/ 16
5

/

3l

6/11

5/27

3. Bygning af modeller

Storkerr er landct
Wisteria
F-i01 Starfighter

Ka'det virkelig

p.rssc?

7/s
/20
1/29
1/34
2/10
) /))
1

Knallcrten og Ellerten
Pontone'r til Pico Cub
Begynden-rodel for viderekornmencle2/32
Knallerten og Ellerter-r 2
3/70
Storch
Storch

3/20

Kosmetisk operatic'ur

5/1.2

Storchen flyter:

6/26

5/8

4. Min model

Tioels Andersen ,Pico Stick
Rico Jrrrgensen, Ultimate
Prcbcn Holk, Focke Wulf

/28
2/26
2/27
3/19
1/27
5/28
5/29
7

Kasper Holgcq Ducted Fan
Heruik Hamr.neL Looklreed P-38
Calsten Bantz, Hcsi T-15
Kim Vermturd, Flair Fokkcl DRl
Hans F. Nielsen, r'eter.rmlotlel 5 / 42
Tioels Andersen, Sukhoi
6/10
Mortcn Haastrup, Furie
6/25
5. Byggetips mv.
90 sekunders
i

epoxy/Araldit

Udrnåling af tyngdepunkt
Strørnskimre
42

Rorh;cngsler
Cør konen glad, skatrslåger
Placering af pontoner'
En elektronisk Sr,r,itch
Centmrn på rr-urdstok
Opbcr'.rring af file
Fingrcne fi'i af propellen
Hightech servobræc1der
Fincl firc f'cjl

Vingestal .rf alur'ør og kulfilrer'

2/Z+
2/27
2/53
3/16
/ 11
3/11
3

LRK-motor

5/30
5/10
5/55
7/76
2/16

Der r.at Lrrlgang var-rvittigc moclcller 1/J2
Rose Pelikan
7/11
Han'eslev MFK 30.ir'
2/38

10
3/35

Lars Buch Jensen Modeller
Små gummimotolnroclellel
F1C gummimotor:moc1e1ler

2/

Fritflyvningsfcjl
Scanitr Cub

5/44
5 / 17

Hrlstkonknrrcnce

6/33

DM ilitilr'r'endc nroc.lcllcr

6/3]
6 /36
t' 3\

D\l OLltimcr

I

a/32
5/32
5/33

F3Bcgl,ncler
JM i F3U 2002

wM i F3J 2002
Ith SSS Intl. Aerotor.r'

2/71

7/32
7/50
1 /56
1 /57

l/s

Test trf Zagi Si

1/77

SHK Storsr':ever

1/12

Storsr,ær'el Venfus
Startnretocler til Sr,;evefl y

J/la

HLC-SAL-DLG
Highlight Competition

J/20

l/

18

Caproni 140

1/25
4/25

Telmikflyvning

l/30

Falcon Cr.rp Veerst

J/33
J/31

Elektromaster
JM F3J 2003
F3C VM Japan
DM og NM 2003

WM F3B

2OO3

/37
5 /58
)

6/ 43
6/ 14

I L RC-Kunstflyvning

/39
7/10
2/3J
1

12. RC-Elektroflyvning

Neu'Timcr

l4.RC-Skalaflyvning

DC9

1 /18
5/17
6/22

Top Gur.r

15. RC-Jetflyvning

F-104 Starfighter;2. clel

) /)9,

Fkrrida Jcts
Verdensrckordfolsog
Jets over Oldenbulg

3/21

/)^
^

6/18

l6.RC-Combatflyvning

t6

Dm i skrænt 2003

6/

DM i pylo.2003

6/50

l7.RC-lndendørsflyvning

r/38

Skalamocleller til inclenclør'sfl.
18.

Klubber- Unioner- Forbund

[rr tbrarsc].rs

Lra

herlerl

\lirltlr sk \\.rrlriltl
Iiep rl'. g11 r'risk.rb: m ode

/10

3

/1.a

3/11

3/50

1/tz

Ellehammer på rnnseurn

s/21

Cl-U'ionen
5/53

Pilotiræf

1./55

Stormodeltræf 2003
Speed'n'fly Lturden

5/56
6/24

I

9. Debat

Nyt fra

rummet

1

/3c),2/35,

3

/31.,

I/

47

5/ 47,6/37
20. Personalier

Mindeorcl, Keith

Hoor.er

1/ J3

21. Bog- video- og spilanmeldelser
NFFS Free Flight Symposium Rcp.rortl/.13
J /^)
Da danskerne fik vingcr
4 /))
Real Flight C2
6/27
Dar.rskernes f'ly
22. Stort og småt

Man spiser da kirsclrær mecl de storel,/36
2/z+
\sker i forklædning
3/30
Sammerrstcrcl i luftcrr
3/30
Top Cun 2003
Set på i1'sk r.nodeltlyvcrmøde 3/30
J/ 10
Vores medlemskort

AMC 40 .ils jubilæun,
modellly r.ildet r'æk?
Også redaktører holdcr fri"

Jager

a/20

1

Klubovelsigt
En rilfældig lørdag

Nye og rci'iderede certifikater

0. RC-Svæveflyvning

Crindsted Open 2002

6/ 17

preclat.r

1.'r

9. RC-Sportsflyvning

En iskold beretnirrg

Hehfl),in 2oo3

7

3/35

8. Linestyring

Cl-unionen tilbage i MFN
Reparation af asfa I tcirklen
Kjoven open 2003

TeeskckoPter

/71
/21
6 /71
6/76
1

Wright Fll'cr

7. Fritflyvning

S\l Oltltinrer

Helikoptcrch'engerlrr.rmme

Fury gttes Extre're

4/17

6, Motorer

RVC-rnotoren

l3.RC-Helikopterflyvning

1/ 10

1/11
5/40

er resnltatet af DM og det fjelde Nordisk Mesterskab for 2m sr'ær'emodellet

2

der som bekendt af ikles som en postkonkurrence endeligt klar, og det må konst.-rte-

3

S.r

res, at

sen

vejrguderne i Danmark var 2rn klas-

jeres deltagelse i 2004.

deltagelse i 2004
Til slut vil vi fra S.M.S.K. sige tak til alle
der hjalp, og tak til dem der deltog, og vi
ser frem til at blive mange flere, når vi fly-

2m DM

ver 2m DM og NM lørdag den 21. august
200-l med resen'edag søndag den 28. au-

Heikki Astikainen fløj med en Spirit.
Et stort tillykke til de tre, og vi ser tr-em til

venligt sternt på den første fl1wedag.

Vi begyndtc med en svag brise der varede
næsten hele konkurrencen, men på et tids-

punkt

ud, som om regnen ville sætte en stoppcr for aktiviteierne, men vi lar
heldige.
Der var pænt med termik, så ind imellem var der kamp om pladsen på himlen,
selv om vi ikke var så mange deltagere.
Som det fremgår af resultatlisten for 2m
DM, var der 5 deltagere, og de deltog naturligvis også i NM post, hvor der fra Finland var 7 så alt i alt har der i år været 12
deltagere i postkonkurrencen, lidt mindre
end i 2002.
\,len endntr en gang ma vi konstatere, at
r-i mangler tlt.ltagere fr.: Isl.:rr'l. nten r il'r.tr
ikke op*ir ci !:.:i'.: .'::- .,: -:. r 'ltt':r -t':.'.
en dag, nlul'5.'-s - -., - -= -. --:: -:r
så det

k:ij.

:.::-=...--: .-: :.:.-..*:
oppe ikl< -:i= :.:: r: -- l:i-

lideliq

\l m:::-:: -- -1: ::---::::= ::-.. :'.=:::a
Iter ir.::'. - :. :-':: --: : . ::-i::q - rr'lr-rri ::'.r.i
i
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Tillykke tii vinderne. Vi ser frem ti1 jeres

Jari Salonen fra Finland floj en modifice-

let Spirit.

i ----:.-: -l : :---r=ll<
-.

,

in:-,--i

1\i::ibnng.

-

gnst 2004.

