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MORE
har energi til mere
Lader

til Bly batterier.

kan lade 2,6

& l2v

@ner

GP

Batterystore & More vil være din

Er din Startkasse klar?
Battery Store & More har naturligvis

Batterystore & More er de eneste
specialbutikker med alt indenfor
batterier i Danmark. Med butikker i
Odense og Kbh. samt postordre, sikrer
vi dig at du let kan få fat i lige det batteri
du står og mangler.

Handy lader til både ee og
AAA celler. Lader 4x2300mAh
på 17: tlme - perfekt til
digitalkameraet. Kan også
lades via cigaretstik i bilen

Vi vil sikre dig at du kun behøver at gå
et sted når du mangler batterier, uanset
om det er til dit fly, din sender, starlkassen eller hvad med dit digitalkamera?

5l9Y

Som en helt særlig service giver vi
"returpant" på dine brugte, gamle
etler døde NicD celler.

Få

I bulikkerne er der altid over 700
forskellige varenumre af batterier på

60r- kr. pr. kilo*

lager.

'r'ed køh afandre batterier i butikken

Odense:
Brandts Passage 36
5000 Odense C. Tlf,: 661t6144
info@jbatterystore.dk

-@m

kommende leverandør af banerier og
ladere til de danske modelflyvere. lr{ed
over 5 års erfaring er vi klar til at
servicere dig, samt at være først med det
nye.

Brrrg uolle Wrfgroen

København:
Værnedamsvej 6

wrww.bafterystore.dk

l619 Kbh. V. Tlf.: 3331 6t44
Info2@batterystore.dk

lrverlng lla dag 0l d{.

14 r 7" propel og 15 ccm, 4 takter
Claus Petersen fra Borup Modelflyveklub passer på fingrene når han
skal have sin Bucker Jungmeister
'133 på vingerne.

Det startede med en original tegning, og mange hyggelige besøg

i

hobby-centret, hvor man blandt de
12.000 varenumre nemt kan finde
en stræber eller to.
Hany, bag pinden, var dog ikke på
hylden, men har parkeret Taunusen

for at tjekke om alt fra den mindste
skrue til fjernstyringsanlægget er
ok, så at et års hobbyarbejde kan
komme i luften.

hobby-g"fi,nLtg"f,,"
Søgade 26 . Ringsted .Telefon 57 67 30 92

wwwhobby-centret.dk
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BEGYNDERTILBUD
DEN RIGTIGE START
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- 1:r den som med slor inleresse og omhygge: ghed selv bygger sin model, så han kender hver en p nd i rnodellen. Det er vigtigt al
rnan vælger et byggesæt af høj kvalitei og

-UF

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

.. ..

885..

.

t.

....

PIPER Cl..lB J-3, 2286 nTn
PIPEB CUB J-3.2C55 ARF 6
ELECTRI CUB 150C n
Tilbud incl. ELSÆT

r

t{f,.-

1.895..
2.350..

5-13.:

1.195r

med en ordentlig vejledning til, for at opnå el
godt resultat - at spare måske 200,- kr. på el
byggesæt af en dårlig kvalitet, kan resultere i
mange ærgelser og i at man kommer skævl
ind på hobbyen. Vort bud på en god begyndermodel kunne være en PT40 Trainer fra
Great Planes, der flere gange er kåret med
årets bedste byggesæt.

Lancåir ARF 2030 mm for'10-15 cc
kr.2.450,-

4T-6TEXAN,1517mm,

ARF6,3-13cc ........,

1.595,.

Fuii 8T-86

twin motor
Tilbud 5.295,-

o
EXTRA

3OOS

Pris med Oracover beklædningsfolie,

WAGSTAFF 1/4 SC

ARFfor25-45ccmotor

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

mm .. ...
EXTRA 3005, 1 680 mm . . . . . . . . . . . . .
EXTRA 3003. 1470

.........

EXTRA3O0S,1470 mm ARF
EXTRA 3005, 1880 mm ARF,
20-30cc NYHED
EXTRA 300L 1/3 scala, 2530 mm

.. . .

tilbehør09|im

1,395,-

lVuliiplex Picoline RC-anlæ9,
opladelige accuer,

3.995,3.995,-

.

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

4,395,1.08s,.
1.285,.

kr.1.098,-

Pris med komplet startpakke hvor ALT er med:
Super Tiger 45 motor,

ladersamt

gLowdriver.......,.

Modellen er med glasfiberkrop og færdigbeklædte vinger og der er motor, propel og fartregulatormed
1.295,.
pris incl.3 stk. CS12 micro servoer. .
1.795,.

isættet,..,.,.,.,.,.

.

kr.3,595,-

Alternativ med det nye Futaba 6EXA

computer-anlæg ...

kr.3.795,-

EN GOD START
- hvis man ikke har faet bygget s n model og

FOKKER DR-I, ARF, 1530 mm ior 8.13 cc motor
1.99s..

TTLBUD

.

gerne v I i uften i en fart vll AVISTAR 40 MKll
være et godt valg. Modei en har en god storre se. 1520 mr. sarr et assynekrsk vilgeprof l, der giver den nogle helt specielt gode
flyveeoenskaber.

...

åov
AVISTAR 40

ARI

.

Den absolut bedste s mulaior på markedet
BEN,4ÆRK prls nu kun kr.1.795,Med USB lnterlink Controller - vælg selv om du vil benytte den medfølgende controller eller din
egen sender.
Grundprogrammet indeholder:
31 forske lige modeller - 5 forskellige flyvepladser - over 500 justerbare parametre - du kan flyve
med dine kammerater pa internettet.
PS: ADD-Ons nr. 5 er nu udkommet.

1520

mm

..,,

. kr.

REAL FLIGHT LITE simulator (udgave med færre justerbare

.......

Vi kan nu igen levere Supet
Tigrc motorct til rimelige pfiser.

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

RC-anlæg opladelige accuer,
1

730 mm for 1 5-20 cc

rnclor

. . . . . kr,

2.995..

ladersamtglowdriver

..........

kr.3.395,-

Alternativ med med nyt Futaba 6EXA
computeranlæg-anlæS..,,,...,. kr.3.595,.

EN GOD START MED EL

Kåret som bedste svævemodel på årets
Nurenbero Messe

mÅ

kr. 1.295,-

.

Leveres m. Super Tiger 45 motor
kr. 1.645,Allernativmed OS46LAtil
kr. 1.795,Pris med komplet startpakke hvor ALT er med:
SuperTiger 45 motor, Multiplex Picoline
ARF,

paramtere)

995,-

dæmper
5S6,00
dæmper 1.255,00
dæmper .505,00
dæmper .840,00
G 51 , m/ dæmper
735,00
GS 40. m/ dæmper
620,00
GS 45. m/ dæmper
670.00
G 61 K, m/ dæmper
835,00
G 61 ABC, m/ dæmper 970,00
S 75 K, m/ dæmper
939,00
S 90 K, m/dæmper 989,00
34, m/
G 20/23, m/
G 3250, u/
G 4500, u/

'1

1

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

. .

SPIRIT ELITE 2000
..
698,SPIRIT 2000 mm
518..
SPIRIT 2000 mm ARF iærd crciel . 1.195..
SPIRIT 100,2520 mm.. ...
940..
SPIRITELITEGFK, ARF
1.260..

.,,,...,,.

Tpn
SPECTRA ARF er en 2 m elsvæver (færdig-

s ncl. rnotor. klappropel,
':1'eE-alorogbatteri

P.47D THUNDERBOLT
1:5 spv, 2160 mm for 35-70 cc . . .

..........

Pr s meC komp et startpakke med

F-:a!a Skysport 4RC anlæg . . ..
A'ra'ra:v m. l,lultiplex Pico-anlæg
A':e:na:

cc,

.,,., ,...

2.995.-

MoDELLER

byggel) som vil være en god begyndermodel.
Pr

TIGER MOTH. 1803 mm,
ARF 10-15

ao;

T-348 Mentor
Spv.2030 mm

i

1.695,-

.
,

3.295,-

c:irpil::

arlæg
reJ lJ,

P-47D THUNDERBOLT
1:8 spv. 1600 mm for 1 0-20 cc . . .

3.495,-

r," Fulaba 6EXA

A':€:na: v

2.570,-

3.695,i plex Cockp t anlæg 4.295,-

STINSON RELIANT
Spv 2550 mm for 17,5-35 ccm. . .
SPITFIRE IVK lX, 1600 mm .

..

..

2.545,.

.

.
.
.

1.595,-

3.275,1.595,-

Agenturer:
R&G GIas og Epoxy . ORACOVER , EXTRON . KAVAN . SIG . Chris
Foss . MFA England . FLAIR . Airlly Modelle . Robart . Hobbico
.

Midtwest. Hobbytrå' Greven . Jamara. Aeronaut. Carl Goldberg
Great Planes 'Top Flite . DuBro . Kyosho - TOPMODEL CZ

II\VIONICI

.

Frichsvei 25 .

.

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

Vi holder ferielukket fra

8464 Galten . Tlf,86 94 60 88 .

11

.

februar til

Fax 86 94 62 88 .

1

8.

februar (begge dage incl,)

lnternet adr,:www,avionic,dk

Vi haT ENEFORHANDLINGEN
AF TOPMODEL i DANMARK

\ -.\

tfu

*'.fu

--,,.\
Blizzard

xL 3200

XL 3200, spv.320 cm til 12 celler og

\:
Micro-JET med sp. 400 6V spv
Børsleløs setup:
Mega AC 16/15/4 med Jes 30 regl.
Super power AC 16/15/3 med regl.

en Phasor 45/3 motor. Vingen har
kulfiber hovedbjælke og er med flaps,
EasyStar, spv. 137 cm model i EPP skum

1.220,.300,,

1

(læs meget holdbar)m.

cm

2295,Thermik Dream, spv. 300
Vinge I 3 dele, med fiaps og krængror.

41l1de:-r'

.å

racer

cm
Projeti Star racer, spv. 82 cm
B x KAN 1050 akku u/stik

Aggressor, ny F3A model spv. 200 cm
4.395,595.- l,{otor 25 40
245.- Bull t, spv. 84 cm, 2'5 ccm / elektro 825,595.-

ccm.

Bullit 60, spv. 104 cm 6,5-10

.

ccm

1175,-

-r/

\E*t
PICO.CUB

cm
Monsun)

Mega AC 16/15r7 med Jes 1B

regl.

uistik
Mega
Teny spv. 105 cm, til sp.400
Tilbud med motor og propel

595,195,1100,-

7 x KAN 1050 akku
Præ. spinner og propel til

225,'130,-

*5w

Sky-Cat

395,-

Rebelove

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

celler)

servoer
akku uden stik

530.-

Big

.-..t';

Switt

Rebelove light, ny 3D model spv. 156 cm

n'.*-

/.

-:-*

Navaho

stik
servoer

cm

40

1.095.1365,-

400.TWIN STAR Spv. 142 cm, (til 7 celler) 640,- B x CP 1700 akku u.
600.'
+ 2 stk. MS-X3
940,- 4 stk MS-X3
950,TWIN STAR startsæt
3.850,- Swift m. luftbremse, spv. 176
Den bedste
til sp. 600 / AXi 2814 og 7-B celler
motorflyver
Styres over V hale. motor + el't. luftbremse
\
til elektro
950,Navaho m. krængror, spv. 121
til sp.400 og 7-B KAN1050 akku

Motor 7.5- 15 ccm /El-motor.

2.495,-

Rebelove, 3D model spv. 156 cm
Motor 10-15

2.595,.

'><.

cm

t

t

€

450,- Rebelove Acro, F3A/3D spv. 1 56 cm
Motor 10'15 ccm

'

-.-

t

825.- Big Swift m. krængtor, spv. 200
225,- AXi 2820/10 motor m. regl. Jes

servoer
(MC-12)

Rebelove Acro

ccm.

t

TWIN STAB

7 x KAN1050

.4b

BO 209 monsun spv. 92
Sp 400 med gear (til

en Phasor 45/3 motor. Vingen er en
skum/balsa konstruktion med
qlasf iber lorstærkning.

modtager og krystaller. (lim kobes separai)

+ 2 stk. MS-X3

ætl-l *
ff-

sI

cm

il:iiff"

14ocm

995

Kan også anvendes til begyndere.

AXi 2820/10 motor m/regl. TMM
10 x RC 3300HV akku u. stik
I 4 stk. MS-X3 seruoer

40A

.

1400.-

''.F

675,600.-

Extra 300 "3D" fun

cm

750,SkyCat EPP model spv. 10B
Modellen er den mest holdbare I sin klasse
og den er forberedt til 4 stk MS-X3 servoer
Tillægspris lor 4 stk. MS-X3 servoer 600,-

Kabriolin

Egner sig ogsa til elektro med 10 14 celler.
GFK krop og ribbevinge. hojdersideror.
Pris færdigbeklædt
1.495,

(ARF)

The Aftist

Kabriolin, ny 3D model spv. 140 cm

Sprinter, spv. 1 75 cm Hotliner
1

2.1

e%
12

ccn

motor. Dekorationssæt som

billede meo'olge'. Flot model ned 3D mulig-

CP2 + Gyro + 4 stk.

xlal

servoer(BB)

2755,-

regulator

3475,-

+

Wingo Porter, spv. 130 cm (uden
kamera). Kan bære op til 5009 last.

Variant

1

Variant 2

sp.600

1.150,-

600

1.195.-

heder.

a
Easy Trainer 40, spv. 155 cm med GP42
motor 6.5 cmm, lank, hjul og littings 1 195,- Børsteløs molor AC22l3013 + lartregl. 1470.Rapid spv.22B cm til sp.600 m/gear 1295+ MC12 fjernstyringssæt (computeranlæg)
Styres over højde'sideror og krærgrc:.
m. 4 stk. C577 servoer, akkuer til sender og
220.modtager samt mini lader til disse. 3275,- Rapid er forberedt for

bremse.

Rapid som svæver til

terr:r'

s"'æni

1295,

!L

&b.

HORNET rotor. 49 cm mrGFK rotorbl. 1250,Vi lagerfører alle reservedele til HORNET ll!

a e
*5:'(^

Vi llyver selv med en Hornet / Logo 1 0 og
kan derfor vejlede dig også efter købet.

Diablotin

2000

B

Diablo 2000

Diablotin 2000, ARC, spv. 185
Diablotin 2000, ARF, spv. 185

Logo 10 Easy el-helikopter rotord. 1975,Diablo 2000, ARC, spv. 200
105 cm. Til 10-12 celler med 90/120 grader
Diablo 2000, ARF, spv.200

cm.

cm.
cm.
cm.

-,ufVi udvider vores sortrment af APC

?':t']l:'gg:"'l"l::'ldis!1".1
APC slowflyer propeller For 50.- Nu fra 30.-

TILBUD, gælder så længe lager haves

Swash- plate. Leveres med træ-rotorblade.

"dl

975,-

Prcdator

PREDATOR F3A 3D mode'spv. 16i cm til

10-

785,-

Variant 1, spv. 200 cm til
Termiksvæver også til begynder
Variant 2, spv 200 cm til sp

Diabolic, ny 3D model med "all-moveing tail".
Denne model giver helt nye muligheder
indenfor 3D flyvning.l,4otor 7-15 ccm. 2.595,-

cm. NYHED 1650.-

1.095,-

U*'-- ";F
*

95.-

'%6

iF-- Diabolic

Hornet CP2. rotordia. 59

til

sp. 600 eller Mega AC22|20/3E, B celler

.995,-

Motor 7 ccm.
The Arlist. F3A/3D. spv. 1 56 cm

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

+ XN 12 modt. +

1.075,-

Startsæt 2. komplet (MC-12 sender) 3.175.-

1.895.

Blizzard spv. 350 cm. til 12 celler og

pKo a&

Bullit

Aggressor

motor/propel 495,-

regulalor

Startsæl består al: Model. servoer, regulator.
motor, propel, 2lader 121220Y, akku. sender,

€="._.*-Reno
Reno racer
Star racer
Projeti Reno racer, spv. 82

Med 2 servoer og

Leveresfærdigbeklædt.(ARF)

2.795,-

APC Elektro propeller Før 50.- Nu fra 30.APC Brændstof propeller. stort udva'g f .e\s.
3D propeller: 10x4. 1'1x4. 12.25x3.75. 12>,4.

3.375,- 13x4, 13x4W. 14x4W, 15x4W. 16x4W.
2.795,- Andre: fra 9x6 til 16x6. fta 10x7 til 15x7. fra
3.395,- I t or8 tit t or8. Se hele listen pa websiden.

'8 -.
=:= r.
"=l. t''
.:

Prima
Prrma sp'r. 20c

']

Mefisto

cr

til sp. 600

995,-

Styras cr,er hojde srderor. perfekt som be-

g;nierrncCel. l"led dansk byggevejledning.
Prirna som svæver til

iermilt/skrænt

S95,-

l,lefisto spv.200 cm til sp.600 motor S95.Styres over højde/sideror og krængror.
Flot model til termik og frisk flyvning.
Mefisto som svæver til

skrænl.

995.

''-';=*

Christen

Eagle

..11{
Cobra

Flot skala

lavet af skum, hudig

stabil selv i lidt
urolig vind.

at bygge og let at
flyve. Til B celler.

partenaviaspv 150cmrir2sp

GENIE. ny 3D in'door/out-door 875,Crobra.EPP 3D model u moio'
55C,,
Motorsæt 2 stk.4B0 med
model i depron spv. 106 cm. Den kan udfore
Cobra, EPP 3D model soY. 18
195.et fuldt F3A program(FAl) + torque rolls.
m. sp 300 motor. gear. prcpel cg ræJla1or.
Vægt ca. 4009. Akku B-9 celler / 3 Li-Po.
Chrislen Eagie. sp\,'. 73 cm u
640.Christen Eagle med molorsæirgear/ 895.-

cn

noioi'

TA
Extra

--

,/L
_.\

3D

Carneval, spv. 116cm til
AXi 2814110 + TMM
LRK 350/j5/12,5 + TMM

550,-

3Drkunstf.

600,-

2COOL, l.l,crobat i dobbeldækker 650,udgave spv 96 cm. 3D kunstflyvning
PJS 550E motor + TMM1210
1150,De ovennævnte modeller er gode til uden-

regl.

dors flyvning ogsa når der ikke er vindstille.

Å-;*r

\

Rhino

a\

cm
Rhino vinge med sp 280, spv 68 cm
Eagle, EPP 3D model u/molor
Eagle, EPP 3D model spv. 90 cm

Focke-WulfTa 183, spv. B0 cm med 1075,indbygget FAN og Sp. 300 motor

'h(@

med speed 300 motor. gear. propel og
regulator. Anvender 7 celler. KAN650 2/3AA.

BA regulator.

360,.
385,.
575,.
825,.

xffiu*ltrrt=@

P-47D Thunderbolt, spv. 83

.
*' i,riin'
--#
Eij+#

825,"

340HD,340
700HD,700

375,-

1333i3:

Børsteløse motor til lN.D00R/30
De trækker alle propeller pa 9x4.7-10x4.7
uden brug af gear

495..
875..

sl:æ rlJ Bx6 - ra,.

Toro 300 Spv. 93 neo

gear 5:1 + CAl,4Siim
Med 2 stk. l,4icro 2C0BB

ser,c:.

Tornado ll Spv. 122 cm :

lCOi.IBAT

Med 2 stk. Micro 250 B3 l.1G

;iD

AXi2208tx. 419 til 2-3 Li-Po celler
925.. Axi2212ix.529 lil 2-3 Li-Po celler
.!25. Bagmonteringen og propelnav

ll3,,Til;3,1','?,%'.i:ll 133

2000sHD,2000 mAh,509(15c ^ 30A)

)

Fås ifarverne: Hvid/Gul/Rod,Bla Gron Scrt

mm

Tapetil beklædning/deær. 50
30.Glasfrberforstærket tape 25 mm
i^_
Glasliberforstærket tape 50 mm
Rabat ved køb aJ llere rullet se vores www

PJS 3C0SF 3D, 359 til 2-3 x Li-Po

625,-

PJS 55CE 3D. 529 til 3 x Li-Po

675,-

;

Il
- ?r
=--=-i
L
t.
.æ
t-L
t.

/p

Axi / Jeti / JPS / Hacker /
Mega / LRK / Plettenberg /
Schulze /TMM

(BLUE)

TW\N-JET (WH|TE)
cm, 795,- Børsteløse larlregulatorer og motorer tra
Ny udgave med Pe.4B0 motor og regulator. alle de førende producenter.
TWIN-JET Spv. 90 cm. (til 7-B celler) 795,- AXi 2B0B'xx 7Bg. 7-B celler Bx5-10x6 600,TWLN-IET

PICO JET COMBAT 480 Spv. 90

+ 2 stk. MS-X3 servoer

1.095.-

Blue Shark / White Eagle TWIN-JET med

Pe.4B0 motor Spv. 90 cm, (til
+ 2 stk. MS-X3 servoer

B

celler) 875,1.175,.

2xx._

#ffi
'w'

*'

(6.8A)
(6.8A)

(34)
stik. 429 (3A)

æhF:l;p ::Ij,,!j I

260.,
360.-

gram

365,-

gram

500,-

Tilbud 195.- Schulze A435. 4 kanaler. 6.5
Tilbud 250.- Schulze AB35w, B kanaler, 13.5

2 x 600HD med stik. 2Bg
3 x 600HD med

I

J., -,

Lithium Polymer pakker, lærdig med stik

{6.64)
(6.6A)
3 x 1500HD med stik. 1009 (12A)
2 x 1200HD med stik, a8g

290,"

3 x 1200HD med stik.70g

430,475,-

D44 Micro servo 12 Ncm, 4.49 NYHED 160,-

AXi 2814/xx 1319. 7-B celler 9x5-10x5 650,AXi 2820/10 1619. 7-10 c. 10x5-12x8 700,LRK350/10-12,5 (færdiglavet)1209 950,Centermotor til Twinjet. B-10 celler. Bx6 -9x6

5.49

tb,_

D54 l/icro

19,_

Servoerne har et lavt stromlorbrug

servo

9 Ncm,

Bg
169
tandhjul
8-99
modtager,159
modtager

GP 3300 løse, 23x43 mm, 599

8-J..

?r.1

1225,.

PRISFALD PA Ni-MH CELLER

Kan ogsa anvendes t i elekiro.

I

5350.-

PCB Cockpit sender 7k med akku TILBUD 1450,mAh. 99 (20C - 6.8A) 95,mAh. 15g (8C - 5,6A) 105,;:*:, I j p*r.

Ni-MH celler uden loddeflige
KAN 650 løse, 14x29 mm, 159
KAN 1050 løse, 17x30 mm, 209

550..

::-,c:.

MX-22Computersendermedakku

Lithium Polymer celler, løse med

825,-

995,-

R700 1595.MC'22 Computersender med akku 4495,-

MC-12 Computeranlæg med

825,'

3 x 340HD med stik. 329

.a,.
Med 2 stk, lJicro 2C0EB s:r..0:.

akku

PRISFALD PALi-PoCELLER Pico-tinesenderogmodtager

2 x 340HD med slik, 229

:

"

,--

Cockpit

MC-12 løs sender med

825,-

Alle Alfa modeller kommer færdigmalet
og næsten færdigbygget.

Toro 300
Tornado ll
Sagita EPP Sov. 93 neC soeæi 2uO
gear 3:1 + CAl.lS rir 816 -

MC-12

r ,/
-- 4' ,,

FW-190A

cm
Focke-Wulf FW 190A, spv. 85 cm
P-51D Mustang. spv.85 cm
F4U-1 Corsair, spv. Bl cm
Sp. 300 m. 5:1 gear. APC 9x6SF og

TOM vinge med sp 280, spv 73

1.350'-

2.395,'

Flyver virkelig

P-47D

Eagle

kun B Celler. lSL6-330d 5.54, 1.30 celler,2 udg.
elektro 1.695,- lSL6'530d,6.04,1'30 celler,2 udg.

4012
1.375.- lSL6-636+,8.0A, 1-36 celler,2 udg. 2.995,6012 i.99b, NU med Lilhium program Version 8.06
l\ Fantastisk vinge Køb din schulzelader der hvor du også
ønsker at få veiledning og service.
Light 2B0g
Sport 360g Vi har I års erfaring med schulze.

Microbat

cm

400 gg: il,,:ii5.rf;,lllil_t;8ll,tå*.,.33i;:
"': ::_-' -'

propeller 165

ffi#'#i,,*{,*'8.

Alfa model

\I

Extra 3D. spv.73
It4icrobat. spv.96 cm.

model æ*i*

Fanslastisk model
til F3A/3D ogsa
udendors. Meget

44,- HS-55 servo, 11 Ncm,
Stort udvalg i lN-LINE loddet Akkupakker.
HS-81 servo,26 Ncm,
Ni-MH pakker uden stik
HS-B1MG med metal
7 x KAN 1 050 færdigpak
225,- Jeti 4k / 5K modtager,
B x KAN1050 færdigpak
245,- Jeti 7k
10 x KAN1050 færdigpak
295,- Jeti kryslal til Jeti
7 x GP 3300 lærdigpak
420.B x GP 3300 {ærdigpak
475,10 x GP 3300 lærdigpak
575,12 x GP 3300 lærdigpak

680,-

Ni.CD pakker uden stik
7 x CP1700 færdigpak
B x CP1700 færdigpak
10 x CP1700 færdigpak

160,160,260,250,-

JES
JES
JES
JES

006, 1.5 /
012,4 /

15g
020,5/ 209
030, 12 / 309

t ['oL.i" iftg Bt t yipmznt
H1ørringvej 145D,

9900 Frederikshavn tlf.98 43 4872

Telefontid:

Forretningen:

Mandag 13.00-20.00

Mandag 15.30-20.00

Tirsdag 14.00-18.00
Onsdag 14.00-18.00

Tirsdag 15.30-18.00
Onsdag 15'30-18.00

Torsdag 13.00-16.00

Kun ordre

lnternetbestilling er åben døgnet rundt

325,-

60i

F- -.iifJ5:|::Jlf,}.Ji'
)Æ- |l?,',:x'""'*
69

Jeti regulator
,1s1; regulator
400'- Jeti regulator
500,- Jeti regulator

360.-

150,-

Torsdag- Fredag lukket
Lørdag efter aftale

175,-

250,315,375,-

www'hobby-vrrorld.dk
Nyheder

Nyheder

Nyheder

Tilbud

tt'-'.r-J
Ær

*aY
'aå-l-

J

---.>-

\-

Bølkov Junior:
Parkmodel tjl 400 motor, færdigbeklædt med
OEcover. Spv 106 cm.............,........,. kr. 650,-

Model: Boomerang, beklædtfærdigmodel og
alttilbehør(spv 157 cm)

Liny:

Motor: OS 46LA 7,5 cc med kuglelejer,

El-svævemodel, beklædt, med krængeror.
Spv. 230 cm................................,,,..,....

kr, 1 195,-

Max46AX:
Nyos 7,5 cc motordererstatterden populære

OS

46FX, Pris med forbedret dæmper kun kr. 1266,"

Bemærk; Reducerede priser på de fleste OS

lslwdar

ru)!åc

Samme pakke med Futaba 6D(A6 kanal
æmputeranlæg kun kr............................. 3295,'

irlysbry:

r=

*€:-..

