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MORE
har energi til mere
Robbe
Power Peak ladere er i familie med Infinity II laderen.
Power Peak er for dig der gerne vil pleje dine akkuer,
men ikke har behov for at lade de helt store pakker.
Power Peak Ultimate kan tilmed også lade Li ionÆoly
(op til 4 celler) samt naturligvis de gængse Nicd,
NimH (op til25 celler) og Bly. Efterhånden som
Robbe kan levere ladere med Lilion program vil de
indgå i vores sortiment.

Normalpris:

1350,-

['9.r'

August + September
Odense:
Brandts Passage 36, 5000 Odense C.
Tlf.:3331 6144
info@batterystore,dk

Problem:
Fedtede fingre afbrændstoi, olie og andet i
kombination med en PDA

Løsning:
Lækker Taske til din PDA fra KRUSELL, som har
en klap der i lukket tilstand beskytter skærm og
knapper på din PDA. Når den skal bruges vipper du
klappen bagover og har derved fuld adgang til alt
uden at fedte din PDA ind

Normalpris:

249,-

l80r'm

Specialtilbud i
August + September

København:
Væmedamsvej 6,1619 Kbh. V,
Tlf,: 3331 6144
Info2@batterystore,dk

14 r 7" propel og 15 ccm, 4 takter
Claus Petersen fra Borup Modelflyveklub passer på fingrene når han
skal have sin Bucker Jungmeister
1

33 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 parkeretTaunusen

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

hobby-_cfi,ilL[91,,"
Søgade 26 . Ringsted .Telefon 57 67 30 92

wwwhobby-centret.dk

GODT NYT FRA

I/VIONICI

BEGYNDERTILBUD
-$"'sæ:=+

DEN RIGTIGE START
- 'a'Cen scn rned stor interesse og omhyg3^eC seiv bygger sin model, så han kennver en pind i modellen. Det er vigtigt at
nal vælger et byggesæt af høj kvalitet og
en ordenl ig vejledning til, for at opnå et
Eici resultat - at spare måske 200,- kr. på et
c/gEesæt af €n dårlig kvalitet, kan resultere i
mange ærgelser og i at man kommer skævt
rd pa hobbyen. Vort bud på en god begyndermodel kunne være en PT40 Trainer fra
Great Planes, der flere gange er kårel med
arets bedste byggesæt.
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PIPER CUB J-3, 1555 mm .. .
PIPER CUB J-3, 1945 mm .
PIPER CUB i-3,2286
PIPER CUB J.3, 2055. ARF 6 5.'3 :
ELECTRI CUB 1500

mn
n"r
Tilbud incl. ELSÆT . .

.

885..

1.1{5..
1.895,2.3:,0.-

I

695.1.195..

-:::

EXTRA3CCS

EXIRA3iSS

:

i63l-r..
rr ARF ....,....

,n 14.^ | Vlli

rn

4.495,1.085,.
1.285,.
1.895,-

ARF,

EXTBA 301:1,3 scaa,2530

ARF6,3-13cc

,.,...,..1,595,-

Pris med Oracover beklædningsfolie,

1 SC

1.171r-..

EX'I'RA3;1iS 117C
EXrRA 3CCS 1831

kr.2.795,-

TEXAN, 1517 mm,

o

a
EXTRA 3OiS \';AGS--Å;;
ARF io:25-,15 æ

Lancair ARF 2030 mm for 10-15 cc
AT-6

mm ., ,..

3.995,.
3.695,.

tilbehør09|im,......,,,...,

U.CANDO 3D ARF

kr.1.098,-

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

Spv. 1650 mm, 10-15

Spv 1450 mm,

Multiplex Picoline Ro-anlæg,
opladelige accuer,

ladersamt

glowdriver....,....

cc . .,

,.....

,,

....1.995,-

5-12cc.........,.....1.595,-

kr.3.595,-

Alternativ med det nye Futaba 6EXA

computeranlæg,,.

kr.3.795,-

EN GOD START
- hvis man ikke har tået bygget sin model og
gerne vil i luften i en lart vil AVISTAR 40 MKll
være et godt valg, l\.4odellen har en god størrelse, 1520 mm, saml et assymetrisk vingeprofil, der giver den nogle helt specielt gode
flyveegenskaber.
FoKKER DR-|, ARE 1530 mm for 8-13 cc motor
TILBUD
1.995,.

....,.....

,.

Bemærk

prisfald

,,.........

Denabsolutbedstesimulatorpåmarkedet
BEMÆFKprisnu kun kr,1.795,Med USB lnterlink Controller - vælg selv om du vil benytte den medfølgende controller eller din
egen sender.
Grundprogrammet indeholder:
31 {orskellige modeller - 5 forskellige flyvepladser - over 500 justerbare parametre - du kan flyve
med dine kammerater på internettet.
PS: ADD-Ons nr. 5 er nu udkommet.

6
AVISTAR40ARF,

1520mm,.,.. kr.

Leveres m. Super Tiger 4S

motor

,

.......

995,-

REAL FLIGHT LITE simulator (udgave med færre lusterbare

Vi kan nu igen levere Super
Tigrc motorct til rinelige priser.

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

RC-anlæg opladelige accuer,

...,.,.,..

ladersamtglowdriver
kr.3.395,Alternativ med med nyt Futaba 6EXA
computeranlæg-anlæS,....,.
kr.3.595,-

.,

{.__

EN GOD START MED EL

SPIRIT ELITE 2000 mm . , .. , .. , .
SPiFli 2000 mm
548,SP,RIT 20C0 mn ARF færdigmodel , . 1.195,.
SP;R T 100 2520 mm .
940,.
.l.260,.
SP|R;T El-T! GFK. ARF

6

kr. 1.295,-

kr, 1.645,-

Alternativ med OS46LAtil
kr.1.795,Pris med komplet startpakke hvor ALT er rned:
SuperTiger 45 motor, Multiplex Picoline
ARE 1730 mm for 15-20 cc rnotor , .., , kr,2.995,-

paramtere)

m/dæmper 596,00
dænpet 1.255,00
dæmper 1,505,00
dæmper 1,840,00
dæmper 735,00
dæmper 620.00
dæmper 670.00
dæmper 835,00
dæmper 970,00
dæmper 939,00
dæmper 989,00

34,
G 20123, nl
G 3250, u/
G 4500, u/
G 51, m/
GS 40, m/
GS 45. m/
G 61 K, m/
G 61 ABC, m/
S 75 K, m/
S 90 K, m/

FJERNSTYRINGS.ANI-ÆG
- 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 når du kober hos AVIONIC

Tproeruri.
SPECTRA ARF er en 2 m elsvæver (færdig-

-- -: :::ei
:' iPS ca
r:J' 485..

SLINGERARF sc, :2-.400 rnl propel.V r!€: e' a,::
EPP skum betruk(e:

bygget) som vil være en god begyndermodel.

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

2.570,-

Pris incl. motor, klappropel,

P-470 THUNDERBOLT
1:5 spv. 2160 mm lor 35-70 cc . . .

.

2.545,.

P-47D THUNDERBOLT
1:8 spv. 1600 mm for 10-20 cc. , ,

,

1.695,-

fartregulator og

batteri . , . . . , . . ,

Pris med komplet startpakke med
Futaba Skysport 4RC anlæg , . . ,
Alternativ m. Multiplex Pico.anlæg

NYHED

Børsleløse Permax il80 motorer
- tra
med 0g uden gear . .

,
.
.

1.695,3.295,.
3.495,-

Alternativ m. Futaba 6EXA

k

cornputer
579.-

MoDELLER

T-348 Mentor

anlæg

3.695,-

Aternaliv med l/ultjplex Cockpit anlæg 4.295,-

STINSON RELIANT
Spv.2550 mm for'17,5-35 ccm, . .
SPITFIRE l\rlK lX, 1600 mm

..

..,

.
.

3.275,1.695,-

Agenturer:

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

II\VIONIC I

.

Frichsvej

25

.

8464

Galten

.

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

Tlf. 86 94 60

88

.

Fax 86 94 62

88

.

lnternet adr.: www.avionic.dk
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-%-*'%-

\

'%

tÆ&.'
*+,*%,li4icro"JET ARF m/servoer+regl. mont. 1125..
Micro-JET med sp.400 6V, spv. 66cm 495..
Børsteløs selup:
Mega AC 16/15/4 med Jes 30 regl. 1.220.

Thernix Dream, spv. 300 cm
Vinge i 3 dele, med flaps og krængror,

EasyStar, spv. 137 cm model i EPP skum
(læs meget holdbar)m. motor/propel 495,-

regulator

Med 2 servoer og
1.075,Startsæt 2, komplet (MC-12 sender) 3.175,Startsæt består af: Model, servoer, regulator,
motor, propel, 2ladet 121220V, akku, sender,

X13200

Blizzard

cr

XL 3200, spv. 320

t I 12 ce ier og
en Phasor 45/3 molor. Vrrge^ f'a'
kulfiber hovedbjælke og er r.e: ''acs.

Leveresfærdigbeklædi,(ARF)

1.895,-

Blizzard spv. 350 cm. til 12 cel er cg
en Phasor 45/3 motor. Vingen er er
skum/balsa konstruktion med
glasf iber forstærkning.
Leveres beklædt.

1.895,-

(ARF)

modtager og krystaller. (lim købes separat)

'-/ *{

racer

Reno
Star racer
Ptojeti Reno racer. spv. 82 cm

595,-

Projeti Star racer. spv. 82 cm

595,-

. rt:-

.:j

Dandy 3D model, spv. 100 cm

530,.
825,"

Big Swift m. krængror, spv.200 cm

7 x KAN1050

225," AXi 2820/10 motor m. regl. Jes 40

celler)

:,:
BO 209 monsun spv. 92 cm
Sp 400 med gear (til Monsun)
lVega AC 16/15/7 med Jes 1 B regl.

TWIN STAR Spv. 142 cm, (til 7
+ 2 stk. MS-X3
TWIN STAR startsæt

195,1 1

celle0

servoer
(MC-12)

595,00,-

395,-

600,"

Swift m. luftbremse, spv. 176 cm

950,.

GFK krop og ribbevinge, hojde/sideror.
Pris færdigbeklædt (ARF)
1.495.-

\..\
'"

Modellen kommer

,.
..
..
f

helt færdig med

rorhorn monteret.

Anv.7-Sceller
KAN 1050 eller.

Vl P er en Pylon Racer til sp. 400. Spv. 69 cm

lavet helt i GFK(glasfiber).
1 .250,VIP + regl. JES 12 + sp.400 6V + propel
+ præ. spinner + 2 HS-55 servoer. 1.940,-

cm

coRoNA

cm.
cm.
cm.
cm.

itræ med GFK cowl.
Vægt 4 kg. Med 20
ccm IRVINE motor.
Staudacher 5-300 Spv. 171 cm. 15-20 ccm
m0t0r.

Træfærdig 1.595,Færdigbeklædt 1.995,-

B

205,675,-

sf

\
Vailant 2

1

l,

..,L*

600

spv. 200 cm til sp.

1.150,-

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

120

CORONA 120. rotordra. 74 cm. med
Bygge 540 motor fra GM-racing 2395,+ Gyro + 3 stk. HS.B1 + Sllm 40He
+ 7 x GP3300 batteri, samlet tilbud 4100.1

650,.

regulator

TILBUD, gælder så længe lager haves
Diablotin 2000, ARC, spv. 185
2.495,Diablotin 2000, ARE spv. 185
2.995,Diablo 2000, ARC, spv. 200
2.495,Diablo 2000, ARE spv. 200
2.995,Modellen er bygget helt

1.095,-

cel.
celler

Motor sp. 600 med propelsæt,
Mega AC22l20l3E motor til 8

Vailant

'-flilro

til

Sprinter, spv. 175 cm Hotliner

Variant

HORNET rotor. 49 cm m,GFK rotorbl. 1250,.

Diablo 2000

\{

"+

TILBUD 1495,5
'å.
til Elektro og 10-12 celler eller 45 Li-Po bat.
Alle modeller er meget gennemførte
Wingo 2003
Wingo Porter
konstruktioner der leveres med llot finish,
Wingo, spv. 110 cm
TILBUD
omfattende f ittings samt lærdigbeklædt.
Wingo Porter, spv. 130 cm (uden
kamera). Kan bære op til 5009 last

CP2 + Gyro + 4 stk. servoer(BB) 2795,.
+ XN12 modt. + x{al -i
3475,.

2000

950,-

995,-

E:,ll:

WILDCAP, spv. '150

Hornet CP2. rolordia. 59 cm.

Diablotin

cm

Navaho m. krængror, spv. 121
til sp.400 og 7-B KAN1050 akku

AXi 2820/10 molor m/regl. TMM 40A 1400,1 0 x RC 3300HV akku u. stik
675,4 stk. MS-X3 servoer
600,-

cm

Extra 300 '3D ' Spv. 127 cm. Motor 4-7 ccm.
Egner sig også til elektro med l0-14 celler.

iil sp. 600 / AXi 2814 og 7-B celler
Styres over V-hale, motor + evt. luftbremse

Kan også anvendes til begyndere.