Happl'landing og på gensyn i 2004
Steen Høj Rasmussen

MK.7

PS.

de

Der er billeder på S.M.S.K.s hjemmesi-

wwwsmsk.rc.dk

Deltager liste fra 2m MN
Navn:
1 Leif Petersen
2 Jari Salonen

3
1

tleikki Astikainen
Johrn Iloqrr.1

r sLr,i:.rr

\r

a,l.-:

Land:
Moclcl:
Ilanmark Drift I\krod
Finland \loclif. Spirit
Finl.rnrl Spirit
F:nl-:ni
ti-ir. r'i'..:,:i
:.,---,-

:

1nurcle
1794
lltt
ll,,i
.-{r
,:-1:

2nurc-le Ialt.
2052
3817
1$)1
3,q0i
1;\i
l;sg
i;il
-..:
lo-15
lrr'=
:\i

:

_

:'.-:

l: :-::

. tt!

irll
-:::,::.
l-:::-.-:r,r
D:;:rr:ik

RC

- lm - \lLi

r

390

Spr.it

1

010

Riser

i

055
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Fra venstre mod højrc:
Nr. 2 Adarr llog.rlski cler fJøj Blue Phoenix
Nr. 1 Leif Petersen cler fløj med sin Drift Wood
Nr. 3 Erik Nienstæclt dcr floj rned sin RC - 2m - MK.7
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Danmarks Mesterskabet bler. r'r,rndet af:
1 Leif Petersen der fløj med sin Drift Wood
2 Adam Rogalski der fløj Blue Phoenix
3 Erik Nienstædt der fløj med sin RC - 2m

r----r:

:f

t-'::.-:t--i::- :-.: ce norske
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=ndt en
mai,l til klubt'err:::.:.: --::--:;:::! rrm at
deltage i
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Rr.l.-rncl

fra ModelltI klirt''t'er \.-:.: '..:: \ trirglrderne ikke de norske '::r :.-i:e: i'enligt
stemt.
2m NM

Efter at vi har sendt

\\l

pokalen iil Finkonciatere, at
vinderen atter bler. hrnelet blanclt c'le dan-

land de første år, kan

li

ske deltagere:

1 Leif Petersen fra Danmark der tloj sin
konstruktion Drift Wood.

egen
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Verdensmesterskabet
I starten af august blev Verdensmesterska-

bet i F3B 2003 afholdt

i

Tyskland, Kirchheim unter Tech, i nærheden af Stuttgart.
Det danske landshold bcstående af piloteme Jesper Jenser.r, Søren Krogh og John
Rasmussen og med holdlecler Jan Hansen
oghjæ1perThomas Nielsen kørtc dertil i tcr
holcl: Sørcn og Jesl-rer ankom torsdaq i Jespels Lril nrcd Solen: c.llpill,l\ ()ql L'ttcl . ()l
Johrr, Jan og Thor-nas storlte ril ltari!-rl
mellem ilecl.rg og lortlag eftcr err l.rng flrr i
Jolms tætp.rkkede bil.
Lordag og søndag aflroldtes Kilcl-reim
Open som en selvstaendig F3B Euro-Titur
konkurrence. Den fungerede som en ikke
så højtidelig opvarrm"ring og aforør'ning af
grej, organisation og samarbejde.
Det r.ar imponerende at se så stort et arrangement med så mange cleltagere (113)
køre så effektivt og prrofessionelt fra arrangørside. Ralf Decker r.ar konkurlenceleder
og ægteparret Hans-Peter og Rike stod i
spidsen for et helt korps af hjælpere.
I Kircheim Open deltog fra dansk side
Jan, Jo1n, Søren og Jesper, og de pltrcerede

sig som følger:
18: Jesper,

31: John,
59: Søren og
B0: Jan

nerende gang fullscale kurstfly.r.nirrg r.rdført af Klaus Lenghart i hans egerr Extra
300 som for øvrigt er forbillede for en nylanceret Graupnermodel irrklusir, "Lekibemalingen". Eftel et glas champagme og
en laksesnitte blev VM officielt crklæret
t'rlrnet.
\'I.rnc1.rq nrorgr:lr gik dct los pa ftrirl tlr.k,
ntcrt tik(c: \ ;rf(' \\ cr\!.rrrlL.r'l: \rrnklirf!'ncc I i.is:c :iiu '-rt'.-,i,: l'.r i,:'.i.::'. .lu: ir., i.irt'c
{c'!r.lr'. :.'. rirl \.:t -;:..'- ''.i .,' ::':-i.:':skelighccler e ller trr crr.lskcis..r. Dct skullc
da ligc r ærc, rl.r lrurrtlerr .rien nre{et rncgct

kraftig telnrikboble damrede err
hvirveivind

i dcn nælmest

stær'k

tropiske var-

mebølge, der herskede hele r-rgen. Ht'irvclvincien havde kræfter til at rykke tre stole
pavilloner, cn F3B sr.ær,er: og en hel del løsøre 50-100 rn op i ltrften i en htrrtig cirkr-rlaer bevægelse. Hvert hold havde sin pa-

villon eller party-telt til at sidde nnder i
paLlserne nrellem flyvningerne, og et af clc

telte, der fløj bort r'.rr det danske. ]eg naede lige akktrrat at lrolde pa to af Johns r.nodellel der lti udenfor teltet irnens dette lettede, ellers var de blevet suget med opr. Fra
ca. 30 meters højde begyndte teltet at spvtte stængerne ud så de faldt som spr.d or.tr
ørerne på os. Vi havde h?engt et stort dan-

nebrogsflag op på teltet, og da det d.rlede

ned fi'a hirnmelen flot foldet ud

pr..r 5i11

Søndag den 3. august blev der aflroldt en
temmelig langr,arig åbr-ringsceremoni
under den brændende sol uden mulighed
for at søge skvgge. Under en af de lange taler besr.imede en ung japarrer på grund af

stang, mærkedes historiens vingesr-rs midt
i alt kaoset. Dette syn indgød de- danske
tropper nyt mod i kampen, og i iorstc rr-ur-

solstik. Hjælpen var dos lige for hånden
da den argentinske deltager Jos6 Sah'ador,
som til daglig er læge, straks iiede til r"rndsætning. Arrangørene bragte dereftel løbende minerah'and ud til de opstillede
hold.
Efter taleme og musik fra et større hornorkester l'ar der opvisning med en impo-

Orn tirsdagen var Dietel Pellick, Tyskland, så uheldig at hans model tloj lodret i
jorden fra ftrld højde efter start p.r grund af
tekniske problemer. Modellen blev rneget
skadet. Dette skete i starten af 3. r'ur.rde, og
da man ikke må skifte nrodel i samme runde, udviste det tyske hold sand teamspirit
ved efter dagens flyr-ninger at sende et
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de opnåede Jesper således en t-krt h-edieplads.

hjælpekorps helt til Frankfurt for at forsøge at reparere modellen i støbeformene på

rekordtid.
Det lykkedes at få flyet limet sanrmer-r og
epoxyen haerdet i el1 o\/n om natten, så det
var klar til onsdagens flyrminger. Det var
ikkc kønt at se på, men nu atter helt. Dieter
mattc dloppe en tcrnrikrunde, og startede

.lcrcftcr irisk op i en gant distancc.flrn'i'rilrg. F:\a rrInqc.u iorlOLr helt norr-naIt, Die:r'r' :rl.tccr'!'.ic :iq t1trt, oq holt'le t lrL'r' belorrnei mcti kl.-rP5.111'.'1' fra allc sicler.
Orrsclag .ritcn ;rf.holdtes i Cr.rupners
kantine en slags talkshou'med Maltin Wcbershock som en saerdeles veloplagt intervieu,er og et panel bestående af nogle af de
mest kendte F3B piloter over emnet "Udviklingen af F3B". Det var rneget underholclende og interessant, ikke mindst da
Ralf Decker', som uden or,erdrivelse kan
beteS'nes som ophaysmalden til F3B,
fremviste nogle af sine mange ælc1re modeller i en historisk gennemgang af konknrrencefbrmens udvikiing gennem årene. Dagene forløb stort set på samme mride: En masse fl;n'ninger under den br;cndcnde sol. Der val op til 36 grader i skvggerr. Der opstod selvfølgelig noglc eprisoder underlejs, som for eksempel da Espen
Torp, Norge, limede en flækket tr;ekstang
med cyano kort før en flrr rring, og cyanoen under flyvningen hær'dede op så uheldigt, at trækstange.n Lrlev limct fast til
kroppen. Modellen sejlede derefter af sted
uden for kontrol, og havnede i toppen af et
mcget højt træ i en nærliggende skor,. Forskellige forsøg pa redning af modellen
blev foretaget, rnerr den befandt sig udenfor rækkevidde højt hær.et over alle stiger
og stængel'.
Næste dag blev det lokale brandr-æsen
hidkaldt, og fra et museumsstykke af en
stigevogn lykkedes det en brandr.nand at

puffe til modellen

frt-r

udtræksstigens top,

,t

- ;l

uro.',x

:|F
Th:

rl.: rl.rrski:

httlcl

\ederst:
En genopbl'ggt't

nroclt'l.

t*'

?