Radioanlæg: 6 kanal Sanwa (Japanske
kvalitetsanlæg) med 4 rormaskiner,
genopladelige akkupakkertil både sender og
modtager samt lader,
Samlet pris kun kr......... .......................... 2995,-

BN2 lslander:
Parkmodel med GWS EPS motor/geaFæt og
poæller, skum. Spv. 93 cm,................ kr. 475.Fåes også med GWS Fanenheder..... kr. 475,-

!ll|@&gE

Standard dæmper, brændstofslange, gløderør
og propeller,

El-svævemodel, beklædl, med krængeror.
kt. 1229,Spv. 230 cm..........................................

e

c

Axi:
fra kr. 525,-

Børsteløse el-motorer.

Thunder Bolt A-10 Warthog:
Parkmodel med GWS Fanhederog motorer,
maletskum. Spv. 97 cm,........................ kr. 635.-

Tilbudspris for startkasse byggesæt og alt
tilb€horsom nævntnedenfor......... kun kr. 895,kI. 195,stadakku'12 v...........................
Starter................................................... kr. 250,Power Pane|.......................................... kr. 185.- kt. 122,Brændstofpumpe.................................
Glødehætte........................................... kr. 45,Spira|s|an9e......................................... kr. 42,-

Antares:
Elsvævemodel, beklædt, med kængeror.
Spv. 280cm.......................................... kr. 1295,-

Brisk280:

SanwaVG 6000 :
Computeranlæg med 6 kanalerog hukommelse
til 4 modeller. Senderen erfuldt udbygget med
mixeretc. Sættetleveres med 4 rormaskiner,
genopladelige batterierog lader.. kun kr, 1795,-

Funflytil280 motor,færdigmodel beklædtmed
transpaEnt Oraæver. Spv. 70 cm....... kr.595,-

Spaæ:
El-svævemodel, beklædt, med krængeror.
Spv. 215cm.....................-.................... kr. 1095,-

.A
-"tE*s-

Brbk400:
Fun fly til 400 motor. Spv. 80 cm.......... kr. 670,-

ål

Futaba Flight pakke lil brændstofmodeller:
4stk. Fuiaba53003seryoer. FutabaR147F7
kanal 35 mhz modtager med krystal, '1450 mah
NiCad batterj, afbryder med ladestikog

forlængerkabel.........
Futaba Rl 14F:

Thunder Tiger Trainer Mk ll:
Flot begyndemodelmed GP42 motor, b€klædt,
med krængeror. Spv. 155cm..... Kun kr. 1595,-

Lille kompakt4 kanal modiagertil park modeller.
Begrænset rækkevidde.......................... kr. 368"

Stort udvalg i servoer i alle størrelser og til
alle formå1.

Standard servær, 4 stk.............. fra kr.300.DK s største udvalg i begyndermodeller

Dlgitale

servær......

Se vores webbutik på internettet, nu
Extra Chaos:
Funflytil børsteløs motor,færdigbeklædtmed
Oracover. Spv. 100cm......................... kr.630,-

fra kr. 395,"

med 3000

varenumrer og 2000 farvebilleder.

llobby tllorlc,
v/ Birgit og Erik Toft. Elvirasvej 1. 7100 Vejle. Tlf. og tax75722295
e-mail:
Aben: Mandag -fiedag: L1. 19-13 +15-17.30 - Besøg uden for nævnte tiderefteraftale.

hobbywo@post5.tele.dk

kunkr.1275,-

GWS Flight pakke til brændstofmodeller:
4stk, Gws/Supertec So3 seruoer, GWS I kanal
35 mhz modtagermed krystal,700 mah Nicad
batteri, abryder med ladestik og forlængerkabel
kun kr' 780,-

Flight pakke til park modeller:
2 stk. GWS Naro seryoer, GWS Naro 4 kanal
35 mhz modtager med krystal, 8.4 volt 300
mah Nicad batteriogGWS lCS300
kun (r. 795 '

fartregulator..............
Vi sælger kvalitetsFn æ! c: rlr c:.ii:yr
fra bl.a. Futaba. l'1ul:iplex Gr-rupner.
GWS. Schuize og Senre

Vi sender som postordre i hele landet
Vi sælger kataloger fra:
Graupner - Multiplex - Robbe - Simprop Flair - Great Planes - Jamara - Krick

Forbehold for prisændringer!

Prisfald på lwalitetsfly
fra Kyosho.
qffr#*.
_r.

\*ø,
t€

7

F
€ie

e;grjQrg*Zoom 400, rotor 63 cm, 500 gram. Ny
ultimativ indoor Heli. Se video på vor

FunTastic3D. r'ingesp. 128 cm. vægt
1950 gram. \lotor.-10-..16. Pris 1.380.-,kompl. rn tank.spinner. hjr.rl, m.v.

hjemrneside, og du er helt solgt. Pris
incl. elektronik-pack, kr. 3.995,Pris uden el-pack. kr. 1.995.-

\/
\ \l

Flip3D. Vingcf. 150 cm, vægl2,4kg,til
motor fra .46. Fantastisk 3D fly, designet af
Christophe Paysant-Le-Roux. Er beklædt
og skal blot samles. Pris. 1.810,-

t

"*=

\d*

hlr

,

o
Onyx 140. Vingesp. 193 crn, vægt 4,8 kg.
Motor'1.08 - 1.6. Kr.4.150.-

Silentio 400. Vingesp. 122 cm,
vægt 625 gr. For "400" el-motor.

Kt.745,-

/

Majestic 1400. Vingef. 134 cm, væg!2,4
kg. Kunstflyvnings træner til .46 motor.

Kr. 1.575,-

Katana S. Vingesp. 182 cm. r'ægt -1.9 kg
formotor 1.08-1.6. Kr.2.995.- incl. Tank.
understel. 1ærdi-gmalet motorkåbe. m.\'.

Bestil Protech's
Hvis du vil blive på jorden !

Christen Eagle. Vingsp.l25 cm.
Vægt 2.9 kg. For rnotor.61 - .91.

Kr. 1.895.- incl tank. understel.

79O

siders katalog,

Tilhehør,
Fartregulator fra HYPE fra kr. 180,Hitec servo HS475HB. 5,5 kgkr 220,Glødestrøm, "strørn på dåse", fra Protech
i høj kvalitet, m/batteri og lader. Kr. 195,-

IIADForce. l:8 \Ionsterrruck rn/ 3,5

cc

Voltspy, fra Ming Yang kr. 104,-

bq*

motor o-s 3+rins gear. \Ied radio og
startudstyr. Kr. -1. 69-i.-

Lillebror til
\1.A.DForce.

Kompl. rned

Iemstying.
Kr. l.-i-50.-

N{iniZ. 1 :24 Monstertruck

Reflex flysimulator,

HOlte MOdelhObb!

Øverødvei

:

Nye Iave priser på OS
motorer med Iyddæmp.
lOLA kr.490,25LA kr.535,46LA kr. 715,
25FX kr.805,46FX kr.1.050,61FX kr.1.455,108FSR kr.2.350,-

160FXr k.6.495,l4ORXFI kr. 8.950,-

Next
to
reality

k

32SXH kr.l.l60,-

FS30
FS52

l5LA

kr.535,-

40LA kr.580.65LA kr.890.40FX kr.985,46AX kr. 1.150,91FX kr. 1.810,160FX kr. 2.550,140RX kr. 3.950,BGXI kr. 2.850.50SXH kr. 1.610,-

kr. 1.550,kr. 1 .810,-

FS40 kr.l.6l0.-

FST0ULT kr.2.920,FS9lll-P kr. 3.099,-

FS9lll kr.2.370,-

FS7OII

kr. 1.999,-

FS120l kr. 3.099,-

FSl20-III kr.3.490,t.499,-

{{,

2s4o Horte.

Tefefon 45 42 0'l 13 mail: info@holte.modelhobby.dk
www.holte-modelhobby.dk
I

SWING. Vingesp. 825 mm, vægt 195 gr.
Hand Launch Glider. Kr. 795,-

Mand.

lukket

Tirs - Tors. 09.30 - 17.30
09.30 - 18.00
10.00 - 14.00

Fredag
Lørdag

Giintnrer liiicb beundere
Eurotour trofæcrrre.

Nlan kan ikke ladc strtrm

p.i "morgcnkolde" akkucr.
Derfor varmcs de op inden
opladning.
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ARTIKLER

o

NYT FRA UNIONERNE

Super Chipmunk 90S
Ole Hilmer Petersen har

10

t6tet...

Min model 156 storsvæver
Nyd lige billedeme

13

af førgen og Claus Tørmesens storc svæver ...

Kavalkade

1,4

'

få alle os andre til at forså, hvad det er der fascinerer ved

38

o DNzI\/ og FF
o NytfraRC-unionen
o Stæ'rnekalender

.

Claus Tønnesen og Flemming Nielsen kan med denne beretning

Nytfra CL

lrdbydelser

40
30

49
32

F5F og F5&konkurrenceflyming ...
Ogsa billedeme her på side 8 og 9 er fra artiklen.

HC3000

REFERAIER

3D

1.6

Erberehringm om Søren og Hardy Christmsens fælles

3D

o

byggeprojekt

Rebelove

Nyd billedeme her i bladet og
www.modelflyvenyt,dk

18

Flemming Nielsen har testet denne hverdags 3D-model
fra World Models...

F3AFinland

50
læs hele referatet på

DIVERSE

Kobra

20

Las Pilegaard fortæller her hvorfor og hvordan Lars Holmgrens

o

Produktinfonnation

legendariske Kobra 208 - der er en brændstofmodel som kan bruges
til el - kom en tur over tegnebordet og genopstod som en elmodel
- der kan bruges iil brændstof...

til

o

en præsentation for Modelflyvenyts læsere

Stort og småt
Sekretariatets Karen fylder 60!

Å-rets

f.ørsteflyvedag

26

Eller historien om dengang Søren måtte lægge fly til nytårsløjer!
Michael Munk gengiter derure kolde vinteroplevelse i ord og billeder

Airbrush

28

Steen Larsen seetter os ind i teknikken at puste farve ud

.-.

Pushermodeller

38

Luis Petersen deler af sin fascination for disse pushermodeller

Hvordan trimmer jeg en FIA til BLINT?
I-ars Buch Jerrsen har oversat en artikel og dermed giort en

vmdrehistorie

41

rigtig

--.

De drogvestpå

43

Tom Oxager leverer ikke bare en men to personlige berebringer

om ture "back in the US.A."

Chuckglider

46

Dette er historien om Jørgen Jepeens første rigtige Chuckglider

Redaktørm beklagei at det i Modelflyvenyt 1/2004 IKKE fremgik,
at de flottebilleder side

36

Poul Møller har igen samleten bunke nyheder sammen

lGl2 vedr. Lerthe 2ffi3 skulle krediteres

CopyrightMBC lærthe, bortset fra detstorcbillede ibundenaf side 10
og det lille øverst til højre på side 11, der begge er taget a{ Bjame Sørensen.

Cai Larsen beriger os igen med et af sine byggetips
Nyt fra sekretariatet om net-betalinger

25
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For en

nystartet hobbyforretning, LC-Mo-

Byggesættet

dels i Frederikssund, har jeg fået mulighed

Det første indtryk af "byggesættet" er me-

for at prøve et nyt fabrikat på det danske

i

get

marked, nemlig en færdigmodel fra The
World Models Manufactoring Company fra
Kina. De har gennem flere år lavet en ræk-

positivt. Det heie præsenteres nydeligt

den kulørte æske og de forskellige dele
ligger i plasticposer for sig. Alt er beklædt
pænt og er lige til at gå til. Foruden et glasfibermotorcowl er der også et cowl i klar
plast med, til at bruge som skabelon for

udskæringer
ke næsten færdige modeller af mange
slags fra begyndermodeller over

"sports-

modeller" til skalamodeller i mange størrelser. Modellerne er færdigbeklaedt med
Oracover, og på en del af dem er der

fabriksmonteret optrækkeligt understel.
feg har set omtaler og test af dem i engelske og amerikansl<e blade gennem flere år,

hver gang positivt, Den seneste model ieg
lavede inden denne var en færdigmodel fra
Kyosho, så der er et vist sammenlignings-

grundlag med et kendt kvalitetsprodukt.

til

motor m.m. En detalje

som deles med Kyosho. Klistermærkerne
til at dekorere den færdige model er naturligvis også med, ligesom tank, motorfundament og nødvendige links, trækstænger
og rorhorn m.m. Og sidsi men ikke mindst
er det optrækkelige understel færdigmonteret i de to vingehalvdele. Selv hjulene er
monteret. Samtidig ser det ud til at r-rnderstellet er solidt nok til netop derure model.
Alle hængsler er limet fast med epoxy og
rorfladerne er monteret.
Samlevejledningen er et lille hæfte på 12
sider på engelsk. Men sproget er ikke så
vigtigt, da der ikke er så meget tekst. Det
meste vises med nogenlunde tydelige tegninger, hvor der bl.a. er vist præcis hvilken
af de medfølgende skruer der skal bruges
hvor.

Yalget faldt på en Super Chipmunk på
Vingen samles og monteres med radiogrej
1,62m i spændvidde, beregnettil en

totaktsmotor eller en
motor.

I

Da ieg havde en

gende, blev den valgt

5 ccm

l0 ccm

firetakts-

ledig OS FS-91 lig-

til modellen.

Foruden

de 4 hovedstyrefunktioner har modellen
også flaps og
10

optrækkeligt understel.

Samlingen af modellen starter med vingen

hvor en hårdttræsbjælke limes ind

i den

ene vingehalvdel, hvorefter de to halvdele

limes sammen. Der skal en servo til hvert
krængeror. De monteres liggende på siden
på en plade, der så skrues i vingen, så kun
en lille de1 af servohomet kommer ud gennem en slidse i servopladen. Servoled-

ningerne føres ind gennem vingen og ud
gennem to huller i midten. Der er naturligvis lagt en snor i hver vingehalvdel, som
man bi-ndel sin sen'oledning fast i så den
kan trækkes på p1ads. Servoen ti1 flapsene
monteres opretstående i en sen'oboks tæt
på midten i den ene vingehalr'del. Disse
h'e steder kan man bruge standardservoer.
Jeg brugte Futaba 3001 til krængerorene
og Graupner C5007 til flaps. Understelsservoen skal være fladere end normale servoer. Jeg valgte her en normal seruo, ikke
en speciel understelsservo. Hos Hobby
World fandt jeg en SuperTec 136L, en flad
kraftig servo med kuglelejer. Efter at have
filet en lille smule på træet, den skulle
rnonteres i, passede den og irækstængeme
til de to understelben kunne monteres. Efter at have monteret de medfølgende rorhorn og trækstænger var vingen færdig.
Jeg måtte dog ændre på trækstængerne
til flapsene. Der følger en færdig trækstang med, med en "sta g" der går til servoen og to forgreninger ud til flapsmonteringen. De var desværre lige lidt for korte,
så jeg valgte at forlænge dem ved at skn-re
et Sullivan-inderkabel på gevindet i den
ene ende og deri skrue et gevindstykke
som linket så skrues på. Denne måde at
forlænge trækstangen på vil jeg ikkebruge
på fx højderor eller sideror, hvis det skulle
være aktuelt. World Models foreskriver et
meget 1ille udslag på flapsene, kun 20 mm.
ned. Det synes jeg er alt for 1idt. Jeg har
flaps på langt de fleste af mine modeiler og
er vant til et noget voldsommere udslag.
For at få plads til det ønskede udslag var
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Trækstænger
Så lavede jeg trækstænger

nemme ukomplicerede manør'rer
at udføre. Jeg gik op i god højde

til højde- og sideror. Det er

og stallede modellen uden at op-

helt traditioneile

træ-

leve ubehagelig vildskab, samti-

stænger med metaltrade i

dig med at man nemt kan lave

hver ende. Til højderoret

spin, når det er det man vil have
modellen til. Ved langsom fart af-

er det en stang med to
"grene"; en til hver del af

prøvede jeg flapsene, der tvdeligt
havde en positiv virkning pa t-lrvehastigheden. Jeg var nu klar til

højderoret. Den nemmeste

{

måde at få dem germem
kroppen og ud af sideme
er ved at stikke fx Sulti-

I

van-inderkabler gennem
udgangshullerne i bag-

t

kroppen og ind geru1em
kroppen, hvor de skrues
fast pa gevindstl'kket pa

trækstangen.

Nu

kan

trækstangen let trækkes
ud gennem kroppen og

den første landing. Den foregik i
adstadigt tempo og var som forventet ganske uden problemer.

'*

@

J

links kan monteres. Servoeme havde jeg skruet på
plads i sen,opladen i kroppen, så det var
lige tii at gøre radioinstalleringen færdig.
Modtager og batteri ligger på pladsen
mellem tank og servobrædt og der følger
et stykke skumgummi i netop denne størrelse med. Der er såmænd også lavet to
huller til modtager og batteri.
De sidste

detaljer

Til sidst sættes den medfølgende pilot på
plads og kabinehætten skrues på med fire
skruer, igen med siliconebøsninger. Som
den ailersidste opgave stafferede jeg modellen med de medfølgende klistermærker.

Derefter lavede jeg finjusteringer af udslag på servoeme og kontrollerede at tyngdepunktet 1å hvor det skulle, og var så parat til at flyve.
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Det eneste problem jeg har haft
påjorden er en tendens til at gå på
næsen ved langsom fart. Måske

kunne hjulene have været

en
anelse længere fremad, men det
llr,':'. '
første problem er nok, at der kun
er een hjulstopring på understels__-"_"_"r'sff,rr{nfl,...If_'fl.:r H
benet. Det gør at selve hjulet kan
gå ind og klemme mod den lodFlyvning med Chipmunken
rette del af understelsbenet så dei bremser
Næste formiddag var jeg alene på flyveunder kørslen.

pladsen, hvor billedeme af den færdige

Det optrækkelige understel kører fint

model blev taget og servoretning rn.m.
igen blev kontrolleret inden det var tid til

ind og ud og jeg har ilgen fomemmelse af
at det er ved at kollapse under modellen,
som jeg egentlig oplever på min Kyoshomodel.

at tanke op og flyve. Selv på denne kølige
efterårsdag kørte min OS FS-91 fint uden
nitromethan i brændstoffet, og ieg var parat til at flyve efter endnu en kontroi af, at
alt fungerede som det skulle. Det var et af
de tilfeelde hvor der nærmest ikke var noget som helst at trimme under flywningen.
Et enkelt klik op på trimmet på højdcrorct,
og modellen fløj lige ud. Hjulene kom hur-

tigt ind uden at jeg kunne mærke trimændringer. Super Chipmunken fløj lige fra

starten meget behageligt og harmonisk.
Rorudslagene passede til min flyvestil og
ruI, rygflyvning, højkant, indvendige og
udvendige loops, spin og stall-turn var

Konklusion

Min Super Chipmunk fleg blev nemlig så
giad for den, atjeg købte den, selv om den
oprindeligt kun var en testmodel!) er en
både pæn og velfungerende model. Den
gør sig rigtigt godt i luften og kvaliteten af
byggesættet er fuldt på højde med Kyosho. Det er nok ikke' den sidste model fra
World Models jeg stifter bekendtskab
med.
Ole Hilmer Petersen
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li-po celler = 3 gange flyvetid
Den største ænrlr.:'.S r: .-: -:r;-:..:. ninrl-r
akkupakker-r pa 3.d'. r: -- :'.:-r :i::e: r.rcl
nted cn tilsr'.rlentJe -...' :"'-': .':'L:.'kkr,rpakke på næstr-n -. .\.' :',:.:r .,: ltrr
nve Ii-po pakke lidi jrr,:;r.c. t:::- '. .-rf :r:
Nye

p.t de to pakker r': -:.:. r::
('t809/10-10H) og tl.r tlt: :*.'- :-- : :..

L".

gram i srruderr lor.rt ia t\'1::-ir:-.:'a:-: :i.
irt passe, r.ar der ingen gru::d :. --.: :-.. :'.r;
-.
rt i .rkkur .r'gt. Dct viste sig .rt rir : " . c -'.':ikr. h.rr liclt højere spænc.lins r'.: I .r :-:laslning end den gamle p.-rkkc,:.', r:::^:.r
stigehastighed er rru 6-7 r.n,,is. \lc.i r:samlet motoltid på ctver 10 nr::.-.:::i:'
(=600 serkunder') ganget stigch a st: sirc.i r:r
pa 6m/s e'r det et anseeligt stigcl-.o:!.r:i.rk' der utr er i LSo'crcn. Pl.rnerr .'r .i.: .r:-.1
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at man kan r.røjes med at ladc hjemmefra

I gang i

tii en hel flvr.,cdag.

ca. 100.00() positioner; hvilket cr rnere

- t'nmands betjerrt start af stor-

sekunclet, og har: lagerplads til

cr.rd et l.relt dogrrs optagelser. Eiter en

::,*:*

lang flvvedag, tonmcr man loggeren

I begvndelsen ble'r' LS6'eren katapultstaltet, hvilket virker fint, men er lidt ornst;ændigt at dgge tii.
Fra tr:ske blade bler. del iundet inspiratiorr til en start\,ogn. Første vcrsion
harcle lidt problemel rnecl at morlcllen
kurrr.re hoprpe for ticlligt ud hvis lrarren
lar uj:er.n, men efterr at styrene ved forkautcn af vingen blev forhøjet, har det ik-

over i sin pc, og kalr delcfter .rnalt'sere sine fllrr"ringer i lo og nrag. Der firrcles flcre progrcrmmer ti1 clette, clet rnest poptrl.r:le bl.rr-rdi h-rll-size s\'æ\'er piloter er
'Sr-'eYou'.1SeeYotr kan nrarr få r'n komplet

kt

r'æret et problem. Der er fin siyring på
til at taxi'e

sitleroret, nahrrligvis ikke
snær'c.rt

rundt merl, men fin stvring

r-urde.r take<rff.
GPS

flightrecorder

Ldtrver variometeret som løbende

sen-

analvse af sine ilvvningcr: højdcvinclinger; l1r,r'ci.rrt, orrl r-ttan eL Lreclre til i'rt kun'e

højre eller verlstre om i tcrmikken etc.
Derudor.er kan man også få ofrtegnet sirr
flyvnirrg på et kort, og del er crr meget
fascinerende mulighed fot' at geuse sin
flyi'rring i en 3D visning, trtroligt le.'rlistisk.
Flere billeder og lidt r.ideo k.rn ses Pi
http:/,/u'w'w.efk87.dk/billeder/ I -56lirr
clex.htm

.1;.

om stige/synkehastighed og
ll.. i chojclc, cr der også kommet en GPS
:-:qi'.trccorclcr. i som det kencles fra full-si-

Med ønsket om eudnu en herli;4 sr'ær'e

zc s\ æ\ ere. Den logger positiorr og højde

Jørgen og Claus Tørurescll, NFK.

.:i!.r' s1+.,a1
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-ri

sæsonl

Grafisk billede.rf den bane m.rn flyvcr
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for F5F/F5B scenen for 2003
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Af Claus
Yi vil

Tønnesen

kort ridse op hvad

en F5F/B

og Flemming

konkurren-

Her er et

kort referat fra det senest afholdte

stævne i Danmark

Man har i alt 800 sekunder til at gennem-

Langstrup udtagelseskonkurrence, Eurotour CONTEST og Nordisk mesterskab.
Lad os få det overstået med det samme,
"Team Dane Killers" alias "FSB/F Team
Sweden" vandt Nordisk Mesterskab for
hold i begge klasser. Danmark tog sølvet i
begge holdkonkurrencer og Norge tog

1 er en hastigheds-/distanceflywning og
fase 2 er en varighedsflyvning som afsluttes med en præcisionslanding. Distanceflyvningen er tilretteiagt som en "frem-ogtilbage'' flyvning på en 150 meter lang bane. Startlinien hedder "A" og vendelinien
ved de 150 meter hedder "B". En tur fra linie til linie kaldes et "ben". Områdei fra A-

bronze med hjem fra weekendeus nordiske opgør.

linien mod B-linien kaldes "banen". Man
har ialt 200 sekunder og maksimalt 10 motortræk til at flwe så mange ben som muligt mellem A og B. Når de 200 sekunder cr udlobet begyrrder varighedsfl y'vningen automatisk.

Derure skal derfor vare
600 sekunder. Man må i

't:"

t li*;':"'

Nielsen

ce går ud på:

føre en flr'r'ning bestående af 2 faser: Fase

F5b

1

Lrdividuelt fikJeppebronze i F5F, Michael
og Claus tog sølr' og guld i F5B. I den åbne
Eurotourkonkurrence måtte de gæve vikinger dog vige førstepladseme for et par
særdeles stærkt flyvende tyskere. Der t,ar
22 piloter til start i F5F og 11 piloter til start
i F5B, så fredagens silende regn fra middag

til midnat var ikke specielt opløftende for
lrumøret. Lørdag morgen kunne vi slå
igang k1.10.00 i tørvejr og fik henover dagen fløjet 3 runder F5F og 2 runder F5B
frern tii kl. 19.30 - stadig i tøn'ejr. 19.32 stod
det ned i stænger, men grillmesteren
havde styr på det og alene for middagen kommer der mindst 10
ekstra deltagere næste år.
vi
Søndag morgen
"'ågnede
til den skønneste mor-

gentåge, som solen rrar i fuld
gang med at

varighedsfasen benytte

braende af.

ligeså meget motor
man vil, men motortid er lig med strafpoint.
Landingsområdet er et punkt

med 3 cirkler på
10,20 og 30 meter, som

giver

henholdsvis 30,
20, og 10

point.