Extra 300 "3D" lun

Sky-Cat

SkyCat EPP model spv. 108
750,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,-

365,.
400,-

4 stk l,4S-X3 servoer

løs molor
Bonnie 20 m. krængror, spv. 140 cm

1

x CP 1700 akku u. stik

940.3.850.-

med børste-

a

1.095,.

B

motorflyver
til elektro

ccm

Navaho

640.-

Den bedste

Bullit, spv. 84 cm, 2-5 ccm / elektro 825,450,- Bullit 60, spv. 104 cm 6,5-10
1175,.

Terry spv. 105 cm, til sp.400
Tilbud med motor og propel

servoer
akku uden stik

-;-t,å

t'-z

+ 2 stk. MS-X3

Pic'o-CUB Spv. 116 cm, (til 6-7

/-z-

a'

?-'
Big Swilt

til Li-Po eller KAN1050 batteri.

'

"-"*.

s

600

/'

a
Easy Trainer 40, spv. 155 cm med GP42

motor 6,5 cmm, tank, hjul og fittings 1195,+ MC 12 ljernstyringssæt (computeranlæg)
m. 4 stk. C577 servoer, akkuer til sender og
modtager samt mini lader til disse. 3275,-

Vi lagerfører alle reservedele til HORNET !ll
Vi flyver selv med en Hornet / Logo 1 0 og
kan derfor vejlede dig også efter kobet.

t_

f"

1.195,-

,€

_

,"\€_

",f'

600

Varianl 3. spv.200 cm til sp.
El-svæver til sjov flyvning.
Motor sp. 600 med propelsæt,
Mega AC22l20l3E motor til

Vi udvider vores sortiment af APC

propeller og sænker samtidig prisen.
APC slowflyer propeller Før 50,- Nu fra 30,Logo 10 Easy el-helikopter rotord. 1975,- APC Elektro propeller Før 50,- Nu lra 30,105 cm. Til 10-12 celler med 120 grader
APC Brændstol propeller, storl udvalg f.eks.
Swash- plate. Leveres med træ-rotorblade.
3D propeller: 10x4, '11x4, 12.25x3.15, 12x4,
Logo 10 el"helikopter rotord. 115 cm 2950,- 13x4, 13x4W, 14x4W, 15x4W, 16x4W
Logo 10 Carbon el-heli. rot. 115 cm 4495,- Andre: fra 9x6 til 16x6, fra 10x7 til 15x7, lra
Logo 14 Carbon el-heli. rot. 125 cm 5295,- 1 OxB til 1 6xB. Se hele lislen på websiden.

B

1.250,-

B cel. 205,celler 675,-

i-4 -€->n-

-/f
Elipsoid

Rapid

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

Børsteløs motor AC22l30/3 + lartregl. 1470,Rapid spv.22B cm til sp. 600

m/gear

1295,-

Styres over højde/sideror og krængror.
Rapid er forberedt for

bremse.

220,-

Rapid som svæver til

termik/skrænt

1295,.

Alfa model

Flot skala model
lavet af skum,

huiig

at bygge og let at
flyve. Til 8 celler.

Eagle

Christen

Cobra

Partenavia spv. 150 cm til 2

cm

Christen Eagle, spv.73 cm u/motor 640,Christen Eagle med motorsæt(gea| 895,

s\

MIG 15, model i depron spv.75

-

a/Å,-

cm,

995,.

Vægt ca. 4209. Akku 8-9 celler / 3 Li-Po.

nn

b --: *-

kun B Celler.
1 .695,.

elektro

Carneval, spv. 1'16 cm til
AXi 2814/10 + TMM 4012

1.375,.

l\

Microbat

Extra 3D, spv.73 cm
Microbat, spv. 96 cm. 3D kunstf.

550,600.-

2COOL, Microbai i dobbeldækker
650.udgave spv 96 cm, 3D kunsiilyvr ng
PJS 550E rnotor + Tl,ll.l1210
115C..
De ovennævnte mooel e. e: goca: -ce:.
dors flyvning ogsa na. der irxe e. v.rdst, e,

reg.

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

360,.
385,575,825,-

183. spv. B0 cm med 1995,nccyggei FAir Cg 3crs:e:cs rnOtcr - regl.

iccre-W;iTa

ønsker at få vejledning og service.

(3509)

FW-1904

3å33:

cm
Focke-Wulf FW 190A, spv. 85 cm
P-51D Mustang, spv. 85 cm
F4U-1 Corsair, spv. 81 cm
P-47D Thunderboll, spv.83

3l;3iS,Ll

825,-

PRISFALDPALi-PoCELLER Picotinesenderogmodtager

825,- Lithium Polymer celler, løse med
825,- 340HD,340 mAh,99
925,- 700HD,700 mAh' 159 (8C - 5

PCB

(20C'6.8A)

t sear, APC ex6sFos

375

1200HD

"tt'*

2000SHD,2000
zuuu
færdiqmalet zuuuDnu'
færdigmalel

95,-

ffi
W/
J
sIlK -.;:; I-

pakker, færdig
Lithium Polymer paKKer,
Lllnlum
Tæ1019 meo
med stik

Børsteløse fartregulatorer og motorer
alle de førende

fra

producenter,

3 x 340HD med stik, 329
2 x 600H0 med stik, 2Ba
3 x 600HD med slik,

+Zi

(6.8A)

360,-

(3A) Tilbud 195.-

ienj

fifnuO 25g

-

-€

Toro 300

Toro 300 Spv. 93 med speed 300 +
gear 5:1 + CAMSlim Bx6 +

550,-

Med 2 stk. l,lLcro 200BB

925,-

nav.
servoer

Tornado ll Spv. 122 cm til COMBAT 425,"
Med 2 stk. l,{icro 250 BB MG servoer 870.Kan ogsa anvendes t I elektro.

il a.'r'
Fås ifarverne: Hvid Gr,l 8cd 3 a Grcn Sort

nr
nm

Tape til beklædning'decor. 5C

30.-

Glasliberforstærket tape 25
Glasliberforstærket tape 50 nn
Rabat ved køb af flere ruller. se vcres

35,"
;a

æw
TWIN.JET

(BLUE)

r,,',r','r

TW\N-JET (WH|TE)

PICO JET COMBAT 400 Spv 90

cm,

+ 2 stk. Micro-servoer.

TWIN-JET Spv. 90 cm, (til 7-B
+ 2 stk. MS-X3

servoer

425.-

725..

celler)

795.-

1.095.-

.l,irl

133.
rcv - 304)
rvts'l ttu
509(15C
cugt
220._

1'rTir%

mAh.
rrr^rr'

-'i:il

1225,-

Cockpit sender 7k med akku TILBUD 1450,-

6A) 105,-

ffi;-;,;;;-.::;;;"::;;:;,,
nav.
servoer

Cockpit

,F:æ,.-. ll3133å'iili.llllå"i,i::*,,,333:
;-'
i ry= ""*
=,|:* 'ln*333:ililH::ii:1il:i:ifi

færdiobvqqet.
færdigbygget.

Sagita EPP Spv. 93 med speed 280 +
gear 3:1 + CAMSlim Bx6 +
495,.
Med 2 stk. Micro 20088
875,"

##r

595,-

propel 275.u, rnotor og propel 195,"

l.,lotorsæt med motor og

MC-12

Alle Alla
A[a modeller kommer
oq næsten
og

u

Køb din schulzelader der hvor du også

aftagelig via
Velcro bånd

Sport Wing, spv 113 cm. EPP

l,'lonte|ngssæt

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

Motoren er

Flyvetid med

P-47D

Eagle

1.995,-

ISL&330d 5.54, 1-30 celler. 2 udg, 1.350,lSL6-530d,6.04, 1-30 celler,2 udg. 2.395,.
1516.636+,8,04, 1-36 celler,2 udg. 2,995,.
NU med Lilhium program Version 8.06

Li-Po ca. 35 min.

4t'
TOM vinge med sp 280, spv 73

895."

Bygget og bekl.
3D + kunstf. på

LRK350/15/12,5+TMlil6012

Extra3D

Rhino

sp.400

Motorsæt 2 slk.4B0 med propeller 165,Modellen har styrbar næsehjul.
Flyvevægt 13609

Crobra.EPP 3D model u/motor
550.Cobra, EPP 3D model spv.78
795,m. sp 300 molor, gear, propel og regulalor.

-;ifl*,,:3ti,,
celler
Axi2212tx,52g til 2-3 Li-po
Bagmonteringen og

559

-

ilf!lfffli[ii**.,.i:loddeflige
N|-MH celler uden
14x29 mm,

gram

365,-

gram

500,-

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

fo ffi

.:

D44 Micro servo 12 Ncm, 4.49 NYHED 160,-

159 15'- D54 Micro servo 9 Ncm, 5.4g 150.20s 17,' MS-X2 servo (Hvpe),10 Ncm, eg 140,59s 44'- Ms-x3 servo (Hvpe), 18 Ncm, 139 130,'
160,Akkupakkel HS 55 servo, 11 Ncm, Bg
160,HS-81 servo,26Ncm, 1fu
Typhoonmicro06serien,43g o[i.- tlUf'!.qlfkerudenstik
225'260,HS'BIMGmedmetaltandhiul
Typhoonmicro 15serien,73g ffi;
1:]j111]:::P:d'srk
MesaRC 400t1stx,7.10c 63s
33i: jlliff;'$fi:l:?il"" åi3;:
lg:?"::g:,3Xffiil13:38::i3!:l
[/ega AC 16h5tx,7'10c' 769' 6x4€x6
!]! i Ce ssiro ræioigpak 420,- Jeri krysrat rit Jeti modrager 60i
propetnav 1i5, Ifl 9?9]9*'
Illlll?]::t;llx30
ffi, :t
-

mm,
AXi 2808/xx 7Bs,7.B celter8x5.10x6 600,
mm',
AXi 2814/xx 131g, 7-B cerrer SxS-ioxS
"09l?t::.??*43
i IN'LINE loddet
Stot.udvalg
AXi 2820/10 1619, 7-10 c. 10x5-12x8 foo

-

,r
I D0!

ffi'-wÆ 'iffiåffi'x,'il',l;r ,1, ffi,,,,i1!TI-'T
209
,r3
IJ tiI -: Å,li:ililliåi:i:l309
Fr,3XBili33Ei:::3:[
ffi ilriffri:HiEBBTB:iiii%,
*
=
r= l" 'Å tt'ot"t"iligLt tq"ipmznL
ruv.-

ul:--tL"
l
,rs -f, /;.n;
t

HP Oro,t 15-xx 7-10 celler,
HP orbit 20-14, 10c.2159,

1709

9g5,1=2.2ks I r85,,

r"r.t*iiji
13.00-2O.OO
Mandag

Tirsdag
1.195,- Onsdag

14.00-18,00
14.00-18,00

T=2.2k9
T=2.9k9 1.185,- Torsdag 13.00-16.00 Kun
HPOrbit25-16, 16c.2509, T=3.1k9 1.185,- lnternetbestiltjng er åben døgnet

Blue Shark / White Eagle TWIN-JET med

HP Orbit 20-16, 12c.21fu,

Pe. 480 motor Spv. 90 cm, (til B celler) 875,+ 2 stk. MS-X3 servoer
1.175,-

HP orbit 25-14, 14c. 2509,

gvll l9gulql9l

gEg V la, I / IJV

400.- Jeli regulator JES 020,5/
500.- Jeti regulator JES 030, 12 /

Mandag 15'30-20-.00
1 Tirsdag 1t.19-19 99
i Onsdag 15.30-18.00

ordre ,
rundt

Torsdag- Fredag lukket
Lørdag efter aftale

aJVt-

315,-

r]r::
375,-

whobby-world.dk
Nyheder

Bølkov Junior. Parkmodel

ti

400 el-motor

Færdigmodel, spv. 106 cm

kr

Færdigmodeller

Tilbud

Begyndersæt. Komplet sæt bes:aeiJe af
model (du kan vælge mellem Bccre.ang
Arising Star Sky Hero eller Easy Tra rer 40)
OS 46LA og Sanre 6 kanal radroanlæg
Samlet pris

Extra 300. Færd gmodel Spv 148 cm, til 7.5
.... kr.1230,motor

- '0 cc

650 -

Katana. Færdigmod., spv 200 cm kr 1870.-

Obsession 30. Færdig. spv. 175 cm, til 15 20 cc motor ...... ........ ........... kr 1645Space. færdig el-svævemodel med
krængeror spv. 215 cm. .... .
... kr 1095 Mystery. spv. 230 cm. .......... ... .... kr 1229.Antares. spv. 280 cm. ..
. . kr 1295.-

R

Samme sæt med Futaba 6EXA
computeranlæg
kun

kr

3295 -

t\\

Extra 300S. Færdigmodel, spv 185 cm
. ...... kr. 1845-

Nyhed, GWS Dream Starter ll sender.
4 kanal sender med krystal batteripakke,
lader og lærer/elev st k 35 mhz. . kr 450,-

Diablo 3D. Færdigmodel, spv 127 cm til 7.5
-85ccmotor
.. Kr. 1175 -

Majestro. Færdig kunstflyvningsmodel
meget let. spv 163 cm .... .... . kun kr 1275.-

Brisk 280. Fun fly til 280 motor. Færdigmodel med Oracover. Spv 70 cm ...
Brisk 400 Spv 80 cm

kr 595.kr 670,-

Twister. Færdig indendørs helikopter med
sender og lader . ..
kun kr 1995 -

RC legetøjsfly
Vi fører 6t udvalg af RC legetøjsfly som
Flot parkmodel med glasfiberkrop. Tll el- eller
brændstofmotor, spv. 110 cm
.. kr 742.-

kan være en billig måde at prøve
radiostyring og lære at flyve.