'.ffi

dog noget beskadiget, kom i

svarede, at en fugl ikkc el stabil, men må

hænderne p.1 sin ejermand.
Tolsdag aiten holdt clen ber:ømte professor Dr. Richard Eppler (l.ram med profilerne) et spændende foredrag i hangaren.

foretage stadige (uber.idste) korrektioner
for at holde kulsen. Han sammenligrede
det med, at når et rnenneske går', er det jo
heller ikke i cn stabil tilstand, men må aktivt lrolde balancen.
D.r cler ur"rndg.ieligt vi1 opsta cn del pauser for de enkelte hold imellem flyr.ningerne, tog Mikc James, Australien, og Fran-

så den .rtte.r;

Han fortalte primært om stabilitet og aelodynamik med eksempler fra flyvninp;cns
spæde barndom, og havde ftemstillet nogle af de funktionsmodeller, der er beskrcvne i den historiske litteratur, deriblandt en
elastikclrevet dobbeltrotor helikoptermodel. Helikoptercn trak han op med et li11e
lrantlsr ing, holdte den ud i strakt arm, gav
slipr, l1r ()refter den stille og roligt steg krdrc-i til r'cjr: oq forsvandt bag nedhængte
iam1.g1 og stc)r-e spærkonstruklioner'. Dr'.
Eppler r.ri:e r..riigt I'idele, og efter et langt
øjeblik ktrr:r .i:it, stac'ligt pænt roterende,

ned

s.rn-u-r-rr.

s:.;r. Dr. Eppler rakte ufor-

styrret talerrtic ii:ircr.. '.111 og tog den igen,
nøjagtigt Scrnlns :i:.i >on1 han slap den,
under stol julrci.
Jeg tør ikke gæiie :., r...t... -rltic4 mcn cfter at have hort pa ir.:r-, . l':: :ir1, tænkte
jeg ikke på at det \ ctf c.r-. irir'.:'r-lrq ælc1re
herre der talte, men bler rc'. : - :rr.'1 ,-ii l-rans

sp.rndcnde og enta5rr-..i= -i-r.-. :r.rr'tcr'
af de fysiske love r.i mode,il .. L-:. :'.!--a nden forsøger at r,rdfordre. H.-rr. i,:::u .. ::'kelig hvad han talte om, f\ \ ii dL.: -:-,:ui-.
tør'en i hans sr ar pa et sp()rq<nr.r. :..: :.:.c:
der gik på, hvordan clet kau virre. ii ut'

.

fugl kan flyve stabilt udcrr l.r.lleiirlrrt, r.;:
vore modeller ikke kan, selv ikke mtrc'lciler, der er tro kopier af fugle. Dr. E;.pltr

cisco Pantano, Spanien, initiativ til en
ciruckgliderkonkurrence, som aflloldtes
torsdarg efter den officielle fl1n'r.ring. De
l-rjemmelavede regler r'.rr enkle: Byg en
chuckgiider af en plade -l mm balsa, 1im og
rned evt. bly til trinxtngen og intet andet.
Bedste flvvt.ring inden for 5 min. arbejdstid
tæller. Rigtig mange balsafly blev bygget
og prø\'efløjet, så de stødte ind i alt og alle
mellem pavillonelne. Det r.ar faktisk ret
festligt at se så mange af de ellers ret seriøse konklrrrencememesker løbe rundt og
forsøge at få alverdens underlige konstruktioner til at flyve.
Lørdarg aften \.ar der: fin banket i byhallen efter en de1 taler og en ret omfattendc
præmieor.errækkelse. Efter middagen
vakte en enteltainer stor jubel ved at fln.e
med et rigt udvalg af modeller hen over
hor-edet på festdeltagerne. Han lagde ud
r.ncd nop;le fritflywende mikromodeller;
.rrr.iloj meget stille og graciøst rundt led::.gei ei nogct ligclcdes meget rolig musik.
S... *ix ir.irr ovel ti1 rc-modeller, startende
i c.i .ic .rlicnr-rindste og letteste, fortsatte
me.i ci nr.cqct stolt udvalg af stadigt større

indendørsmodeller over helikoptere til hcliumrumskibe og hele tiden bler, hans meget fine flywninger ledsaget af passende
lyd- og lyskulisser. Et godt stunt var, da
han fløj en stor langson.rflyn'ende model
ud af en sidedøt og uden for synsvidde
stvrede hen uver tag-se1r'-bordet og ind i
salen igen af en anden dør.
Flar.r ..rislr,rttede

sin forestilling rned at

frcmføre et helt lrørespii kun ved hjælp af
sin stemme. Han kunne imitere alle lydende i et privatfly til mindste detalje, meget
imponerende.
Således mætte af den fine mad og de
mange oplevelser drog t,i herefter direkte
af sted mod nord, og var Llden problemer:
af nogen art hjemme næste morgen efter
en lang køretur.
Den endelige pointscore gav følgende fordeling:

1: Andreas Bohlen, SUI
2: Pasi Våisånen, SWE
3: Reihald Liese, CER
4: Martin Weberschock,
5: Joakim Stahl, SWE
6: Wolfgang Hirt, AUT
7: Stefan Knechtle, SUI

CER
F

T.

B:

Peter Hoffmann, AUT

lr
]r
t:

9:

JesperJensen, DEN

II

:

10: Roiand Hemrinot, FRA
38: SørenKrogh,DEN

F"

l:.

52: John Rasmussen, DEN
Thomas Nielsen

Woodstock
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r8/10 2003
Til dette års DM i skrænt var der 10 til-

til

meldte heraf 3 Fra Tyskland.
Efter briefir-rg kl. 9.00 på campingpladsen ved Hamborg kørte vi ud til vcstskrænten stillede banen op og startede på
O-runden. Men nridt i runden drejede
vinden i nord og forsvandt helt, selv røgen

ning på grtnd af for lidt vind.
Men i 6 mnde, som blev den sidste, n'uitte
der et par skrre afbrydelse til på grr.rnd af
for lidt vind. Næsten en l-rah' times pause
før der var vind nok til de sidste 3 deltage-

Erik Laursen for Sr'ær'estvringsliruplren.
Lrclst)Tct har clisplal' for 30 sek arbclclsticl, srntt
clisplav for ben Lrllc og ilojet ticl i banen.

re.

fra skorstenen på færgerr til Færøeme steg
lodret op. Dette er et typisk fænomen ved
omskift i vejret, der L.rliver helt r.ir-rdstille,

l

pakkecle rrecl os kolte til I-I.rnrL-rorgskr.enten, hvor cler Lrler- snakket om

Det er flot af Kaj H. Nielsen at starte med
skræntflyvning igen efter 23 års pause .
Placering som folser nr. 1 Kmrd Helrsq.rarrl nr. 2 Torgcrr L.rrscn og rl'. 3 Prelrcn
\orhtrlm, t1.r Hclqc' tr'.r Tr sklantl ikkc kan
f a pr l.r c e' ri n g i c t D.r n nr a r ks nr e s i!' l- s k b.

sr'ær'eflt'r'ere r-nm.

T.rk

merrs r-inden

S;i

skiftel retnius.

vi

Vi spiste vores frokost oe ventcde p.r
vind, som så småt begyndte at kornme
over middag. Vi satte banen op. Ca. kl. 13.
var der 4-5 m,/sek. I perioder faldt yindel

ca. 3 m,/sek, og det betød et par ornflyru-

cr

til allc for hia-lpr \'!'ri sl;€\'net.
Jor{cn L.rrsen Til'RC KluL.

Nvt tidtage'rtrdstyr mcri krrffert, lavt't af

m.
Tlrv rc klub
Tvsklarrcl

l. Knrrd Hebsgaarcl

Esbjt rg

2. Jorgen I .rrscn

Ht.lsc Borchert

-l I"rbtrt \orlrolnt

:. \\.,.:::r:: S.irr,rit
- \.-'.:i' L:ri::r-. r

i. Cr;:rt.: \l:r
t. Lrik -\nclcr.cir
9. 5r cn Erik L.trrscn
10. Kaj H. Nir'lsen

trtl

point

Navn

l.