Konkurencereglerne kan
også findes på

Hans Hanserr
i gang

ncd

at

klargore sin

http:/ /efk87.index-

Surprise 7

data.dk/konkurrencerlf5blfSb_f.html
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Efterhånden som vi fik ojne, gik rlet og-

F5B:

så op for os at der lå nogle meset -sortc skr,-

Pilot
. lirri

er som havde kurs mod pladsc.u. Efter en
forsinket start og er-r indl.rgt resn\ ejrsparlse, lykkedes det at fa f1trjc-t err

runde F5B

yderligere. Da der var mange med lang vej
hjemover, besluttede vi .rt slutte flyvningen her og overca til præmieovelræk-
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Total Landsh old Langstrup Gonrnrersheinr

I,Ie Fll .?r :r'l

FlEtrflin,J llliElEEn

Det r.rve tidstagningssystem havde prerniere ibr alvor og var sammell med de
hardt arbejdende (=fe1 1;; oi6'cials et solidt
iundament for konkurrencen. Med fire
danske hold i F5F konkurrencen var vi talrnæssigt i overtal, men det svenske hold
ktune vi ikke klare, dertil er de for rutinerede og fokuserede på holdsamarbejdet. I
F5B stillede vi med et hold, hvilket vi troede skulle r'ære rigeligt til at vinde ... taktikken var klar, den nye (Peter) skulle
rnandsopdække en sr.ensker, så skulle Michael og urrdertegnede nok sørge for at
score flere point end de to øvrige. Taktikken lykkedes - næsten - men ved den efterfølgende fintaelling måtte vi aflevere holdguldet til Sverige. Næste år samme tid, derom ingen ti'ivl. Det blivel VM-revanche,
Nordisk \,lcstr.r'skab, i det hele taget oplægget til manse rigtigt gode dyster!
Refer.rtel fia de ovlige afholdte stævner i
Damr-rark iint'les pa: http:,//efk87.index-

La nqslru p

F5F:

kelsen. Gnntlnar Blig.lr t'loj en sublim F5B

rrange r-n.rrrqc C Lrelashringer på modellen
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Her er dcn endelige pointfordeling fo'sæsonen 2003.

F5B:

Claus Tønnesen, Peter Bech og
Hans Hansen.
F5F:

€:

Jeppe Alkærsig Jensen, Flemming Nielsen
og Jan Abel
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Du t-ln'er efter sin:.e;e:,er.
Der er et kantx
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sar.r.er:rlj nel-c:rr piloteme
til lerie:::.-:::en er til-

Udstvr magen
gængeligt for aile, sa p:,orc:: ;.rq:ighed cr
alt afgørende.
Du flvver med en mrrde- le: \:: :.\ \ ( o\ ur
200 km / t, i dcn erre dcl af tlr r n;:.:.
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SOMT med samme model.

Konkunencerne afholdes i tn uf,.r::...

:-..:

seriøs afslappet atmosfære

Ud over de danske konkurrencer er der og-t
en del af de daroke piloter der deltager r e:
par tyske konkurrencer om året.
Ovenstående referater, detailplacerin6cr

r*

pointuciregninger kan findes på EFK87'hjemmeside http://efk8T.indexdata.dk/ .
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HC3000 3D
Søren og Hardy Christensen

I somrneren 2002 fik Hardy interesse for et
stort 3D fly, hvor en 30 ccm Super Tigre
kunne passe, da han havde sådan en motor ledig.

Hardy forelagde rnig ideen og solgte
den til mig på stedet, jeg ha\.de også en 30
ccm motor ledig, så det passede godt. Vi så
os lidt omkring og kunne sagtens finde en
model. Nemlig, "En feerdigmodel". Der er
bare det ved det, at den er dyr, og det ville vores koner nok aldrig gå med til. Der
var også det, at vi gerne ville have noget at
rnødes og hygge os med i løbet af vinteren.
Tegninger havde vi ikke, så r'i kikkede
på nettet for at finde formen af vores nye
model, og fandt da også en hel del, der
måske kulne bruges. Men som alle andre
modelflywere, så skulle der efter vores rnening ændres en hel del og skæres lidt her
og lidt der.

Hardy var ikke

mobil, så derfor skullebyggeriet foregå hos ham i Ejstrupholm,
det blev til en he1 del ture, inden vi var klar
til at begy-rde byggeriet, og endnu flere efter vi var beg;'ndt.
Der blev drukket meget kaffe under vores byggemøder, det var jo også et af formålene med at bygge sammen, og vi hyggede os virkelig hele rzinteren igennem. Da
vi efterhånden var enige, gik Haldy i gang
med at iave tegningerne, og jeg gik i gang
med at undersøge mulighederne for indkøb af materialer.
76

så

beretter her om hvordan deres fælles byggeprojekt af et 3 D fly blev til

Vi var enige om, at modellerr skr-r11e irave en speendvidde på ca. 2 metet og have

balsaplacler, der skulle brriges, men fandt
snart ud af 2 tilg Det ene var, at nyt tl;e er

så lav en planbelastning som muligt.
Radioudstyret skulle vær'e almindelige
standardsen'oer, og hvor det var nødvendigt, måtte disse så køre i tandem. Bygg"-

Lungere end noget man har haft liggende
1ænge, det var en trussel for vore beregninger, det kom dog først rigtigt frem, da

vi var begyndt at bygge, og specielt

let-

metoden skulle være enkel, for vi1 man flyve 3D, er der gode chancer for, at det går
galt, så derfor stikvilger og stikhaleplan,
så man hurtigt kan lave en ny del, og komme ud at flyve i en fart igen.
Omkring oktober var tegningerne færdige, og vi var klar til at begynde at bygge.
Underwejs havde vi brugt regneark for at
holde styr på tyngdepunktet og vægten.
Det gjorde vi ved at veje forskellige mate-

vægtsbalsa i de mængder det er dyrt. Den
anden ting var, at vi var godt på r.ej til at

rialer, r'i havde liggende for derved at
finde r'ægtfylden, og ud fra det beregne

dekupørsaven. Nu skulle der samles. Hardy havde i fon'ejen printet den store tegning ud på en almindelig A4-printer, og

vægten af hver enkelt del, og dennes placering i forhold til det ønskede tyngde-

punkt.
Sagen var klar, tyngdepunktet lå korrekt
ifølge r.ore beregninger. Vægten var helt
rigtig, modellen sku11e helst under de magiske 7 kg for at undgå besværet med at
have modellen godkendt på ny efter evt.
reparationer
Af sted til Hobby World for at købe træ.
Erik kikkede noget på vores indkøbsseddel. "Det er meget", sagde han, og det havde han jo ret i, vi skulle bruge træ til heie 2
model1er.

Vi gik i gang med at udvælge de mange

tømme hylderne for lige de tykkelser vi
sku1le bruge. Altså tag fra en ende af og
væ19 standard balsa.

Alt i alt måtte vi punge ud med

ca.1500

kr. for balsaplader, og så gik det hjemad.
Nu kunneviendeiigkomme i gang rned at
save og skære. Vi skar lister på rundsaven

i tonsvis, og skar spanter og ribber ud på

derefter klistret alle arkene sammen med
tape. Sikke en tegning den var helt uhåndterlig, så r'i måtte dele den i mindre dele,
men Auto-cad tegningen passede alligevel
så godt, at vi kurme bruge tynd og meilem
cyano ti1 næsten hele byggcar-bejdet og
mcd mirrimum af tilpasning.
I betragtning af, at det var nogle store
modeller, var der ikke så meget arbejde, og
vi kunne bygge lige ned på tegrringen, akkurat som man samler et simpelt byggeSæt.

A1le samlinger skal dog være helt præcise, da

konstruktionen, for at holde vægten

nede, cr pa kantor af, hr'.rd cici krn lroi.lc.
Diillige samlir-rgcr r.ille trctr.1c t.-,1. .r: srr r'-

:iti r.::- i.-l:i.'driknilgcrr og ll,gge, un.iclr .r- ii. 1 I o:-qjkc. Det clcr krg lærrqsi

net verdct-tssituat tiorrc.r', -t t'i :. :., ;.g. g;:., qt.
F.rr lrcriig tirttr'r'rrrr',i ...i..":'. .ir'. t'i ltlr'SL'I] Sn.lk, s,ldJn -('nr \ :
.

pa iolare t \'.-rr

lrorili.!.i!'.J \ !.i

ii

r r-,rc tr'æ-

Den var gal!!

''Dlrct" r'ar' haletungt, og efter at

have
skarct lctningshuller clen hah'e viltct var'
.1et ikkc lige frcm en blyklods i næscn, clcr
skrd overst P.) onskcseddclcn, så r'i Lrlcv
e11igc on1 at flytte vingen 25 mrn tilb.rgc fbl
at rettc op pa forhoiderre.
V;egtl:orøgerlscr.r på ca 300 gram, der stam-

Ude pa rnarkcn fandt vi modcllen helt
int.rkt, Lroltset fra et knækket urdcrstel og
r-rr1 fla i-rtrllct i malkcn at dnmrnc, blev vi
clligc onr .rt modcllens styrke var fr"lldt til-

str*-kkcliq.
Dct crrcste \,.u; at vi havde svejset
urlderstcllct Scmlmcrl tif pianoh'åcl med
Co2, og clct r.rr ikke nogen god ide. Pa
rttt'd rrr'.' r.rrrdcr':te I rrrlen srcjsrrinF,er og
tcrrse k.u'buratol, s.r var clcn der. Det blev
cr-rclc1.r til hor-r.r pa forste f-lr,.uring. Man
kan flvve si) tossct marr r il, og moclellernc

færdigc, os vi 1r1.)it. igr:.. .rr:rcel iil I{obbv

medc

Wolld, t-tu tfi.'r' i.ei,.--.lnirrq. Erik havclc

købt, r,ar cler ikke nouet at gøre r.ed, sa dct

Lrcdt os onr .ri gir e h..,n. ci r'.rrsei i god tid,
sa han r rr'sik(cl' j-i.l ai jt.-lvc rrok.ri dc far-

måttc \,ær'e sirdan.

vcl r-i or.s<c.ie. S.r tlet giortle r,i. Dct r.iste
sig, ikkc .rt \'ærc noget problem. I-bblry

Flyvningen

er helt nelrtrale Lr.lnsct hr orclan de vender.

Det var efterh.rnden blevet august 2003, og
det kurrne ikkc tr.ækkes ud Lcngere, sa en
dag med roligc vindforhold skulle det prø-

ogs;i muligt, og som Sorcn sasc-le:
'leLne

\\txid

har rle rn.rsser af bcklædning i allc
nrrtliqc i.rn e4 s.r tle ?5 r-ncter Oracover vi
skr-rlle blusc bler, snart rr-rllct af.
Hjem oe have fat i mors strvgejcrn og vi

strøg og strøg. Dct var da cn trost, at dct
var store fladcr. Lidt merc besr,;crligt r.ar
de't med dekorationenle', som ogsa ble\' lar t'[ i Olacovq'oi] dcleftel'strdgt't p.l.

\zi fik l.rvet et par sindrigt r-rdforrnede
l)'dpotter af karosse'riplaclc, og iidt rør' fra
Llnderstcllct ai et strvgebræt r.i iravcle fur-rrle t. De t val vigtiut at opn.r on god d.urrfrrring orl et lir-ncligi udsccntlc, il ilkct lr'kkedcs hclt ,qot-lt, sr ntcs r i s.'lr.
Dc 1E stantlartlscrr, rrcl, ni r 1.,r .'r ntt .icl,
som r.i h.rr c-le fact skr-abct sanlltcn Lric\

montcret helt r-rde vcd loliladeulc for .rr
rundga slor m.m., og folt'rr-rrrdet meci lcdninger mcd masser af fellitkenict' for at

ila dct

tnngere balsatue

vi

havde

ves. Kunne modellernc overhovedet

flyve

eller r,.rr de sa sr'.rge,.rt cle simpclthen i,ille faldc fra lrinanden i første ibrsøg?
Sorcr-r prør'edc først og næstcn rned det
salnnrc gik dcr fluttcr i haleplanet, errdcla
så r.rreget at dc.t ene brækkcdc arf. Der skal
imidlertid mcre' tii at sl;r Søren ud, så han

lavcde da bare en helt ukritisk landing
c-let restcrende haleplan og p;istod baseftcr; .rt moclcllen var'lige sa nerrr at flvvc
s()nr Lrn Lregt'nc'lclmoclel.

mcr'l

\ctop

h.rlcpl.rnet h.rvcle vi talt mcget
trln, .-ti tlr'i rtttk r li'le \'&'rL. 1r.or1\ encligt nred
L.l'cirintr'. nren tlct r ilie gore mor1cllcrrre.
m.r'c l.!':\'-r'ir,lc .ii :ki,lc .-rtl o{ s.rnrlc. \'i

r.itl:ic

rrtr, ar

tlcr inqrrr r cj r al lrticr.. oitr.

Et loop under hojkantilvvr.ring cr sikkcrt

som stidan.

Det lykkedes os ikke at holde r';egten
nnder 7 kg, sa vi rnatte ige'unem godkendelsesploccdr,uen, og mcd lidt assistancc
fla RC-unionens hjcmmeside og Tommy
Olscn fi'a Elleharnrncr; fik vi beggc modellcr godkcndt soln stormodeller, Sørens er

lidt tungcrc encl Hardvs, c-ltr han he'rr 2 stk.
1700 rnAh batteripakkcl i for en sikkerhecls skr,lc1.

Dct irar ineen indfll,dclse pa flvvrringcrr,
tlct cr knrr Sorerrs evrre4 dcl sætter'
gr'.airlscr fol rnrrrlcllens oprlorsel p.r himlen.

s.r

Dvgq;P1'i5911

bler ionrdcn Inekanik

2(ltlt). Egcntlig *.rnske- r in.relig for

undgå forst),rrelser
Sandhedcns time begyndte r1u at ltærr-r1c sig: Hvordan lned \/.rgten og tyngde-

Sa pa

med bardunerne og prov igen!

pr,r.rktet?

var slla\/s i karlrulatoren pit den nl,L- motor, og cn ret r,rblid nc)dianding på nabomarkcll \/ar Llulldg.ieli g.

H.l'dvs tur til at pr Lri e . \'lecl pantontcrecle barcturcr sik dct fint, rlcrr dcr
De t r'.rr nr-r

'l;æ

"\{odel-

n.rsten ligc så godmodigc som err
bcgyndermodel", uden dct helr.r.rcd skal
forlede nogen ti1 .rt tro, at de kan bluges

ca. kr'.

stor en
ruror-lel svnr.s i i, og skulle c'lu irale iaet 1r'st
til at sc r.ncre cller måske seh. bygge. dig en
model, s.r kan ciu filde t.rade billcder og
tcgning pa: http: / /airtool.adr.dk/
s.'r

Hardy og Søren
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I forårct 2t103 kobte jeg en llebelove fra
Ttrpnroclel r'ec1 lllech'ic irlight Lryuipnrcnt.
]ce sar.rrcclc cn hvr.rtlags 3l)-nrociel, cler
lrrvtle

r1c sarnmc

cilcirskabcr

sor-r-r

storre.

'\llc clclclre r inqcr;

l<nrp, ro1', os\,.,

vai p.rkke i iirtj i sn-r.r rro.cr, lrvilkct el'en .ti
c

rj

t

g :()nr ieir

n

i

(i

.l

tt.S'trer' <rpmor-1c].

err I(.-rKrop, vinge, haleplan og finne

brioiin, lncn sonr sktrllc vitrrt: litlt større ir-rr
ikkc at \'Årrc s.r vinclfølsorlr under' ltrvt'
ling. Samtidig kolrtc. jcg cn OS 91FX . \'iecl
derure motol vicistc jeg .rt cler ville i;-,r't

i.r.ioliirc;r. Icg h.rl ticliigerc sklcvct t'n .rrtiL.cl onr rit'nnt ,ltr,or matr k.rrr læst: t-nrrc dr,-

por.r'el rrok til en 2,5 kg tr-rng rnorlcl, ser,rt;ciig mecl at do-r i-ravclc iaet cl.r r'n()nr. q().1

.-r

kritik or-el clet giinske i;rnrl ltrr'

.r'L

i.lLr'

staltvillig, havc gocle k)nrg.rrg
tncl enrgase genski,bcl,
1

hui'tig til .rt tage

-s.r

r

n

I

\'..., rL'

r'

1

()g

incl i g

g.rsscrr..

Jeg konr hjtm nrc.l k.r:..r.r, som irurtigt
bk'r';rbnr.t. L:rrclntr cr, g.lrg n1.r jcg gentage

clcl morleliel i ei'r
:netei hoj ki.rlitct. \'loclelltl er n;rster-r

lnig selr.
nr.rger-r

for

ltrirr-116.1.,1

lcr

tii en K.rbriolin, hvilket kn'edt'goclt
er bale licit

1.ti,it;..,11 ttg r

iugcr cr oirlrvqriet srln Kl-

t.rljcrr't ont cierrne t4rbr'*ning. llllcr tc
rti klerr ;r.r rvn,u 3rl -il r'.cik . i)ennc cncstc
for:skel p.r I itrgelrrc cr at l{cirt-'iovcr ingcn
.

h.rr-

lact ct cl<str.i vinqo'or. Jcg lar ccie nrin

særlvanligt' ætrtiring mirt. I',tstgorelse .r1:
vinscrnc p.r kroppen (2 stk. 6 rnnr plastikLrolie). Llrdcrstellet er rrcltori i clr-rral .rlumirriur.t-t. \,ct'l firrste øjesvn ser clet n'rcget

ttrl, mcn clet l-rrr ikkc l<rrnner l.rdc'
sis llorL. at brikl<c r'lct p;1a. cn tlarlig lanspinkt'11
cl

ing.

lndbygning af motor
Jeg r algt,: .rt i.nLnieLe nl()i()r'cn skr';it ncclar,1, sa rl:tntpet'err l.1cr Il.rrr'r'.'t tt:rr'ler t'njcl-

tcn af kropperr. i)r,ttc :t\ !'nri\ idcre L.n
tt)('ilr'[ \\'r'\ irerertlig I'].r,, ' - ! t\, {,r'( tt.

-lankrltmtuet ()il lrr)tr)r:p,-r rtr'i
br..r'r-rcl

bie v

stoisiklet nrecl tt'nd cprp11.

lndbygning af radio

I

r'lr.nne nrtrdcl har jr.g anvurdL r-rÅrsten
stantlarci r.rcliouclstt'r'. \.r'stur vil sist' ,rt
jeg har .rlrvenLit st.rirdartl mocit.rgtr', og et
I 100 rnAli morlttrger b.rtturi, 5 kg/cnr t)202
Fr-rt.rbl sel'\'()er p;1 ll11j1lgrql- or1 sirletrt'. [].i
krn:rrgelortnc. har ]cg arrvcntlt 3 kg/crr
stantlalclsen oe r. I stcclct for'"rt anvetrcle cle
rr erl fr.rl gr-.nrl c li n k, anvenrlte jeil krr glei i n k
for .rt sil<rt cn slelrfri folbinclclsc i l;rng tict
frt'nrrx t'r.

i-1r'r'ecgcrrskabelne, clen
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i).r jc: r .r1'p. s(xllnellejr i Grirrstcrl, skerJct cle'r'ikkc mir ske! Vcd ligeudilvr -

(p.r dcn ir",rnske nrade) ()\-cl' ilrranclringt'r
til kon:tluktionerr (jcg tir:nker her pa hale-

n g r.rrctl 1 / 3 ga s, krr.tkkecie halc;-rlarret .r i
i.cgqe' sicler. llt'r'eiter lavecle I{cbeloven
1,i trtlltrrcligt loop og landecle pa rvggcr.l i
en r-rrajs mark, uclen stør're skartlcr. {eg lekl.rme.recle ovcr et fol svagt halcplan ti1
To;rmoclel, igr-nnern Jirn Atre1. Det skal siges, at clcn Rebckx,e- jcg købte r.rrr cn ai de
iorsi protlucerecle. Jeg fik ct nr.t halepl.-rn
tilscndt. Her knnnc jeg sc .rt dct varl for-

pi.rnct). Jcg kturnc clog godt srrvt.tt' .rt dct'
r'.u hjtr1k.rssel mcri i sanrlcsirttct, cl.r t-lette
p\'11tcr'l-nL'gct Pa rlodellcn. De kan clog ko-

Beklædning
Nlode'llen er err AIiF dcr Ko:r:-.r-':.... -.,: rtted Or'.rtrlr t'r. Ilt'kl.r.i:' - -r.:::-- .:. . r
trtiior'l Ineg,t't pr()l\,--.,,:'L .. . - , :.. . -:. .,..

kt' el'tt'rl-ølgt'rr.lr ,t1.--. ":r" '-. . ..- : ... :.
De rnt'tllolgr'rrrlr' r i-:: :''.'. - - .' - . ;-.:s.tt. L,igcsonr KaLrrio,-,'.'- :.-::-r-.: r: ltrrli
t.r'ttkt'rrtig.ri tltr'::'..:-, --' .:.i: :-,:, .l:-ternr;r'r'ker-.

Flyvning

Rebe.lorcl ll ur

:r-:...r.. ,.; rlct riste

sig

lurtigl et.it:- lr.ri ilr jr :.)rnlC godc flvveL'gell:(.:L'-i >.,:l ii.-,i.:-:triirterl. Dcll cr rlog
ntcrc ::it'trr, i: :r,.t it'rtlrd i kr.-rit .ri c-lct er et-t

i stt,r': . ::r L..lc-. F :rtir l.1cr.' t'lr'r'er dcn uregct :tJ'ri I : rr.r' marr ih'r er .rhnir-rclelig kr-rnstr r,r'.g r.nc.i .len. F.lktisk tlrlcr jeg flrr clet

lr

tl

i\

rtrL-iL' lt,).:( t .ri ei krursiill
(rg

\'ltxu,spr()Sr.ln

forit siri:t i t1n-rringcn noget

3D.

-

:r .lcr

i

i

i

stærket i iorholcl til clct der knirkkeclc, s.r
det burcle holdc. Jeg i'i1 clog lrer I r-intcr,

2 stk. 3 rnrl

kulfiberstii'crc' ;ri1
mclle.m krop og halcpl;rn ior at forst.t'rke
sætte

bes scl..rr.r t, trq citermorrteres.

t11r'ningsr

I ænsd(': 16 + ( r)l

Spænclt iclrlt':
l\lotrrr: ()S f\

t._

!,,i.-,-€.=

()

cnr

I rrccl .tanrlr r.l

.1e rr

pci

gril)t :rr\ \r!r,

dct vdcrligert'.

Flernmilg
Konklusion
-k'rprrrodel
Igcn skal
have nrcgct los. Dette
er er1 gcl]llerrriort moclcl, og dc cr lf'dlrore

&egelkqi kvalitct

t
I

Tekpt og billeder af Flemming nje*sgnå

lrm$,(

S.

Niclscn,
k

i.tl.r.ri t'lsen(Dmail. tele.d

,:::!:::

I

Iit.

\'æSt; (J. 2rtltl cr rrr (st.rrrlrrd lt)
I 100 nr,\h .rkku).

"c*=:nritii
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ir-reer'.

Tekniske data for min model

t flotte handr ærk dcr er udfort fr.r fabrikken.

|:-:'

i err Acro
rlrr h.u't.rci lirttige kttnst-

Errr'itittrc finrles Rcbclot,en
trdg.rvc, hror

I

Lars Pilegaard

fortæller her hvorfor og

hvordan Lars Holmgrens legendariske
Kobra

208'der

som kan bruges

er en brændstofmodel

til

el - kom en

tur oyer

tegnebordet og genopstod som en elmodel
- der kan bruges

nye

vin

ga mmel

til brændstof.

Til tegnebordet

- og ud af ændringeme fremstod en elmo-

Det var dybest set ikke mit problem, men
alligevel kunne jeg ikke slippe, så summa
sufiunarum endte jeg ved tegnebordet og
redesignede den gamle Kobra uden at begå alt for meget vold på Lars Holmgrens
oprindelige tanker.

del med følgende data:

Ændringerne blev i korthed

til:

Yingen

I løbet af sidste efterår traf man, mand og
mand i mellem i Viborg Modelflyveklub
beslutdng om, at gøre den gamle Kobra 20
til vinterens klubprojekt. Et projekt som
jeg for en gang skyld ikke ønskede at deltage i, da jeg allerede var i fuld gang med
udvikling af en Kobravariant hvor elmotoreme trak enten propeller eller fan.

Første projektaften var berammet til
sidsti oktobel og allerede inden da var der
leveret tegninger og givet gode råd til flere
sider, så selvfølgelig skulle min egen klub
også have samme råd med på vejen.

Rådene sluttede som sædvanligt af med

"rykke vingen2 cm frem, såmodellen dels
blev nemmere at få i balance og dels blev
mere retningsstabil ved lav fart, og skulle
en enkelt deltager foretrække el frem for
brændstof, kurure han bare montere en
Speed 600 i et Robbe-fundament foran
brandskottet for selv om elmotoren kun
vejede det halve, så skulle akkuen nok få

tpgdepunktet på plads.
Ved næste projektaften - hvor der var
endelig tilmelding - lød det mod forventning som om mange ville flyve med eL
men vel at mærke med børsteløs motor
monteret inde i kroppen.
Det lød i mine ører som problemer. For
med motorvægten nedsat til en tredjedel
af en typisk brændstofmotor og monteret
5 cm nærmere tyngdepunktet, kunne der
hurtigt blive problemer med både plads
og manglende næsevægt.
20

lasker

Spændvidden er tilpasset vor tids standardmål på balsa så hver vingehalvdel er
nu 50 cm, og den centrale kængerorsservo er erstattet af en miniservo i hver vinge.
Kun den yderste del af krængeroret er aktivt for at undgå hvirvler langs kropssiderne, og rorflademe er aerodl'namisk tilpasset vingens facon, så der overalt er sarrune
forhold mellem vinge- og rorbredde.
Kroppen

Selv om elmotorer generelt er runde, er
den firkantede næsefacon fastholdt med
den bagtanke, at brændstoffolket kan være med blot K-L laves af 5 mm finer og K-2
erstattes af en 4 mm balsakvadrat.

Frontarealet er nedsat af henslm for
mindre luftmodstand. Og for at opnå bedre retningsstabilitet er sidearealet mindsket fortil og øget i bagkroppen, idet kroppen er gjort 3 cm længe og finnen
dere.

1

cm bre-

Af hensyn til køleluft gennem kroppen
er halespidsen gjort 14 mm bredere, og i
tilgift kan højderorshomet nu anbringes
centralt, så man undgår hvirvler omkring
et sidemonteret hom med ditto trækstang.
Der er ikke vist hjul men en kaste/droptank på modellen, da glæden ved jordstart
efter min opfattelse spoleres af mindre fart
og dårligere flyveegenskaber.
Finnen er for at spare vægt i halen lavet
som en gitterkonstruktiory og sideroret er
droppet, da de færreste alligevel bruger
det i luften.