Futaba Flight pakke.
Decatlon. Færdigmodel kunstflyvningsdygtig. Spv. 172 cm ... ...... . ...... kr 1195,-

4 stk. Futaba 53003 servoer, Futaba R147F
7 kanal modtager. krystal, 1 450 mah NimH
batteri. afbryder men ladestik og
kun kr. 1275
forlængerkabel

"

GWS Flighi pakke.

4 stk. GWS/Supertec s03 seruoer, GWS I
kanal modtager, krystal. 700 mah Nicad
batteri. afbryder men ladestik og
... kun kr 750 forlængerkabel ...... .

J-3 Cub. Begyndersæt med sender
modtager mrcro rormask ner. motor, batteri
til flyet samt lader. Der mangler kun I AA
baterier til senderen Spv. 90 cm kr. 950.Extra Chaos 3D
Færdig el-model, spv. '100 cm

kr. 630 -

Vi har Danmarks største udvalg i
begyndermodeller og færdigmodeller.
Mere end 150 forskellige flymodeller på
lager

Texan. Flot skalamodel med optrækkeligt
understel. Spv. 188 cm .... .... kun kr 2185,-

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

Nu med mulighed for kreditkortbetaling

GWS Flight pakke til park modeller
3 stk GWS/Supertec Naro servoer, GWS 4
kanal modtager, krystal, GWS 8A
fartregulator, 8.4 volt 600 mah NimH
kun kr 900,flybatteri,

..

GWS Flight pakke til indendørs modeller.
2 stk. Gws/Supertec Pico seruoer GWS 4
kanal modtager, krystal, GWS 2A
fartregulator. 8.4 volt25O mah Nicd
flybatteri
kun kr 750,-

.

Vi sælger kvalitetesanlæg og radioudstyr
fra bl.a. Futaba, Multiplex, Graupner, GWS,
Schulze og sanwa

Vi sender som postordre i hele
Vi sæl ge r kataloger fra:

v/ Birgit og Erik Toft. Elvirasvej 1. 7100 Vejle. Tlf. og fax 75722295
e-mail : hobbywo@postS.tele.dk
Aben: Mandag - fredag: kl. 10-13 +1 5-17.30 - Besøg uden for nævnte tider efter aftale.

landet

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

Forbehold for prisændringer!

-

Protech Ultimate lan'ct Deprtrrr
3D indoor- og parkl1r'. r'ingc:p (r9 cur.
længde 75 cn. Viugt l-rr _s Pris kr. 399.-

Zoom 400, rotor 63 cm. 400 granr. Nv
ultimativ indoor Ileli. Se r,idco pa vor
hjcrnrneside. Pris lbr IIe li nr/rnotor kr.
1.995"- m/clektroricpakke 3 995.-

-,.\

/

Hitec Eclipse 7, F'uldt udbygget 7 kanals
sender. I;M. Q-PCM. rncrnory for 7

I

F:F'

\-g*
a*..

Protech Tojeiro, lanet depron. 3D
indoor- og parkflr'. r.inge sp. 70 cm.
liengdc 78 cm. Vrugt 270 gr. Pris kr. 399.-

kr.

\'M

rnodeller. Pris fbr

se

nder

1.450.-

za-\-l*-

zt-'-

-

Silcntio 400. Vingesp. 722 c:r:n.
r,ægt 625 gr. For "400" el-lnotor.

Kr.145.-

J

6@
Magister. Dcpron trænertlv til el- eller
brændstofinotor. Vingef. 163 crn. længde
1 16 ctn. Anbefalet motor .25-.36/ Permax
680. 8.4 V 3:l gearboks. Kr. 950.-

Katana S. Vingesp. 182 crn. r'a:gt 4.9 kg
lor rnotor L08-1.6. Kr.2.995.- incl. Tank.
tunde rstc

l. f'ærdigrna lct moto rkåbe.

n-r.

t,.

Christen Eaglc. Vingsp.l25 cm.
Yægt 2.9 kg. For rnotor .61 - .91.
Kr. 1.895.- incl tank. understel.
Raptor
Raptor
R:rptor
Raptor

1t1\'..

Tilhehør,

30 kr.
50 kr.
60 kr.
90 kr.

-i.750.- n/motor
4.535.- l/motor
6.200.- l/nrotor
5.600.- u/rnotor

Alt i ORACOVER folie.
Vmar Spitfirc. ARIi. Vingcsp.

154 crn.

længdc 112 crn. llor urotor .46 - .60
Incl. Tanli" littings. pilot. indbvggede
trtekstænger. nnderstel. ruotorkappe. rnr.
Pris kr. 1.370.-

Hvis du vil blive på jorden !

Hitec DIG1 serr.oer:
Trpe 5625. 9.4 ke/O.14 sek. kr. 550.T1,pe 5645. 12.1kg10.23 sek kr. 550.T1,pe 5925. 9.2 kg/0.08

Tvpe 5945. l3 kg/0.13

sck
sck

kr. 750.-

kr.750.-

Glødestrøm. "strom på dåse". i hq
kvalitet. rn/batteri og lader. Kr. 195.Robbe Ultimate.
computerladcr til
alle tr,per batt.
ogsa lithium og

Iipo.

l0LA kr.490.- l5LA kr 535.25LA kr. 535.- 40LA kr. 580.46LA kr.715. 65LA kr.890.25FX kr. 805.- 40IrX kr.985.46FX kt. 1.050.- 46AX kr. 1.1-i0.6lIrX kr. 1.45-5.- 9iFX kr. 1.810.l08FSR

Pris kr, 1.150.-

Rcflex

flysimulator
Så tæt på

Kyosho Inferno Sport. Rcadr to Clo
Incl. Motor. sender. m.r Kr l -15tt.-

Nye lave priser på OS
motorer med lyddæmp,*

virkeligheclen

l60l'XI

l4ORXI'-I kr.

FS120-III kr. -3.490.*

Øverødvei 11,2s4o Horte

Telefon 45 42 01 13 mail: info@hotte-modelhobby.dk
www. ho Ite-model hobby,d k

8.950.- BGXI kr. 2.850.-

32SXII kr. 1.160.- -5OSXH kr. 1.610.lis30 kr. 1 55().- FS40 kr. 1.610.FS52 kr. 1.U 10.- FS7OII kr. 1.999.l;S70[-ILT kr. 2.920.- FS9liI kr. 2.370,FS9III-P kr. i ()99"- FSl20I kr. 3.099.-

kr. 1.549.-

HOIte MOdelhObby

kr.2.350.- l60FXkr.2.550.kr. 6.49,5.- 140RX kr. 3.950.-

)

,liuldcr ikke heli-mobrer

Mand

lukket
Tirs - Tors. 09.30 - 17.30
Fredag 09.30 - 19.00

Lørdag

10.00 - 14.00

REDAKTION:
Ansvarsh.lvendc ledåktør
i$.rriannt' Pet{ersen

:

Jt-nrL,anegade 24

Roskiltle
Tlf: '16 36 73 1?, Fax:46 3(r 72 10
ånlåil: pu{(irmc}.lelflyvtrryt.dk
,1{it'}0

Grt-nrctlaktorer:
Radiostyring:

Arilt{ l"ar*n, Rugnrarken

80,

$i!tl l,y$ttup

Ttf: ti{r ?2 63 l9 (RC-unioncn)
L.nrail: .rlt, rnrrr{t'lilvvenyt.dk

Illul ]\{lrller
\lorba:rviunget
*{r8"1

9, Fcnsur

ir

rk,

l{olrnr'gaartl

Tlf: 20 26 ltl 53
Email: pnmtå:modelflvveny.dk
Str.cn Larsen

Rengeglde ?la st.th.

MFN
Stof

Tlit2671 7672,
Emarl:

til Modelllyvenyt

skal *lntles til gr*nredaktorerne og ikke
til dur ansv"rrsh.rr.entle n'daktsr. R.
ad rc*>*r side 9. Org.r nisationsstui,
referater', indb"vd*lx.r r:l.lign. skal tlog
stndc.i til de respektivc uniontls

t,nrodrlf lyvenyt.dk

slt

Fritl'tyvning:
Jcrgtn Korsg:rard
Alrornrveg 5, fllund
D-?d983

Hand*vitt,'lyskland

Tl{: 0049 4608

61t99

fimail: iktt,,rnod*lflvr,err),t.cik
Linestyrings-uniunen

st'knt.rriater.

Referater
der modtagcs meic cncl h'o månetler
efter r"t arrangements afholdclsc, kan
ikke forvr.ntes optatr;et.

Tekst
'fekster afleveres

'

l{eddingt'

{660 St.

tu

muligt i el*Ltro-

nisk form. l,av teksttns trpsdJtning så
enkel sonr lnuligt - gcrnc i et rent
tekst-format og udcn :pt'citlL' form.rteringcr mcii spilltct l'okse Ltler lign.
I lusk, at også for teksternes vedkonrmende skal der nrcclst-ndes et print.
S;et aLlrig billeder

ind i din tekstiil.

Billeder
Eilledet sonr sendes sanulen lnod
artikkr ellcr rtferatcr, r.il blive rcturneret, hvis du oplysc.r hvem de skal
tilbage til. Vi vil også g,erne kunne
for&trlle, hvenr dcr er fotclgrafen. Meu
undlad altid at skrive dirckte på bilbdeme.
Vi karr også bruge cligitale irilledcr
pir diskctte eller cd-rom, når cle er
gemt !i"trskilt (altså ikkc lagt ind i en

tekstfil) i IIFF eller Jl'tC-fonnåtet i
lredst mulige kr.alitet I opløsning.
Billeder fra lntemettet er i så dårlig
opløsning, at de ikke kan bruges.

Udebliver I'lodelff yvenyt
er bladet beskadiget i forsendelsen
elier skifter du adres.se så skal clu henvende dig til din uniors sekretariat:.

Ruben Sonne
Skolel;atle 64, 7tl00 Ht'rning
Tli:972141Oti
E-mail: ru!:t'n@mudelf l1'vning.dk

Ekspedition;
Tidsskriitct ModelIh'\'enl't
Stranclhuse -l
57r:2 \'ester Skerninge
Postgiro nr. 7 16 10 77
l'li: 6771 l2 55 (i alm. kontortid)

Annonceekspedition:
Ti dsskriftt't lvlodelfl yverry t
Strandhuse 4
5762 \'cster Skerningr:
TIJ: 62 24 12 55 (i alm. kontortid)

Udgiver:
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l\'l

ocielilyve lixbtrnd

Lars Kildholt, {ormand

K.tragcr 6. 1670 Crevc

I'lf.

43 69 66 67

Abonnement:
Abonnenrt'nl {or 2(104 koster i
Danmark kr. 280,- for alle 6 nunrrr'.
i tlu ovrigu nordiskc lancle cr prisen kt 330,- og i Grurland Lr. 330,I det ør'rigc Europ.r cr prisen kr
330,- og i restcn .1f ver:den kr. 420,Udgivelsesterminen
lvlodelflyvenyt uclkommer deu 15.
i måncdeme februar, april, juni,
i:ngust, oktobc'r og 5. decemtler.
Aurtoncentaterirlc sk.rl værr' (rs i
hænde senest 6 uger før udgivelsr'sdato.

Oplag: 4.200 cksemplarer

RC-unionen: 86 22 63 i9 nlir'to kl.
I 5.30-l 7.30, sckrctariåt(ithc-uniontn.dk

Sats og tryk: A-Offset, l-Iolstebrtr
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ARTIKLER
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NYT FRA UNIONERNE

Cessna 182
Sten Larsen k.:ste:

10
-i: ri

for meget mere r c:,:.:

Ariane

:t

l en forhistorie ...
Lrrerga denne ARF-model fra Hangar-9

V10

12

Daniel \ece:gaa:d blev tændt på en 1O-cellersmodel.
Her fori-::ile: han om hlorfor det blev en Ariane V10, om det
korii.li:eie 'llg:eri, om erlaringerne og ikke mindst om fascinationen
Og endeiit clder han op til kamp i årets konkurrencer!

13

mand og 18 Kobra

ELP

...

o Nyt fra RC-unionen

28

.

41

o Nyt fra CL

42

.FF

M

o

41

L4

REFERATER

nar der indbvdes til fælles-byggeprojet i Viborg. En id6 værd

r

efterfølgende flyvning i Soderup.

Ciaus Tømesen har testet disse to små skræntsvævere og
I

olrigt leveret en stribe

. M i skrænt

gode billeder. Nyd dem og hans beretning ...

Las Kildholt

i linestyret modelllyvning

23

24

o

BesØghos RC-Hobby

36

fyllandsslaget

travl eftermiddag ... og fortæller her om
denne nve hobbyforretning ...men vil geme have notere! at han gik uden

Stort og småt

at kobe noget!