Sve

1980
+7+2.

'l5lij
1+27

r

l-+li
f\:klirrd
Iirr :c kluL. l3l()
li -\r-:r:.i
1ll7
-+] rs
Thr rc liu[.
HoL:en:
+1 37
Filskor'
323s

Allc cleliagere ved DM-skr.ent pri nær Sven Erik
som var igang med result.rt bert'grrirrg

fra venstre 2 plads Jørgen Larsen Danskmester
2003 Knud Hebsgaard 3 plads Preben

\orlrolnr

Hell fl y'ln 2003
Fredag rnorgen startede ikke helt efter planen! Det første jeg så, da jeg kikkede ud ai
vinduet, var vand i lange baner og rnange
tunge sorte skyer, som bevægede sig med
temmelig stor hastighed. Ø\'- tænkte jeg,

nll var vi efterhånden kendt for det

gocle

vejr til r'ores arrangementer, og så kommer

dette på denne 22. dag i august. Men det
lader vi os nu ikke slå uc1 af herovre i Filskov. Førstedagen af dette års Heli fly-in,
var også kun en opvarmningsdag, hvor
deltagerne kunne flyve fr:it og få sig installeret på pladsen.
Efter den obligatoriske briefing kl. 10, så
vi kun ganske få regnbygea men vinden
var stadig ret kraftig og turbulent. Heldigvis fandt de h-emmødte r.ejrct i orden, så
der bler. flojet en hel clel. Folst pa efter-

middagen landent-l e d.r gen s h r-ri cl epr,r rrkt.
Vi har-de forinden far.t en .-:it.:ie ::reri EilItLnd Air Centcr onr .:t ic;..i.:.- R, :.:'- ':'
22

-

i skala 1:1, med in-<inlk-...: -

hed nred dc

nrtriel:.i,.:cr

il

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

i.:'rr:--:l.ic- r:ioier

skulle pror e kræit..: n<.i
de1, og

:

bejdes irrd i Helibatic. (Dette var en opfor-

tur'bulente luft gjorde det meset sr-aert at

jrn:s:r\,r(

m(F
efter en iæl!r.:b:-..inq ir.-. irr<irukto-

ren, gik den vilcle. iasi. Ht-.r kom .rlle modelpiloter til kori. -\i :l,.r'c. cn rigtig helikopter er IKKE det \tnmtL- som en model
- punktum. Alle ben Lrg årrtlLr skal bruges
til at styre sådan et b.rst. o5 her er ilgen
gyro med headinghold eller autopilot.
Heldigvis var der en god in-<truktor, som
gav os elever meget lang line, for han greb
ind. Et stort tak til Michaell
Lørdag startede bedre end fred.-rq. Det
bkeste stadig, men vi så kun en enkelt
regnbyge i løbet af dagen, ellers var der en
del sol. Vi havde stillet vores mix-bane op,

som var stort set magen til den fra 2002.
vil ikke komme nærmere ind på selr-e

Jeg

banen, da vi sidste år gav et ret fyldig referat af indholdet. For dem som skulle r.ære
interesseret, håberjeg vi senere på vinteren

får lagt banen ind på vores hjemmeside
www.oy-filskov.dk. Selve konkurrencen

(S)

,118

(DK)
(DK)
(DK)

407

dring!)
Søndagens Helibatic kørte over 2
runder. Først en runde hvor deltageme ikke fik point, men i stedet kunne få en debriefing af dommerne, og efter middag en
mnde 2, hr-or der 6191' girret point fra 0 til
10. De-briefingen er kun nogei, vi gør her i
starten, til garrr for både pilotcr og dommere, med det ene formål at blive bedre.
Pointene, som blev givet i anden runde,
blev brugt til en intern briefing mellem
dommerne fol at kunne diskutere point-

.+05

givningen. Til sidst

(1)K)

359

(DK)

271

(S)

2-+E

r'ære præcis og hurtig, og dels fordi Sør'en
Østergaard og Søren Jørgensen endte på

præcis samme point efter 2 ger-Lnemf"lvr'ninger. En 3. flyvning blev derfor nødvendig, og her trak Søren Ø. det længste strå.
Resultatliste Mix-bane:

Østergaard
Jørgensen
\'lichael Nl,egaard
Bcrtil Tobiasse
Alex Kjeldscn
Kaj. H. Nielsen
ReneJeppeserr
Steplran Wicsc
Jakob Mosbæk
Bjorn Friberg
Lnr5 Blaibie rg
Sorerr
Sorerr

I

(DK) 588
(DK) 586
(DK) 5.+6

(3.

flvvning

362)

(3. flyr-ning 3{9)

381

(DK) ll')

Ir(,4.r Chri.i.rirn (l)K) llri
'
::: _:: -: .--'
llr

Irn:

--:.

: .
-

r'ii-, - :r-i-

l.r 1:1. Han:ktrllc -.1 hi,:( i:.(=:..i;.::.:
fl1,r'e pror.elektione: ...: -l-1 r ::---:-.. -. -..:::havde tilmelclt si*.

blev meget spændende. Dels fordi den

_:.

.lr

-.Ii

.--

'

-

.t

:. -:

r

l

-

Enueiig --nri;q krrm clet vejr vi havde
leniet F.1, hoi ilot soi og næsten ingen
lind. Dermetl r'ar de perfekte rammer sat
op til dagen, hr.or vi skulie flyve Helibatic.
\u sidcler der nok nogle og tænker, hvad
er Helibatic. Kort fortalt har vi det sidste
års tid arbejdet på et oplæg til, hvordan helikopterpiloter på alle niveauer kunne fly\re salrrnen og mod hinanden. Resultatet

er blevet vores manøvrekatalog (kan ses
på www.oy-filskov.dk), som indeholder
,13

manøvrer af forskellig sværhedsgrad.
Udfra dette katalog tager piloten op ti1 9
manøvrer, og sætter dem sammen tii sit
eget program. Programmet flyves hercfter
pa den bane man bruger til F3C, med bedømmelse fra 3 dommere. Manør'rerne
spænder lige fra hover i øjenhøjde, til
ar.ancerede cobra rulninger, som man flyi.er i F3C B-programmet til EM og VM, så
alle kan være med. I øjeblikket indeholder
kataloget ikke 3D-manøvrer, men vi arbejder på at finde interesserede piloter, som er
klar med forslag til, hvordan det kan ar-

fik piloterne

deres

dommersedler, så de kunne se deres point
på rnanør'relne. Set fra den dommelstol,
sorn je'g seh' sad i en clel af dagen, r,ar det
tr,cleiigt, at priloterne. irar-de ovet sig i løbet
;rf sr'rr-nmcren. siden vi startede Helibatic i
ft r;rr.t. KIL .rfslutiecle st;cvnet ved 16-tirien, oS herefter r'.rr der fri t-lrrrring, mens
irrlk langsc'rmt sivede hjem.
\r-r h.rber vi at interessen \-arer ved, og
endnr,r flere kommer til. Vi vil gerne stable
et godt landsl-rold på benene, men det kræver træning og konkurrencer, så bare klø
på.

Manør'rekataloget vil blive justeret og
fomyet løbende, så check vores hjemmeside for den nyeste version. Husk Helibatic
er for a1le, så mød op til arrangemerrterne i
fremtiden.
På gensyn i det nye år.
På klubbens vegne
Jakob Mosbæk.

ilt
Burckhard Dotzauer's, Typhoon Eurofighter

fl'f

*ffi.e*

*

Den23.-24. August var der i Tyskland arrangeret et Jeitræf i Oldenburg nær Bremen. Jeg var så heldig at kunne komme
med derned på en endags tur.
Så lørdag morgen kl. 04.00 kørte jeg
mod Løsning, hvor feg skulle mødes med
Leif Poulsen og så køre videre derfra. Vi
pakkede hans bil med Overflys nye Superjet, den "gule flyver" og sydpå gik det.
Leif havde udstyret Fordenmed en GPS så
vi kurure simpelthen ikke få lov at køre
forkert, den skulle nok fortælle, hvad vej
vi skulle. (Nu er det jo også svært at finde
til grænsen fra Løsning)
Næste checkpoint var Kruså, hvor vi
mødtes med StigAndersen. Han havde taget sin Eurosport med, så nu skulle vi
"bare" have plads til Superjeten i hans bil.