109,8 cm
Spændvidde
længdeudenmotorogspinder 81,5cm
677 gram
flyveklarvægt uden akku
3-4 kanaler
radio
Axi2914/12
motor
1.0 x7
propel
8 celler
akku

I tilCift er akkutypen valgfri, da modellen
kan bringes i balance med radioudstyret
alene.
Testbygning og

projektstart

Streger på papir gør det ikke, så for at kontrollere alle mål med mere, blev der i hast
lavet en træfærdig model, som kom med

til næste byggeaften og foreslået som alternativ for elpiloter med mod på at vove
pelsen med en endnu uprøvet konstruktion.
hgen manglede mod. Alle sprang på
ELP'eren og den enlige prototype blev til
18 fordelt på 9 med brændstof og 9 med el
med og uden sideror og understel.
Materialer

Hvis lageret er tomt, skal du som minimumindkøbe:
4
4

plader
plader

plade
1 plade
1 plade
2 meter

2 mm balsa
4 mm balsa

1

15

mm balsa

3 mm

krydsfiner

0,4 mm krydsfiner

beklædning

3 2cmhorn

2

5 mm

6

seruo skruer med brede hoveder.

rawlplug

11 hængsler,

hvis du ikke vil bruge taPe

Endvidere skal du have trækstænger efter
eget valg. På prøvemodellen er der brugt
4x4 mm fyrreliste påsat 1,5 mm piano i
begge ender til højderorstræk, og 1 mm piano til krænegor, og trækkene er overalt
monteret med Z-bend og "dimser".
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fig. 1
Tepr 4 mm delene op, så alle delc kan r'ære på de.1 piader'. Hr-rsk at de ørre kropssider sttir pa skr'å, og at højden
derfor skal må1cs pa K-3 og K-4.

fig.4

Lirn siderne på plads. Slib over
"knækket" r'ed K-4 og "svejs" slibestøvet
fast med tynd cyano. Lim malerpilden på

plads og sæt hjør'nelistel af balsa på indersiden. Fastlim K-2. Brug hvid lim eller
epoxy til malerpind og K-2.

Iig.7

Hør4 forkantslisterne ned, så de

flugter med ribberne. Stryg hvicl lim på
ribberne.
Sæt Overpladerne fast langs bagkanten
med tyk cyano.
Efter 60 sekunder strvges tyk cyano på

forkantslisten hvorefter overpladene
"rulles" på plads, så pladernc overalt

F
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kornmer i kontakt med ribberne inden cyanoen snappel langs forkanten.
Slib forkanterne i profil, så profilnæserne er 6 mm over bunden i'cd rodcn og 4
mr"n

fig.2

Lim bund og hale sammen med

tynd cyano ovcr et stykke vokspapir, og

vec-1 tip-rpr

grng.

iig. 5
Lar'/lim { c.ns vinecplac-ler af 2
mm balsa. Lar' -sen olern i de 2 stiveste p1adel og nlontcr clereftel fork.rnislisten og
de 5 ydcrste ribber mecl plademe liggende
på bordet. Klods vilgen op og fastiim den
inderste ribbe, så den står krdret.

lim K-4 på plads rned en vinkei.
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fig.3

Udskær kropssidenre. Tegn en

iodret streg på ydersiden langs bagkanten
af K-4. Rids langs stregen og "kneek" forsigtigt piaderne over en bordkant.
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fig.

6

vingerne løst på kroppen og
kontroller at de inderste ribber ligger helt
plant mod kropssiderne. Juster evt. ved at
slibning af spalterne i ribberne.
Sæt

fig.8

Cøl r,inqeme færdige med

krængeror og tipper.
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fig.

9

Lar.og fastlim rvgpladen, så spal-

ten flugter med kroppens længdeakse.

I

fig.12 Sæt tape på K-4. Kom lim på
bagsiden af K-3 nedenfor den stiplede
h'ærlinie. Sæt K-3 pa plads og lav dyvel.

fig.

13

Lim forkroppens sider og topp-

lade på plads. Monter K-1 med skruer. Slib
kroppen færdig og skær låget ud med en
lang kniv så K-3 flækker fra side til side
langs den stiplede linie. Lim vingerne på
plads understottet af en strimmel 2 m balsa ved kroppen og en 4 cm buk r.ed tipLreme.

fig.

10

Det var alt. Kommer du i tvivl om noget,
kan du som sædvanlig kontakte mig på
telefon 8667595I efter solnedgang eller på
lpi@get2net.dk
lars Pilegaard

Læg plastik over tegningen og

lav fimren af 2 mm balsa.
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fig.14 Beklæd og monter motor og
radioudstyr, så modellen kommer i balance uden akku, og juster diverse udslag
som angivet på tegningen.

fig.

11

Sæt

finnen på plads med tinkel

og lim fast med tynd cyano.
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Karen
Larsen

60år
Nyt fra
RC-unionens

se

kreta

riat

Flere og flere betaler via Netbank, hvilket gir,'er sig

udslag i mange mærkelige kontingentindbetalilger.
Vi har modtaget kontingentildbetalinger som skulle
være på kr. 400,00, men som blev til 221,76 nl kr.
4.000. Ja, en enkelt troede, han havcle indbetalt kr.
28.000, men indbetalingen var sendt til Modeh'ivvenyt for et årsabonnement på kr. 280,00. Pas på nullerne! En hjælp til dig selv vil r'ære at indkode din betaiing til flere dage frem end samme dag., så kan du
bagefter foretage en visuel kontrol, når du har indkodet dine betalinger, og evt. fejl skulle helst blive opdaget i tide.
Det vil være en stor lettelse for sekretariatet, at du
ved enhver henvendelse, skriftligt eller mundtligt,
anfører dit medlems nr. også kaldet RC-nr. /OY rv.,
det er hovednøglen til vores kartotek.
Godt en halv snes medlemmer har indbetalt kontingent 2 gange.
Det er uhyre vigtigt, at du har fuld check på datadisciplinen, så vil den slags mærkelige indbetaiinger
ikke ske.

Det passer sig jo ikke at omtale en
kvindes alder - og de fleste bliver
da heller aldrig mere end 29 år.
Alligevel er der begiveriheder
som i den grad må markeres og denne fødselsdag er ingen undtagelse. Karen Larsen fylder 60 år den 17. april 2004 !
De fleste modelflyvere i Danmark kender Karen idet hun siden 1982 på
eksemplarisk vis har bestyret RC-unionens sekretariat. De fleste kender Karen for et omgængeligt gemyt, dog med en hvis portion "ben i næsen". Det
med det omgængelige gemyt kan gemalen Arild skrive under på - han har
nydt godt af det gennem 38 års ægteskab.
Karen har hait en lang række formænd og bestyrelser som "arbejdsgiver"
og har r'æret med i RC-unionens kolossale vækst. Dengang i 82 hvor Karen
startede som unionens sekretæt i'ar vi knap 1000 medlemmer. Nu godt 20
år senere er vi godt 3200
Et stort tillykke tii Karen !
Lars Kildholt
Også redaktøren iler med et stort tiilykke!

Sekretariatet

Tip
Fra Cai Larsen; Østfyns Modelflyveklub har vi modtaget et tip om
hvordan man nemmere kan bore et hul i et rundt emne.
Det hænder, at man skal bore et hul i et rundt emne, og alle kender
problemet med , at det drejer sig, hvis det ikke er spændt fast, eller
ligger i en hakklods. I stedet for at købe en dyr hakklods eller skmestik, kan man gå hen til det nærmeste smede/maskinværksted og
købe to stykker rundstål i passende diameter og længde, og få dem
til at give dem en svejseklat i hver ende (se skitse).
25

Et emne der for mange år siden har været
gennemgået her i bladet. Men jeg tager
chancen og genoptager det igen.

vil dele denne artikelserie op i to, en
hvor jeg beskriver de folskellige typer

Jeg

sprøjter og luftressourcer, og en hvor jeg
vil gennemgå forskeliige teknikker.
En airbrusl-r er en lille fin sprøjtepistol,
der i sin tid blev skabt for den grafiske industri. Mange billeder er "retoucheret"
med airbrush. Fordelen ved disse små pistoler er at der kan tegnes ualmindeligt fine streger, og med samme ailbrush også
fyldes større felter ud med fan'e tilmed i et
jævnt lag. Til de bedre airbrusher kan der
så skiftes nål og dyse, således at alsidigheden bliver større.
Typerne:

mellem to typer: "Silgle

Der sketnes
tion" og "Doubie action". Single action typen er god til større flader der skal have
farwe. Denne type er som regel også den
billigste (helt ned til ca. 70kr.) på en Single
action sprøjte kan der kun reguleres farveac-

kan være af typen "Humbrol" eller lign.
skal naturligvis fortyndes en de1 før den
kan flyde pænt på din model. Men da der
altid kommer rigeligt med maling ud ved
denne type airbrush, er det ikke helt så

ÆR-MU
II

U

kritisk rned fortyndingen som på den anden type. Da malingen nok skal flyde rimeligt godt sammen pga. det lag den

5(C n Nt/ a

kommer på overfladen i, men perfekt blir.e det sjældent.

Double action airbrushen

er

mere

"arranceret", og kræver lidt mere øvelse
at bruge. Til gengæld kan du så lave hele
kunstværker med denne type. Her kan
du nemlig regulere luftmængden ved at
trykke mere eller mindre, men samtidig
kan du ved at trække "aftrækkeren" tilbage regulere farwemængden. Det giver
den mulighed at du kan iave en meget
tynd og svag streg (god til panellinier)

I

Har du tilmed en fin nål og dyse i (som
regel ekstratilbehør) kan du la"'e dem

hårfine. Man veksler mellem: fine,
meliem eller grove nåle og dyser. Jo grovere den er, jo mere maling får du ud og
jo finere den er, jo finere streg er det muligt at lave. Malingen kan til nogle air-
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mængde ved hjælp af en skrue. Luftmængden har to indstillinger - lukket eller
åben. Der kan dog trykkes meget svagt og
på den måde kan man regulere luftstr'øm-

men, men det er ikke nemt at styre det.
Denne type airbrush er let at kerrde fra de
bedre og mere alsidige (og dyrere) double
action typer. Single action har et farveglas
hængende under sig og er ofte lavet af
plast, og leveres i et saet med slange, glas
og sprøjte.

Som nævnt har denne type airbrush
nogle egenskaber der gør at den faktisk er
god til vores modelfly. Den kan nemt male
en større flade i en ensartet farve, eller male camouflagefelter. Malingen som snildt
l
I

l
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brushes godt være Humbrol e1ler lign. typer - men der findes særlige airbrush malinger der er på akrylbasis, og har en god
mængde pigment i sig. Derved dækker
selv en hvid godt på mørke flader! De er
lidt dyre, men sandelig det værd. Der skal
naturligvis luft til at få de her sprøjtepistoler til at virke. Der er mange forskellige løsnilger at tage af. Det bedste er helt klart en
liile kompressor, denne løsnilg er så (det
har du nok gættet) den dyreste. Der er dog
også set eksempler på at mange har klaret
sig med at hive en "bilslange" fyldt med
iuft op, og så kobie sin airbrush til den. Det
virker og er billigt - men lugten fra sådan
en siange er ikke altid helt så fed. Luft på

dåse er også en nem
måde - det er bare dyrt!.

din airbn-rsh meget

så

Så skal

du bruge

vil en investering i

en kompressor helt klart svare sig. Disse
kan fås i mange forskellige prisklasser, og
kvaliteter. Har du en "stor" kompresser
hjemme kan den sagtens bruges, den er
bare både stor og støjende at have inde i
samme rum, som der arbejdes. Men en
lang slange fra kompressoren og ind til ens
arbejdsrum/maleskur - løser jo det problem. Bare du husker at der ikke behøves
mere tryk end ca.2bar. Vælger du den løsning med indkøb af en lille kompressor til
airbrush, så kan de fås til priser fra ca.700,'
og op til en de1 tusinde... Et lækkert sæt

tlcr- L..rrc ;kkc nrecl

tlcn der "Mntmnrm"

i()rn.n1nlolsc, som ieg har med den dvrc'

l.:. Derr tr .rf en ellcl

ar-rderr

glund

Lrcdst

iii tle spccielle airblushmalinger. Dcn

er

ci,cls opbr'*eet ligcsor-r-r den clyrere, men
.1.,n ir.rndtcre r bare ikke rn.rling pa opk.rsnirrs,srniddcl (Hurnlrrol) n:cr så godt. De
.k.rl i al ialcl fortvndes en hcl del med
Itrgtiri pchoJenm cller Hur.nbrols cgen
fortl'nder det går s.i en sr-nule nd over
dækcr-nen. 'lil den lidt dyrere'airbrush kan jeg fortyncle med renscbenzil (tørrer
hr-rltigere = ingen lobere) og stadig fa en
pa'tt or ct'll.rtle. Atlskillclsc trg rclrgoritrg
er i store tr'æk det sarnrrre, lige let cllcr lige besr';crligt oln man i'11. 1i| flsn billigc
el del dog b forskclligc stuclse mcd, sålcdcs .'rt dcr kan brr"rges forskelligc typer
slange - rigtigt smalt!

E

Kompressorerne:

Kompressorclne eL deL lidt nrere forskel
på. Biltern.rs støjer liclt 1nerc, r-nen dct er
nrarginaler og stilles den par et Lrolcl s;r
giir dcr ikkc lang ticl før clcn er vandret
ucl ovcl boldkanten. Læggcs den pa en
ptrdc b]lvcr den dog hvor: dcn skal, rnen

ncs der også \'and. Korlrncl dctte Vand
nre'c1 uc1 i slangen får du drabel ud på din
rl lakeretle ovel'flade. Err klar n-rar-rgci pa
Biltenr.rs komprcssor'. Manometcret viser
dig naiLrlligvis hvor meget eller hi,or liclt
tn,k dr-r iral ucl til clin ailbrush. Pa Biltemas
komp.rgs51l1' sk.rI dcn rncdfølgende slangc
lrlonterc> nrecl cr-r sialklemme mndt om er-r
nippcl. \.rr kourprcssorerl kØr'er og du ikke brr.rgcr dirr aillrm-sh - s.i sk.rl dr.r forbcrede dig pa et minrlr.e chok fbl PUFFF, og
si\ cr slarrgen skr,rclt af. Dct komr-ner ganskc
rl\'cntet, l-nen Yilke.r r-et godt p.r Lrloclomlob

Et mcrc legr-rl;crt
spændeband lclscr dog clet prolrlcrl. Nogsarnt hjcrtefi'ekvens.

le kornprcssorel' hal vdelmere cn tank,
dette givcr dig cn langt r.nele jær'rr luitstrøm igemrenr din airbr-r-rsh.
Konklusionen

el at clu sagtct-rs

kau

komme langt rned sættct fra Biltcma, det
cI gedigellt lavct, på n.rlr slansevalgct,
samt klemmer ti1 slangc. Men Lrlir.et' clu
grebet.ri clet, og de mulighcder clcr er i air'Lrrushtcknik så r,il en bcdre airbrush r,ære
cn god ir-n.estcrir-rg, alcne det at dcr kan
skiites nal og dyse pa dc bcdre, cr så stor
en fordcl at det bør: overvetes allerede fra
start af. At dr-r sei samtidig har en fornem-
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drt komtllc igan* r-rrcci tie i >--.it'tt'r
sktrlle irrr es[t'rc i arrrlt'r. I. l::.- . '

skrive et sæt fra Bilte'ma ( -\ir':.r.
pressor') ca. 1000,-. i a1t, s.rnri rr. r.: :r'-.:lr
og komprcssor i clen bedrc,. .ii r.i.r'i ur--ii.
Hel kostcl seive pistolel-r .rlerrc 1,. - r, j
kompressoren kostcl ca. 2200,Airbrusherne:

Ililtemas virker knapt s.r "l;ckkcr" r '.r.ifbrslen. L)c.r er god r'ægt i t-lcn s.r clen li:l{u:
got-lt i hånclen når der skal maies. Icg ..iti-

det burde ikkc r,ær'c nødver-rc'ligt, selvom
det cr cn "billig" komprcssor'. Støjnir,'eauet

e4 s.i der kan snakkcs sammcn, to (cller

flerc) menlcsker inclbl'rdes. Med Sparm.rx kompressoren kan rnan snakkc i hclt
nolmalt nive.ru og lydcn er lavcre end dcn
ila Bilterna, og den bliver i ør'rigt der hvor'
tlen cr blevct placeret uden at den skal lig-

jr Li.r en purle. Dc cr begge vedligeholi. l...iric' konrpt'essot'e4 dvs. de'r' ikkc skal
|,--,.ii. trlic p.r t1em. Dcr bliver udviklct

lr-l .i.l
jlil:r-

e'n

r.-:n.ne urrder Lrmgen, og clettc er'
llrrl-ll1illt.

r

hal yd g'nrere
,r! r'.ilrcluclskilicr pa, hr ilkct
cr r':giig qrrdi. \Jr'luft komprir-rreles, t1.rrrS'..--,

r:r.'i

rr.r:'l\rircter

kr)lnlrl cssorcn

rxeise ai .'rt sidr{c r-nc.d noget dcr Lrare vir'ker, og som cr'lavct "lækkert" c1's.r absollrt
kr-ur ct prlus. Sk.rl rlr-r m.ric store flader, og

ikkc stillc.r cle hclt stcue kr.rv til ovcrfladen,
s.i er de hclt L.illige faktisk fine.
I et senc'r.' rrunrnter vil jeg visc forskelligc teknikker samt tvpel af maling. Har du
sclv rlalct clir-r lr-rodellel med airbrush så
r il je* r'.rltlig gerrrc have et billcde e'iler to
af r1en. Dr-r kan pa den miide r.ær'e rned til
.1i i11-spirgre andre i det, du nok seh, irar oplevet sonr sjovt og som cll nem made at fa
ct .rnderlcdes udseende prl din model, e1lcr at skabe e11 li\'.rgtig ovcrflade.
SL.

Dansk

Modelflyve
Forbund
Formand: Lars Kildholt
Kærager 6,2670 Creve
Tli.: 43 69 66 67

RC-unionen

Hclikoptermodeller:
Kaj Heming Nielsen, Amlundvej

Bestyrelse:
Lars Kildholt
Sydkystens Mfk., formand, Tlf. 13 69 66 67

E-mail: f ormand@rc-unionen.dk
Jørgen Holsøe, KFK
Troels

Lmd, Den Røde

Baron, næstformand

Rcgnar Peterscn, Brande Mfk.

RC-unionen

RC-unionen

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

E-mail: rotordisc@teknik.dk
Jet-gruppen
Stig Andersen, Ugebjergtoften 6,
Svenstrup,6'130 Nordborg, tlf. 73.15 60 66,

Torben Møller, ON{F

I--nrril: m.til: stiga@prir,rL.dk
mobil: 20272868

Hans Jørgen Kristcnsen, Haderslev RC
Steen Larsen, Køge
Svend Fauerholm Christensen, suppleant

.1,

7321 Cadbjerg, Tlf. 75 88 54 5,1

Sportsflyveudvalget:
Regnar Petersen, Vænget 20, 2330 Brande, tlf.

Eliteudvalget:

,10

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

Hans jørgen Kristensen,

Bramclrup Bygade 71,
6100 Hadcrsler..

Tlf.71

Flyveplads-udvalget:
52 62 85

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

Trocls Lund, Vesterbo Vænge 48, st.
3500 Værløse, tlf.25 11 10 0Z

E-mail: troels.lund@rvebspeed.dk

Styringsgrupper:

79r

Kunstflyvning:
Pccr Hinrichsen, Parkgade 27, st.
6'100 Sønderborg,74 13 12 60
E-mail:Peer Gitte@stofanet.dk

Ur"t,yunings-Unionen
Fritflyvnings-Unionen

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

Frekvenskonsulent:
Jan Hackc, Lotusvej 13, Tune,
i1000 Roskilde, TIf. -+6 13 89 85

Methanol:

Sr.ær'emodeller:
Jesper Jensen, Cammelgård 11,
64.10 Augustenborg, Tlf. 74 45 23 90

Svend Fauerholm Christenscrr

E-mail: rcpscj-f usk@post.tele.dk

5262

Søgårdsvej 31, Ø. Skerninge,

V Skerninge, Tlf.

62 24 19 05

E-mail: fauer@get2net.dk
El-sr'ær'emodeller:
Pctcr Bech, Søndergårdsvej 43,
3500 Værløse,

Tlf.

4.1

48 28 08

E-ma il:peterhOhonre. in [orm i.conr

RC-unionens sekretariat:
Karen Larsen, Ilugmarken 80,

Lystup, Tlf. 86 22 63 19, f ax 86 2? 68 67
E-mail: sekretariat@rc-unionen.dk
Girobank 326-5366
Tlf. tid: \,{andag-torsdag kl. 15.30-17.30
Fredag/lørdag/søndag er telefonen lukket.
8520

IIC-rurioncns hjemmeside på internettet: n'rvrurc-unionen.dk
E-mail adresse til bestyrelsen: bestyrelsen@rc-unjonen.dk

Linestyrings-Unionen

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

ORIENTERINGFRARC-UNIONEN

Formand: Erik I(nudsen
Amagervej 66, 6900 Skjem

Tlf.:97 35
30

17 67

tlf. 98 56 98 09 /2I 2433 82

KLUBBER

9610 Nørager

Nye kontaktpersoner

E-mail:lat@aats.dk eller
www.viborgmodelfl yveklub. dk

Odense Modelflweklub
Jan Rindahl Hansen, Læssøegade 63,
5230 Odense M, tII. 6613 1292

Dansk Modelfl yve Veteranklub

ViborgModelflyveklub

Lars Thomsen, Hybenvej 9, Ravnkilde,

Vordinebors Model fl weklub
Thomas Petersen, Birkehegnet 11,
4850 Stubbekøbing,

tlf.55 44

10 60

Nyt tlf.nr.
Bjerringbro Mfk. kontaktmand
Jan Nielsen 8687 73 85/40 81 13 85
E-mai1:ullaknudsen@mail.dk

A-certifikat
1761 Claus Woetmann Pedersen,

Haslev Modelflyveklub

Orientering fra Styringsgruppen for kunstflyvning
Det har r'æret nodr.errdigt at t'h'tte Grena
cup fra den plarrlagte rr'eekr.nd til den 5 og
6 juni i stedet. Se oqs..l incll'r.tlelsen fra Grenå Modehln'eklub.
Så er dct tid iqen til at fa frisket kunstflyvnilesproer.rrnmeme op. I år skal der
flyves et nvt FAI program. De piloter og
domr-nerr., .ler har interesse for det program kr-uue med lbrdel deltage i dom-

merkurset / semirrariet.
Seminariet Lrliver igen afholdt i Falconkh,rblrens meget fine faciliteter, hvor vi vil
gennenigå manøvrerne teoretisk, og efteriblgende hvis vejret tillader det gå ud og se
manø\.leme i praksis. Der vil her t'ære
mulighed for at komme til at prøve at
domme for at se om det at vaere dommer

el en udfordring.
Kurset foregår d.17 april og begynder
kl. 10.00 med kaffe og lidt brød.
Tilmelding kan ske til Peel Hinrichsen på
tlf . 7 M31260 eller: peer-gitte@stofanet.dk.
Cod vind
Peer Hinrichsen

pa nettene er der fx cn plastlomme på udvendig side af posen hvor listerne kan findes. Det er vigtigt at man får afsendt artiklerne så snart man er færdig med at bruge
dem, ofte skal de bruges hver r,r'eekend, og

tænk hvis det var dig, som var nødt til at
aflyse et publikumsstævrre fordi sikkerhedsnettet stod og flød l-ros den forrige
bruger.
Udstillingssianden r.ar meget brugt sidste år og det er godt. Der er sædvanligvis
stor interesse ornkring den.
Net, skanner eller udstilling kan rekvireres ved at man henvender sig tii sportsudvalgets kontaktperson, Per E. Nielsen, St.
Røttingevej 8, St. Røtturge, 4733 Thppernøje, eller på tomcat@tdcspace.dk.

Sæsonen starter i F5F og F5B om kort tid.
Det første stæ\.ne er i Dronnilglund d. 1.

maj. Flere svenskere og nordmænd har
meldt deres ankomst. Næste danske stævne er i Frederikshavn, som er en del af
Eurotouren. Her plejer de fømæ\'nte svenskere og nordmænd, samt en del tyskere at
deltage. Inden sommerferien aflroldes der
stæ\'ne i Silkeborg. I mellem de danske
stær'ner er der planer om at drage til Tyskiand for at deltage i nogle af eurotourstævnerne. Forelobig er der tilsagn om Gommershein-r og Hannover. Stævnerne ligger
meget tæi, nren liøjdepunktet på sæsonen
er \\\l i F5B. Daumark sender et højt kvaiiiiceret og gtrdt tbrberedt landshold af
sted. Der er planer om dagligt at sende

RETNINGSLINIER FOR UDBETATING AF TIL-

m.m.

Sportsflyveudvalget kanbevilge tilskud til
stævner m.m., hvis det er godtgjort, at der
ikke er tale om ct publikumsstævne, hvor
der opkrær,es entr6 eiier på anden måde er
tale om et kommercielt stævne.
Ansøgningen om tilskud skal stiles til

Sportsflyveudvalget

og indeholde

en

oversigt over de basisudgifter, der ligger
til grund for arrangementet, og som man
søger tilskud til. Ansøgningen skal være
udvalget i hænde inden stævnet m.m. afholdcs, dog sencst 1. maj.

Sportsflyveudvalget bedømmer de
modtagne ansøgninger, idet der særligt fokuseres på de udgifter, de'r er nødvendige
for den sportslige del af stævnet.
Resultatet af Sportsflyveudvalgets behandling af den enkelte ansøgning med-

nere ntllTlrner af motlt--lf]n cnt.t.

at bevilge tilskud, skal der

Hvis Sportsflyveudvalget har besluttet

til

i meddelelsen
ansøger oplyses, hvilkc poster, der er

omhandlet af tilskuddet, og derfor skal

kunne dokumenteres, når der anmodes
om udbetaling af tilskud efter at stævnet
m.m. er afholdt.
Udlån af

artikler

I februar blev det foreløbigt sidste seminar
for stormodelkontrollantel aflroldt på

Fjeldsted Skovkro. Til de to seminarer var
tilsammen ca. 100 kommende kontrollanter mødt op.
Mødet startede med lidt historik omkrir-rg revideringen af certifikateme og

til

Husk at Sportsudvalget skal have din ansøgning om tilskud i hænde senest den 1.
maj. Husk at vi med glæde støtter sår,el
store som små, nye som gamle stævner,
som ikke falder ind under Eliteudvalget.

deles til ansøger.

lnfo fra Sportsudvalget

Certifikatseminarer

gennemgik den nye BL og tilbliveisen af

via
lvrvn'.i5b.dk , nlcn ntdre om dette i et se-

Fieniming Nielsen

skuddet.

grundene

rapporter Lrg billcder hjem

Pa el-stlrinqssrLrppens vegne

sekretariat, som derefter udbetaler til-

Ansøgning om tilskud

SKUD TIL STÆVNER

Nyt fra el-styringsgruppen

med medlemmer for benzin og lignende.
Af alle bilag skal det fremgå, at udgiften
har med det omhandlede stævne at gøre.
Anmodningen om tilskud og alle bilag
skal attesteres af Sportsflyveudvalgets
kasserer; der umiddelbart efter modtagelsen videresender dem til RC-unionens

revideringen. Lars Kildholt

denne og der blev diskuteret og stillet
spørgsmål til den. Tioels Lund, fra flyvepladsudvalget, gemremgik regler for placering af modelfll'vepladser, og udvalgets
arbejde med registrering af disse samt dialogen med SLV
Der var, til begge møder, medbragt en
de1 stormodeller som blev brugt som diskussionsgrundlag blandt kontrollanteme.
Der blev diskuteret livligt og forskellige
principper, og hvad der var godt og skidt
ved forskellige konshalktioner og installationer bler. vendt og drejet. Til slut blev de
punkter på godkendelsesskemaerne som
der var kommentarer til diskuteret i forsamlingen. Lars Kildholt har oprettet et
"forum i forum" på vores hjemrneside
hvor stormodelkontrollanter kan tilmelde
sig og stille spørgsmål til de øvrige brugere omkring godkendelse, materiale4 metoder og lignende.
I sportsudvalget er vi glade for at have
afsluttet et omfattende stykke arbejde, og
vi er især glade for den modtagelse det har
fået. Der har været kritik af arbejdet men
kritikken har r'æret konsh-uktir.og positiv
hvilket viser os at vi har ramt rigtigt men
at vi stadig har lidt at arbejde med på certifikaterne.
Vi glæder os til at skulle aflrolde seminarerne igen orn ca 3 år.
Vel mødt på flyvepladserne

Sportsudvalget.