Modellbau Bodensee

ARF

Produktinformation

36

\lcller "kom til at købe" en3D-model.
Redakioren trædc km det or.ergik kvinder

o

noge! man ikke havde planlagt!

38

Poul Møller har te.tei hr ad mm far 1or 1795,- kr. sættet kan købes for

fritfllnming?

45

Sporten forsvinder med os. :knr-er Frede Juhl, hvis ikke vi gør noget!

National Free Flight Society

Sikkerhedsspalten
Troels Lund ridser op vedr. alkohol og sikkerhedsnet

RTF

51

47-51

Jørgen Korsgaard har i det amerilimske magasin fundet nogle teSninger
til bl.a. Rising Light AG og LI'L AL FIA

29

40

Poul Møller har igen fundet lidt nyheder frem

Poul

Hvad er

46

DIVERSE

Ste'en Larsen var på besøg en

Easy Star

Jesper Buth referercr

Jens B. Kristensen håber nogen ærgrer sig over at de ikke nåede frem

Erik Dahl giver en fyldig forklaring på hvordan man bruger de
modeme sendermiksningsmuligheder i et svævefly med højde-, side-,
krængeror og flaps.

- altsa det med, at komme hjem med

...

Lars Buch Jensen refererer fra dette vindomsuste stævne i Sverige

Tiimning og setup/miksning af et
svævefly med 4 servoer i vingen

Extra Chaos

lærte noget ...

Scania Cup2004

Robert Danielsen har bygget en model til vennen Per.

o

fmilie tog turen til Brande og

Åbent Nordisk Mesterskab og World Cup 43

o Min vens model: Highlight SAL

o

og

b1.a. om jysk morgenbrød.

22

Kurt Sørensen præsenterer sin model

o

u

Turen gik til Brande

...

o Min model: Extra 300s

JJ

Her er resultateme fra Hanstholm.

Skræntsvævning under feme himmelshøg 18

Brian Bach Mortensen har været i New Zealmd og laert noget
om Dynamisk Svævning og det kan vitterlig ryste eo skriver Brian

32

Jetseminar
Stig Andersen beretter om et vellykket seminar i Roskilde og

NanoFloh og MicroFloh 16

.

Stæ'rnekalender

Der e: rceget mere end mandehørm og råhygge i luften
ai eireriigne i andre klubber Dei er Lars Thomsen der fortæller.

o

Indbydelser

30

Cessna I 82 fra Hangar-9
Lidt forhistorie til valget af denne model.

Af en eller anden grund er jeg til den slags
fly som mange kalder "kedelige", for de
kan ses alle vegne og på alle 1:1 flvr.epladser. Men netop derfor! Det er flv jeg kan
forbinde med fly. Jeg ser ikke dagligt en
Pitts, eller en Focke Wulf i lutten. Men, ja
jeg kan godt lide de ahnindelige små privatfly. Tilmed er der en rigtig god mulighed for at lure deres t1p'estil af og dermed
flywe modelleme skalarigtigt.
Jeg har i lang tid gået og været lun på en
Cessna 182. Der er en del muligheder:
Topflite, Pica og de små ARF modeller er
nogie af dem. Jeg ville dog godt have en
der var lidt større. En aften fikjeg en lang
snak med Bjame Sørensen (Nuseme) over
MSN han lovede at sende mig tegninger
til en model på 3 meter i spændvidde dog

af en

Cessna 206 (den ligner meget en

fik bredt tegningeme ud og
målt lidtpåmodellery måtte jegerkende at
penge til en ny bil var der ikke og den kunne ikke være i den vi havde - så jeg nøje182er). Da jeg

des med at drømme videre. På vej hjem fra

div. bestyrelsesmøder sad Tioels Lund og
jeg og snakkede modeller (fly forstås). Det
viser sig så at han er ramt af samme bacille som mig mht. Cessna 182 og at han er i
gang med en fra Topflite.

Under en af utallige surfture på nettet
stødte jeg så på en fra Hangar-9 - den havde en fin størrelse 240 cm i spænd og 197
lang - lige så den kan være i min bil. Nu

vidste jeg at RC-Hobby bla. vil satse på
større modeller - så jeg tog kontakt og fik
bestilt. Lidt over 14 dages ventetid gik,
med et par opringninger til butikken

arbejdet blev pludselig urimelig lang, men
den ophørte og jeg ræsede mod Ishøj. Ieg
sagde kun lige hej til Jens og kasiede mig
over min kasse, alt lå pakket fint og forsvarligt. Det så tilmed rigtig godt ud. En af

grrrndene til ai valget faldt på denne model var at den var den tand mere "lækker"

end andre Cessnaer. Den har rorflader
med korrugerede overflader. En ting som
ellers normalt er udeladt - men gØr en verden til forskel.
Modellen er enARF - det gjorde mig ikke så meget for der står ikke tre på hver
plads rundt i landet (endnu!), men der er
også nogle rigtigt gode muligheder for at
gøre den til en skalalfyver.

er der et "checkfelt" så når alle felter er
- så er modellen også {orsvarlig
at flywe med (forudsat at man har gjort

hakket af

hvad der skal gøres)

Modellen:

Bygningen:

er bygget i træ mecl selr.e
i glasfiber. Kroppen er
listeopbygget med beklædning i balsa.

Seli'e bl.ggearbejdet er der ikke meget af på vingeme begraenser clet sig til monte-

Indverrdigt i cockpittet er der lavet "indervægge og gulv hvor modtager og næsehjulsservo er monteret. Inderside af cockpit er malet med en lys grå "granitmaling"
- det ser rigtig godt ud! Cowl, hjulkåber og
halekonus er ligeledes i glasfiber. Alt tilbehør er med så der skal kun de sædvanlige
ting som motor og radio til at gøre den
komplet - selv 4 stk. sæder med plys er
med i sættet. Et fint trykt instrumenlpanel
er ligeledes med. Vingerne er ganske normalt opbygget med ribber og er fuldbeklædt med balsa. Vingetipper er dog i glas-

sig så, at der manglede to trækstænger ikke kritisk, men dog uheldigt da de er lidt
tykkere end normal, og så (selvfølgelig)
med tomme gevind. Styrestifter er ilimet
selv om der i vejledningen står at man selv
skal gøre det. Dette gik i øvrigt igen flere
gange. Så det er klart et produkt de udvikler hele tiden - det er jo meget positivt.
Kroppen skal der gøres lidt mere ved.
Servoer til sideror og højderor sidder ude i
halen skjult under et daeksel. Rorhomet,
der er loddet på fra fabrikkens side til høi
deroret, skal dog bukkes lidt så der er den
nødvendige frigang til siderorsforbindelsen. Vinduer skal rnan selv lime i, hvilket giver en kæmpe fordel - at der god
pladg nemt at komme til og masser af lys
når der sk.-rl rodes i bunden af flyet med
modtageren eller andet. Cowlet er forboret og der er sat islagsmøtrikker i på bagsiden af klodseme. Næsestelsfundamentet

Modellen

cockpitoverdelen

fiber.

Under udpakningen derhjemme opda-

undervejs, men uden resultat. En torsdag
ringer Jens dog og sigeq, at der står altså en
halvstor kasse og venter på mig. Tiden på

gede jeg at nogle steder var limningerne
gået fra hinanden - ikke nogle kriminelle
stede4 men det fik mig til at gå alt efter.
Mange vil nok umiddelbart sige at det er

Rorhornet til højderoret der skal bukkes licit, ellers
skraber det på indersiden.

Forsta'rkningerne til Ha lefinnen
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for dårligi - på den anden side - de flv bliverbyggetiØstery hvor der er en lang højere lu{tfugtighed end her i Norden. Det får
træet til at tørre og derved trække sig sammen. Det vil derfor nok ske på alle ARF
modeller bygget i Østen. Vi skal vide, at
det hører med til samlingen af en ARF, at
gå limninger efter i sømmene. Vejledningen er som det snart er en vane - god og
grundig (den er jo også Amerikansk) og
den er fyldt med billeder og en smule tekst
under hvert billede. Ud for hver " opgave"

ring af sen'oer og rorhorn. Her viste det

skal man dog selv rode med at

sætte

islagsmøtriker i - der er ikke meget plads,
så om det er en forglemmelse eller om det
er bevidst er jeg ikke helt klar over. N'Ien da
møtrikkerne er med er det nok bevidst men nemt er det ikke. Alle hængsler til rorene er Cyanohængiser. Jeg vecl egentlig
ikke hvorfor - men jeg har ikke den store
tillid til denne type. For læser man i udenlandske tests af div fly - så bmger de, de
medfølgende hængsler. Men jeg valgte at
Iægge dem til side til en mindre model og
for en grundig test af dem der. I stedet
brugte jeg nogle Kavanhængsler sornblev

sikrct med en 2 mm kulstang overalt. På
nær krængerorsforbindelseme er alle forbindelser s$ult. Cowlet på min model matcher ikke selve kroppen i stafferingen - det
skæmmer helhedsindtrykket lidt.
jeg fik modellen torsdag men begr,ndte
først at bygge fredag aften. Da de efterfølgende hverdage bød på arbejde var der
kun aftrreme tii rådighed. \Iit mal var at
den skulle være klar til Stormodeltræffet i
Brande ugen etter. Lars Kildholt skulle

et par 6mm kulstænger op igennem hale-

Den noget uheldige staffering af cowlet, det er

pla4 overside af bagkrop og op i finnen.

sandsynligt at der er byttet på cowl under
pakninger-r af flyene.

torsdag morgen. Alts'å måtte jeg klø på. Moto4, en Saito 1E0, havde jeg fået indkøbt en
uges tid for, alt radiogrej var hjemme, så det
var kun de manglende trækstaenger der
ville ikke gå på komforsinkede

Hulleme er så smurt godt ind i epoxy og ligeledes med kulstængeme. Det skal nok
holde -men det er etmegetuheldigt sted at
have et svagt punkt. Da jeg kom til Brande
var der flere der slntes at rnin model var
ualmindeligl flot, og mente at jeg bare skulle overlade den dl dem. Lndrømmet - når
modellen er rigget til så ser den albå RICTIG godt ud! Desværre fik jeg ikke så megen flyrming som jeg geme ville have haft
med den i Brande pga, en motor der stod
helthåbløst (købtbrugt). Dumtaf mig ikke
at have forsøgt at starte den inden. Men et
par venlige hænder og hoveder fik den ordnet så jeg lige inden solnedgang fik mine
første flyrningermed modellen. Keld Hansenstod for godkendelsen af ftymingen og
Lars Kildholt stod for den tekniske gen-

promis med noget for at få den færdig
DFf,ri(det holder noklprincippet så ieghelt
bort fra. AIt skulie laves sikkert og forsvar-

nemgang og godkendelse.
brugt 3001 servoer alle sbder på
I"g
nær til gas (148er) og højderoret, der sidder en

ligt. Modellen er en stormodei og alene på
grund af godkendelsen skulle alt være i orden - men det var nu ikke den del, der var
min drivkraft - det var og er sikkerheden.
Jeg ville være ked ai ai miste modellen pga.
at jeg havde spn:nget over hvor gaerdet var

Q,rnond

hansportere k-pp* derovet da der ellers
ikke ville være plads i bilen til min kone.
Det afta-lte jeg med I"ars tirsdag og så fik jeg

pludselig travll for han skulle have den

^ig.Jeg

lavest.

Arbejdetskred frem dq;blev det lidtsent
inden jeg kom i seng on-<dag nat. Under afbalanceringen r-iste det sig at den var haletung. Så jeg lagde et par striber bl1, på - og
lidt mere - i alt 580 gram i snuden så hang
den med haleplanei helt vandret. Der kunne ikke rykkes mere radiogrei ud i næser1
så der kunne ikke hente. noget. \,{odellen er beregnet til en benzinmo
to4, men om den er godt et

helt
Æbå
er man fri for at skulle indkøbe dyre/kraftige
servoer hvis man ønsker sig en stor model.
70(X) Zcg. servo. Servovalget er

i håd med hvad vejledningen anbefaler.