Eurosporten 1å oppe under taget og
q+F
F22

cockpit

nedenunder iykkedes det at få plads til Superjeten. Det er da utroligt hvad der kan
stoppes ind i en Skoda! Der kunne såmænd sagtens have været en Kangaroo
også -

Situationsbillede

iflg. Stig.

Så

i

var vi klar. Vi kørte ned rx,er grænsen

strålende vejr. Men jo iængere r'æk vi

kom fra Danmark, jo mere skummel så
himlen ud. Og da vi var lidt nord for Bremen, begJndte det at regne. Dog var vi
overbeviste om, at når vi nåede målet ville
solen igen skinne.
Klokken 09.15 i strålende vejr, seh-følgelig! nåede vi så til flyvepladsen "FliegerhorstAhlhom". Det er en tidligere militaer
flyweplads, som stadig har visse dele aI

"De Luftwaffe". Vi blev budt indenibr
hegnet med honnør af vagten, og fik at r.i-

vi skulle køre hen på omradet.
Inde på området blev vi budt velkommen
de hvor
af

HernamWieking, der da flrtepladsen

var operativ, havde sit daglige arbeide der.
Demæst var det bare med at få paklie.i ud.
Der måtte flywes på en storbetonbane lige foran nogle hangarer. Leif og Stig fik
klargjort deres maskiner, og så r'ar der kun
at vente på den officielle briefing. Sa blerder fløjet, men kun 6n jet i luften af gangen så det var først til Mølle.

$tdeffibå^frrg
NIen l'rt r)r \ Jf LIL'r lt-tittlgrt flotte og storc k.rn flvve sii langsor.nt. I:ul-():p()r'telr kan jo
jcts. To Fl-'pa 3,20m, cle fløj rrtroligt eoclt, nænncst lra'nge stille s()nr cn helikoptcr i

Iang vcntcticl, sær1igt or-n eftelnriclclagcn.
Vi syrrcs jo godt nr.rn kur.rnc ilvve 2-3 af

og lnng5onrt. Dcsr'.rlrc var der *.rct litlt pr.r ltriten(næsten i hlclt f.rlcl).
konrpromis, irlet clcl var I.rvet nrtrrl.tle hojEuclr.iclcr-c en imlrone rcrtrlc stor F?2
clertx, i stetlet for fr-rldt beva:eeligc t.rilc- mecl 2(to) tr-rlbiner'. Desr'ær'rc fik piloter.r

qansen. I hvcrt falcl 2.
Mcn alt goclt får' jo er-r ende, nar nran urorer sig, s;i da klokken bler' 18, nrattc de.r ikke f11'1'1's l;cr-rgcre, og så r'al tlcr jo knn at fii

rons sortt pr.r t.r I'}hilips Avoncls Ir15. tr,lcn Lrrolrlcnrcr efter startcr-r og nt.ttt!. lantie pr.i
t-iottc I'ar de alliccvcl. Den sammc tvskcr dn tulbine, sa r,i fik ikl<c rigtir, sct hr acl cler-r
Fricdhclnr Grnr-rlid-r, har,de i ør'rigt ogsa kunnc. I)e.r r..rr ossii stor.c p.ts:.tqcr-flt r.nctl
nle(lbrastctrFl0f Stat'fighterl;rvetibalsa, totnrbincrfxirrir.-r "Jorclani.rn \ir'",orcr

3,-lt}r! Demrc flrrj ogs.r irenrlaserr- firc meter!! Ellcrs kan ncr\'nes F35 Dr'.rkcrr,
de de snrti vingel til trotls. Frietllich C,i'.ru- I(fir fr.r IAI; Lar l fla IAF, Kans.rnro,: (rlc cr'
lich og Berncl Zantler fløj sc'r-rclt-' iornr.r- rler jo .r1ticl, urlcn at viilc ftxn.ernrt' n(rgclr,
lær-rgcle

tiorrsflt'r'ning nrecl clercs store flrr h-r-rponc- hal' sclr. iu). Hotspots, T 33, Saai, \'iggcn,
rcnde.
Sar-rtolini, clcr tesncclc hjertcr p.t hintkn
l3urckh.rrcl Dotzaucr ira det tvske \r\1 mccl rog (clct scr'.rltsii Iiclt gortt urll), FE(r
tcarn havclc metlbragt sin skala Tvpiroon o.'c\'. os\,.
Etrlttfighter', som han har de tleltaget i Jet
S;rrligt skal nitr,ncs cn scratch hjemrnr:\/\4 mccl. Et rilke'ligt cletrrljcrct ilt'. IIan bvgget |18 Hor.r.rct, mccl lrjernnreb_r-gcc.t
tc-lv ell tlverbevisende opvisuiug. Scnere turbine og hjemnrel.rvet sk.rl;rr-tnclerstel.

pakkct sar-nmcn og kørc motl Danmark. Sri
ucl gemrcm \'.rgtc11 mr.cl ironnør og tlct ht lc - oe nor:dpii. Vi r'.-rr hjemn're onrkring k1.
22.[)0 ]ørclae trften.
En l.rng cl.rq, rrerr ert ligtig goct trrr til Fiicgcrhorst Ahlhurn nrecl masser ai jetactior-i
oq nvc irrclh'\'k, r'.rr til cnclc. En tr-n' jer kr-rn
k.rrr.rnlrcialc. lcg konrnrcl i I-rr crt falcl eerne igen na'stc ar !

p.t d.rqcrr flLrj han og Stig p.r sarmme tit'l, så Det k.rn nran cla kalcle tor lronrentaclel Og
rler Lr,rric r.tt'c'rt t:rtrosp(lrt ()g r.n l,'.rr:oiir.h- t'Ien iloj or en i kobci suvel.r.nt goclt.
tct i lititttt. Hr't krttrtrc r-tr.ttr t-;gtiq :e itrrI)tr Lrlcr tiojcl iiqiiq mcqr,t hclt rllgcn.
skclleit i--- !i! :!r ilr, .t.'t l.';Lri::lt:rt.r'rt rri
.jt.r.-.,1,.i:;.:-.-.:t:.-,r.--.rlrt
lrrt\- -t-rir

'1;';1.:-.
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4'k"berhavdeP'u""',::,,
og Kim Forsingdal invitere

DM i Pylon og Combat
Vinden kom fra det Nordr,estlige hjørne
denne dag så flvr.estedet blev Heatherhill
i \ordsjælland. fu suvcræir :kracnt med
gode forhoid for alle (måske på rrær clem
der ofte skulle ned og hente modeller).

Denne konkurrence er en u.rlmindelip;
hvggelig slags. Alt blir.er hoic'lt og kørt i en
uhøjtidelig stcmning. Jeg giorde en interessant obsen'ation derue rlag. ,rEren og et
diplom cr clct "cneste" der f-lrtes om sådan en dtrg (æren er jo også r'igtig nok! som Kim udtrykte dct). Me--n her sc.r man
hvad modelfl1r'ning kan r'ærc når clet går
op i en højere enhecl hvor hyg5;e, sjov og
alvor ska'r1 tungcrc samnlen. Da c'ler ti1 sådan cn konknrrence skal br"uges en

clel

!4

.;

"q-iL

bliver alle nød ti1 at hjælpe til.
Unc-lct'ct hc.rt i I'r lor-t el tler salecles 6 pilolrja-.lpcre så

=*i",
*f:

ir.i.'i-. Dc: r"-i,\'l -r. ..i'1...;::... .,'.1.., ..'l
'-t) ciicl-i rl't'tjtl-lte -i cl -\.'ilr-::'lr::'-al :\-:i
h jælpg 11!q1.111.icr'! LinLicr s.rj..i., .i hcii - .rS
rlcr Lrlivc'r hjr.rlpctl Rvser to i-h :.rnrmerr i
Itrfttn, scr man str.:ks h'e fire r-r-rerureskcr
styrte herr mocl steclet eller r-rccl af skr'.r:r-rtcn for at få fl1rct af sted igen. Ingen taenker
iilsvneladendc på .rt rle hopper necl af
skr.tntcn som el'ganske stcjl. Det ser hclt
vilc1t ud og clet skcl bare, ikke rnange tover. I-Ier sk.rl clet llgc. bcmæ:rkcs at tlet
hverken er pikrt elle-r tæller clel er necle,
det er clem cler kigger p.i c.ller flagfolker.re.
Det er en sand fornojclsc at deitagr: i, oe se
på at 30 menneskel karn have det s.r sjor.t
sammen. Undcr Comb;rtdelen er' .r1lc ligc
så hjælpsommc. Sonr en li1le overlaskclsc
t'ar der præmier til de kr r-indcre, sl-ror.rsr-rrerct af Holtc Moclellrobbr,.

r$

":::r:

..

lri >>http:,',/lrorlt l.stoianet.tlk/Pntl<< k.tn rirr :t,
resrrltatlistcr og billeclcr ira tlascl. BiilerlclrL, irr
lul'ten er taget al \lartin Heckschtr, cler lr.rr. I .irr

I'anglidt'r ligt'r crl sirlen af flt r cti'ltL't.
SL
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- det er

Modernyvenyt

dit blad

Brug det!