Anmodning om udbetaling af tilskud

I sportsudvalget har vi tre siRrcrheelsnet,

skal senest en måned efter at stævnet er af-

to skannere og en udstiliingsst.rnd strrn

holdt, indsendes til Sportsflyveudvalgets
kasserer, der kontrollerer at der er dokur.nentation for de udgifter, der er nævnt i
tilsagnet om tilskud.
Dokumentationen skal være originale
regninger eller af attesterede afregninger

a1-

le klubber kan låne. Derr eneste ritlgift
klubben har, er viderefbrsendelscn til den
næste klub, som skal bruge artikleme.

Ved hver artikel findes en adresscliste
med adresser på de efterfolgeude l.rncre,
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Dronninglund afholder F5F/F5Bkonkurrence d. l-2. maj 2004
Vi indbyder til FsF/FsB udtagelseskonkurrencekonkurrence

i

Dronninglund,

som afholdes på vores flyweplads.

Der vil være mulighed for camping på
pladsen allerede fra fredag eftermiddag.

Der forefindes toilet på pladsen, samt

Vi vil forsøge at vise et bredt udsnit af

starter kl. 13.00.
Da det er et publikumsstævne skal de flyvende deltagere have A-certifikat og evenhlelle andre relevante certifikater.
Tilmelding kan ske til Bjørn Bayer,48 18

flywes F5B og F5F samtidigt.
Der vil være salg af mad og drikker.arer

05 26,

benyttelse fra fredag efterniddag kl. 16.00.
Startgebyret oplyses ved tilmeiding.
Tilmelding til "Rejseholdets" sekretariat
Peter Bech på telefon 44 48 28 08
peterb@home.

informi.com

Yderligere informationer fås kontakt
Flemming Nielsen, Tlf .98841278
eller f.d.nielsen@stofanet.dk.
IHUSK KONIROLMODTAGER TIL VORES I\]YE SUPER TIDTAGNINGSSYSTEM!

FALCON CUP

l-2 maj2004

RC-klubben FALCON indbyder til kunstfllvningskonkurrencen "Falcon cup" på
flyvepladsen i Veerst. Der vil blive flø1ei i
følgende klasser efter gældende regler:

F3A-FAI, F3A-Nordic, F3A-Sport (OBS!
Sport flyves kun om lørdagen), F3A-X
(Stormodel).
Det er muligt at campere på pladsen. I
klubhuset er vand og toilet, m.v. Ankomst

er mulig fra fredag eftermiddag. Der vil
blive arrangeret fællesspisning lørdag af-

købes på pladsen.

Det koster 25,00 kr. at deltage pr. dag.

Strømmen koster 25,00 kr. pr. telt eller
campingvogn.
Tilmelding kan ske hos:
Henrik Ovesen 86344952

opvisningen.

flyslæb

hetiansa@get2net.dk
Valter Hansen 86322542
dj

l

urs-hobby@stofanet.dk
Grenå Modelfly'veklub

Falken iviterer igen i år til svæveflyvedag på klubbens flyveplads ved Fuglebjerg.

Dagen vil som sædvanligt være reserveret til flyslæb, og alle indehavere af
slæbe- og svævefly opfordres til at møde op og hygge sig med denne herlige
form for motor- og svævefly'vning. Vi
forventer at de fremmødte piloter kan
styre deres modeller sikkert ned på en
travl modelfll'veplads. Men er du nybegynder i flyslæbets ædle kunst, vil der
være rutinerede piloter til at hjæl pe dig.
Vi forventer også at de medbragte modeller er prøvefløjet og flyvedygtige, da

l

]

,

lndbydelse til Grindsted OPEN
20 -23t5 2004

Alle landets svævefly- og trækpiloter inviteres hermed til Grindsted OPEN 2004 i
Kristi himmelf artsdagene.
Stævnet er som altid bygget op omkring

der erfaringsmæssigt er flittig flyveaktivitet og derfor ikke tid til alt for mange
eksperimenter.
Der vil flyslæbes fra morgenstunden

til kI.

Herefter åbnes pladsen for alle
former for modelflyvning så længe deltageme har lyst.
16.

Ved

kl.

l

ten.

Tilmelding til Mikkel Frank 75 557870,
mikkel.frank@mail.dk senest d. 25 april
Ved tilmelding oplyses:
Nar..n, telefon nummer/email, klasse du

medbragte kødstykker. Øl

op;

vand sæl-

ze-, sølv- eller guldmedalje ved at preestere en fri svæveflyvetid på enten. 30, 60 el-

ges hele dagen.

Tilmelding er ikke nødvendig. Kontaktperson er Poul Møller 20 2610 53

ler 120 minutter. Den bedste tid under
l

Hygge

hygge og atmosfeere med svæveflyvningen i centrum. Vi har ændret lidt på konceptet, og fjemet konkurrencemomentet.
Der er dog stadig noget at kæmpe for, bare

ingen at konkurrere imod, men derimod
mange at kæmpe sanunen med. Det vil
nemlig være muligt at opnå enten enbron-

middagstid sælges der pølseq, og
18 er grillen klar til at stege evt.

ca.

flyvea RC nr., kanal nr., klub., Deitagelse i
fællesspisning lørdag aften.
Startgebyret er kr.150,-, for F3A-Sport dog

klubbens medlemmer).
Der er fine campingmuLigheder med
vand og el. Derudover har vi et klubhus
m. overdækket terrasse, køkken og toilet.
Der vil blive tændt op for grillen lørdag aften, hvor der så vil være mulighed for at
grille sit medbragte kød. Vand og ø1 kan

e-mail: b.bayer@get2net.dk, inden

Svæveflyvedag for
20. maj2004

(20/5

kan pladsen også benyttes på lige fod med

middagspause. Pub[ikumsopvisningen

drikkevand i begrænsede mængder.
Fælles morgenmad kl.9.00. Briefi-ng kl.
9.30, og første start kl. 10.00. Der flyn'es efter gældende regler. Alle er velkomne. Der

på pladsen. Kom og r'ær med. Det her
drejer sig om flyvning og om at have det
sjovt sammen. Banen er opstillet til fri af-

Pladsen åbnes den 21/5k1.1.4.00

hvad fl1'vrLing med fjemstyrede modelfly
er. Dertil behøver vi også hjælp fra andre
kLubber. Vi håber at vi i fællesskab kan 1ave en god og fomøjelig dag, både for publikum men også for alle deltageme.
Del rnå flyves fra 10.00 til 17.00, med en

helitræf

årets Grindsted OPEN tæller, så man har
altså op til 4 dage at forsøge sig i.
Man kan også bmge dagene til at starte,
eller komme videre med sine Radio Svæveflyve Diplomer, flyve en distancetur el-

kunkr.100,-

21.-23. mai2004

ModelflyveopYisning i Slangerup
Søndag d. 16. mai2004
Radioflyveklubben indbyder hermed til

Vi i Grenå Modelflyveklub vil geme invitere dig og din familie til en hyggelig weekend. Weekenden vil foregå i en afslappet
atmosfære, med masse af hygge, og tid til

modelflyveopvisning på modelflyweplad-

at hjæ1pe hinanden.

(Indkørsel fra hovedvejen mellem Slangerup
og Frederikssund).
Opvisningen foregår søndag d. 16. maj
2004fra kl. 13.00-16.00. Der tages entr6.

hrvitationen gælder alle heli-piloteq, bå-

ler få pudset sine flyslæbs-kundskaber af.
Vi arbejder på at få flyvemeteorolog Søren Bork Petersen ti1 at komme forbi fredag aften og give et foredrag omkring termik og meteorologi.
Lørdag aften arrangeres fællesspisning.

de de mere erfame, samt de piloter, der
behøver lidt motivation, eller en mindre
justering af modellen, for at få det til at
fungere optimalt !

under "aktiviteter" kan man finde mere
ir.rJormation om stævnet. Man kan bl.a.
finde en liste over de personer, som har til-

sen ved speedwaybanen i Slangerup.

JZ

På vores hjemmeside wvt'w.nuseme.dk,

meldt sig dette års stæ\'ne, og hvad mere
vigtigt er, hvilke frekr.enser de benvtter. Vi
beder om at de frekt-ens€r rrlcln tilmelder
sig med også er aktuelle ved stær'nets
start. Skifter man lrekvens i mellemtiden
så giv os venligst besked, da vi ellers ikke

kring frokostpausen. Du er også velkommen til at forhåndsannoncere, hvad du

nal, da vi allerede en uges tid før stævnets
start laver freklensfbrdelingen, så folk har

kommer med, så vi kan skrive det ind på
EFK87 webben. Så ved folk, hvad de går
glip af hvis de ikke kommer!
Derudover vil der være lidt småkonkurrencer og overraskelser samt masser af fri
flyr^i.g i løbet af dagen.
Lørdag aften holder vi grillparty med

muligired ibr at skifte til en mindre brugt
frekvens. Du kan læse mere om vores frekvenspolitik på hjemmesiden.
Campingpladsen er selvfølgelig åben,
med både vand og mulighed for tilslutning til el. Der vil være mulighed for bad i
en nærliggende idrætshal. Fællesgrillen

efterfølgende aftenflyrning. Vi har fået
udendørslys på klubhuset og herover ladeskinnneme. Flyvepladsen åbner klokken 9.00 for fri flyvning, og der er er velkomst og briefing klokken 10.00.
Der er mulighed for at slå et lille telt op, så
man kan overnatte lørdag-søndag. Telte

tændes selvfølgelig op hver aften til fri afbenytteise.

være taget ned igen søndag inden kl.

kan love du får lov at benvtte den nye ka-

Prisen for alt dette er 50,- pr. dag eller

kan slås op efter 18.00 om lørdagen og skal

Vi håber at se dig, og evt. din familie til4
dages hygge, afslapning, spænding, ople-

10.00. For ovematteme er der morgenbrød
og kaffe/the søndag kl. 8-9.
Der er 220V på pladsen. Der er vand i begrænsede mængder, og der er toilet.

r.elser og sidst, men ikke mindst, en masse

Yderligere oplysninger kan fås ved hen-

flywning.

vendelse til Klaus Christiansen på
klaus@rc-soarer.dk eller telefon 51217683
eller på vores webside wwwefk8T.dk

150,- for alle 4 dage.

Tiimelding til: Bjame Sørensen
7533 60 39

/

bjs@nuseme.dk

--:

E

reservefrekvenser.

M.v.h. Bjarne Sørensen
Stævneleder

store Elektrofl yvetræf
22-Zl. mai2004
' Fly-For-Fun
o Opvisning
. Aftenflyvning
. Kom og vis hvad du har brygget på i

.

på pladsen. Kom og vær med. Det her
drejer sig om flpming og om at have det
sjovt sammen.
Banen er opstillet til fri afbenyttelse fra
fredag eftermiddag kl. 16.00.
Startgebyret oplyses ved tilmelding.

Tilmelding

til

"Rejseholdets" sekretariat

STEM!

/ MfkNuseme

Grenaa Cup

EFK87s

o

samt drikkevand i begrænsede mængder.
Fælles morgenmad kl. 9.00. Briefing kl.
9.30, og første start kl. 10.00. Der flyves efter gældende regler. AIle er velkomne. Der
flyves F5B og F5F samtidigt.
Der vil være salg af mad og drikkevarer

peterb@home.informi.com
Yderligere informationer fås kontakt Jan
Abel på telefon 98 43 48 72 eller mail@elfly.dk.
IHUSK KONIROLMODTAGER TIL VORES NYE SUPER TIDTAGNINGSSY-

lemmer. Modeller som medbringes.

/

Frederikshavn MFK indbyder til F5F/F5B
udtagelseskonkurrencekonkurrence og
Eurotour i Frederikshavn, som afholdes
på vores flyveplads.
Vi forventer også at se både lyske og
svenske toppiloter til dette tradtionsrige
stævne. Der vil være mulighed for camping på pladsen allerede fra fredag eftermiddag. Der forefindes toilet på pladsen,

Peter Bech på telefon 44 48 28 08 eller

Ved tilmelding bedes følgende oplyst:
Navn, adresse etc., Fon'entet antal deltagende dage, Antal deltagere,/familiemedFrekvenser

Frederikshavn afholder lnternational F5F/FsB Eurotour konkurrence 5.-6. Juni 2004

5.-6. juni2004

Stormodeltræf Brande
4.-6. juni2004
Brande Modelflyveklub indbyder

til

Stor-

vinter

modeltraef på vores plads engebækvej 51

Eleclric Flight bussen fra Frederikshavn kommer også.

Brande.

Grill partv
Hermed indbvder EFK87 til det årlige forårstræf pa vores flr.r'eplads i Måløv.
Caf6 87 r'il som sædvanligt være åben,
så det vil r'ære mu[gt at købe forplejning
på pladsen i løbet af hele stær'net.
Tiaditionen tro, r'il r-i tilstræbe at lave en

opvisning lørdag eftermiddag, hvor der
kun vil være et fly i luften ad gangen. Formålet er at give folk mulighed for at vise
deres modeller frem til beundring og inspiration for andre. Har du lvst til at deltage i opvisningen opfordres du

til

at skrive

lidt ned om den pågældende model, sa dine modelflyvekolleger kan få et indblik i

Hovedvægten er som sædvanlig lagt på
modeller overT kg, men mindre fly er også velkomne.
Pladsen er åben fra fredag d. 4 juni, der
er strøm 230 volt, vand, toilet og velassorteret kiosk. Camping 40 kr. pr. person, 1ørdag aften er der festmiddag og musik i teltet. Pris 120,00 kr. pr. voksen, bøm under
10 år 50,00 kr.

Kom og vær med, så vi alle kan få et
hyggelig stævne. Meld jer til i god tid og
senest d. 28/5-2004 til Formand: Bjame
Christophersen.
MaiL Bjamec@ compaqnet.dk, oplys om

hvor mange

I

kommer + tilmelding til

spisnin g Mob il: 2343405I

tekniske data samt dine oplevelser og erfa-

Mange flyvske hilsner

ringer. Opvisningen vil blive lagt ind om-

Brande Modelflyveklub

Grenaa Modelflyveklub byder atter velkommen til Grenaa Cup - en kunstflyvekonkurrence i klasseme F3A-FAI, F3ANordic, F3A-Sport og F3A-X på modelflyvepladsen i Grenaa Enge. Resultateme fra
Grenaa Cup tællermed i kampen om Danmarksmesterskabet.

Lørdag er der briefing klokken 9.30, og
herefter flyver vi tre runder F3A-Sport to
runder F3A-FAI og to runder F3A-Nordic.
Søndag flyves tre runder F3A-X, to runder
F3A-FAI og to runder F3A-Nordic.
Konkurrenceme gennemføres, hvis der
er mindst to i hver klasse. Det er muligt at
campere på pladsen (campingvogne, der
bruger strøm, betaler 25 kroner for hele
weekenden), og man er velkommen til at
komme allerede fredag, hvor klubben om
aftenen sørger fog at grillen er varm. Lørdag er der fællesspisning, som man melder sig til samtidig med, at manmelder sig
til selve konkurrencen (pris oplyses ved

tilmelding).
Tilmelding til Frode Jensen p åTlf 86 33 42
JJ

tiimelding er 27. maj Startgebyr er 150 kr. dog kun 100 kr. i Sport og X.

99. Sidste frist for

BEMÆRK! I Modelflyvenyt fra februar
2004 er der angivet en forkert dato på Gre-

naa Cup. Datoerne
de korrekte.

i denne indbydelse

er

Vi ses!
Grenaa Modelflyveklub

50 års jubilæum Haderslev
sidste weekend i juni 2004
Hadersler.Modelfly'veklub kan i år fejre 50
års jubilæurn, samt fejre, at klubben har
r,æret på sin nuværende flyveplads i 30 år.
Klubben vi1 markere dette i forbindelse
mcd kammeratsskabsstærme sidste weekend i juni.
Klubbens skønne beliggenhed forbedres i år ved, at det gamle søområde af am-

"Filskov Helibatic hos SMFK"
12. juni 2004
På SMFK (Greve) flyveplads, Greve
Centen'ej 50, 2670 Grer,e.
Briefing:0930
Debriefing senest 1800.
Tilmelding tii 4020 0023 eller
lars@sivertsen.dk, scncst d. 8.april.
Der kan camperes og flyves på pladsen
fra d.11.juni. Ved tihnelding opgives
navn, Frq, RC-ntimrner; klasse:
. Helibatic Light
r Helibatic Sport
. Helibatic FAI
o Helibatic 3D.
Manør,rekatalog kan hentes på:

lvwlr'.oy-filskov.dk
Pladsens beliggenhed m.v. findes på

tet er ved at blive genskabt, og i løbet

afju-

ni vil blive genindviet. Dette vil helt sikkert blive ti1 gavrr for klubben, idet der vil
blive gode gå-muligheder omkring den
genetablerede sø med gode stianlæg.

Visse ulæmper vil det dog også give,
idet der fra myndighedernes side er stillet
skrappere krav til støj og overflyvning af
området, det skulle dog r'ære til at leve
med. Vi er ligeledes i besiddelse af et godt
klubhus med de nødvendige faciliteter
som el, vand og gode toiletforhold.
Jeg vil slutte af med at fortælle, at klubben søndag den 27. juni vil lave en mindre
form for opvisnirg, og til dagen prøve at få
samlet så mange af r.ore medlemmer gennem tiden som muligt for at markere da8en.

Haderslev RC Modelfllweklub
Hans Jørgen Kristensen
Formand

RC-UNIONENS hjemmeside:

lvn'w.rc-unionen.dk
Startgebyr Kr. 100.00 betales ved brie-

fi.g

dag eftermiddag. En velkomstkomite vil
tage imod dig og din familie sarnt anvise
dig plads. Klubbens faciliteter står til rådighed hele weekenden med vand, strøm
samt toilet.
Fredag aften: Vi tænder grillen og alle der
har lyst, er velkomne til at lave stævnets

første improviserede festmiddag. Medbring selv grilimad.
Festmiddag lørdag aften: I lighed med
tidligere år, aflrolder vi lørdag aften en fæl-

les festmiddag omkring klubbens store
grill. Middagen består af grillkød, kartoffelsalat, salat, brød m m. Middagen er gratis, (ekskl. drikkevarer) det eneste du skal

er at tilmelde dig til denne festmiddag inden lørdag klokken 12.00. Klubben
vil selvfølgelig veere leveringsdygtig i øl
og vand samt gode vine tii konkurrencedygtige priser.
Kioskudsalg: Hele weekenden vil der være kioskudsalg i form af is, pølser, ø1, r'and,
vin, kaffe, chips m.m. Mod forudbestilling
gØre

kan vi levere morgenbrød/smør,bådelørdag og søndag morgen. Vi vil gerne opfordre til at støtte vores kioskudsalg loyalt, da
det er her vi gerne skulle få dækket nogle
af vores udgifter ind!
Tilmelding: Hvis du allerede nu er interesseret i at deltage i vores Warbird Tiæf, vil

vi gerne

at du lige giver os et praj. Du kan

tilmelde dig træffet ved at kontakte:

Kim G. Christensen, telefon:

PS.: Der kan deltages i 2 klasser,

lt'is 3D

er den ene!

M.v.h. SMFK
Lars Sivertsen

Warbird Træf

r9.oG20.luNr -2004
i år aflrolder Midtjysk Modelflyve-

Igen

97102635

email: goetche@webspeed.dk
Vel mødt og med venlig hilsen
Midtf ysk Model Flyveklub.

klub Warbird Træf på flyvepladsen ved
El Træf hos KFK

Søndag 13. juni 2004
Københavns Fjernstyringsklub (KFK) ind-

byder hermed til El Træf på KFKs flyveplads i Soderup nord for Fløng. Pladsen
åbnes ki. 9.00 for fri flyvning. Eneste betingelse er, at du er medlem af RC-unionen. Der vil blive oprettet senderdepot.
Flywepladsen er 110 x 90 meter, og der er
en fasi bane anlagt som krydsbane på 70 x

lyst til at
komme og få en hyggelig flyvedag ud af
det. Koordinator på dagen er Frank Mogensen. Der er mulighed for at købe ø1,

40 meter. Vi håber, at mange har

vand og pølser, som kan ristes på den sto-

re grill. Hobby World kommer med den
rullende butik.
Ønsker man at ankomme lørdag for
camping er det muligt, men giv venligst
besked til kontaktpersonen, Jørgen Holsøe

tlf. 45 88 65 18 eller
e mail jorgen.holsoe@image.dk
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Skinderholm, Skinderholmvej 26, 7400
Herning. Alle slags fly er velkomne.
Tiæffeh En rigtig hyggelig weekend med
masser af fly'vning, sociait samvær samt
hygge! Vi har ikke sammensat noget decideret program! - der er ingen store konkurrencer, så derfor kan man ikke vinde
noget særiigt. Til gengæld kan du r'ære
sammen med en masse piloter fra nær og
fjern - også med uderdandske piloter. Der
vil være fri flyvning hele weekenden. Det
eneste der er programsat er; flyveopvisning lørdag den 19. juri fra klokken 13.00
til klokken 16.00. I dette tidsrum vil vi gerne se så mange fly i iuften som overhovedet muligt, så publikum kan få et par rigtige fomøjeiige timer. Til gengæld r.il Midt-

jysk Model Flyveklub så kvittere med gratis festmiddag, lørdag aften! Du kan deltage med alle slags modelfly men er du i besiddelse af et Warbird modelfly ser vi selvfølgelig gerne at du medbringer dette.
Camping: Der vil være mulighed for at
campere ved flyvepladsen allerede fra fre-

El-sommerlejr hos RC klubben
FALCON 5.- 10. Juli (uge 28)

Efter at have holdt en pause, indbyder vi
igen ti1 sommerlejr for elektrofly.

Er du interesseret i elektroflyvning, og
har du lyst til at møde andre med samme
interesse. Uanset om man er ny indenfor
el-flyvning eller har mange års erfaring, så
er alle velkomne til at deltage i en uge,
hvor r'ægten vil være lagt på hyggeligt
samvær, og de aktiviteter som vi nu har
lyst til.
Lyder det som noget for dig, sa meld dig
til sommerlejr hos FACON i Veerst.
Vores adresse er: Varregårdsvej 12, Veerst

6600 Vejen. Se også RC-unionens klubhåndbog nr.:64
Sommerlejren løber fra mandag til 1ørdag. Har du ikke mulighed for at komme
hele ugen, er du også velkommen til at
deltage de dage der passer dig.
På pladsen er der gode campingfaciliteter med: 220 V, toilet og vand. Mens varmt

bad er pa clcn nr-'riigqer-tric :i-.trli:platls. I

klulrhuset cr tlcr l.rgrur:l: kitr:kucls.r1g,
og i "carlrortcir" cr tirr il \ larlt'skilure.
Dcltagcrscl'r r': I)irtr:cr'. kr. 5t),-/d.rg eller
kr. 300,- itrr irclc r-igen. Lecls.rgere, kr.
25/rlag cllcr. kr.. ii[r.- itrr hcle uger.r.

Rh/K

25 års jubilæum
i Ribe Modelflyveklub
2 l. august 2004
Abent hus i Ribe Modelfl1,r,ek1ub i arrledning af

klublrens 25 iirs jubilæurn. Alle er velkomnc
- fly, helikopter; el el-

Sporgsnrai og tihlclcling rettes til Mlk-

kel Fr.rr,k: ;a -i ;S 70,
rnikke l.fr'.rnk ? nr.ril.dk ,
e1lcr .\r'nc LL.r\ .1r1: 73 36 05 97 ,

le.r br;endstof, dog
har vi ikke stormod-

a-lcrr ad.0 r tjcn-net.dk
Gcrne i soi-l tid, clog serrest d. 20 juni!

e.ltilladelsc.

Fra kl. 12:00 er dcr fri

flyrni-ug,

'

4f^

EIBE ,\)S
C,_ -rr')r

f.1ll1rnjagt,

santt dir'. srna kotrkurrencer.

Til aftcn er der

helstegt
pattegris, brød og salat for'100

kr. Ribe Modclflyveklub

giver

drikkcvarer.
.10/8{4
til
Tihnelding til spisrring, senest
Flernrning Nielsen
flernrring.n@.I 2move.dk / Tlf . 75131787
Dcr r.il r,ære mulighed for at sætte campilgvogn eller telt op, dog hverken v.rud
e1ler e1. Vi hal bcstilt somrnen,ejr - 25' og
svag vir-rd.
Vel mødt

o
a

.r

Det er nu

l0

a
gtFh i

:J ir

r

Tjel<

ån siden sommenlejnen på Fgeskov startede, så Nuserne en

stolte af at kunne indbyde til lubjLæums Sommeriejr med massen af
ovennaskeIsen

også stævne-

SommerLejren fo:eEåli en afslåppet atmosfære, med en
god pontion hygge fo: 5åde piloter og famil.ie. Der er rig
muLighed for udf[ugtei tii seværdigheder elLen aktiviteter både
tiL tands og vands. Se nog.e af t'lbudene på vones hjemmesidi,wæ
eller kontakt os fon infoimaticr. Traditionen tro invitenes den
fredag aften til festaften fon Le;^e:s deLtagene,
Flyvning foregår på pladsen, hvo: ier en anlagt 2 græsbanen
hvonfra den kan ftyves med aLre siaEs rocelLer Pladsen en også
godkendt tiL

stor-modellen

,J-

+.

kalenderen
sid e 49

,,.ttr*t

Camping pLadsen er åben fra fredag efteinrddag, oq der vil være mutighed fon at blive
tilsluttet eL. EadeforhoLd forefrndes på er ræiilggende jdnæftshaL..

I

vi han et begrænset antar p.adser på sommenlejren, opfot'dnes
tiLmelding snanest muligt. 5a vil du/l sikre dig/jer en plads
på sommerlejren 2004, så koirta<t Ctto. Pt jsen for dettagelse er
Kr: 25,00 pn oveFnatning (strøm 5,- pr. enhed/døgn),
Børn undei 12 ar, gratis.