Husk at det er en model der fl1ver stille og ncligt og derved er der ikke den store belastring
på rorflademe. Jeg har valgt en stærkere på
højderore! fordi det er et ganske pænt are
al der vipper hele flyet og her ville
det være trist at have en for
svag servo siddende.

kan også have lidt med min ior-

lille detalje skal dog nærne; om b1'grigtig go<J kvalitet og med god forarbejdning rra nbrikkens side. Halefinnen flugter pertekt på
En

gesættet, som generelt er af

kroppens overside - når IKKE der er monteret haleplan! Så snart det er monterei sa
trykkes oversiden af bagkroppen en lille
smule opad. Det opdagede jeg fømt da jeg
havde smurt epoxylim på de flader der skal
limes. Det giver desværre en dårlig samling
mellem ktop og firure, da den kun hæfter
ude foran og ved selve finnen! Jeg har boret

flyver godt. Mit mål gennem lang tid har
været at lave en skalamodel af en Cessna

ilg{qffi*åflruffd
trin skal også monteres. Da
modellen overholder
mål på vinger,
planer

og krop har jeg med denneARF taget en
genvej til en flot model. Måske skal der laves et sæt pontoner til deru da den også
har fløjet med dem i virkeligheden. En an-

en Saito 180 ved jeg ikke. Det

se den, ti.l lørdag.

mest fjerlette landing på græs. Så det skal
man enten bukke i noget pianotråd selv elIer som jeg bestille et understel dertil fra
Robart. jeg har ikke modtaget det endnu.
Hvad så nu? Jo modellen ser fin ud og

h

halvt kilo tungere end

stærkning af halefinnen at gorc. \Ien det
bekymrer mig ikke srnderliS tbr med en
færdig vægt på &8 kilo er det tint pa en model med den størrelse. Larr tik i1r kroppen
med og jeg kurure nu barc r-enie pa at gen-

at fiederstålet til næsehjulet er ALT for
blødf det bukker ogbEer ved selv den

den mulighed er at lave en krog
Flyvningen:

havde ikke forventet nogle unoder fra
en så stor højvinget model - for den flyver
som en trænermodel, og kan t11we dejligt
langsomt uden at rniste styrevilligheden.
Dette er med til at skabe det rigtige flyvebillede så det er en vigtig ting for mig. Modellen ser helt rigtig ud på himlen, og som
en klubkammerat senere sagde til mig
"det er kun på lyden at man kan "se" at det
er en model" Flapsene giver et effektivt
stig når de sættes ud, men mikset med lidt
dykror (som anbefalet i vejledningen)
kommer de ud og bremser effektivt mo.
dellens fart. Så landinger kan foretages i
skalarigtig hastighed, men også så den
kan sættes blødt. Desværre har det vist sig
Jeg

i "nak-

ken" af den som kan afmonteres eller skjules så den kan bruges som slæbefly.
Jeg er sikker på at den kan flyves med
en 120 firetakter. Der vil så være tale om en

yderst skalarigtig flyvning med tilhørende
langsomme stig og manglende power til
sjov flyvning.

Det er så absolut en model der kan anbefales, eller nogle af de andre skalamodeller Hangar-9 laver. For her får du en

model der alene ved størrelsen adskiller
sig fra andre på pladsery men også er me-

re geruremført end andre fly, uanset om
det er byggesæt eller AR-F-fly.

jeg vil naturligvis følge op med beskrivelse af "ombetrækningen" af modellen
og andre ting der bliver lavet til den.
SL.
LL

a

nane
Modellen kommer ihus

Hvorfor F5F ( I 0-cellers klassen).

ne begå sig i konkurrencer Modellen skul-

En af mine klubkammeraier havde i læng-

le ikke være stopklodsen for resultaterne

tid fløjet med 10-cellersmodelleq, dog
uden rigtig at deltage i konkurrencer. Det
så da fedt ud, men det var egentlig ikke

konkurrenceme, det ville jeg selv være. Jeg
gik i gang med at undersøge markedet,
forhørte mig hos eksperteme på RC Unionens forum, og hos Electric Flight Equipmenf hvor jo både Jan og Hans flyver konkurrence, og derudover tilbragte jeg også
en del timer på Internettet. Til sidst kom
jeg frem til, at der var 3 modeller som opfyldte mine krav; Surprisemodelleme,
Avionikmodelleme og Ariane V10. Både
Surprisemodelleme og Avionikmodellerne var der ret lang ventetid på og prismæssigt lå de også over Arianery så valget
faldt på en Ariane V10 fra Carbon-Verhieb. Ud over at den var lidt billigere end de
to andre modellet kunne El flight også le-

playet står der el-flight, yes tænker jeg, så
er den kommet hjem, og rigtigt nok, jeg tager telefonery og i den anden ende har jeg
Jan Abel, der fortæller at nu har de fået en

vere den i løbet af ret kort tid, så den blev
bestilt, sammen med en Hacker motor med regulato4, og det grej der
eilers sku1le i.

fås i to versioner; den
ene med en tuld
bonvinge, og en lidt
lettere vinget udgave,
hvor der er sparet lidt på
kulfiberen. Da S0gram fra eller til ikke

ere

noget der rigtigt tiltalte mig. En dag fik
han den idi at jeg skulle prøve det. Han
stak mig senderen til hans gamle modef
en Bonito fra Multipler; og pludselig var
det alligevel noget der tiltalte mig. Det var
faktisk ret fedt, at have et kraftoverskud på
en el-model, som faktisk var bedre end på
de fleste brændstofmodeller. At flyve med
en så aerodynamisk model, som bare gled
gennem luften" som om den aldrig havde
gjort ande! og som kurrre flyve med en
fart så et krydsermissil ville få mindreværdskomplekser.
Sådan en model måtte jeg bare have. jeg
ville dog have noget der var
lidt mere moderne,
og som ville

i

En mandag aften ringer telefonen, og i dis-

stor kasse hjem, hvor blandt andet min
Ariane var i. Så havde jeg ikke svært ved at
finde ud af, hvad jeg skulle om tirsdagery

butikken var dårligt nok blevet åbnet, da
jeg trådte ind ad døren. Jo han havde ret
det var en stor kasse han havde fået hjem,
men der var også et par

i den. Et
par af mociellerne biev hevet op af kassen, så jeg
Arianemodeller

kunne se lidt nærmere
oå dem. Modellen kan

car-

kun-

h
t

#

har den altafgørende betydning i det
Danske vejr, valgte jeg den lidt
tungere fuld carbon vinge, som
var den stærkeste. Model og grej
blev betalt, og efter en lille sludder
og endnu et par gode råd, gik tu-

.

ren hjemover.
Byggearbejde er der ikke meget af i en model som

,'M

denne, man skal lime en motorplade i snuden og lime servoeme i. Når det er gjort kan
man godt gemme limen væk
igen, så mangler ktur den sidste
montering. Kroppen er meget
slank (det har jeg også fået at vide
af alle som har kastet modellen for
mig), så det kræver lidt fingersnilde at få alt grejet monteret. Efter
højderoret var forbundet med ser-
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Tv: Daniel Nedergaard med Ariane ({oto: Morten)
Th: Ariane fotograferet af Daniel Nedergaard
I Baggrunden: Ariane i luftenfotograferet af Mar-

tin.

voen, viste det sig at det var en smule slas-

ke! og kunne presses ned uden det

store

besvæt en skumklods blev skubbet ind i
halen" for at understøtte trækstangen, og
så var det problem løst. Faktisk er det nok
det eneste, der ikke er beskrevet i dm fine
byggevejledning (på h'sk) der følger med
modellen.
Modellen skal have 3 sen'oeq, en til højderore! og en til hvert krængeror. Jeg valgte C2081, som er en 10 grams kuglelejeservo fra Graupner, den er stærk og præcis og
virkelig gd til formalet. Som modtager
valgte jeg en Såulze alpha 83t også en
.igug god modtager til formålet (ifølge
eksperteme den bedste). Den anbefalede
motor er en Hacker B40, men jeg valgte nu
en Hacker B5GÆ med en Hacker Masterregulator. Accuen skal på grund af den
slanke krop, loddes lidt specielt saruner!
for ogsa at få plads til regulatoren. Den
skal loddes sarunen i to inline loddede
stænge{, hvor der i den ene stang er 6celler, og i den anden 4. Store stik er der heller ikke plads tif derfor bruges Schulzes
g"ldstiL, som er noget kortere end de
stik som de fleste bruger. De har ingen
problemer med de store strømme der
trækkes (et pænt stykke over t00A).
Der sker hele tiden noget nyt på
accufronter! så der er et væld af
forskellige celletyper man kan
bruge selv bruger jeg

RC2400

NiCD celler

og

HR2300 NiN{h celleq, alle

r

pushede og matchede for at de

kan levere varen.
Flyvning og eksperimenter

Om modellen kan jeg sige at den flyver som en drøm, naesten som på skinne4, den fln'er i den retning man peger
snuden, og den har ingen lumske tendenser. De anbefalede udslag er et godt udgangspunkt, så kan man altid arbejde videre ud fra det D€n kan flrn'e ekstremt
h"ttigt, men langsomflr'rning klarer den
også ganske udmærket. Landingen er helt
ukritisk, når man hæver kreengerorene, ser
det ud som om man smider et anker ud, og modellen
bremser

meget op. I konkurrence klarerjeg punktlanding til max point, på hods af at jeg ikke har sat landingskrog på som m.mge andre gør. Både banefl)'r'ningen og termikflyvningen klarer den også til UG. Jan Abel

blev nummer3 ved Eurotountærmet 2003
i Frederiksharrn (og dermedbedst placerede Dansker) med en model magen til, med
nEaghg salnme grej som jeg flyver med,
så jeg må nok indrømme, at det er mine
ermer der er skyld i, at jeg ikke har været i
nærheden af at vinde noget endnu. Modellen skal i hvert fald ikke have skylden"
men nu har jeg også kun fløjet med i klassen i en halv sæson så måske det ser bedre
ud om et fus tid eller to.

Indtil nu har jeg faktisk kun prøvet 2
propeller, modellen sætter grænsen for
diameteren. Der kan simpelthen ikke presses merie end en 16" propel på kommer
man over det, kommer man i konflikt med
vingen. Jeg startede med en 16x16 bred-

bladet Freudenthalerpropel, og brugte et
par måneder på at lære model og propel at

kende, propellen gav et solidt bundtræk"
så man kunne stige lodret stort set lige efter man har startet motorerL uden lige at
bygge en masse fart op først. Efter at jeg
havde lært denne propels stærke og svage
sider at kende, købte jeg en 16x17 smalbladet propel, også Freudenthaler. Den havde
ikke det samme bundtrælg så stigene i baneflyrmingenmåtte lægges lidtom. Så kan
man sige, at det måske var lidt et sats, at
skifte propel en uge før jeg skulle til konkurrence, men jeg havde alligevel ingen
intensioner om at vinde, så hvorfor ikke?
Stigene skulle nu udføres som en blød bue,
for at få så meget fart på ind i banen som
muligt. Selvom jeg nu ikke tog den direkte
vej op, så var jeg lige så hurtigt oppe. Men
jeg havde en højere hastighed ind i banery og kun-

ne derfor flyve lidt
hurtigere i

baneflywningen. Enulempe ved den smalbladede propel e4 at den kræve1, at jeg
tænker på at få bygget lidt fart op, inden
ieg starter motoren i termikfl)rrmingery da

propellen staller når der ikke er fart på
derl og derfor ikke trækker ret meget. Det
næste der skal eksperimenteres med, bliver udslagene, for at finde ud af hvad der
er optimalt i baneflyrmingen. Sidst jeg var

til konkurrence

så jeg en Tyskeq, som virkeligbare vred modellen rundt, og detvirkede bare rigtig godt. Indtil nu har jeg ellers altid fået at vide, at lidt blødere sving
var det bedste men det skal der eksperimenteres lidt med nu. Det var jo ikke dårligt at få klemt etben eller to mere ud af baneflyvningen.
Fascinationen tager

fart

Efter at have fløjet med modellen i kort tid,

og efter at have deltaget i et par konkurrencex, er jeg virkelig blevet fascinereret af
FSF klassen. Der er altid et eller andet at
eksperimentere med. Der er altid en eller
anden faktor man kan ændre på (propef
celleq, udslag og mange andre

ting) som så

kan give en lille fordel i flyvningen. Jeg er
også vild med det adrenalinsus man får
når man flyver konkurrence, når man får
sig en lille diskussion med sin hjælpeq, om
man kan nå at få det sidste ben med. Den
konstante koncentratiory at forsøge at bevare roen hvis man får "øv-homet" for at
have brugt motor i banerL at holde tungen
lige i munden i termikdeler! mens man
forsøger at komme ud af en gang synk, og
samtidig miste så lidt højde som muligt.
Det er i konkurrenceme man kan måle, om
alt det man har gået og eksperimenteret
med har hjulpet, om man er på rette spoq,
eller det er noget andet man skal forsøge
sig med.
Hvis der går nogen derude, og har lyst
til at prøve FSR så kan jeg varmt anbefale
det prøv at tage til en konkurrence og se
hvad det er. Det er virkelig en oplevelse. Stemningen til en konkurrence er virkelig hyggulig og folkhjælper geme
hinanden, ogman tøler sig velkommen, når

man kommer som ny i
klassen.

Daniel Nedergaard

ffi

reæffiÆ
ffi byggep"oiekt
Viborg

Et fælles

Hen på sensommeren var der flere i klubben der udtrykte ønske om et fæiles byggeprojekt til de lange vinteraftener. Der
var stor interesse, men ingen havde lige
ideen til den rigtige model.
Vi havde fået en del nye medlemmer i
løbet af soruneren, så vi ledte efter et fly
der kunne virke som overgangsmodel fra
de typiske begyndermodeller som TWinsta4 Avistar m.m. til mere avancerede modelle1, dog skulle der også være udfordring nok i modellen til de mere garvede
piloter.
I disse ARF-tider kunne vi også bruge

modellen til at vise nye medlemmer, at
modeller faktisk godt kan bygges op fra
bunden uden at man nødvendigvis skal
være håndværker med et komplet udstyrethobbyrum.
Til sidst faldt valget på den gammelkendte og velafurøvede Kobra. Måske ikke den oplagte "r-rummer to" model, men
dog en model de4, med lidt vejledning og
støtte, kunne flyves af "overgangspiloterne", og som kunne give mange fornøjelige
flyvetimer for de erfame.

i

Lars Pilegaard blev konfronteret med pro-

jektet

De første aftener gik med at fremstille

han kurure selvfølgelig komme

ribbeq, spanteq, sider m.m. og med at sætte

med mange råd og ideeq, men han havde
ikke tænkt sig at deltage da han selv var i
gang med Kobravarianter i form af en Kobra-Komet (Kobra med to speed 400 motorer) og en Kobra Meteor (Kobra med to

forkant og ribber på vingeplademe. Det
var også blevet tid til at tage en endelig beslutning for udformningen af de enkelte

-

Wemotec fan).