Skriv om det der optager dig

.
.

din )mdlingsmodel
din sjoveste oplevelse
o dit mest fatale styrt

r den flotteste præmie
r den mest besværlige samling
Skriv og fortæI, om lige det du synes
er vigtigt!

stof til Modelflyvenyt
skal sendes til grenredaktørerno og ikke til

tive unionors sekretariåter.

Snyd ikke dig selv for glæden ved at få Modelflywenyt med posten hveranden måned fra nu af -Tegn abonnement!
Abonnementsprisen for resten af 2004 (ialt 6 blad) er 280,00 kr.
Bestil ved at udfylde og indsende nedenstående kupon.

Referater

Pas på dine blade

der modttrges rnere end tre måneder efter et
arrangements alholdelse, k.rn ikke forventes

Vi har fået fremstillet nogle solide samlebind, der hver kan rumme 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
igery hvis man skulle få lyst til det.
Samlebindene er lavet i meget kraftigt plastbetrukket karton.

derr ansvarshavende redaktør. Se adlesser
side 9. Organisationsstof,

referater, irrdby-

dc.lser el.Iign. skal dog sendes

til de respek-

optagei.

Tekst
Tekster afleveres om muligt i elektronisk

form. Lav tekstens opsætning så cnkel som
muiigt - gerne i ei rent tekst-format og
uden spr.cielle formateringer med spaltcr,
bokse eller lign. Husk, at også for teksternes
vedkommende skal der medscndes ei print.
S:et aldrig billeder ind i din tekstfil.

Ekspeditionsgebyr

Vi har desværre måttet indfØre et ekspeditionsgeby'på alle ordrer under kr.
l00,-Ekspeditionsgebyret er kr. 10,- og går til dækning af portoudgifteme
ved udsendelse af bestilte blade og mapper.
Ved ordrer over kr. 100,- opkræver vi intet ekspeditionsgebyr. Hvis du
ikke vil klippe i bladet, så skriv din bestilling i et brev eller på et postkort!

Billec-ler som sendes sammen med artikler'

ktalitet. oFl$ntnq.
Billeder tia Inte=e:tet er i
ning. at de ikle

kn

så dårlig opløs-

L.nrqes.

Udebliver l.lodetfiyvenyt
eller er det bler et bekei:ge: i forsendelsen,
sa skal du snarest henver,le,li* til dii lokale posthus, som derotter .L- :e$ rere et
nvt til dig fra OstivilanJs P.*:te::er
Skifter du adrcsse
så husk at meddele ændrhgen trarle

r,æsnet og til den respektire

il

Pr=t-

unim -k&riat.

Yed eventuel udmeldelse
er det vigtigt, at du giver besked til din mions sekretariat - og ikke bae lader r'ære
med at betale det neeste kontingent.

-

farve(r) du ønsker. Prisen er kr. 75,- pr. stk.

Billeder
eller rcferater, vil blive retumeret, hvis du
oplvser hvem de skal tilbage til. Vi vil også
geme kurrne fortaelle, hvem der er fotografen. \Ien undlad altid at skrive direkte på
billedeme.
\-i kan og-sa bruge digitale billeder på dis
kette eller cd-rom, når de er gemt særskilt
(altså ikle lagt ind i en tekstfil) i TIFF eller
JPEc-tirmatet i bedst mr.rlige

i fem

trykt "Modelflyvenyt". De leveres
husk at krydse af på bestillingssedlen herundet hvilke(n)

På forsiden og på ryggen er der

flotte farver

I
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I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Hermed bestiller ieg:
Abonnement for hele 2004 (i olt 6 blode),
pris kr. 280,00

n
n

stk. somlebind

å kr. 75,-

i forverne:

n blå n gul tl

grøn
,l90,-

n {rgong 2003, kr.
n Argong 2002,kr. ,l50,175,u Argong 2001, kr. ,l50,n {rgong 2000, kr.
n {rgong 'l999, kr. ,l50,150,n Argong 1998, kr.
n Argong 1997,kr. 125,L-l

-l

{rgong 1996,kr. 125,1995,kr. 125,{rgong 'l994,
Argong

kr. l0O,-

n rød n

sølv

Følgende enkehnumre {sæt kryds) d kr. 42,00:

Nrl

Nr2 Nr3 Nr4 Nn5 Nr6

1986:ltrnnnn
1987:nnnnnn
1988:lnIlnt]
1989:lnnnnn
1990:nln!n!
l99l:nDnnt]n
1992:!nnnnn
1993:nnnnnn
1994:nnnnnn
1995:nnnnnn
1996:nnnnnn
1997:nnnnnn
1998:nnnnn!
1999:nnnnnn
2000:nntr!nn
2001:!lntrnt]
2O02:trtrUnnn
2003:trnntrn!

Beløbet vedlogt i check

Novn:
Adresse:

Posinr./by:
Ved køb for under kr 100,- iillægges et ekspeditionsgebyr på kr I 0,- til dækning of portoudgifter
Uden for Dqnmork tillægges oltid et beløb til dækning of forsendelsen.
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Navn
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Tndenclørsslavne 2Lt12.0-l fuglcbierghallen

r\nsvarligkontåktper5on l\laii
I'oul\Lrller2i.l26lll53
nnicnrorlrliltrenrt.rll
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Rotordisc'en tilbyder Hirobo helikoptere
til utrolige priser:

lndendørsstævne
med efterfølgende spisning

i

jerghallen den 2 l. 02. 04 kl. I 3-

Hirobo anvender Engineering plastic til deres Sceadu og
Freya helikoptere. Det er et højt udviklet plastic materiale
som blandes. tilsættes fibre og støbes nølagtig til formalet.
Feks. meget stlft - bøJeligt - vibrationsdæmpende - stor
trækstyrke - o.s.v.

l

l

FuglebI

I

På ovemrær,nte dae afholder Falken
indcndørsstærrre i Fr-rglebjelghallen.
Det meste af dagen vil gti med kammeratlig hygge og fri flln,ning. Et par
gange i løbet af dagen r.i1 hyggen blive afbrudt af benl-rårc1e konkurrencer,
lr,or deltagernes modellel og held
kommer på prør'e i forskellige disci-

|

HrTobo helikoptere (Sceadu Freya) er sammensat af
plastic komponenter med disse forskellige egenskaber,
f.eks. Sceadu bladholder har bestået en træktest på 1400
kg. Endvidere er finishen helt i top.

i
I

j

Pris eksemplet:
Sceadu Evo30byggesæt: .....
Sceadu Evo 30 ARF
incl. OS32-SXH og dæmper:
Sceadu Evo 50 byggesæt: .....
Sceadu Evo 50 AFF

...
...
incl.OS50-SXHogdæmper: ........
Freay60-70byggesæt: .....
Freya8o-gobyggesæt: .....

Kr.2.195,00
Kr.3.550,00
Kr.2.595.00

3.995.00
4.375"00
4.875,00
Specielt i dec. Sceadu 50 3D CCPM: . . . Kr 3.696,00
(byggesættet produceres i beqrænset antal)

pliner. Tilmelding til staevnet er ikke

Kr.
Kr.
Kr.

ROTORDISC'EN

nødvcndigt.

Amlundvej 4, Lindeballe Skov . 7321 Gadbjerg
rfi. 7588 5454 / Fax: 7588 5495
www.rotordisc-rc-helicopter.dk
E-nail: rotordisc@teknr<.dh - 24 timers service

Efter stær'net arrangeres der spisning
i hallens cafetcria. Priscn er sorl sidste
air kr. 130 for nogct rietie t'iejlirl r.n.rc1.