Da

til

OttoNielsen

75338446otto.nieLsen@europe.[ego.com

35

i

Dino Hobby i Lyngby har fra Niimberg Messen

Rebelove familien har fået yderligere et medlem

rnange spændende nyheder med hjem.

form af en X{ight (ill. 11) version der både kan
monteres med en brændstof motor (8 - 15 ccm) eller en el-motor (fx en AXI 4120114 motor samt 16
celler og en 14 x 16 propel). Spændvidden er 156
cm og den veier i elektroversionen 2,5 kg. Vingen
er i denne version i et stykke.

Graupner har lanceret et nyt anlæg, MC-19 (ill. 1)
som minder meget om MC-22, dog med færre mikserfunktioner. MC-19 der også kan sende på Super
PCM koster kr 2695,- som løs sender, eller kr.
3595,- som anlæg med en sen'o.
Graupner har relanceret BO 209 MONSUN (ill.2)
som mange sikkert husker fra sidst i 1970'erne. Nu
er den blevet en ARF-model, spv 1580 mm. der
endvidere også leveres som sæt med en OS FS 52
Surpass, pris hhr.. kr. 1295,- eller kr. 3195,Endvidere kommer Graupner med en ny serie højt
ydende COMPACT-BRUSHLESS motorer (ill.3) i
veegtklasser fra 42 gram til 950 gram, og fra 4,8 volt
til 30 volt. Pris fra kn 745,Dino Hobby sender gerne gratis DANSK brochure
materiale på CRAUPNERS ARf modeller og nyheder. Se mere på wwwdinohobbydk

Hos Hobby World har vi købt et par aftrækkere
fra GWS (ill.4). Aftrækkerne trækker let tandhjulene af mindre elmotorer og gør det nemt at ændre
gearingen eller udskifte en udslidt motor. Aftrækkerne kan købes i to størrelser. Den mindste passer
fint til de helt små indendørsmotorer og den lidt
større kan trække tandhjul af en 600 motor. Begge
sæt leveres med 4 stifter, så de passer til forskellige
akselstorrelser. Prise'n er i nærheden af 70
sæt. Se mere på rtrlrr'.hobbl-rvorld.dk

kr pr

Electric Flight Equipment har netop introduceret

Alfa Model. Folkene bag dette firma har en årelmg
erfaring i fremstilling af modelfly af depron. Deme
nye serie er lavet i den sidste nye teknologi hvor
en helt ny serie modeller fra det tjekkiske firma

depronen er overfladebehandlet så den er blevet
meget mere modstandsdygtig overfor småknubs.
På særlig udsatte steder, fx på undersiden af krop-

pen er der forstærket med et tymdt stykke ABS.

Modellerne leveres færdigmalet og næsten færdigsamlet. Kun få limninger samt montering af servoer, trækstaenger og motorsæt udestår. Fra samme

firma leveres også et motorsæt bestående af Speed
300 med et 5:1 gear, propelnar', malet APC propel
og en 8Aregulator (SMM 08) komplet med guldstik. Dette sæt monteres blot med 3 skruer. En 7 celles akkupakke anbefales fx KAN650, KAN1050 eiler SANYO 500AR. Altemativt kan 2 LiPo celler anvendes. Modellerne vejer flyvefærdig med dette
set-up mellem 360 og 420 g. Dog vejer Ta 183 450 510 g. med 7-8 celler. Focke Wulf Th 183 (ill. 5) ieveres incl. fanenhed med stator af kulfiber samt en
Speed 300 6V Denne enhed er allerede monteret i
modellen.

Agressor 240 (ill. 12) er en 2 x 2 meter F3A model
som er designet til F3A,3D eller som en meget imponerende allround model. Den er lagt ud til en 25
- 40 ccm motor og har en flyveklar vaegt på 5 - 6
kg. Hele modellen er opbygget i balsa og krydsfiner og har en 2-delt vinge, der gør den nemmere
at transportere. Moiorcowl og hjulkåber er i indfarvet glasfiber mens understellet er i aluminium.
Topmodel CZ har også en serie meget flotte elsvævere og her er Thermik Dream (ill. 13) den sidste nye. Den har en spændvidde på 3 meter og en
flyveklar vægt på 2,6 kg. Krop og vinglets er i hvid
indfarvet glasfiber. Vingen er 3-delt og har både
kraengeror og flaps. Den erbygget i skum/balsa
med glasfiber forstærkning og har et S7012 profil.
Sideror og profileret haleplan er opbygget i balsa.
Som motor anbefales en MEGA 22 /30 /2 med et 2:1.
gear og 8 celler alternativ en Phasor 4513 og 10 cellen
Fælles for disse Topmodeller er at de leveres i en
meget høi finish, færdigbekleedt med Oracover,
desuden medfølger alle fittings, dekorark samt udforlig byggevejledning med mange illustrationer

Alle modeller kan ses på producenternes hjemmeside: rnvrs.alfamodel.cz samt
u'wn'.topmodelcz.com og forhandles i Danmark af
Electric Flight Equipment wwwel-fly.dk
Rotordisc'en fortæller om disse nye ting på hylderne. Model Avionics "Throttle Jockey Pro" RCHelikopter Speed Governor (ill. 14), er en lille kompakt omdrejnings regulator, den kan være i selv
den mindste helikopter. Læs den meget udførlige
beskrivelse på: www.rcmodels.org Pris: Kr. 595.00.
Den findes i 2 forskellige modeller, "Throttle Jockey" koster kr 495.00
"Model Helicopter AEROBATIC" (ill. 15) en rigtig
god bog der fortæller alt om opsætning af sender
og helikopter, og hvordan mm kommer i gang

med at træne på kunstflyvningsmanøvre. Bogen er
på engelsk. Vi har 3 bøger "Bogen man bør have" "Bogen man ikke kan undvære" og denne her er
"Bogen alle seriøse helikopter piloter må have" så
træning til "Filskov Helibatic" går som en leg! Pris
kr.200.00
HT-PV0068A "Collective servo tray" (ill. 15) er en

De øvrige modeller i serien er Focke-Wulf Fn'
190A-8 (ill.6), P51D Mustang(ill.7) , F.lU-1 Corsair
(ill.8) og P-47D Thunderbolt (ill.9).

I slutningen af

2003 har Topmodel CZ

res model sortiment.

Bullit (ill.

udvidet de-

10) er en Deltamo-

del beregnet for 2 - 4 ccm motor og en spaendvidde
på 84 cm. Den er konstrueret med høj fart for øie

samtidig med at den kan udføre de fleste kmstflyvningsmanøvren Modellen er opbygget i balsa
med enkelte krydsfinersforstærkninger. Den lette
konstruktion gør den også velegnet som elekiromodel. Ønskes en 5,5 - 10 ccm motor monteret kan
det ske i en Bullit 50 som har en spændvidde på
110 cm.

tuningsdel i aluminium til Raptor 30 og 50. Den leveres samlet med kuglelejer i farveme sort - blå og
mørk li1la. I samme serie findes utrolig mange flotte tuningsdele i aluminium til meget fordelagtige
priser. HT-PV0068A koster ki 380.00
Ombygnings sæt til CCPM styring (ill. 17) til alle
Hirobo Eagle Freya modeller, med ny metal Swashplate, alle skub/træk stænger og styre vinkler. Pris
kr. 1495.00
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\ier:dens forste

tlyvning for hundrede år si-

den var mecl en pusher,
re det igell?
Teg
Linesty,rings-Unioncn (CL-Unionen) er dcn
illr ninq
med Iincstr,rcdc modelf lt:
Utrioucn t'r tilsluttet Kongclig Dau:k.\t'rrrklrrb (KDA) os Fdcl6r.rtion
^eronautirlrr!.
Intematiouale'(FA[).
danske larrdsor5;anisation fur modcJ

Arskontirlgentet for .rr
Senior

nr/l\1I:N:

Jurrior

n/l\,1fN:

200 1

:

u/\lF\: 25t1,- kr.
kr. u/\1F\: 1(10,- kr.

.125,- kr.

225,-

Medlemskab k.rn oprrrr r c,rl herrvcntlclse til
foreningt'ns k.rssercr, cllcr vt't1 inclmelclelsc i
cn af rlc klubber, rler cr tilslrrttet unioncn.
Unionens rveb-adresse:
u rvrr'.mocleltlrr ning.dk
POST BEDI]S

SE\DT'fIL

Unionsformand:
Ole Bjerager

Holl;utclcrcll'bct

1, 3.tv

2300 Kobcnhavn S

'Ilf:3257-l(X)l
E-mail: bjer.rger@get2net.dk

har

i mange

Per Sauerberg

hvorfor ikke gø-

år r'æret fascileret af

pushermodeller. I 1972 lavede jeg cn tearnr acer soln vist på billedet. Det r,ar med cn
Dilu mk.1 motor og den fløj faktisk virkelig godt. Jeg havde den rned til de engelske
mesterskaber i 1973 hvor t-1erc pikrter, bl.a.
Paul Bugl prø\rede at flyvc dcn.
Senere i 1999, har leg lavei og fløjet en, i
en mere ekstrem rldga\/e med en hot mr>
tor. Det var faktisk kun en "motorgondol"
med lidt areal Llden om. Konceptet virkede, men det kræver for meget ticl at gøre
modeltypell færdig til virkelig konkurrencebrug. Så det projekt er foreløbig dlopPei.
En dag så jeg ct billede af en ægte Good
Year pushel fra 1949. Lai,,r'rencc Institutc of

Teclnokrgl, havde lar.et og faktisk fløjct
min "drr;mmemodel". |eg spurgte mig for
om tegrirlger af originalen og har nu endelig fået dem. Ligheder-r er slående til den
model jeg byggede i 7972. Og prør' så lige
at se nummeret N138C

Kasserer:

sai

138 Cornet

!

Min klub hedder

bliver mirr nye CY model. Dct er
l;enge siden jeg har bygget ny model og

Så dette

den gnrnle skulle lige aflives før'st, så der er
plads pa hyidcn.
Rcglelne forcskriver standardpropel og
motor. Det er s;i vidt dct eneste problem
der cr.

Hvis man vil anvende standardpropei
er det nødvendigt at vende filotorens omdrejningsrehring. Marl kan ikke sådan lige
gå hen og købe en 7x6 pr,rsherpropcl.
Så hvis jeg kan få en dispcnsation til .rt

bruge standardmotoren med et nyt hr.rl i
rotoren, så har jeg den nyc model klal'pa
papiret.

Det kræver så også lidt tilvæmring at
skulle turne motorell med venshe hånd,
men hvis alt komrner til alt, kan Jørgen og
jeg

1o

bytte plads.
Vi ses i cilklcn.
Luis Petersen

Tegningen skal ganges rned faktor 7
for at få en modelstørrelse, der passer til

P.S.

Good-Year.

!

Sonde.rkær 266
Zlc)0 Billund

]'lf.

75 35 36 0+

Erlail:

s.rucrlrerg@nrobilixnet.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Iluben Sonne
Skolegatle 6-l
7{00 Hcrning

TIf:97211106
E-rnail: ruben@model f lvvning.dk
Carsten S. Jor;;ensen
[-arrggadc 1B l tv
9000 Aalborg

tlf:

9877U3f11

E-m.ril: carstensj@stofnnet.dk
Aage l\iibcrg
Sondergaardsvej 30
2-100

Herrritrg

Tlf:97209737

Regeludvalg:
Jcspcr Buth Ilasmussen

Almavcj li
9280 Storvorde
Tlf. 98 31 91 98
buth@modcl flyvning.dk
Unionens gironummcr: 5 20 87 69
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Konkurrencekalender
Dato 2410412004
\/årkonkurrcnce Øst.
.\mager fælled kl. 10:00
KLrsser:

Mini

Speed, G-y og Dieselcombat

Kontakt:
Jens G. jens.geschwendtner@privat.clk

Dato19l09l2004
Høstkonkurrence Øst.
Amager Fælled kl. 10:00
Klasscr: Mini Speeci, G-y og Dieselconrbat

Kontakt:
Jens G jcrrs.geschrrendhtr,r@privat.dk

21,34',

39
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Fritflyvningskalender
n

Urttl,ru

ings- Un

ionen

Danmarks eneste FAI anerkendte
fritfl vvningsorganisation. Medlem af KDA.

Kontingenter for 2004:

Scnior
Junior
Intro-medlem
Abonnement alene

inkl, forsikring
250 kr. inkl. forsikring
150 kr. inkl. forsikring
450 kr.

250

kr MFN+FFNYT

Unionens adresser:
Web-adresse; u'ww.

ff

u.dk

Formand (og post til):

17.--1,8.

april

10-startskonkurrence,alleklasser.Eskildstrup.

23.

april

STOR MODEL træf. Skiern Enee

1.-2.

rnaj

Traditiclnskonkllrrencen i Miiniirgo, Italien.

2.

maj

Vårkonkurrence Vest, Kongenshus Mindepark

1,4.-1,6.

maj

Begynderweekend, Hjelm Hede ved Skive.

Old timcre og .rnd rc in ti'rcssere?e

21.-23. maj

Vsechori ljekkiet.

26.-27. juni

Jyllandsslaget. Kongenshus Mindepark

3.

jull

Scania Cup, Rinkabv Sverige

Månebakken 5, Dalby
4690 Hasler', Tlf.: 56 39 85 95

5.

juli

Nordic Cr.rp. Rinkaby, Sverige

erail:

5.-9,

iuli

Sommerleir. Hjelm Hede.

Tom Oxager

oxager@dalbynet.dk

Næstformand:
Hugo Ernst,Ægirsvej 38
7000 Fredericia,

Tlf:75 929293

25.-2. juli /irugust E\{,
5.-7.

aulilrst

Buzau. Rnmænien

Poitor.r.

Frrnkrig

e-mail: hemt@post1 2.tele.dk

Distriktsleder Øst:
Steen Agner, Gl. Havnevej 10,
2670 Greve,Tff.:43 90 51 03

e-mail: s.agner@mail.tele.dk

74.-15. august

D\I. Eskildstrup

20.-22. august

S.rlzland Cup, Stassftrrt. Tyskland

2.-5.

Eifel Pokal. Tyskland.

september

1U.-19. septemlrcl

Stoneherrge Cup. Englancl

19.

september

Hostkonkurrence Vest, Skjern Enge

3.

okt

ober

20 st.rlter

Webmaster/FFilYT:

17.

okt

ober

Høstkonkurrence Vest

Jens Borchsenius Kristensen
P.S. Krøyersvej 28A

7.

november

Distriktsleder Yest:
Kristian Hastrup Andersen
Ruholmvej 4, Vitten,8382 Himerup
Tlf.: 86 97 01 ?2
e-mail: post@hastrupconsult.dk

fol chuckgliders og katapultmodellcr ved Albertslund.
KontJkt L.rls Buch fensen. '

Landsmode, Øst.

8270 Højbierg, TIL: 86 27 13 28

e-mail: Jens_B_Kristensen@mail.tele.dk

Økonomimedlem:

HUSK:

Karsten Kongstad

Dcr er SI'OR \IODUL TRÆF på Skjern Enge derr 25.-1. Dor flyves fra 1l-15.30. Se billedci herLrn.l. r
H.rrs F \ielsen med I)er \,Veishaupts storc model "Opvind".

Degnebakken 22, Vigersted

Tlf.:57 5257 03
e-mail: kk@ringsted.dk
4100 Ringsted,

Modelflyvenyt / Materialer:
Jørgen Korsgaard

Ahornweg 5, Ellund
D-24983 Handewitt, Tyskland
Tlf.: 0M9-4608-6899
e-mail: jkorsgaard@foni.net

Giro og medlemsregistrcring:
Formand for udtagelseskomiteen:
Peter Buchwald, Ellehøj 49, Høm
4100 Ringsted, Tlf.: 57 64 33 88
e-mail: buchwald@post2.tele.dk

Unionens gironummer: 713-9535
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Hvordan trimmer jeg en

EfterselvathavebyggettoBUNT-modellerog-

F IA

ti| BUNT?

langtomlænge-fåetdemtrimmetnogenlundeind,erdetpatide,derdukkerlidtme-

re information op om, hvordan den svære kunst at indflyve BUNTere kan håndteres.
Ved moderne

FI

A

flyvning er det efterhanden påkrævet, at modellen er udstyret med BUNI hvis man skal gøre sig gældende i konkur-

rencer. Nogle overser dog, at de skal have BUNTet og modellen

til at virke ordentligt, samt

være

fortrolig med den specielle hoistart-

form. Derfor nedenstående oversættelse.
Oprindeligt er artiklen skrevet pa tysk af Dietrich Sauter og den blev bragt i det højt estimerede tyske fritflyvningsblad

nr I i I 996, dernæst oversat til spansk afJavier Hernåndez-Abad

og dernæst

til

- Thermiksense

engelsk afamerikaneren Ernesto Busnelli, for

til

sidst at

havne i Modelflyvenyt på dansk ved undertegnedes ydmyge indsats.
Med andre ord: En
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Tcg -startc.r med at trimme i r-ærkstedet.
Ds't forste, .-som skal trimmes, el ildfaldsvirrklerr i glid/hojstart og BUNT-udslaget.

6900 Skjem, T1i.:

gl -:i -- rl

Kasserer:
Fritz Neumam
Kjærsvei 73
4220 Korsør, Tlf.: 5S 37

1,1

lr

Sekretær:
Poul Rasmussen

Nyvangsvei 25,2.th.
4400 Kalundborg, Tlf.: 59 51

tl li

Webmaster:
Hans F. Nielsen

Klemivej 4, 8355 Solbjerg
Tlf .: 86 92 78 7 6, E-mail: HFN@adrdk

\iær-dienre skal r'ære følgende: Indialdsvinkel i glid er 2,5 grader og 3,5 grader i
hojst.rlterr, og bagkanten på haleplanet
skal falde 14 mm ned I'ect BUNT.
Det næste at få styr på er vingevridet.
Begge centralplaner skal være helt lige
Den virrgetip, som er yderst i kun,et skal
have 2,5 mm wash-out (bagkanten loftet),
og den anden tip skal have blot 0,5 r.nm.
Min filosofi er, at benytte mindst mulige
vingevrid (fordi forøgelse af r.ingevrid forrirger præstationerne).
r.l.-æste skridt er at montere vingerne på
kroppen for at være sikker på, de er helt li-

Modelflyvenyt:

ge. Så tilkobler jeg vingevrikkeren og så

Hans F. Nielsen og

skal bagkanten på inderrringen droppe

Frede Juhl

ned med 0,7 mm.

Gl. Færgevei 22
6300 Gråsten, Tlf .:74651,157

Kontingent for

2004: 150,-

kr

cirkeludslaget 3 mm større elld glideudslaget. Demæst samler jcg modellen helt
og kontrollcrer, at tvngdcpunktet ligger på
5-1",, fr.r forkarrtcn, hi'ilkel el Lr(rssende for
de f'leste Ploiilcr.
Hojstar-tkror:err placgr'.t r ecl hjælp af en
skalrr.lorr. Krogen skal placeres 18 grader
foran tr rrqdepturktet, hvilket normait er
den optir.nale position. Skabeklnen har vist
sig meget anvendelig for Sie'fan Rurnpp og
jeg. Den næ\'nte skabelon passer på andre
s\/ævefly, som hØjstarter korrekt.
Det sidste, som justeres, er timeren. Ha-

leplanct skal droppe ned efter 0,8 sekunder og havne i glidepositionen efter 1,6
sekunder. Tennikbremsen skal gå efter .15
sekunder i de første testflyvninger. Indstil-

ling af timeren afslutter tlim arbejdet

i

r'ærkstedet og en stor del af trimr-net.
På marken håndkaster jeg modellen for
at se, om den ligger for lar.rgt ira det korrektc glicl. Sa koblcr jeg linerr pa og låscr
krogen, clog uden at iilkoble BUNT-mekanismen. Jeg justerer glidet til at ligge på 30
sekr-urder pr. cirkel og iusterer sideroret til
lodret stig eitet at modelle'n er sluppet.
Efter cle grundlæggcnde justeringer er
fbretaget, korrcentrerer jeg mig om fintrimnlrgerr. Jr'g anser cirkelf.rsen som mcget
vigtig for at opnå gode resultater. Hvis

De.t næste, som skal tlekkes er sideroret.

nrodellen ilyver zig-zac Llnder ligeud-

Når krogen står helt fre'mme, skal der være cn smule siderors udslag til den rnodsattc side af kurverehringen. Normalt er'

træk, skal jeg flytte krogen bagud, til mo-

dellen følger mig pålideligt. Hvis det er
umuligt at korrigere en afuigelse af

næsten
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modellens kurs ved at trække i linen, skal
krogen flyttcs ircm.rd for at forøge aistarrden mellem højstartsnorens ring og fyngdepunktet.
For at fintrimme vingens position skyder
jeg modellen af så hurtigt som mr-rligt, og
får den til at stalle. Modellen skal falde tilbage til den side, den kurver til, og hurtigt
falde til ro. Hvis jeg ikke får det resultat,
ved jeg, at jeg skal justere wash-in på den
inderste vinge, så modelien hurtigt og rent
falder ind i et godt glid efter et stall.
Jeg foretrækker en snæver cirkel, foldi
jeg mener, det er nemmere at gore modellen klar til buntet og kontrollele derr i hojstartfasen.
Så er det blevet tid til at teste altirrg, sa
næste start skal være med alle me.karrismer tilkoblede. Det er ateorerrde, at time-

ren altid indstilles i den sarnme position.
Som nævnt under r'ærkstedstrimr-ringen
skal hver funktiorr tage 0,8 sekund. Det er
også meget r.igtigt at sk1,de *od",t.rr ut '
samme position og med det samme linetræk. Fol at opna alt dette krær,es der en
del trærring i begyndeisen, men resultaterne r.il betale sig over tid. Et godt eksempel
på at metodisk arbejde leder til gode resultater er Stefan Rumpp, som er meget konsistent rned sine højstarter og BUNT.

Vi bliver nødt til at sikre os, at når
BUNTet kommer, stiger modellen næsten
lodret.

Den lodrette stierringslinkel jr-rsteres med
haleplanets ildstillirresvinkel under l-røjstarten, og hvis vi ikke kan sprinte hurtigt

nok

i

afskr

dnir* ojeblikket, må indstil-

lingsvirrklen foroges. At fa modellen tilbage ti1 r'antiret bliver justeret af timeren.
\ar alt tlette er or,crstået, når vi endelig
frer-n til slidemonstret. Måske den vigtigste fakttrr er vilgernes indstilling. Modellerr sk.-rl clreje umiddelbart efter, at den er
skr-rdt af, ellers rammer man forbi termikkerr. To r.neget vigtige tegn vil fortælle os,
or.n alt på modellcn har de rette indstil-

r

Ved ligeudtræk skal sideroret siå en
srnule ud til den modsatie side af kurveretningen.
o Efter en dårlig BUNT-start skal modellen dykke ind i en ren cirkel og glide i stedet for at stalle, lige til den lander.
Jeg bryder mig ikke om at klemme den
sidste ydelse ud af mine modeller ved at
trimme dem for tæt på stall-grænsen, hvilket ellers sikkert ville give mig den bedste
flyvetid, men samtidig et glid, som er for
følsomt over for turbulens. Jeg vil gerne se,
at mine modeller har lidt ekstra hastighed,
så de ikke bliver fanget i turbulens.

Hvis man følger metoden sklidt for
skridt, er det en pålidelig teknik for at opnå gode resultater. Efter 10 års modelflywning har jeg aldrig oplevet frustrationer
ved at følge denne trim procedure.

Efterskrift:
Som ovcrs;r:tter- kan

jel

Srtrli Srl t;lslr,rtte

mig, bortsct fra jcg altiti genncurlorcr'
"jomfrr-r-lrojstarter" med ;11-.g11 L;... g'.i.-r :r:ct
hi'ad. Det gor J. Abad i ovrigt og:.r. \lrir
siclste rnodcl blcv "',,ærkstr,.dstrinrnrci" e lict r)r'ennær'ntc mctodik, og dcn gik ntcgct fir-rt op i lrøjstarrtcn uden n"cvner'.rrt1igc justeringer. Metoclcn karr

dcrfol anbcfh-

lcs.

0rdbog:

Vingevrikker:
I'a cr-rgc'lsk Wing Wiggler', el cn anoldning,
sonr får bagkanten af det erre' bæreplan ti1
at r{roppc rt,ri rrndt'r' lrrlj.t.rrll-.tst'n, crrtt'n
s),nklont nrccl hojsiartkrogens bcr';cgcl sel
cl I cl fastlåst irrdti 1 rn odellen skvdes .'rf li n icn. To varianter findcs.

BUNT:
i)ækker ovcr modellcn opkrrsel i de forste
) sekundcr citer, at nrodcllcn el blevet

kobiet af lincn. For BUNlirt accelcrcrcs
r-nodcllen voldsor-r-rt og linen kastes citer
model1en, sorn stigcl lodret. Lialeplancts

btrgkant s\/upper dcrefter 14 mrrr ned, og
rl

cn nega

ti

r,e

ild

f.r

I c'l

sr-inkc'1 tv

i

n

ger

l-r a I

en

op, og modcileu str,,11'5 tilLr.rgc til r'antlret
llvvnilc. Dcmæst lropper'lralcpialet op i
nonlal gliciesiilling, og motlcllcr-r flvverr
rrolmalt i cirkler.
Form;ilct rned IIUNT er højdevinclinecn, som kan r.ære maske 20 t"neter ekstra,
dcr kan la'gges til c1c 50 metcr; højstartslinen er bcgrtenset til. Det stillcl meget storc krav til vingelncs stvrke, og de skal dcrfor laves i ktrlfiber.

Skabelonen er lavet af plexiglas
og bruges til bestcmmelse af
krogens position. Den lodrette

Iinie skal r.rmme modcllens
tyngdepunkt og linien med
vinklen mellem 17 og 20 grader
be>temmer hoist.rrtringcns posi
tion
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(aendret The Beatles citat)
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Det danske hold havde i ovrigt en fantastisk tur, og af he'lt uvurderlig betvdning
for r.ores deltagelse, \'ar vores hjenrhentningshold, som bestod af Date Roulsaville og ikke mindst af Bob DcShields og
Randy Secor, der var helt uibr'lignelige pa
deres to Honda motorcykler. Bob og Randy fandt og bragte alle vore modeller sikkert hjem under konkurrencerne, der foregik i et regulært ørkenområde med temperaturer over 40 grader. Ofte greb de modellen, mens de kørte, og reddede derved
flere gange en gasser fra atbiive fyldt med
det fine ørkensand, der var en sand plage,
og som blandet rned olien fra brændstoffet kunne få den mest velsmurte timer til
at strejke. Der skete naturligvis meget me-

re på denne minderige tlrr, og

mange
gange senere har jeg tænkt på, at jeg ville
tilbage og gense de gamle steder, og ikke

rnindst møde nogle af de amerikanske
h

modelflyvere,

I

vi iløj sammen rned deng-

ang, rnens de stadig er aktive.