Da snakken faldt på de mange ønsker
om forskellige varianter i form af motorisering, siderol, understel mm. korn cirkushesten alligevel op i Larg {or til næste
klubaften kunne han præsentere en nydesignet Kobra med tilnavnet ELP. Denne
model kunne laves til hvilken som helst
motorisering, understel eller kastetank,
med eller uden sidero4, for bare at nævne
nogle få af valgmulighederne.
Projektet blev søsat og inden vi havde
set os om var der tilmeldt 13 mand til bygning af i alt 18 modeller.
Der blev indkøbt materialer og Lars
havde med sædvanlig grundighed fremstillet skabeloner til alle dele og limet vingeplader sammen hjemmefra så byggerief
uden forsinkelse4, kunne gå i gang fra den
første byggeaften.

Vingefabrikahon på samlebånd

modeller med hensyn til moto4, understel
og sidero4, da det ville indvirke på resten
af modellernes opbygmng.
Allerede efter to byggeaftener satte julemånedens travlhed projektet på vågeblus,
så der var kun tilbage at sætte de manglende dele på ønskeseddelen.
I januar genoptog vi arbejdet på fuldt
bius med en ugentlig byggedag kun afbrudt af klubbens generalforsamling der
blev atuiklet på rekordtid - vi skulle jo bygge Kobra'er. Normalt virker vores bygg"lokale stort, men med så mange folk i gang
på en gang og så mange modeller på bordene kan der snart blive trangt. Efterhånden som arbejdet skred frem blev det mere og mere kaotisk med halvfabrikata i store mængder. Der var vinger i store bunker
og i alle hjømer stod der kroppe på rad, og
i perioder med meget slibe- og pudsearbejde kunne der være ret ulideligt i lokale!
men alle mand kløede upåagtet på.

Generel byggetravlhed

.'fuffi"
1.4

Mfk.

Kcrk**æ æfuffi
Kobra'er på parade

Først i marts kunne

ri

så erklære

model-

lerne for træfærdige. Her har det ved de
tidligere fælles bvgeeprojekter været kutyme at man -h- færdiggjorde modellen
med beklædning, motorisering og radiogrej. Erfaringeme har dog vist at mange af
modelleme forst er blevet flyveklare langt
hen på saesonen, om det så skyldes mangei på tid, problemer med færdiggørelsen
eller andre bvggeopgaver skal være usagt.
Denne gang r.algte vi derfor at udvide
med nogle ekstra byggeaftener hvor der
var mulighed for at beklæde, staffere og
udsh're modellen. En del valgte alligevel
at lave resten derhjemme, men mødte

ikke

desto mindre op, for at give hjælp og rådgrvning til førstegangsbyggeme.

De første jomfrufllnminger blev,

på

grund af vejret, først foretaget midt i april.
Da den første nervøsitet havde lagt sig og
man havde fået Kobraens kor-rtante styring
ind i fingrene efter en lang vintet stod det
klart at ElP'erery som forventet fløj lige så
godt som sin forgænger. Faktisk var Lars

Pilegaards første kommentar efter sin

jomfruflnming - la det er som at sige goddag til en gammel ven!
egen

Status her sidst i april er at ca. halvdelen

af projektdeltagerne har fløjet med en af
deres Kobraer. Desværre har der også alle-

rede været et par skade4 hvoraf den værste var en mid-air kollision mellem en
klassisk blå og en rød Kobra med Ferrarimærker. Den blå landede pænt med en
skadet propei og et tryk i den ene vinge,
mens den røde måtte føjes til tabslisteru da
dery med et afrevet krængeroq, ikke kunne
reddes sikkertned. (nogle vil sikkertkalde

stor succes. Ikke alene har vi haft et højt aktivitetsniveau i klubben gennem hele vinterery vi har også fået de nye piloter ind i

kredsen og givet dem nogle tips gennem
byggeriet og til sidst har vi fået en stor flok
modeller på pladsen der kan give mange
timer med hyggefly-ming, seriøs træning
og små konkurrencer.
Faktisk har succesen været så stor at vi i
juni måned har besluttet at lave et hygg.-

det nemesis for at afuige fra den klassiske

træf over temaet - Kobra'er i alle afskygninger. (Se stæurekalenderen).

blåbemaling).
Selv om alle modeller endnu ikke har

du

fløjet og på trods af ovenstående hændelse
vil jeg allerede nu kalde projektet for en

På www.viborgmodelflyveklub.dk kan
se flere billeder og læse om de seneste

opdateringer på projektet.
Lars Thomsen

Der beklædes,

#

i#'
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Tekst

og

billeder

Turen gik igen i år til Hanstholm i påskedagene, der skulle flyves skrænt. Spørgsmålet vaq, hvad der skulle flywe med.
Jeg havde en snak med Jan Abel til pilottræffet og resultatet vaq, at jeg gik hjem
med NanoFloh og MicroFloh. Der er tale
om små skræntsvævere som stort set kan
være i handskerummet. Med en spændvidde på hhv. 70 og 114 cm. er det i hvert
fald let at transportere dem.
NanoFloh

fl

f

NanoFloh kendte jeg godt fra tyske blade,
den lille svæver har kultstatus syd for
grænsen og nordmændene køber den også i kassevis.
Med kun 70 cm i spændvidde og en flyvevægt på 180 gram/ er det et udpræget
letvindsfly. Det som man kaster ud og ræser videre på skræntkanten med når stort
set alt andet har opgivet at blive hængende. NanoFloh leveres med færdigbeklædt
vinge og haleplan samt en glasfiberkrop
med færdigtilpasset canopy.
Bygningen foregik på et par timer, et par
klatter lim og lidt rortape senere var den
flyveklar. Der er en meget udførlig byggevejledning med, men det er ikke et samlesæt. Man skal kunne bygge lidt før Nano
Flohen er flyveklar. Vingemontering sker
på traditionel vis med en styretap foran og
en skrue bagtil, men har du en anden favoritmetode til at montere vingen har du
mulighed for at bygge det.
Der skal anvendes 2 micro servoer til
krænge- og højderor samt en lille modtagerakku. Der er faktisk rimelig god plads
til en modtager, det oplagte valg er naturligvis en schulze alpha 435 modtagel, men
jeg har også haft en R700 modtager installeret uden pladsprobiemer.
Monteringen af krængerorsservoen er
nok det punkt som differentierer NanoFloh ejere, nogle tager den simple løsning
L6

rfl ru
u s

og monterer den'udvendigt' i vingen, an-

dre gør som der står

i

vejledningen og

monterer den i kroppen, og endelig er der
nogle som ofrer 2 servoer på vingen. Gør
som du lyster og har servoer til, fælles for
alle løsninger e4, at de nok skal flyve.
NanoFloh blev prøveflø1et i meget let
vind på Vigsø skrænten. Der var ikke
mange andre modeller som kunne hænge,
men NanoFloh kunne ligge og'ræse' frem
og tilbage i den få meter brede Iøftzone.
Der gik ikke 7ænge før der var mange NanoFloh på skræntery nordmændene har
den som letvinds model, og der er da også
allerede flere NanoFloh på danske plader.
NanoFloh er ikke en begyndermodel,
det er en lille krænge- og højderorssfyret
model, den er præcist styrende, men kræver at piloten sørger for stabiliteten. Ikke at
NanoFloh er svær at flyve overhovedet,
kan du styre en vinge rundt på skrænten
kan du også flyve en NanoFloh, dog må
det anbefales at lande pænt med NanoFlohen.

tu

Tøn n ese

n

blem, bor et hul i hvert ror og lim rorhornene i. Udfordringen er at det skal passe
temmelig godt for at det hele kan være
inde i kroppen når det er færdigt. Men lidt
tålmodighed og en del prøvesamlinger er
hvad der skal til, så lykkes det såmænd til
sidst. Vingen er hurtigt gjort klaq, der skal
ilægges to servoe{, skrues et kuglelink i

hvert krængeror og laves

trækstænger.

Kroppen er også hurtigt monteret op, det

medfølgende servobrædt passer

fint i

kroppen og der er allerede skåret ud til servoeme. Så bortset fra V-halen er MicroFloh
hurtigt samlet.

Min MicroFloh blev monteret med Volz
får

servoer. Til en model af denne type som

nogle knubs under landingen {oretrækker
jeg servoer med metalgeaq, og da jeg havde Volz servoer 'ved hånden'var mit servovalg let. Vingeservoerne kom fra en'aflagt' F5B model, og højde/siderorsservoeme stod bare og ventede på at blive monteret i en blå flyver.
Efter halvanden dag med byggevejr, lys-

MicroFloh havde jeg ikke stiftet bekendtskab med føq, men en hurtig søgning på

nede det lidt i horisontery og da vinden
var ind på Vigsøskrænten var der ikke
langt fra kaffebordet i køkkenet ud til en
prøvefllnming af MicroFloh. Rorudslag og

nettet viste til et par engelske anmeldelser

tyngdepunkt

som nærmest skamroste den lille skalstøbte skræntræser. ]eg glædede mig til at ha-

grundighed i vejledningen, så det var bare
at finde målepinden frem og indstille alle
udslag til acrobatic indstillingen.
MicroFloh flyver godt, også i hård vind.
At dømme ud fra tilbagemeldingeme fra
de øvrige på skræntery var der mange an-

MicroFloh

ve en rigtig lille racer igery det er snart
mange år siden at jeg har haft noget tilsvarende. Intentionerne om at den skulle væ-

re fl;veklar til påsken var de4, men det
blev ikke til meget andet end at få fundet
nogle servoer frem til modellery og så i øvrigt huske det nødvendige værktøj til at få
denbygget i løbet af påskeferien.
Da jeg ankom til Vigsø regnede det
vandret, lidt surt men så er det jo godt at
man har noget at bygge på. Største udfordring til tålmodigheden er klart at få limet
rorhorn i V-halen. Ikke at det er noget pro-

er

specificeret med tysk

dre som geme ville have en MicroFloh
med i'handskerummet' næste gang turen
går til skrænten.

MicroFloh koster 1195,- og NanoFloh
595,- hos Electric Flight Equipment.

Claus Tønnesen
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En beretning om modelflyveoplevel
Under et studieophold i Christchurch på Nelv Zealand var det
oplagt at undersøge hr.or vidt det
var muligt atbruge lidt.ri sin sparsorrune

fritid på r.nodeli'1r-r'ning.

Dels har jeg ikke r'æret særligt ak-

tiv inden for modelfln'ning de senere par år'grundet en række vigtigere projekter, og dels er modelflyvning jo en giimrende måde at
' 'i9r'
stifte nye bekendtskaber på. Inden
afrejse havde jeg naturligvis tjek-

1,3l
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ket Intemettet for lokale klubber
samt flyvemuligheder. Lokale
klubber var der en del af, men
umiddelbart var jeg mest interesseret i den lokale svæveflyveklub,
da svæveflwning trods alt er noget mindre udstyrskrævende end

motorflyvning. På

svaeveflyve-

var det
desuden skræntflyvning som dominerede, og denne disciplin stilUdsigt over kraterfjorclerr fra cn ostvendt skrxnt
ler jo sorn bekenclt ikke specielt
store krav til udstl,r hvis man kan få
dækket sin fl;'r'ell'st med en billig 2Christchurch (Canterbur;. Plains) faktisk
kanals model. Jeg l.ravde ikke lyst til at
nok nogei af fladeste jeg har set til dato.
spendere en formue på fl1,ve.. når man
Da der er så fladt kan det jo godt undre
ved at modellen sikkert ikke kan v;ere i
hvordan den lokale klub dyrker skræntkufferten på vej hjem. Sporgsmålet var så,
flywning. Det viser sig dog under indflyvom der var udfordrinser r.rok på de lokale
ningen at der har været en del vulkansk
skrænter til at underholde sig i siu fritid
aktivitet på kanten mellem land og hav, og
for et halvt års tid.
der er derfor en gammel kraterkant som
klubbens hjemmeside

J

t{
.:

I
!