Telelontid:
I\"4anCag

Tilmeling og bet.rlirr* tii Amt FI.tn:cn
5545 3086 scnest 1-1.t1r.04

J'sr?:

09.00-19.00 - Tirsdag 09.00-15.00
Onsdag lukket
C3 CC-15 C0 - F"eCao 09.00-14.00

NB: Husk at folge med i Rotordisc'ens
"JULEKALENDER"
pa www.rotordisc-rc-helicopter.dk

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

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

SIDEN 1948
Byggcsart til svæve- og gunrmirnotorflv.
Tegninger og materialer til veteran- og
skalamodeller. -'fræ - lister - balsa - rør
profiler - beklædning m.m.m. Pri gensyn i

MODEL & HOBBY

Skandinaviens
Skandinavien

lr},\/ bedste priser
lilji,*'#å,-,
1

Frederiksborggade 23 - 1360 Kobenhaln K
14 -10 l0 - kr. n.17. b. l{)"t.t. onsdag t-r riKri'r
n n ll.model-hobbv.dk

'l'lf. 33

Fly, Frøupxer brændstot, ARF:
EXTFA 300 LEKI, spv.1,8 m.

.l

BREV

.b
.,til;

Strandhuse 4
DK-5762 V. Skerninge

'1195,-

PIPER CUB J-3, spv 1,84 m.
HARVARD 4T-6. optr. understel.
SUPER AlR, spv. 1,55 m.
SKY HERO, spv. 1,54 m.
TRAINER 65, spv 1,7 m.
m. OS MAX 61 FX, l\,4C-10, akku, begyndertilbud
TRAINER 25, spv. 1,38 m.
m. OS MAX 25, MC-10, akku mv.. begyndertilbud
JET-IMODEL, KANGAHOO,

Forbrændingsmotorer:
OS l\,4AX 50 SX FIING m.dæmp.
OS MAX 46 FX, m. dæmp,
OS MAX 61 FX. m.dæmp,
OS MAX 91 FX, u. dæmp.
OS MAX FS 52. SUR m.dæmp,
OS MAX FS 70 SUR. ll. m. dæmp,
OS MAX FS 70 ULTIMATE. NYHED
OS og SAITO, andre størrels€r,
Fjernstyringsanlægi

Ereuprer MC-10, komplet 1 servo,
2 kanals. m.1 servo, SUPERPRIS,
6 el. 9 Grams micro servo,
Ståndard servo, 2 typer,

Besøg os på: ww.dinohobby.dk
Emaili post@dinohobby.dk, tel" 27 49 40 95
Ved køb i dec€mber tor kr. 1000,medtølger qratis universalservo.

52

'1195,-

2495,2495,1295,-

BUCKEF JUNGI\,4ANN, db- dæK,

Fly, Srøøsa*r EL, ARFr
BO 209 MONSUN, spv 0,92 m.
TAXI lll. spv 1,6 m.
MlNl PIPER, spu 0,75 m.
JUNIOH SPORT, EL-svæve.2,1 m.

Tidsskriftet Modelflyvenyt

1 895,4495,-

m. OS MAX 1.60 FX. m. dæmp
EXTRA 300 S, spv. 1,6 m.
m. OS N,,IAX 61 FX. m. dæmp.
EDGE 540, spv.2,0 m.
SUKHOI SU 31. spv. 1,39 m.
CAP 232, spv. 1,31 m.

Glædelig jul og godt tlyvsk nytår.

2495,1 r 95,1 795.995,895,-

89s,3795,.
695,2995,.
3995,545,.
385,1'195,'1795,.

195,.
595,995,1995,2195,1
1
1

mail I
mail !
'1295,-

395,195,-1145,-

79.r1 00,-

MUUTIPLEX F-l
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G?

@øsel4@n

Garanteret stor

flyrveglæde!

Specifikationer

Spændvidde 1370 mm
Kroplængde 870 mm
Vægt flyveklar ca.
680 g
24 dm2
Vingeareal ca.
Permax 400/6V
Motor
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Funktioner:
Sideror,

h

øjderor, motor

unødvendig,
delene er

prefabrikerede og
farverige og lavet i
stødsikkert ELAPOR skum
Specielt udviklet som
træningsfly for begyndere
Vinge kan afmonteres af
transporthensyn

Byggesæt
EasyStar

# 214192

Anbefalet:
Batteri (6/600mAh)
#155545
Rormaskiner Tiny-S 2X # 65121
PiCO Control 400 rund # 72292

ffirvv

TEC
Anhefialet radioanlæg

Pico

Homepage!

www.multiplex-rc,de

SANWA RC ANLIEG

O.g,EflEITFg

RC BRÆNDSTOFBILER

Sanwa RD-6000

NYE OS motorer

Sanwa RD-6000 er et meget
avanceret computeranlæ9,
men let at programmere
- selv for begyndere.
Leveres komplet
4 servoer, akkuer
og laderapparat.
Bemærk: alle
betje n ng skna p perne
er monteret.
ndeholder
programmer til
helikopter og
fastvingede fly.
Ring efter prospektl
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2WD leveres med flg. karosserier: Porsche 911 GT,
l\,4ercedes C, Ford Escort. Opel Cal bra & Toyota Celica

NYHED!
Sanwa RD6000 Super
Dette populære RD 6000 anlæg kan nu leveres
med hukommelse til 8 modeller

4WD leveres med flg. karosserler: Ferrari F50, Ford
Escort Cosworth & Porsche 911 GT.

Vi kan ogsa levere 1/10 biler 4WD l\4onster Chewy
Truck. | 1/8 biler leveres Subaru lmpreza. Toyota Corolla,
Peugeot 206 & Truck.

NYHED

Max-46AX
En helt ny udgave i den
populære "46" str. Forbedret
på mange punkter. Bl.a. ny,
mere effektiv dæmper til en
pris du bilver glad for.
1 .65 Hk v./16.000 o/m.

Et 6-kanals computer
anlæq til meget lav
pris. Specifikationer
næsten som det store
RD-6000 anlæ9.
Dog ikke helikopter
programmer. 4-model
memory. Trainersyslem. Leveres
med 4 rormaskiner,
akkumulator, sender/
modtager og lader.

I S..

;.

Strygejern

Sanwa VG 6000

v

Et virkeligt kvalitetsstrygejern der holder.
IMed tef on-belagt sål
og medflg. holder.

Ht;eoErct.
Som du kan se andetsteds i bladet har vi overdraget
importen af Hirobo helikoptere til Rotor-discen.
Kontakt dem venligst for helikoptere og reservedele.

Jeg takker de mange Hirobo helikopter-piloter for
Bemærk vi har ikke åbent på lageret, undtaget i
særlige tilfælde, efter nærmere aftale og bestilling.

-

tos

Telefonen svarer normalt fra tirsdag-torsdag fra
kl. 10.00 til kl. 16.00. Udenfor denne tid er der
telefonsvarer. Brug venligst telefonsvareren, så
kan vi ringe tilbage, også udenfor telefontiden.
ctin

samarbejdet.

BEMÆRK

. VI ER FLYTTET

!

forhandter

el!er mod frimærker eller check fra imparlaren
Simprop Hovedkatalog 2a03 - kr. 60.Simprop Nyhedsprospekt 2003 - kt. 10.OS Mator-katalog - kr. 10.-

tr

En ny udgave af den
populære OS-70 . Her
tinder du en motor i
luxus klassen. Forsynet
med pumpe- og slide
karburator. StØrre ventiler,
letvægtsstempel m.m.
Reduceret vægt 52 g. mindre
end den tidligere udgave.
1 .2 Hk v./11 .000 oim.

SY brændstof biler 1:10

Vr kan nu levere en hel serie kvalitets brændstof biler
iskala .1:10. Bilerne, der er 90% faerdige. leveres som
2WD eller 4WD. De er forsynet med en let startende
2,5cm3 glØderØrs motor med snorestart.

i

KATALOGER

FS-70 Ultimate

.
'

.]
- .&..