Henning Nyhegn var ikke med i1979,
men siden må man sige, at han har taget
klaftig revance, og i de senere år gjort turen til Californien og Lost Hills både i oktober og februar.

- rtt tå're

Tilbage igen
I år er det netop 25 år siden, jeg deltog ved

*Fi

VM t 7979, og Henning tilbød- stærkt
presset- at jeg kunne følge ham og Jes Ny-

Lidt nostalgi først

I oktober

1979 var U.S.A. r

rnodeller, og den opnåede placering tilhør-

:r: \'\1 I
aitr,.i:e> i

æ::.':

fritflln'ning. Mesterskabems-

te således modellens ejer!

Thft i Californien.

Thomas Køster fløj proxy for Per Grunnet,
og dette gjorde Thomas så fremragende, at

Det var ved dette minder'ærdiqe \'\1,
Per Crunnet blev verdensmester i Fl.\

han vandt F1A. Jeg husker endnu iydeligt,
da vi ringede hjem ti1 Per og fortalte ham,

uden at r,ære tilstede!
I de dage herskede den såkaldte Prou'
regel , som tiliod at en modelflvr-er, der
seh' r'ar forhindret i at deltage på lanclsholdet, kunne lade sig repræsentere .ri cn
anden modelflyvel, som så fløj med hans

at h.-rn var blevet verdensmester: Det vare-

de 1ænge, før Per fattede, at det ikke blot
\r1r en grov spøg, og det gik op for ham, at
han bogstavelig talt hjemme i sofaen havde vrurdet verdensmesterskabet med srraevemodeller!

hegn på turen til The Isaacson Winter
Classic, og til den to-dages World Cup
konkurrence, Maxmen International, der
begge finder sted på Lost Hilis i februar
måned. Lost Hills er det nur'ærende californiske fritflyvningsmekka, og ligger ca.
40 miles fra Thft. Lost Hills er også ørkenornråde, men meget større end Taft, ja så
stort, at man ikke flytter startsted, når
vindretningen skifter, modeilerne driver
blot i en anden rehring, og nu som før tager man "bare" sin motorcykel og rider ud
over steppeme og henter sin model.
la "bare" siger jeg, der er ingen amerikanske modelflyvere, der ville drømme
om at gå ud efter deres modeller. Hennings gode ven Mik Mikkelson, der er en
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gudsbeniidet termikfinder, og som flyver
med oldtimermodeller', har en fin Honda
bike, som han velvilligt lod os låne, så r,i
kunne også "bare".
Og hvordan var det så at værc tilbage efter så malrge år? Jo, clet var dejligt, man har

jo r-rok altid en forestilling om, at det mest
er en selv, der ændrer sig, og her var del
faktisk mar-rge ting, der var n;esten uforandrede: De kæmpestore trucks langs hrter'state 5 hed stadig Peterbilt og

Highliner og

lignede sig selv Reklameskiltene for Mac
Donalds og Burger King var også de samme. En ting var desvaerre pafaldcnde, cler-r
almindelige amerikaner var vokset mindst
en størrelse, og naturligvis r'.rt' h.rus fore-

Burdor,; Kirilenko, Pirl Ruyter, Cenny Breeman, i3ernard Aslett, Stafford Screen og
mange f1cre. \legr't glædeligt også Peter
W;rtson sorn erklaerede, at han var tilbage i
form ef ter sine l.rjcrteproblemer.

Og r i tik lirkelig fløjet. Vejret r.iste sig
fra sin .rllerbedste side, og der var dejligt
ilvver cjr ! Og selv for Lost Hills cr dette ikkc ah.nirrdeligt, fortalte Hemring. Tidligele
.rr h.u c-ler altid r,æret dage, hvor vinden
har r,æret så kraftig, .lt man har måttet opgive at flyve, eller er taget til Taft, hvor det
ofle er stille.
Den første konkurrence

Den første weekend deltog

vi

alle tre i

trukne trar-sportmiddel, hucken, ogsa
mindst i size XXXL! Nå, r'i r'.rr her tor at

F1A. Jes og jeg fløj fuld tid, Henning harde et enkelt drop i fierde periode. Det blæs-

hilse på gamle vcmrcr; og det var i mange
tilfaelde et spændende gens\'ll: Randy Se-

te en del op i løbet af dagen, og konkur'lencelcdelsen aflyste de to sidste perioder,
hvor vinden var oprpe omkring 8 meter i
sekundet. Neeste morgen skulle vi fl).ve
fly-off kl. 0730, inden Henning og jeg skulle deltage i F1J konkurrencen. Konkurrcuceledelsen besluttede sig for en 7 minutters rnax. Det var der nu ingen, der kurure
klare. Mnder blev Ernesto Busnelli med
396 sekunder. Jes blev numnler 5 med 2'11
sekunder og jeg selv skulle bare give den
hele armen i højstarten, og l.rvede en helt
l-råbiøs udløsning og måtte nøjes med sidste pladsen i fly-off'et, og endte på en 6.

cor der i 1979 r'ar en r.urg rnand p;i ca.20 ar,
var der nu med sinc to teenage sønnet, der
sørme begge var Lrler.et skrappe modelfly\.ere, og kornmenclc cleltagele i Junior VM
i Frankrig i august. I{errning og jcg besh-rttede på stedet, at vi ville sige tak for sidst,
og prØ\'c at hjælpe dern dernede. Og ellers

var de der stadig, mange af de kendte
gamle anrerikanele og også en del tilflyttere: Lee Hines, Doug Galbreath, Bill Hartill,
Cill Morris, Bob White, Peter Allnut, Alex
Andrir.rkor', Martyn Colvley, o.s.\r.

Man skal huske, at mens dct stadig cr
i Europa, er det her foriir; og for

plads efter en flyvning på kun 60 sek-

vinter

under. Henning sluttede sorn nummel 10.

mange fra "den g.rmle r.erden" er clet årets
første konkurrenceL og en rigtig god chance for at komrne i tlim til senere World
Cups, s.i derfol r,.rr de her alle sammen:
Verbitsky, M&K, Starnoi; Stephanchuk,

I den efterfølgende F1J konkurrence
havdc Henning store problemer med sin
Maximorz model, og valgte at stoppe eftcr
tredje periode. Jeg klarede mig igennem til
f1y-off, men var så uheldig i den første

modclilvr erhjerr i Lost Hills. Er clcn ikke L.rrc tlcilig. En rigtig .rmerikansk campingsvogn, hclt i aluminitrm og; nrecl .rllc modernc bekr.emmelighcder, men clcu er nrcre end 2- ar gammcl, dette lrillede er tra 200-l!
Et

start, at timeren stop.rpgdg nied haleplanet

i stigestilling: Samlet l'ln'etic1 l2 sek!
Morgenstemninger og besøg

Den efterfølgende uge gik vi i -skarp træning. Vi var oppe hr,er morgen klokken
seks og r.ar klar med samlede modellel
når solen stod op ved syvtiden.
Tirsdag og onsdag forlod vi Lost Hills og
tog på en to-dages tur ca. 25o miles nordpa
til Stockton, der ligger lidt inde i landet
mellern San Francisco og Sacramento, og
\rar gæster hos den kendte F1B flyver walt
Ghio og hans søde kone Judy, der lavede
dejlig mad til os. Imens kørte husets vaskemaskine og tumbler i højeste gear, og r1æste morgen havde Walt arrangeret et besøg
hos "The printer", Doug Galbreath, som
bor en halv times kørsel borte i byen Davis.
Doug var i fint humør, og vi havde et par
hyggelige timer sammen, inden vi alle fem
fortsatte tiiAPC propelfabrikken, som 1å lige i nærheden. Doug viste rundt, og forklarede, og Henning og Jes blev hurtigt
klar over, at fremstillingen af både forme
og den efterfølgende støbning af propellerne ikke 1å så langt fra de arbejdsmetoder,
de allerede anvender i virksomheden
hjemme i Hillerød.
Og der'\'ar propeller alle vegne! Doug
foltalte, at man her har ca. 80 ')(' af det samlede marked for propeller til modelfly af
alle kategorier. Bagefter var det tid til en
kort frokost, inden vi tre ørkenrotter atter
satte kursen sydpå mod Lost Hills, og genoptog træningen på pladsen.
Og vi fløj, og vi fløj. Jeg tror, vi alle fik
trimmet alt, hvad vi havde med i kassernel
Specielt var det dejligt at Henning fik trim-

Dc.r VJr plads nok! Henning er ved at starte sin gasscr,

mcns Je: checker h imindstillinger pa halefiercnc.

.a,
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met sinnye F1C modei og blei'h.elt ftrrirolig med at kaste den.
Fredag skulle jeg igen t1r-r'c FlL rr* rT:i.
helt nye modt'l kl.rrcdr' :r.r-rer'.c. i;r:. iu.:
fløi godt Tnrirr. i S nrLrui:.:. :1,. -,'rj i.-r'-'
bare ikke nok! Der r r: :tr. .is: i---.rr.ic. clc. i
minutter! Og to n- .lr: ;rl. ::tcfc- :t'.ri ic.{l
Vinder blev D. Silriev rrerl Brrl- Cuiai rrS
den dobbelte junicrr r erdensmL-st!.r -\ustin
Gunder, pa de frrleende pi.rclsc-r. leg endte
pa 5. pladsr'n i dc.t skrappe selsk.rb.

l4 eller endnu flere starter
\æste dag begyndte Maxmen Konkurrencen, som er en hei maratonforestilling med

7 starter lørdag, og 7 starter igen sondag.
Da Hennings knæ var begyndt at protestere lidt efter alle de mange højstarter, og bade Jes og jeg vurderede, at han med sile 68
år nu er ved at være gammel nok
te

til at skif-

til F1C, glædede det os, at han valgte at

deltage i denne klasse for voksne mænd,
og at han klarede sig med kun et drop om
lørdagen og endnu et om søndagen, varsler godt for fremtiden. Faktisk var det nok
rnin skyld, i hvert fald det ene drop, fordi
jeg var så længe om at finde termik i den
ene runde, at vi ikke havde nok tid til Hennings flnrring. Jes og jeg fløj F1A, og atJes
kom igemrem til fly-off både i Isaacson og
Maxmen tar fr,rldt tbrtjent, Jes fly.r'er sikkert og nlL.d itor autoritet og er p.t. helt
med i top.p.g11 ai Fl-\.
At jeg seir- kl.:reie iri* lgcnncm til i'lr'Off i begge krrx'j::.nir:. \'.ir :1oi!.: hcldigt, men nlcsu: .ir'.: ::l li..:..:-.: j:.. .i. ren Georg Baiu-< :.:'. j. .:r---.:-:: . i\,..
kill you on Sun.i:r',' ::'.-::-,:.:. Hr'.:.i 1...t:mente Yar, at lt.rr. '..... :r--.-r c'ci. el :Li-

F\em1a\, meu han r.ille først afsløre, om
.1en l.ler. pa fire eller fem minutter lige
ilden starten klokken 8. George valgte de
iire lrrinutte4 og både Jes og jeg overleve-

del \r-r begyndte det for ah,or at blive
spændende, blot scks starter mere, det
måtte vi da kunne klare? Jes kunne i hvert
fa1d, har"r fortsatte mcd den ene højc flyvning efter den anden, og jeg klarede mig
sorme også igennem! Der var 16, der lrarde overlevet de 14 indledende starter ud af
59 deltagere. Vi skulle nu flyve 7 minutter.
Henning hjalp Jes, og Chris Edge slap min
model og løb også med mig ud. Jeg havde
under trimmedagene ør,et mig på at blive
bedre til at bevæge mig med modellen på
linen, og det lykkedes mig at løbe frem og
komme fri af de andre deltagere. I begyndelsen føltes luften god, men ikke god nok
til Tminutter, så jegventede ogventede, og
imens tiden gik, blev det bare ringere og
ringere. Da Chris kaldte "three minutes
left" , var det så dårligt, at jeg føite, jeg var
ved at få modellen i hovedet, men så blev
det gradvis bedre, og jeg udløste med godt
et minut tilbage i svag termik. De første
par minutter følte jeg blot, at modellen
holdt højden, men så begyndte den langsomt at stige, og jeg begy'ndte at håbe på,
at de 7 minutter måske ikke var helt uopnåelige! Men Hvor var Jes blevet af? Jeg
vidste, at han var 1øbet endnu længere ud
foran til venstre for mig, og pludselig opdagede jeg Jes kraftigt viftende under sjn
moc-iel, som lige akkr-rrat holdt sig f}'r'en.ie : cl. 3tl meiers l'roj.lc! \It.ns mirr moc]e.i
-=:ge:c ::, i11r;1; ip:::.1tic n,r.i ai stiqc mrrrl
't .-:,trj.1y. trg i:.icn nærnL.ria siq cie sn'
niilitiur. :o:i-1-e Ic'S mc.l .ri viite trnc-ler

Hcr:1irlf r,:

jt. r j:r

tti

tl
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Solcn blænder.

sin model, og det lykkedes! Vi var begge
klar til at prøve at flyve 9 minutter.
Vi var nu ktur syv mand tilbage. Jeg opdagede, at inger"r af rnine timere kunne løbe
i 9 minuttel og de blev begge blokerede.
Der var stadig termik, men kun svag drift,
og det var nu så sent på dagen, at faren for
at miste en model ikke virkede afskrækkende. Jes og jeg var i luften mcd det samme, og igen løb vi iangt ud foran og udløste vist begge ret tidligt. Jeg trak det længste
sh'å og flq 290 sekunder, rrok til en højst
overraskende fjerdeplads! Jes fulgte lige efterpå femtepladsen med en flyvningpå 250
sekunder. Men vindcren blev Tom Coussens, der udløste allersidst og som den
eneste klarede de 9 minutter! På andenpladsen fulgte Mikael Kochkarev med en
flyvning på 365 sekundel og David Oldfield fløj 309 sekunder på tredjepladsen.
Hjemad igen

Og så var det hcle forbi! Mandag morgen
kørte vi sydover mod LosAngeles. Vi kørte over Taft og genså den garnle plads fra
1979.Jeg, kunne ikke ger-rkende stedet, jeg
huskede det som meget større! Vi havdc
også lige tid til en kort visit hos Peter Allnut, der har et lille hus i byen og bor her
om vinteren og flp.el og spiller golf hver
dag! Somrene er rneget varmc i Thft, så i
begvndelsen ai aplil rejser han til Toronto,
hvor dattercn LroL og vcnder iorst tilbage
omkrirrg oktotrcr, klar til endnu en vinters
t1r vrringl Eitel tn spadseretur på Hollyrr't'rod Bor-rlevarcl og afskeden med Mik,
st.rrtede l.rjemtulren mod København.
Til sidst en stol tak ti1 Hennilg og Jes for
en tantastisk dejlig tur.

Hennning skal til nt startc sin gasser. Bcmærk venligst starterappamt mcd omdrejningstæller,
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,4F dJ, TUSSET Af JK

O11.

Yed Hsst I , 2003, opfordrede ff-redaktøren n'rig,

til at indses':ds en tegning

af den chucker, jeg flyver med"

jeg har flojet med typen i ca. I / li? års tid. Jeg er på ingen rnåde el<spert, men på veicn

til

dcg:ne models tilblivelse er jeg stødt pa nogle

kilder, som du måske også kan have glæde af.

Chucks verden ifølge Nettet

Efter at have været til DM 2002 som tilskuer, skulle jeg finde ud ai hvad jeg skulle
bygge for at komme i gang med at flyve til
konkurrencer, sådan lidt mere seriøst (ja ja,
jeg ved godt at chuckere nok ikke af alle
anses for at være så seriøst, men efter at ha-

vidt jeg har forstået det) den - i Platonske
forstand - ideelle chucker ("The Legacy
hlg". AItså den oprindelige, ideelle chucker, som alle andre chuckere er mere eller
mhdre heldige afspejlinger af).

Modellen på tegningen og i beskrivelsen er den foreløbige kulmination i mhe

ve studeret konkurrence resultater fra fx

beslræbelser på at komme bare lidt i nær-

Sverige og England kom jeg personligt på
andre tanker - se evt. selv på nedenståen-

heden af de tider [dødluft(!) tider på 70+
sek.l og øvrige data [planbelastning:4,4 til
6,6 g/dm2l Curt Stevens her sly.nger om
sig i et særdeles kontant, bramfrit og

de hjemmesider). Jeg gik

i g*g

med at

studere, hvad jeg kunne opspore på Nettet
og fandt i første omgang 3 rigtig interessante sider.
Allerførst sendte Lars B. Jensen mig et
link til de sr-enske Gladiatorer:

wwrr'.algonet.æ/-friflyg/ hvor der er
masser af teg:ringer og vejledning til at
komme i g*g - bl.a. en chucker af ff-redaktøren. Med det udgangspunkt og ved
hjælp af google.dk gik jeg videre og fandt
bl.a. den engelske hjemmeside:
http: / /f4bsca1e.n'orldonline.co.uk/index.
htm, ligeledes med masser af tegninger og
vejledning til at komme i g*9. Det viste
sig hurtigt, at der taktisk er en del stof på
Nettet, og det jeg til sidst og indtil videre
faldt mest for var Curt Sier-ens hjemmeside Model Resarch Labs, som er en amerikansk hjemmeside uden mange illustrationer, men til gengæld meget irstruktiv
på et højt niveau mnr-.modelresearchlabs.com. På den side har jeg hrndet så
meget stof til eftertanke og aforørning, at
jeg langt fra er færdig med det endnu. Der
er 3 undersider, som vedrører chuckere el-

ler på engelsk 'hand launch gliders'; en
om chucker profiler (og meget andet), en
anden om overfladebehandling af chucke.
re og en tredje, som stadig er under kon-

struktion

i

februar 20O1, omhandler

(så

underholdende cowboysprog. Det skal
dog siges, at han, når han skriver om aerodynamik, faktisk er meget god til at gøre
opmærksom på, hvomår det er hans egen
private tro, teori og forståelse, han udbreder sig om. Det må også siges, at det meste af Curt Stevens artikel omhandler flyv-

der nogen der kender svaret? - 8 dm2

g/dn:2 = 400 gram? En

x

FlA vejer

50

410

gram/ men er ogsåpå32-34 dm2 )(ej heller
FF-redaktøren kender baggrunden!)
Jeg er siden hen stødt på mange andre

anbefalelsesværdige hjemmesideq, som
beskæftiger sig med fritflyvende modelfly
på mange forskellige niveauer. Et godt råd
til søgning på Nettet er - udover at bruge

google (med søgeord som; h-lg, fI, free
flight, chuck, catapult, model airplanes,
etc.) - er simpelthen atfølge de links, som
bl.a. ovennævnte hjemmesider har. Eller
prøv al starte på vores egen www.ffu.dk .
Yerden ifølge €huck -

fortsat

I starten byggede jeg 4 modeller 2x2, idet
jeg havde fundet 2 stk. 5 mm balsaplader,
som så lovende ud; en på 44 gram og en på

nhg og konstruktion af dels indendørs- og
dels katapultmodeller. Sidst, men ikke

46 gram. Udgangspunktetvarihøj grad at
bygge let og med dimensioner i et forhold,

mindst, er det sådan, at han bor i Californien med et klima, der formentlig stikker
Iidt ud i forhold til det danske (jeg forestiller mig mindre vind og mindre turbulens
på større åbne flyvepladser). Ikke desto
mindre bruger jeg indtil videre hans artikler som inspiration og delvis retningslinie
for mine modeller.

som cirka ramte et gennemsnit af de modeller, jeg havde fundet billeder og tegninger af på Nettet. At bygge let er for mig
et temmelig nyt begreb, selvom jeg har
Iæst, at det er påkrævet i masser af artikler
gennem årene. Det viste sig, at 46 g pladen
ikke var helt så ideel alligevel, da lakken

Chuck ifølge Frit Flyvnings Unionen

Til haleplan og finne brugte jeg både 1mm,
1,5 mm og 2 mm balsa, da det var det, jeg
lige havde liggende. Kroppene blev en
blanding af 4x4 mm frretræslister og lis-

For en meget overordnet indføring i
Chucks danske verden har jeg hentet føIgende fra FFU's Regelsamling på Unionens hjemmeside:
Definition af chuckglider: Massivt opbygget svævemodel, hvis samlede planareal ikke overstiger 8 dm2, og hvis planbelastning ikke overstiger 50 g/dm2 . (De
50 g/dm2 forstår jeg ikke, men det kan
r'ære, at der er en historisk grund til det. Er

trak vingen skær'under tørring. Det var
ret ødelæggende for især den ene model.

tea jeg selv skar ud og høvlede til af et
stykke godt, tørt træ med meget tætte årer.
Modelleme kom til at veje mellem 29 og 36
$am og især 2 af dem blev jeg glad for.
Mest fordi jeg kurure få dem til at stige i en
stejl højrespiral, som jeg jo havde læst, at
de skulle, hvorefter de fladede pænt ud
47

uden at lave et rul på toppen af stiget. De er
også begge to fløjet til de evige Chuck-marker i termik. Den ene af dem to gange, idet
den første gang blev fundet af ejeme af den
l-restefold, hvor den landede (det var altså
alligevel ikke en'evig Chuck-mark'), som
kontaktede mig og lod mig hente den skriv altid navn, tlf.nr. og evt. e-mail-adresse på din model. Den anden gangblev den
fundet måneder senere, og jeg fik en mail
fra en mand, der havde fundet den hængende i et træ. Han skrev, at den delvist var
gået i stykker, så han havde knækket
vingehalvdelen med min e-mail adresse af
og stoppet den i lommer-r! Resten ai rnodellen havde han ladet hænge i tr'æet - skrir.
altid en udførlig anvisnilg pa modellen

om, hvordan en sådan skal

behandles

(med omhu!!). De to andre modeller ... Ja,
den ene blev som sagt mecet skær'i vingen, men kan til nød stadig tln'e med stærkt
reduceret plankorde for at fjerne rroget af
skævheden, og den sidste afsklgl' jgg, fordi
den netop ikke steg pænt til højre, men i
stedet lagde sig til venstre og i ør'rigt fladede paent r.rd i ikke særlig stor højde. Til gengæld lavede den udmærkede tider fra den
højde. Jcg tlo4 at der her er tale om en fordom fra rnin side, altså det der med, at den
absolut skal stige til højre. De fire første
modeller flø) alle meget forskelligt - uden
tuir4 bl.a. på gn"rnd af de forskelle, de havde mht. materialetykkelse i halen og kroppen, vægt, og fordi de også alle havde forskellige vinkler i vingemes V-form - og d6t
er selvfølgelige en masse parametre med
indflydelse på et modelflys trim. Ikke desto mindre mener jeg, at det var en stor fejl
af mig at afskrive den model, som steg til
venstre, da den jo lavede nogle udmærkede tider. Det mener jeg også, fordi den femte model (2L gram - haleflader af iet 1 mm
balsa og vinge af god vridningsstabil 40
grams 5 mm balsa), som jeg byggede til
dette efterårs T).ve-starter i Albertslund
(hvor den fløj allerførste gang og derfor ikke var trirnmet overhovedet), har vist sig at
stige og flade ud til venstre og lave endnu

bedre tider (hukommelsen siger; "8-10
flyvninger i træk på mellem 40 og 60 sek-

i modsætning til de 30 - 40 sekunder jeg er vant til med de fungere mounder"

deller), efter at jeg den sidste torsdag i
efterårsferien havde mulighed for at trimme den på Damhusengen (en lidet kendt
undergrunds

-

og i våde perioder underi københavnsom-

vandsmodelflyveplads
rådei) i stille vejr.
Chuck ifølge tegningen

På baggrund af mine bygge skabeloner og
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den sidst byggede rnodel harjeg lavet den

grad den følger origin.llerr. Husk at tage
til sandpapirets h'kkelse - det

viste tegr-Ling.

hensyn

Kroppen er lavet af en 4x4 mm fyrretræs

giemte jeg.

liste, som er geruremgående i hele længden
og en antal koltcre stykker af den samme
liste, som er limet sammen i forkroppen.
Dette er en meget let, enkel og materiale-