Det var derfor med spænding at jeg
fulgte med under indflyvning til Christchurch hrternationalAirport. For dem sorn
ikke har verdensatlasset fremme (eller har
været i Nelv Zealand) kan det afsløres at
Clrristchurch ligger på østkysten af en ø
som er ca. 200 km i øst-vestlig retning og
ca. 700 km i nord-sydlig retning. Øen er
desuden adskilt af en bjergryg som stort
set går hele vejen fra nord-delen til syd-delen. Bjergryggen er koncentreret omkring
den vestlige del af øen. Da vinden ofte
kommer fra Det Thsmanske Hav i vest betyder de! at vestkysten er meget frodig
grundet store mængder regn samt at østkysten er begunstiget med et noget tørre

i

klima. Desuden er området omkring
18

åbenbart ikke til på Nen,Zealandske kante4, så

tungen skulle holdes lige i munden

da de lokale åbenbart har 110'l' styr på

mærkealburlmet eller andre småsysleri-

bjergkørslen (og kører temmelig stær'kt).
Åbenbart for stærkt af og til jf. de små kors
som stod af og til ved nogle af svingene!.
Efter 15 minutters kørsel var toppen dog
nået rned helbredet i behold og hvilken
pr.egtigt udsigt det var! Crundet det faktum at bakkerne ','ar spredt i kraterfonn
fremgik det hurtigt at der stort set var erl
skrænt tilgængelig for alle vindretninger.
Desuden var der rneget belejligt lagt en vej
hele vejen rundt på toppell så modeltlyvere og andet godtfolk ikke skal vandre i i-lere dage for at nti en optimal skr;ent i for-

er?

hold til vindrehringen. Un'riddelbart var

Eftel at have installeret familien samt
lejet en midlertidig vogn var det tid til at

den største forhindring nok at "jage" diverse får og køer væk fra potentielle skrænter.
Billedet herover viser udsigten fra en af

byen smyger sig op ad. Efter at have passeret Mount Cook sarnt bjergryggen langs
vestkysten skal jeg da ærligt indrømme at
vnlkankrateret ikke så saerlig imponerende r.rd fia flyet. Gad vide om det overhovedet er r'ærd at købe noget flyvegrej eller
skr,rlle r.rran hellere bmge sin fritid på fri-

køre en tr-rr op på de lokale bakker for at inspicere mulighedeme. Her viste det sig
dog hurtigt, at hvad der havde lignet bak-

de østvendte skraenter. Højden over havet
er ca. 500 meier og tophøjden på skrænter-

ker fra flyveren nærmere var småbjerge

ne

som det krær'ede en del håmålekørsc'l at
komme op ad. Autovæm kender man

ter (dog lidt uden for billedet). Efter at ha-

tii venstre' i billedet er ca. 600 meter
mens tophøjden på l-røjre del er ca.900 me-

lr
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mr.dt ca tr,-rppen (hvilket
tog et par timer), r-ar der ikke længere no-

ve kørt hele vejen

gen tvivl i mit sind. ieE matte eje en eller
anden form for skræn'ar'ær'er. Så overdrevent flotte forholC er det trods alt ikke hver
dag man ser.
Et besøg i den lokale modelbutik gav
mig en del inspiration og elter at have surfet lidt pa nettei ialdt valget pa en konventionel model lar-et helt i EPP. Modellen er
en "Era-cer 60 lra det loka-le firma "Canter-

bun- Sailplanes" og skulle efter de lokales
udsagn har.e fomuftige flyveegenskaber.
Desuden tiltalte det mig at modellen
minder om en konventionel flyver i modsaetrLing til de mange flyvende vinger. Modellen består stort set af et stykke EPP som
er skåret ud til kroppen samt naturligvis to
vingehalvdele også i EPP. Haleplan og sideror er lavet i "corflute" som ligeledes
skulle kunne tage en del "hårde" landinger
uden at briste. Modellen har en spændvidde på 60 tommer (152,4cm) og skulle derfor kulne deltage i den lokale klubs hastighedskonkurrencer for skummodeller.

turligt nolg at jeg ikke var den eneste som
havde fået lyst til at flyve den dag. Efter at
have snakket lidt med de lokale vedrørende skræntery sikkerhed, frekvenser mm.
var der vist ikke nogen undskyldning for
at udsætte flyvningen. Det første kast foregik med hjælp fra en lokal og det var meget godt for det viste sig at modellen var
alt for let (og dermed for langsom) til at penetrere vinden på toppen af skrænter. Dvs.
i stedet for at fortsætte ud i løftområdet så
beglmdte den at slingre mod bagkanten af
skrænten. Med sved på panden og let rystende fingre lykkedes det mig at lande modellen inden den forsvandt ud over bagkanten af skrænten. Da der var en del tilsvarende modeller i luften som fløj glimrende var der jo ikke andet for at finde ud
af hvad forskellen var. Det viste sig at de
andre modeller fløj rundt med op mod 100
gram bly i. Efter at have lånt lidt bly samt
tapet det grundigt fast på modellen skulle
der forsøges igen. Denne gang var der ingen problemer med at penetrere den første
luft og efter ca. 10-15 meters flyvning blev

Bygningen af modellen forløb stort set
gnidningsfrit største problem var at bruge

modellen n.ærmest skudt mod himlen.

den medfølgende 3M spra;'lim uden at Iime stort set alt andet til i køkkenet. I mangel af et hobbyværksted havde det nok r'æ-

melse. Herefter var det blot at give noget

ret bedre at benytte en lim som kunne
smøres på.Nå men modellen blev bygget
forholdsvist vederhæftigt og de sma rester
af avis papir (afdækning) der biev limet
med under beklædningen skulle I'ist ikke
betyde noget stØrre for flyveegenskaberne. Modellen nåede desværre aldrie at blive fotograferet nysamlet så det vil nok v.rre mere venligt for modellen at henvise til
billeder på Canterbury Sailplanes hjem-

Herligt - herligt, sikken en dejlig fomemd),kror hvis man ville blive i tilpas lav hølde samt deltage i mylderet foran skrænten.
Modellen fløj som forventet ganske stabilt
uden tendenser til at stalle ved for kraftige
drej. Hastigheden var dog tilsyneladende

lidt under de hurtigste vinger og EPP
skræntracere, men til gengæld har det siden vist sig at den kan flyve i forhold med
ganske lidt løft. Savnet efter mere hastig-

hed skulle dog siden vise sige at blive

dækket

til

Dynamisk Svær,ning. DS foregår på bagsiden af bakken (i forhold til konventionel
skræntflyvning), dvs. ikke et sted man
normalt forbinder med specielt meget løft.
Ideen er at man udnytter det fænomen at
fortrindringer i luftens vej kan skabe vindlag som har helt forskellige hastigheder.
Denne lagdeling af luften har de fleste jo

nok oplevet blot ved at passere forbi en
bygning i kraftig blæst. En meter fra bygningen kan det blæse med f.eks. 15 m/s,
mens der lige bagved bygningen er stort
set vindstille eller sågar ligefrem rygvind
grundet vindens rotation. Fænomenet optræder naturligt nok også på bakker og
skrænter såfremt de fiisiske forhold op$rlder en række nærmere bestemte krav. Disse krav handler primært om bakkens fysiske tværsnit samt vindens hastighed og
stabilitet (hvor jævn den er). På figur t har
jeg groft skitseret en bakke set i tværsnit
samt vinden og dens opdeling i lag. Pilene
angiver vindens retning og længden angiver hastigheden.
Tag dog ikke figuren for "bogstaveligt"
da figuren blot er for at opridse ideen bag
DS. Der findes dog frit tilgængelige modeller til beregning af vindforholdene tilgængeligt på nettet. Hvis du har en lokal
bakke der skal analyseres er det altså muIigt. Som det kan ses af figuren så vil der
$pisk være løft på forsiden af skrænten.
Dette har indtil for få år siden vaere stedet
hvor skræntsvævning primært foregik.
Bag skrænten er scenariet lidt mere kompleksf men væsentligt (og nødvendigt for
DS) er def at der opstår et seperationslag
hvor vinden har forskellig hastighed på

fulde.

Ved næste klubaften

meside:

på skrænten kom

http: / / www.canterburysailplanes.co.nz
Efter bygning var det blot at vente pa en
dag med tilpas vind dvs. ikke vindstille el-

jeg til at tale med en

ler orkan. Dagen oprandt og da jeg havde
tjekket den lokale skræntdatabase samt
vejrstationer på nettet, var det ikke noget
problem at finde frem til den skrænt som
havde de bedste forhold til testflyvingen.
Ved ankomst til skrænten viste det sig na-

en flyvestil

af de mere erfame

Figur I Skrænt tværsnit

-ts+-

piloter som omtalte
kaldet

DS (udtalt DeeSing
eller DS-ing på engelsk). DS er en forkortelse for Dyna-

mic Soaring,

dvs.
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hver side. Seperationslagetbestår lypisk af

ve DS. Som det ses på figuren er der stort
set ikke ret meget løft til venstre for bakkens top og i nogle tilfælde (ej vist) kan der
nærmest være helt vindstille til trods fbr

modellen penetrerer separationslaget med
en hastighed på 10 rn/s. Vinden over separationslaget blæser med en hastighed ligeledes pa 10 m/s. Hvis vi antager at modellen biiver blæst til en horisontal hastighed pra 10 m/s inden den skal ned igennem pelletrationslaget, så vil modellens

kraftig vind på forsiden. Ideen i DS er nu i
grove træk at opnå så meget hastighed
oven over separationslaget at der k.rn dt'kkes igennem separationslaget og tilbage

hastighed nu kunne findes som vektorsnmmen af de to hastigheder minus tab fra
friktion med luften. Dvs. regnet uden tab
bliver den nye hastighed:

kraftigt turbulent luft og hvis det er for
tykt kan det nærmest være umuligt at fly-

mod bakken samtidig med at der rettes op
og passeres igennem separationslaget
endnu engang (fra bunden mod toppen).
Ved tilbagekomsten kan der akkumr-rleres
mere hastighed og endnu et loop kan udføres. Modellens bane er groft skitseret i figur 3.

'(IOn I s)'z +(lom I s)2
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Figur 3 DS banc
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Dvs. der er opnået en hastighedstilvækst
påhele 40'1, (uden tab)! Nu skal der så flyves tilbage (i læ eller "medvind" af bakken)

således at hastigheden ved endnu en op-

adgående passage
Skrænt
"Bagside"

=l4,l4m

af

penetrationslaget

udføres med mere end de 10 m/s fra første

gang. Eksakte beregninger af DS vil nok
være for vidtgående i denne artikel, da det
naturligt nok kræver en hel del viden vedrørende modellens fly-veegenskaber samt
vindene på bagsiden af skrænten. Der fin-

des en del simplificerede formler tilgængeligt på nettet, men der indgår naturligt nok parametre som skal af'ledes af mo-

dellens data og bane (som igen afh:enger
af pilotens flyveevner). Derfor finder jeg
det ikke relevant at gengive her.
For at vende tilbage til skræntery så fore-

,|

Ia
i

I

Ved hvert gentaget loop stiger hastigheden lidt hvis vinden har den rette "profil"
og piloten er i stand til at flyve banen uden
at tabe for megei energi. Grænsen for hastighedstilvæksten kommer naturligt nok
når vindmodstanden bliver så stor at der
lige nøjagtig tabes så meget energi som der
tilføres i hvert loop. Selv hvis der ikke er
noget løft (opadgående vinct) på undersiden af separationslaget r.il det være muligt
at flyve DS, blot skal der være en vindforskel. For at forklare det lidt {'deligere så
forestil dig at modellen lige nøjagtigt har
fart nok til at penetrere separationsiagei
nedefra. Når modellen kommer op i den
"hurtigere" vind over separationslaget vil
vinden blæse kraftigt på vingens tværsnit
som herved kommer til at virke som et sejl!
Da den opadgående kurs før eller siden
må ophøre (i henhold til tyngdeloven) bør
modellens bane derfor vendes (nedad) og
igen vil vingen+krop komme til at virke
som et sejl. Altså har modellen ved nedafgående passage af separationslaget nu en

hastighed som er summen af hastigheden
før den kom over separationslaget samt
den tilførte vindhastighed. Dvs. med lidt

simpel høkerregnrng kan den opnåede
hastighed estimeres. F.eks. kan vi antage at
20

slog ovennævnte garvede pilo! at vi jo lige kunne rykke lidt væk fra hovedfeltet og
øve lidt DS. Som sagt så glort og efter en
noget nær halsbrækkende aktion lykkedes
det at klatre til en nærliggende top (med
modellen hængende ude over skræntforsiden), som efter sigende skulle have gode
DS egenskaber. Spændingen steg i takt
med at pulsen røg i vejret! Efter at have fået ilt til hjemen efter opstigningery ventede jeg spændt på at se hvordan DS kunne
udføres. Med en tilpas højde på forsiden af
skrænten vendes modellen og piloten flyver i et iævnt dyk hen over toppen af bakken. Løftet forsvinder og man kan se modellen begynder at tabe højde. Ca. 20 meter inden på bagsiden af bakken laves der
et halv mlrring som resulterer i at modelien d1'kker lodret. Efter ca. 15 meter flakker modellen kraftig som ved transmissionsprobiemer. Dette er dog overstået på
et splitsekund og det er tydeligt at modellen nu er i mere rolig luft. Modellen rettes
nu op i et loop på tværs af bakken med
kurs lige mod os! Parat til at kaste mig i
sikkerhed bag nærmeste sten hører jeg
modellen suse hurtigt af sted over hovedet
på mig. Endnu engang penelreres den
urolige luft i seperationslaget og man kan

tydeligt se at modellen bliver blæst "i
gang" som et sejl over seperationslaget.
Herfra gennemføres endnu en række loop

hvor farten til sidst er sa hoj at man er
bange for at modellen splittes ad i luften!
Med sved på panden sender priloien modellen tilbage til forsiden aibakken og pulsen kan komme ned igen. Pa billedet side
21 ses en flyvende vinge på r'ej mod fra
bunden af loopet.
Herefter er det så min tur til at prove
kræfter og det er med stor spændirrg at jeg
dykker ind i mit første DS loop. Kan modellen nu rettes op i tide, er spørgsmålet
der toner frem på "indersiden" mens der
passeres igennem seperationslaget. Modellen når bunden af loopet to klik over
"katastrofe" og bliver kastet tilbage med en
fart så man skulle tro at der var en kraftigt
motor i modellen. Efter bunden af det tredie loop er hastigheden nu så høj at jeg
frygter for min models skæbne og "parke-

rer" den på toppen af bakken. Puha, pulsen skal lige ned på normalt niveau igen.
Efter at have sundet mig lidt dykker jeg
igen ind i DS banen og bliver nu fulgt på
vejen af den lokale pilot. Ret underholdende at ræse tæt efter hinanden i gentagne loop samtidig med at modellen jo helst
ikke skal ødelægges ved for agressiv fl1wning.