Ga ind pa hjemmesiden
www

<ilvare+=rmadale

dk

Der vil være interessante links.
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SILVER STAR MODELS

Smedevej 5, 9500 Hobro - Tlf. 98 52 02 55
E@m

a

t

I-

axnicApasi3. tele.dk
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FJernbctjeninger:

Fl1'fia H1'pe alle ARF- modeller

FutabaFCl6srctlll75.
Futaba FX l8 sLet 2ll I 0.-

i lhrrcr rt:r:tl ofttult't,
ullt Iittirtg,.t, tuttl', lqjul rttr. ntt,dfolgcr
Tr'.rittcr-l() 1r'. l.5Jrrr kr. 75t1.Br.qge I o.q beklu,tlt

FLrtaba FF(r scnder 2I .50.-

Futaba FF9 sender 3795.Hitcc l-ascr -1 stort sæt kr. 1550.-

$a-

r-\*

Nlodtager:

-

Lexors 6 kanal nriclo tuldt rLekkelidc 366.Futaba DP I,19 PCM I 299.-

Hitec Feathell kr. 2U3.Og divcrse indoor modtagcr fia 250.Servo:
Futaba S 3001 165.Hitec [{S :t75 HB BB -5.5 kg 220.Hitcc Digi liS -5625 MG 9..+ kg -s50.Hitec Digil HS -56;15 MG l2.l kg 5-50.GWS rnini 9 udcn BB 5.,1 _qr. 159.GWS nrini 9 med BB 169.GWS nrini I I uilcn BB i.{0.GWS rnini ll nrcd BB 150-GWS ntini l3 130.- / GWS standarcl 99.GWS 8 kg standurcl \lG IBB 225.GWS Mari l.+ kg. tsB 2-15.
Nyhecl: Hype Disitalc Scnocr
Hype Digi IQl0l0 ltgr. t).09s 397.-

.l1r. l.() rrr kr I liiU.Aeloxpress spr'. 1.4 nr kL 1 300.N{agic Ail spv. l.-38 m kl l3(X).r\croking F3A spv. l.[32 kr. 2-180.Giles G-202 spv. 1.35 kr. 1.110.Sukhoi 3l spr'. 1.,12 kr. I 190.-

Cap 232 spr,. 1..15

Lader:

roFF"

iÅ
G.Hå4

blr

..:3fud.e+;
..

r:+**"sro*. $

Nlhed: Skylark inclool helikoptor'. ARF.
111'r,eklar med,1 k rnllec. lutlc'r butteri.
Piccobord Pris. Kun kr. 3.-+9-i.00
Betlre flyveegenskuber end Piccolol !

Desurlen hrrel r i Raptor 30 og 50 og hcli's
ti'a lkarus.
Motorel tl'a OS og Thunclertigcr
I Holte Modelhobby hal vi altid urindst
80 fly pl lager samt irlt tilbehltr sorn
balsa. propeller o-u dct rneste 11y-snuller!

HOLTE N{ODFILHOBBY

red Rudi Hiibner

11, 2840 Holte
454201 13. Fax: 45,1201-13

Øverødvei

Tlf.:
til

-160.-

kr. I 190.-

Extra 3(X) S 1..18 kr. I I90.Corsair F-.lU I .(r,1 kr'. 1550.Space Wrlkcr II l.60rn kr 1175.Edge 540 1.65n kr. 1790.Sukhoi 3I l.li.lm kr. 27-10.Piltel J-1 .llr. l.li-lrn lr. I l,)l).Cap 232 spr'. 2.07m kr. 2690.AT-6 Tcran spv. l.9m kr. 2980.Edge 5,10 spr'. 2.0rn kr. l(r90.-

Graupner Pico 2 indoor I i9.Robbc RSC I l0 BEC l0 A l9l.Rohhc rrirctrntlol llu lS A l()-i.R()hhr rire(,ntro I l9 l9 A lE5.-

--TF

GWS rnotol og plopel 225 gr'. kun kr.

-e

Trlrine r 7l)

Fartregulatorer:

Robbc Infinity 2 kun 15E5,Protcch Dclta l0,l til 10 celler op til zl a pcak 4-{0.Robbe Powel Pcak 400 4-8 c. kr. 330.Simpro IntclliContlol V3 (lader ogsir litiunt Ion 3.6 V
l0.tt V kr. 1099.-

!o'l

<"/

Indoor fl1':
lndool Pipel ARF ll'a Protech nred getret
Bunerf)y ARF indoor i carbon f ibrc 160 -sr.
nccl reale t GWS ntotor og propel kr'. -170.-

wrvlr'. holtc-

modelhobl44!\

Email: inlb

@

holtc-moclclhobbv.dk

Lei

CESSNA CARDINAL
Spv. 21 2 cm, motor l S-20

TILBUD

.

O Mortensen Ho,
PIPER ARROW

ccm

.......,.

.

Kr,

21

95,00

Kr.1795,00

Spv.210cm

,.. ... Kr.1695,00

Se test Modelllyve Nyt 5-03

ffiå&E
modtager

PlCo 55 FIV 35 eller 40
Mål 40x14x10 mm -Vægt 7 g.

. , Kr. 260,-

Bemærk max rækkevidde ca. 500 m,

MlNl

KRYSTAL

.........Kr.80,-

NANo SO FM 35 eiler 40
Kr.340,-

modtager

Længde2,46m......

Mål 51x32x12 mm Vægt 19 g.
KRYSTAL Kr.7O,-

NINCO-GT MAX med omgangstæller

SCX{NITIATION CUP

Kr.499,00

Længde9,3m

......

..,.....

Kr.2095,00

Nu også:

MICRO DS8
f.l crc DSS Fl"l 33 e,er 40 rncdtaqer . . . . .
37x31x'E r-n: '.'ægi 209

'.':
ROCO DIGITAL

STARTSÆT Kr.998.-

NB. Diesellokomotiv malet i DSB farver

Fleischmann startsæt fra

...........kr.550.-

.

Kr.435,-

....... Kr. 70,-

ISK:,-.:a

Joker 34M modtager
A.127 e'.iet 40 .... . ..K1.220,lJal 55x37x14 rnm.
vægt 19 g
Krystal

i-u."':u'"

Kr.

50,-

Piccolo INDENDøRs HELTKoPTER

Fun Piccolo + Piccoboard Plus + 2 Micro-server +
Lade + Flyakku + Sender + Krystalsæt + Easysim.
Leveres også uden sender og Krystal
Tillæg for færdigbygget

model

sæt

Kr.2495,Kr.2095,-

Kr.

175,-

Besøg vores internetside på:

www.leif-o-hobby.dk
Sprænglyldt med informalioner til hobbyfolket
Alle priser er incl.25ok moms. Der tages forbehold lor trykfejl, udsolgte varer, valutakurser, afgifter og andre forhold der kan indvirke på prisdannelsen.

Ået{lt\csrtDER: MANDAG - FREDAG KL. 13.00 - 1B.oo.LØRDAG KL. 1o.oo-12.00
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KYOSHO HELIKOPTERE:

5R60, NEXU? 46 & 30!
LINDY 25,

:.

øæt, helt
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godt begynder-

itræ

550, -

ALLETIDERS FLYVER

Let at flyve. Flyver op
til l time/opladning.
Incl. alt tilbehør, RC,
batteri, Iader m.m.

.=:r.* 1995, -

æ'

':,!;,, 1098, -e-:

2 m svævefly, komplet
m/fjernøtyring m.m.

tf

Renault Megane - utroliq øtærk bil
med aluahaøøie, fart op til 50 km/t..
Ko m plet p ri ø m /fjernbetje ni n q,
batterier, lader m.m.

Fra

r-

1798

Fra

lo00r-

KYO9HO U5A-1 MONSTER TRUCK

inkl. RC,
?uzuki eller
Honda

1998,-

1

1:1O BIL med valgfrit karoaaeri,
komplet med RC, akku.,
Iader

m'm' KUN2398
r-

Vi

Ring o6 hør om priøen
på det, du mangler
- vi har det meøte.

RC m otoraykel -5, to pkvalitet,
aluhjul, chaøøic oø monosvinger.
?riø med øta ndard-tilbehøn
moton opeed kontrol, akku-lader
RC, m.m. Over 5O km/t

5685,-

har eqen import og 6tort la6er af alle typer opladelige
b atte ri e r. 5 p e c a p a kke r fre m øti e ø efte r o pø ave.
i

Rc-hob*ili,

I

Incl. modity tilbehør.
over eo u^rr.

6gg5 r_

II

lYIg

fr's'.;RF

A/s

II

USK AITI D:

har reservedele til
alt, hvad vi øæl6er!
Vi

Tlf. 15 28 A4 55 - Far: 75 28 05 00 - inlernel: www.autoogsurf.dk