Skabelonen fil vingen er lavet riden den
3x3 mm fyrretræs liste, der senere skal limes på forkanten. På tegningen har jeg

besparende metode. Bagkroppen er tilspidset mod halen, sådan at der ikke er ret
meget liste tilbage under l-raleplanet. Forkroppens bratte afslutning under vingen
el stedet for min pegefingers placering
under kastet. Alle steder ser man modeller

r.ned

en balsa- eller

krydsfinertrekant

under den ene vinge til at klare belastningen fra pegefingeren under kastet. Jeg har
aldrig rigtigt fundet mig til rette med denne kasteteknik, så jeg fandt på denne erstatning, som oprindeligt stammer fra nogle chuck-agtige modelfly helt af karton,
som jeg legede en hel del med for nogie år
siden. Det mest succesfulde af disse var en
P-38 Lightning lignende model, hvor der
var masser af plads til pegefingeren bag
kroppen, og det ku' jeg godt li'. Det kan
være en god ide at lave r-rogle tr,ærgående
hak i kanten for at forbedre pegefingerens
greb i modellen. Tilsvarende vil det være
en god ide med et stykke sandpapir på
begge sider af forkroppen, hvor tommelog langfinger skal placeres.
Profilet er fistjåiet fra Curt Stevens hjemmeside (undersiden om 'hand launch g1ider' profiler). Der er der en tegning, som
jeg har kopieret over i Word på mil pc (fra
browseren gemte jeg artiklen som: 'Websi-

de, fuldstændig[*.html[..html], lrr,'orved
jeg fik en mappe med alt indhoid fra denne side inklusive tegningen, som jeg så kopierede). I Word har jeg så tilpasset den til
modellens korde ved KUN at trække i 6t
hjømehåndtag - derved bibeholdes forholdet mellem tykkelse/korde (der er tale om
et profil med en tykkelse på 6 % af korden)
- og ved at printe ud et uendeligt antal
gange, måle på printet og gentagL'processen. Nej, faktisk er clet ganske le.t. Og nar
den rette dimension er fr-urdet, er det Lrare
at markere tegningen med musen og hykke Ctrl+C 6n gang og derefter Ctrl+V så
mange gange, som der er behov fbr kopier.
Dels til negative skabeloner tii at checke
profilet efterhånden som hør'le- og slibearbejdet står på, men også fordi jeg til den
sidste model har brugt nogle prints som
skabeloner til den særlige slibeklods (2 stk.
slibeklodser - en med ca. kom 150 sandpapir og en med ca. kom 250 tørlvåd slibepapir), som er vist på tegningen. Denne
klods har vist sig at være en stor hjælp,
men den er selvfølgelig ikke bedre end den

valgt at bruge den gammeldags metode til
forstørrelse af tegninger med tern i et bestemt størrelsesforhold. Her er tegrringen
1:2, så dine tem skal altså r,ære 1x1 cm for
at det passer. Men ellers kan en fotokopimaskine klare det med en 144 "/" forstørrelse. Skabelonen er for en haiv vinge, som
vendes til optegning af den anden vingehah'dei. Efter at harre skåret hele vingen ud
i et stykke, slibes hele kanten r-undt om
vingen i en ret vinkel på fladen. Forkantslisten, sorn jeg skærer ca. 4 cm for lang,
hør'ler jeg tynd fra knaekket på vingen og
ud inden jeg limer den på r,ingen - det gør
det muligt at bukke listen rundt i tippen
uden at gøre nogen sk;rde. Først høvler jeg
forkanten af vingen (min høvl er en såkaldt
tapethøvl fra farvehandleren) svarende til
den første vinkel, man sådan ligesom kan
udlede af profilskabelonen. Det gør jeg,
fordi det vil tage en evighed at slibe sig
igennem fyrretræet. Derefter sliber jeg hele
forkantcn med slibekkrdsen. Når jeg senere tyndcr vingel'r ud ved tippen flyttes
højeste punkt frem mod forkanten, men
jeg udleder af Curt Stevens artikel, at det
virker - og det ser det også ud til at gørc på
min model. Alternativet er at reducere profilet forholdsmæssigt, så højeste punkt aitid ligger på samme ol' af korden inde fra
forkanten. IVIen det bekr,mrer leg mig altså
ikke om.
Haleplan og fimre er efterhånden endt
på en godstr,kkelse på 1 mm. Haleplanet er
lavet i 2 delc, som er limet sammen - enten
med finrren imellem sig eller ovenpå. På
bade

iilnen

og haleplansdelene følger åre-

forkanten. Alle kanter, på nær dem som
limes sammen, er slebet ekstra tynde af
rre

hensyn

til reduktion af luftmodstand

og

\.ægt.
Ved alle limninger bruger jeg tyrd cyano.
Efter vingen er høvlet og slebet, de to haleplansdele og finnen er limet sammen og
kroppen er samlet, får alle dele to gange lak
inden de samles (50% Zaponlak med 50%

cellulosefortynder) med rnellemslibning
med korn 400 tørlvåd slibepapir. (to gange
Graupners GLAITFX poreSrlder med afpudsning ind imellem og afslutning med
en god cellulose møbellak, kan også bruges. Red. bemærkning). Først efter lakering deler jeg vingen ved knækkene og sliber samlingeme i vinkel. Jeg limer dem
sammen igen ved at holde det ene vinge-

stykke fladt mod min byggeplade (med et
stykke madpakkepapir under til atbeskytte byggepladen). Så kommer jeg godt med
cyano på limfladen på dei andet vingestykke, holder det fladt mod byggepladen
og tæt til det første vingestykke, hvorefter

jeg rejser det op, så iimfladerne

køkkenrulle tørrer jeg hurtigt det oversky- Spørgsmål og kommentarer er velkomne
dende lim væk. Efter vingen er samlet sli- på jj@tanke.dk eller Jørgen Jepsen, Philip
ber jeg r-urdersiden af midtersamlingen, så Schous yeJ22,3. tv, 2000 Frederiksberg

der fremkommer en ca. 4 mm bred an-

limes PS! Jeg har lige fået MFN nr. 1 - 2004 ind
et ad døren og mht. den nye katapultklasse støder decideret brud på en lim flade - der har og modellen Bat Cat - vil jeg tro at det oglægsflade, hvor vingen og kroppen
sammen. Jeg har stort set ikke oplevet

sarrrnen og efter et par sekunder sidder \'æretnoglebrud,mendetertræet,derhar såkanladesiggøreatsended6nnemodel
det fuldstændig fast (hvis altså lim flader- givet efter - ikke limfladen.
op med katapultved atbruge fingergrebet
ne er slebet præcist nok), og med et sh,kke
som krog. Jeg har dog ikke prøvet det.
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Øvrige arYangementer:
Kristihimmelfartsstæ\'ne
Stormodeltræf
El-træf
N{idtjvsk lVarbird træf
El-Sommerlejer
Molbotrief
Hobbv Flvletræi

2i :.,:
+.-F. lulrr
13. juni
19.-ltl. jiini
5.-10. ;rrir
7.-8. augu\t
28.-29..rugust

Eilt,h.rnrrtr \lFK
ilr,:r.ie
!::i{ ..irJdcrur.
\l!.ti;\.|
\lFK
RC'Klubbc'n F.rlcon
\lodrltlr r erne -\rhus
KIK Sot]erup

Tommv Olsen, T5 88 21 01
stormodel@ofir.dk
Di.rrne Christophersen
jorgen.holsoe@image.dk
Jorgen Holsø, {5 88 65 18
Kim G. Christensen,9T 10 26 35 goetche@u'ebspeed.dk

Nlikkel Frank, 75 55 78 70

Mikkel.frank@mail.dk

Jørgcn K. Hansen, 86 17 97 67
Jørgen Holsøe, "15 IJs 65 18

jorgen.holsoe@image.dk
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REFERAT
F3A

Finland 2003

(Læs hele referatet på:

www.modelflyvenyt.dk)
Hvis man skal opsummere stævnet kan man
sige, at vetret ikke var det bedste vi har opler.et til et NM, banen var tæt på det ringeste vi
har oplevet, og at heldet ikke ligefrem tilsmilede de danske piloter.
Arrangørerne gjorde hvad de kunne, for at
gøre stævnet så todt som muligt, mcn de
havde desværre vejrguderne imod sig.

JÅMT

På billederne ses herover det danske hold

hhv forfra og bagfra. Til højre de danske fl;r
Tv: Nordic vindere
Th: FA1 vindere
Nederst: Nordic piloter

Tekst og billeder: Morten Laugesen

50

Yegn æh*r*nement på
M ed e *flyve nyt

*S få htadet til tiden
* resten nf 2CI04
Snyd ikke dig selv for glæden ved at få Modelflyvenyt med posten hveranden må,ned fra nu af - Tegn abonnement!
Abonnementsprisen for resten af 2004 (ialt 4 blade) er 188,00 kr.
Bestil ved at udfylde og indsende nedenstående kupon.
Pas på dine blade

Vi har solide samlebind, der hver kan rumme 12 numre af Modelfllwenyt

-

altsa to årgange.
Bladet hoides fast i samlebindet med metalklemmer - der skal ikke limes,
.hulles" eller klippes fbr at få bladene til at sidde fast, og de kan let tages ud
igen, hr-is man skulle tå lr'st til det.
Samlebindene er lavet i meget kraftigt plastbetrukket karton.
På forsiden og på n'ggen er der tr,vkt
De leveres i fem

flotte fan'er

-

"Modelflyvenyt".
husk at klvdse af på bestillingssedlen herunde4 hvilke(n)

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

ffi4

FN, Erøupnzt bfændrtof, ARF:
EXTRA3æ tEKl, sw. 1.8 m.
m, OS lilAx 1.60 FX, m. dænA
EXTM 300 S, spv. 1,6 m.
m. OS IIAX 61 FK n derno.

n

n

n

m.OSFIAX52FS.mtbrs.

155 n
Sr{Y IJES, etv.15a dr
TFAltlEF6.-sstr. 1.7n
rn OS MAX 6å ilrGlO, ddqt,

'ir

1596,r

1å*9"
I t9å,-

17$6;
?d89;,

ll.s5,-

896;

s$,r

359S;-

m- Beqmdsftrd

2S5,-

n

SPlzuT OF $T. LOIJIS- €w. 1.m mMIN{ $TAff JgL 6nv.0.B5 m.
TÆ(l ltt, spv- 1,6 fn.
MlNl P1PE8. s',0,76
JUNIOF $POHT. EL.waw. 2.1 m

rr

?4S&å4åS;
499S,:
ttot -

w. Eegtndsftrd

JET.MoDEL, KANGAK'o - s,iEms Fly,
F,!-AAFI
tsO 209 MOlirtSUM- sw.o-c2
qEE PEE $POHISTEF, sou 1,0o

Eøøpns

'

'ss$5,'W$,.

sfl

TRAINER ?5. €DY.13E
m. OS MAX 25, lvlGlo, åldo!

44SS.-

{19$;

n

SJPE8 An.

Vi har desværre måttet indføre et ekspeditionsgebyr på alle ordrer under kr.
100,-Ekspeditionsgebyret er kr. 15,- og går til dækning af portoudgifteme
ved udsendelse af bestilte blade og mapper.
Ved ordrer over kr. 100,- opkræver vi intet ekspeditionsgebp. Hvis du
ikke vil klippe i bladet, så skriv din bestilling i et brev eller på et postkort!

, isss.-

.

EDGE 54O, spv.2,0
m. OS lrAX 1,60 FX
dæmoLÅSER 200, spv. 1,78 m.
æSS}{A 18a €pv. 1.68
SUKIS$ Slr 31, sprr. 1,æ m.
CAP 2æ, s9r'. 1,31 m.
HARr'ABD AT€, snr. 1"54 m. ogfr. unærSd,
(b. dæk.
zuCKEF &ftGMAMl, sov- 1,7
PF€F CUA.F3. so\. 1.8å

m'

Ekspeditionsgebyr

n

6*,.

æ95,545,97n,.
645..
475,.
995,386,1195,-

Hermed bestiller leg:
Abonnemeni for resten of 2004 (i olt 4
,l88,00
blode), pris kr.

!

n

stk. somlebind

åkr.75,-

i forverne:

I blå n gul tl grøn n rød tr Årgong 2003, kr. 190,n -Argong 2002,kr. 175,n {rgong 2001, kr. I50,I Argong 2000, kr. 150,I Argong 1999, kr. 150,I {rgong 1998, kr. 'l50,l {rgong 1997, kr. 125,- {rgong 1996,kr. 125,n Argong 1995,kr. 125,. Argong 1994, kr. 100,r Beløbet vedlogt i check

sølv

Følgende enkehnumre (sæt kryds)

Nrl

Nr2
ll

Nn3

1986: I
1987: n 1988:l:.lJX
1989: 1 .
1990:r-lli-[]n
1991: r
1992:rr-fjnn
1993:-.Innn
1994:
1995:;Innnn
1996:-!nInn
1997:Ltr.Jnn
1998: Lr i] iJ
1999:Innt]fn
2000:nnnlnl
200i: n I I
2002:UtinnLlI
2003:nnL-l[[n
2OO4: n
n

d kr. 47,00:

Nn4

Nr5

Nr6

tr

n

L-l

l]

n

n

Novn:
Adresse:
Postnr./by:
Ved køb for under kn l 0O,- tillægges et ekspeditionsgebyr på kr 1 5,- til dækning o{ portoudgifier
Uden for Donmork tillægges oltid et beløb til dækning of forsendelsen.

ljto
_,I F
t-

"Y-"

' :tj

Åbner 17.aprit 2004

Ny

stor RG-specialbutik. Tæt på alt i $torkøbenhavn

[ivs-lang erfaring med:
RC-Fly

RC-Helikoptere
ftC-Biler
RC- Monstertrucks
RC-Både

Kort sagt:

AEROPLAN KRYDSFINER

os/f iner

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

Mandag:

f.

t

Tirsdag:
0nsdag:

' ic

Torsdag:

luJu.* rs - tisstF] "l!lt

[ørdag:

,#IFl*f -å's

FG"ff*#:f

Åbningstider:

*f
f,
il-!, -ft *rf
Ji J
\-_-_.

-J;'1| .t _r

Vand- og kogefast birkekrydsfin6r i tykkelser fra 0,4 til 12,0 mm.
Pladestørrelse: 127 x 1271122x 122 cm
eller 60 x 30 cm.
Hurtig levering.

:=

l*'**.*5.,

Fredag:

4\r

SlDEN1e48
Byggesæt

til

11.00-18.30
11.00-18.30
11.00-16.00
11.00-18.30
11.00-18.30
10.00-14.00

]qfu==$
tzr--

svær'e- og gummimotorfll'.

Tegninger og materialer til leterau- og
skalamodeller. - Træ - lister - balsa - rør
profiler - beklædning rn.m.m. Pri gensyn i

MODEL & HOBBY
Frederiksborggade 23 - 1360 København K
Tlf: 33 l.l 30 10 - t t. tl-17, to. l{)-l-r, on\drs Lt KKIIT
u u u.model-hobbv.dk
Futaba servo mm:

servo 125.00 9001 servo 275.00
servo 425.00 9252 servo 650.00
1075.00
149PCt\,1 FX 1050.00 GY401

3001

9202

BREV

GY401+9253

1595.00

GY401+9254 1795.00

-

FFg sender sæt indeholder 4x3001
149PCM modtager - krystal - TX - FX akku
kontakt

-

servo forlænger

kabel

-

51

95.00

Til Hummingbird + indendors modeller:

modtager
Century
Century
lvlixer control

F1

14 micro

Micro kugleleje servo,
Micro gyro,

Hummingbird El-helikopter kit
lncl. motor

Tidsskriftet Modelflyvenyt
Strandhuse 4
DK-57 62 V. Skerninge

-

gyro

-

rn:xer

- ?i\r

275.00
135.00
450.00
393.25

1:

cg iader 1425.00

Hummingbird kit 2: Kit 1 + 2 servoer 1625.00
Hummingbird kit 3: Kit 2 + modtager 2100.00

ROTORDISCNEN
Amlundvel 4. L,rCeba le Skov 7321 Gadbjerg
Tlf: 7588 545-i I Fax:7588 5495
y,,\',rr.,. rotcrd.sc-rc-hel icopter.dk
E-mall: rotord sce teknlk.dk - 24 timers service

Telefontid:
l"4andag 09.00-1 9.00 - Tirsdag 09.00-15.00

Onsdag lukket
Torsdag 09.00-15.00 - Fredag 09.00-14.00
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SANWA RC ANUEG
Sanwa RD-6000
Sanwa RD-6000 er et megel
avanceret computeranlæg,
men let at programmere
- selv for begyndere.
Leveres komplet med
4 servoer, akkuer
og laderapparat.
Bemærk: alle
betj e n i ngskna

p

pern e

tr,s.EflEIIIEg
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 bliver glad for.
1

-1

9'.

.i'

SY brænd-

65Hkv/16000o/m

stof biler

U .1,

er monteret.
Indeholder
programmer til
helikopter og
fastvingede fly.
Ring efter prospekt!

RC BRIENDSTOFBILER

Flight Box

2WD leveres med flg. karosserier: Porsche 911 GT,
lvlercedes C, Ford Escort, Opel Calibra & Toyota Celica

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

Vi kan også levere 1/10 biler 4WD Monster Chewy
Truck. I 1/8 bilerleveres Subaru lmpreza, Toyota Corolla,
Peuqeot 206 & Truck.

BEMÆRK

NYHED

- VI ER FLYTTET

Sanwa VG 6000
Et 6-kanals conrputer
anlæg til nreget lav
pris. Speclflkaiioner
næsten scm iei sicre
RD-6000 anlæ9.
Dog ikke helikopte:
programmer. 4-n.tcdel
memory. Trainersystem. Leveres
med 4 rormaskiner,
akkumulator, sender/
modtager og lader.

Bemærk

vi har ikke åbent på lageret, undtaget

i

3

Dual-rate på styrefunktionen.
Digital trim.
EPA & ARC,
Batteristand på display.

Leveres med sender.

ii,i 2u=a';å,"=+

modtager og 2 rormaskiner.

Der vil være interessante links.

SILVER STAR MODELS
Smedevej 5, 9500 Hobro - TIf. 98 52 02 55

ætu.-,e

Eæ
ryC-'

?it1"^

Prisen er meget fordelagtig for et
computeranlæ9.

t3 tele.dk

N

'.-J,

.-'+
flIY;;',',:,:,0' y,:*
'g.ss

funktioner til fx. frem

og bak.

\ /\ /\ /.silverstarrnoclels.c,k.
-

FM

computer rat radio.
5 model memory.

Ga ind pa hjemmesiden

gF,-'øt

s,*.1r.:',l

3 kanaler. 40 MHz

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.

Hms

.

Sanwa MX-3

!

særlige tilfælde, efter nærmere aftale og bestilling.

to" din forhandter
eller mod frimærker eller check fra impoftøren.
Simprop Hovedkatalog 2003 - kr. 60,Simprop Nyhedsprospekt 2003 - kr. 10,OS Motor-katalog - kr. 10,-

"

:10

2,5cm3 glØderørs motor med snoreslart.

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

KATALOGER

1

Vi kan nu levere en hel serie kvalitets brændstof biler
iskala '1:10. Bilerne, der er 90% færdige, leveres som
2WD eller 4WD. De er forsynel med en let startende

sANwA

,,,

Kr,2795,'
SANWA RD6OOO
Computer anlæg med hukommelse
til B fastvingede eller helikoptere.
Modtage6 4 servo'e4 Akku'er,
kontakt, lader og tilbehør.

'ft

.-; .-.*_.r,"

*

**#**"

Kr, 195O,FUTABA 6EXA
Computer anlæg med hukommelse
til 6 fastvingede modeller.
Modtager (Rl36F), 4 servo'er (3003),
Akku'er, kontakt, lader og tilbehør.

er "- ii.?
r-r'rcir:r v*ig
Merpris med O,S, 46FX
Merpris med O,S. FS52 (firtakter)

Kr, 1695,-

..*

SPændevidde:1440mm
Vægt: 27009 / 2T 0.46 - 4T 4,52

Ultimate-30
iå
;,:i+=''9'i:..
;.,.i1;.., :,ti+..

Kn 1495,
Spændevidde: 1060mm

Kr, 3195,FUTABA FF-6
Computer anlæg med hukommelse
Piper
til 6 fastvingede eller helikoptere.
Modtager (Rf3BDF),
4 servo'er (S148), Akku'er,
'kontakt, lader og tilbehør.

:

Kr. 400,Kn L2OO,-

Åit*r-rr;.:iir,,t raqJila n læt r.,a l!
Merpris med SANWA VG6000
Merpris med FUTABA 6EXA
Merpris med SANWA RD6000
Merpris med FUTABA FF-6
Merpris med FUTABA FF-g

Cap 232-46

vægr: 21009 / 2T

Dette sæt indeholder: Fly (Super Stunts-40),
Motor (O.S. 46LA), Radioanlaeg (Sanwa VG600),
brændstofslange og propel.

Ålti:rnativi

Kr, L795,'

Computer anlæg med hukommelse
til 4 fastvingede modeller.
Modtager, 4 servo'er, Akku'er,
kontakt, lader og tilbehør.

Komplette begyndersæt hvor alt er med.

€F"

vc6ooo

;

Kr, 5375,FUTABA FF-g
Computer anlæg med hukommelse
til 8 fastvingede elller helikoptere.
tModtager, 4 servo'er (53001),
,Akku'et kontakt, lader og tilbehør.

Kr. 200,Kr. 375,-

Kr, 1200,Kr, 1620,Kr. 3800,-

- 4T O.52

J-3 Cub-48

-.

*r.rrff#

Spaendevidde: 1800mm

vægr: 25009 I 21 0.46 - 4T 0,52
Topkvalitet balsa og krydsfiner
konstru ktion,

:iKr, 1395,

er Chipmunk - 90S

qb

CI.4o

Med flaps

r.2595,'f700mm
5009

Dette sæt indeholder: Fly (Worldstar-40),
Motor (O,S, 46LA), Radioanlaeg (Sanwa VG600),
brændstofslange og propel.
:

Merpris
Merpris
Merpris
Merpris
Merpris

Kn 1200,Kr. 200,Kr. 395,-

med SANWA VG6000

med FUTABA 6EXA

Kr. 1200,Kr, 1640,-

med SANWA RD6000

med FUTABA FF-6
med FUTABA FF-g

i

luft-e

Kr, 3820,-

n skai d,: i;:-,ge ircq el

:rartuisiyt, 50i}l minr:I. L;:.:
Ctc'ci på Cisi rr,*,J la,j"*r iit ,:-. -i5,-

10 LA
15 LA

25 LA
40 LA
46 tA
65 LA
25 FX
40 FX
46 FX
FS-30
FS-40
FS-52

FS-74 fi
FS-70 ULT
FS-g1 I1
FS-91 IIP

61 FX

Kr. 1595,-

Kr. 595,Kr, 595,-

1OB FSR

Kr,2595,Kn2795,-

Kr, 795,Kr. 995,Kr. 895,-

160 FX
160 FXI
140 RX
140 R.XFI
BGXl

Kr,3295,Kn L295,-

50 SX.H

Kr. t795,-

Kr. 1695,Kn 1795,-

FS- 12OE

Kr,3395,-

FS-120

Kr. 3895,-

Kr. t995,-

FT-150
FT-300

Kr.6795,Kn8795,-

Fr-320

Kn L2995,Kr. 13995,-

FR5-300

l*il": f*i

EP*Sallor
Spænd: 1980mm

Vægt: 13809
Leveres med speed-550
motor, gear og klap-propel,

itl

.:*

I

'-'.."

I{.b

|
"..ir'i'd
l-l...".+i

Spaendevidde:13
Kr.9995,- Vægt: 22009 / 2T

32 SX-H

lll

\

i

O.4O

i
I
i

't,lb,* -;l

i ''tlrr'=

Kr. 6995,Kr. 4495,-

Kr. 1095,Kr. 1195,-

Kr.2195,Kr.3195,Kr.2595,-

!!!

$kf Raider Maeh-II

Kr.545,Kr,645,-

Flyvevægt; 2040 9
Længder 1120 mm
Anbefalet motor: 2T 0,32 / 4T 0.52
Anb. radioanlæg: 4 kanaler,4 servo'er

Kr. 400,-

t-i:c,, .)tl6;e'.,.','6r;

For æl k*mme

il ji .i l*r -i; ;

Spaendevidde: 1320 mm
Vingeareal: 27.0 dm2

1

Al1-firnat!'lt motilr va lc
Merpris med O,S, 46FX
Merpris med O.S, FS52 (firtakter)
Alt :'fl4-,1,i

'"-:l:,: å"1

Spændevidde: 1620 mm
Vingeareal; 44,4 dm2
Flyvevægt: 3300 g
Længde: 1340 mm
Anbefalet motor: 2T 0.61 eller 4T 0,91
Anbefalet radioanlæg: 6 kanaler, 7 servo'er

__,-**---i

i

Kr.795,-

a

,oy'
.g'('

Kr, 3395,-

Vi forhandler: Graupner, Kavan/ Krick, Schulze, Robbe, Multiplex, Hitec, Jamara, GreatPlanes, TopFlite, Futaba,
Og selvfolgelig hele TWM's serie af kvalitets tilbehør.
Sanwa, Webra, O.S, Moki, Saito, Hatori med flere..

MtO /ldortensen nonWfu
CESSNA CARDINAL

Spv.212cm,motor15-20ccm

......,..,

PIPER ARROW

Spv.210cm

Kr.2195,00

Se

. , ... Kr.1695,00

test Modelllyve Nyt 5-03

P|CO 55 FIV 35 eller 40 modtager
Mål 40x14x10 mm - Vægt 7 g.
Bemærk max rækkevidde ca.500 m.
BIPE SPECIAL

Spv.140cm,motor10-15ccm

...... ..

MlNl

FIESELER STORCH Fi 156 C
Spv.208 cm. motor 10-15 ccm

Kr.1460,00

KRYSTAL

.........Kr.80,-

Kr.1530,00

NANO SO Fl\4 35 eller 40

?

*-

7,t*

modtager

I

Kr.340,-

Mål 51x32x12 mm-

Vægt 19 g,

,=:

KRYSTAL

CESSNA SKYMASTER
Spv.220 cm, motor 2 x 7,5-12 ccm

.,..,,

SIAI MARCHETTI SF 260

Kr.1890,00 Scv'122cm.rnotor10ccm

w
e
f.z;-

.,

Kr.70,-

Kr.1260,00
Nu også:

MICRO DS8

\

l\,4icro DS8 FM 33 eller 40

modtager . . . . .

Mal 57x31x]8 mm, vægt 209
DS

Krystal

,

.

Kr.435,-

. Kr.

70,-

Joker 3AM modtager

.......

AM27 eller 40
Mal 55x37x14 mm.
vægt 19 g

Krystal

KOMPRESSORMEDAIRBRUSHSÆT...Kr.1495,00

GLøDESAVTILSTYROPOR ,..,Kr.899,00

Stort udvalg af malersprøjter.
Priser fra kr. 140,-

.

.Kt.220,-

.....Kr.

50,-

i-,,.+' Piccolo TNDENDøRs HELtKopTER

lF:"
L;r

[{tr
;'

Model Color leveres i en praktisk 17 ml.
plasticflaske med dråbetæller, hvilket forhindrer farven i attørre ud; ligeledes kan
selv ganske små mængder doseres.
Dråbetælleren er også særdeles anvendelig ved blanding, og til brug med Air-brush,

Fun Piccolo + Piccoboard Plus + 2 Micro-server +
Lade + Flyakku + Sender + Krystalsæt + Easysim.
Leveres ogsa uden sender og Krystal
Tillæg for lærdigbygget model

Vel nok verdens bedste Acryl-Vinyl farver

til modelmaling

sæt

Kr.2495,Kr.2095,-

Kr.

175,-

Besøg vores internetside på:

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

Alleprisererincl.z,yo moms.Dertagesforbeholdtortrykfejl,udsolgtevarer,valutakurser,afgifterogandrelorholdderkanindvirkepåprisdannelsen.

"
ABNINGSTIDER:
MANDAG - FREDAG KL. 13.00 - 18.OO.LØRDAG KL. 1O.OO-12.0O

Magasinpost

Modelflyvenyt
Strandhuse 4
5762 Vester Skerninge

0T- 6514
iørg*rr t'{ielsen

DANMARK

PP

rdbyvei 1T

Blad nr. 46083

tl+..

It

tu r.fL:jitst{vlij
r

RACE RKøRE

R, JAGERPI tOT

ELLER TUASKE
1I

ELI KOPTERPI LOT!!
KYO?HO HELIK
9R6O. NEXUS Z
ALLETIDER9 FLYVER

godt begynåer'
sæt, helt i træ
LINDY 25,

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

1995,'å!i-, 1098, -

g1å

r";"!
.,:71

2 m øvævefly, komplet
m/fjernetyrinø m.m,

Renault Megane - utrolig øtærk bil
med aluahassiø, fart op til 50 km/t,
Ko m plei p ri a m /fje r n betje ni n,g,
batterien lader m.m.

Fra

r-

1798

lggg,-

Fra

KYO5HO U9A-1 MONgTER TRUCK
lnkl.3.5 ccm motor

1:1O 6lL med ualgfrit karoøaeri,
komplet med RC, akku.,

tader

Vi

Rina oa hør om oriøen
du mangler
det, ai.u.manf1e,
på
på.i.'i,
han det
)o? meste.
møaia
-- vi
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RC motorcykel 1'5, topkualitet,
aluhjul, chasøic og monosvingen
Prio med ata nåarå-tilbehør,
m oton apeed kontrol, akku-lader
RC, m.m. Over 50 km/t

har eøen import og otort la,6er af alle typer opladelige
batteri er. 5 peci a lpakker frem øtillee efter o pgave.
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