At

DS er hardt ved grejet er der ingen
at have fløjet blot nogle
enkelte aftener havde jeg et st)'rt som var
temmelig spektakulært. På vej ned gennem seperationslaget sker der et eller andet som får modellen til slå nogle kraftige
"vejrmøller" inden den banker direkte ned
i bakken. Med det værste i tankerne stavrer jeg mig ned gennem tomebuske og tæt

tvivl om, eiter blot

buskads for at finde modellen liggende

syneladende

i perfekt

til-

stand... Skummelt
tænker jeg samtidig med at jeg flekser
vinge og krop for at søge efter skader. Tilsyneladende er alt idyl og da rorene også
virker kæmper jeg mig tilbage til toppen
for at få endnu et adrenalinchok. Kaster
modellen ud på forsiden og får hurtigt højde til at prøve endnu et forsøg på bagsiden. Dykker tilbage mod seperationslaget
og præcis da det nås ser jeg til min store
skræk at vingen er nu har fået en v-form
med en vinkel på ca. 90 grade4 SLAM,
endnu engang banker modellen i bakken,
og denne gang er jeg ikke i tvivl om at der
er noget galt med vingen. Da jeg kommer
ned til modellen ligger den endnu engang
og ser uskadt ud. Tilsyneladende er der
heller ikke nogen skade denne gang, men
da to gentagne feji ikke er noget tilfælde
prøver jeg at bøje vingen ret kraftigt. Plud-

af sandhed i sig! Er
der nogen som har

erfaring rned DS i
Danmark og er villige til at dele infor-

mation om bakker

-* '-**

lrvor DS er muligt
skal de være vel-

korlne til at kontakte mig. Desuden

...,.-:*.;

udvide sin søgen til at
gælde r,ores nabo-

Lrurde man nok

ilr

.

:'f,*

..!

lande Sverige

og

Tyskland da de som
bekendt har en del
.1.,r

flere bakker. Skal
man på køreferie,
vil det være nærliggende at finde evt.
DS steder på forhånd, dvs. med
hjælp fra diverse

hjemmesider og
personer som har

:+

Fislir

-l r.nodcl på

Jry

vcj mod bunden af et DS loop

lokalkendskab.

FS,

Modellen

man

bringer med bør
også være la'r'et af

selig t-lekscr'\ringen igemem og den uØnskede r-folm er tilstede... Ikke nrere tlyvning den dag. Ved hjernkon.rst blit el tapen
fjerrret og det er nu tydeligt at se at den ør-

lc hoi,edbjælkc har revet sig fri fra vingen.
Limen holdt men skummet er simpelthen
blevet "skumtræt" og er bler.et revet over.

\r'

irrdlimning \/ar dog hurtigt overstået
retllrneres til skrænten.
i sklivende stllnd er hastighedsrekorden
irrr DS n.red kompositmodeller på 232 mph
tmile: pcr' hor-rr) dvs. omtrent 375 kilomere r i rll..r'lr. Fr)r skummodeller er rekordcn
i11 r'.pir o\ :. ca. 233 kilorneter i timen (flyvencia \;ll:.- som er kommercielt tilgænqei.g. :.,1 :;n-relige penge). Det er vist
sa cier kurure

ikke mans: :l'..r:r-r-:.,cicllel som når clisse
\-,::.r ,:: rr\ tnstclellde rckot'der kan dorr r,lt .t.-i=> :,r lcr:ci, ctr søgning
på "D1'namic So.rr:',: :'.r:ic r'ære nok til

hastighe.icr-.

at finde kilderrre. \.,1-:r-::.,.
artikel
=:'c.ueL.
trykken, er lekLr:ic:-t-.: -.:-ir.ii tr\-ct'Saet flere gange.

r-rår

Nu varer mit opholci i \-i.. Z::,...nc-l ikke evigt og da jeg er

"horric:

jeg ved rnin hjemkomsi rlori:

r...

i,

)S

...:

r.1-r s.r

i:rs':rcc-

re bakker inden for ovcrskueiiq -<'.li:...nius for DS muligheder. Scivorn h.:siig:.e.i.-

rekorderne typisk bliver sat i dcl :r ciri:e
Californien, og på bakker dcr ianqt trr.rr.går de danske, så skulle det teoretisk sc:
vær'e mlrligt at flyve på en lille bakkc bLrt

separationslaget eksisterer og at modellerr
kan loope tilpas snævert r-rden at miste for

meget fart. Jeg r,'i1 mene at en velbygget
vinge skulle have de rette egenskabel, men
det rnå komme arr på en prør,c. Vedrørende valg af potentiellc bakkel til DS brug så
vil jeg skyde på at formen vist i figur 2 er
noget nær clct ideelle. Nogle af de bedrc
skræntcr til forside flyvning vi1 sikkert være diskvalificeret da de typisk stopper på
et fladt plateau. Dvs. selvom der evt. eksisterer et seperationslag vil det muligvis
ligge for tæt på skrærrten og desr-rden vil

det være svært at starte indflyvningen
med så stor hastighed at man kan skyde
tilbage over separationslaget. Hvis man er
hardcore DS'er kan man naturligvis prøve
en elastikstart til vinde den fornødne starthøjde.
DS fik mig for resten til at tænke på en

gammel aprilsnar som var

i Modelflyve-

rryt for måske 15 år siden. Historien gik på
at man ved hjælp af bølgers bevægelse
skulle kunne holde en let svæver flyvende
lige over vandoverfladen hvis man ellers
var tilpas dygtig pilot. Historien er faktisk
rkke totalt urealistisk da bl.a. albatrosser

skum (gcrne EPP)
da skiftende vir-rdforhold af og ti1 kan søre
bagsiden svær at gennemskue. Hvis det
viser sig at DS fungerer godt kan man vælge at teste mindre robuste modeller (men
vær parat til at "ofi'e" modellen!). I forbindelse med udlandslejse er det selvfølgelig
vigtigt at tegne en forsikring som dækker
ved uheld, (r'ed. gratis i Europa ved teg-

ning gerrnem RC-unionens sekretariat)
samt i det hele taget, at lade være med at
flyve steder hvor der er stor dsiko for kollision rned menneskeL eller materiel hvis
noget går galt i luften. På rrettet kan findes

adskillige eksemplarer af højtl.dende
kompositracere som nærfilest er eksploderet i luften grundet de højc hasiigheder der
kan opnås.
Til slut vil jeg mnde af med at citere en
amerikaner (Dave I{eese) sorr-r har følgende rnotlo skrcreL uden onr >in rrummerplade:

"DS

will change your live"

Lettere ovcrdrevent i vanlig amerikansk
stil, me-n DS kan vitterlig "ryste" en.

har udnvttet bølgernes dale og toppc i
:lr.narbejde med rzinden ti1 at forblivc sr'ælcr-rcic-

i

daqevis uden at bruge vingerne.

Ktrnklr,rsioncrr på ovenstående må blive at
de becisic .-rurilsr-rar'historier har et e1e ment

Modelflyvehilsen
oY-4259
Brian Bach Mortensen
Email: bbm(@corn.dtu.dk
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Min Model: Extra 300s

Tekst og billeder af Kurt Sørensen
Ved etbesøg hos Dino Hobby, hvor jeg ledte efter en ny modef var jeg straks solgt, da

slidser til det, dog skal man huske at skære
filmen bort fra planet inden man limer.

jeg så en ARF model, Extra 300 fra Graupner. Spændvidden er på 1600 mm og dertil en motor på 10-15 ccm totakt eller en 15
ccm firetakt
Mit første indtryk af indholdet i kassen

I en lille pose er der nogle stænge4, og to
messingbøsninger de er fil at lave hale-

va4,

at det hele er godt beskyttet og ind-

pakket i poser.
Byggevejledningen er på flere sprog
dog ikke dansk. Heldigvis er der en del billeder i byggevejledningen, så de af os, der
ikke er så gode til sprog kan følge med.
Yingen

Vingerne er meget lette og rorene er monteret med rigtige hængsler sikret med nå-

le. Samlingen af vingen forgår med en

I
I

hovedbjælke, den kunne dog godt passe
nogetbedre, den er for lille, men med godt
med lim på går det jo nok.
Der er to servoer i vingen. Monteringen
foregår på en smart måde, man monterer
servoen på en plade, der er formonteret på
en servoholde4, og skruer den i vingen,
derefter laver man trækstænger til roret,
og vingen er færdig.
Hvor vingeskrueme sidde{, har jeg limet en 1,5mm krydsfiner da jeg ikke synes
at vingen he4, var stærk nok.
Da jeg er træt af altid at skulle fange forlængerledninger i vingen til modtageren,
har jeg loddet et Multiplex stik med 6 ben
på det var ikke så svært.
Vingeskrueme er dog ikke metriske,
men i tommer. Det fik jeg lavet om i en fart,
og satte islagsmøtrikker på i 6 mm.
Halen

Halen er et kapitel for sig selv. Haleplanet er
let at montere på kroppen, da der er lavet
22

stræber af, det er smart. Halehjulsholderen
er af plastik" som limes og skrues på.
Kroppen er flot lavet med servobræt, stødstænger af aluminium og tråd. Servobrættet var for smalt til mine servoe4, men var
let at tilpasse.
Cowlet er af glasfiber og meget lækkert
lavet, det skal sættes fast med nogle små
skrue4, det vil nok ikke holde i længden. Er
man ejer af et gevindskæresæt, er det en
smal sag at skære nye gevind, det hele har
jeg skruet fast med 4mm nylonskruer i stedet for, de er ikke så hårde ved cowlet som
metalskrueq,
Jeg er den lykkelige ejer af en Saito FA
91s firetakter, den passer godt på motorfundamentet, og stikker ca 1,5 cm ud, når
man har monteret den medfølgende spinneg og med en 14 tommer propel er der fin
afstand til jorden.

Den medfølgende tank er for lille efter
min mening så den erstattede jeg med en
på 500 ml, fra Kavan, den kunne dog ikke
være de1, så jeg måtte bortskære noget af
kopspanteme. Jeg mener ikke det svækker kroppeo da det kun er lidt af spanterne det går ud over.
Thnken kan nu komme helt frem, sådan
at man får rørene helt ud til motoren.
Tyngdepunktet skal være 98 mm fra for-

kanten af vingery her skal man passe på,
fordi modellen er lidt haletung, det blev
ikke bedre af, at min motor vejer ca. 100 g
mindre end en OS FS-91, derfor måtte jeg
lægge ca 1609 bly under cowlet. Blyet er
fastgjortmed 4 stk.3mm skruer og med 1å-

semøtrikker.

Konklusion

Det er en meget flot færdigmodel, dog er
det ikke særlig hensigtsmæssigt, at man
harbrugt tommegevind
Tanken er alt for lille, når man tager i betragtning af de store motorer, der skal benyttes.
Jeg kunne også have tænkt mi& at fastgørelsen til cowlet var lavet på en mere
smart måde, hjulene er som sædvanlig alt
for små, men alt i alt må man sige, at det er
et godt køb.
Den første

flyvning

Sidst i februa4, var der en weekend med
høj blå himmel og svag vind, lidt køligt ca.
grader på plussiden.
Motoren var ikke helt tilkørt så den fik lov
til at gå med en lidt federe blanding på den
første fur.
"Men jeg skal komme efter dig" synes
modellen at sige, så efter bare 9-10 meter
var den i luftery lidt trim var nødvendigt
på krængeroret og højderoret .
Den flyver bare som den var betalt for
def og den gør hvad man beder den om,
der er kraft nok i motoren til at lave spræl
deroppe.
Så kom turen til, at vi skulle lande, det
gik som smurt, ja iige efter en snor. Den
store propel bremsede modellen, så farten
kom ned, og jeg kunne flade ud og sætte
den ned på moderjord.
Med hænderne d;'bt i lommen, kurure
jeg nu modtage hyldesten fra mine klubkammerateL (pyh, hvor jeg svedte trods
3

kulden den dag,
K.S,Oy264r

Min vens model:Highlight SAL
I min klub er vi en lille gnippe som flr'ver

|eg tænkte på at lave en byggebeskri-

megetHLG.
Vi flyver alle sammen med higtrlight SAL.
En aften hvor vi sad og snakkede efter

velse til MFN, men det var der en der allerede havde gjort i et tidligere nr. Min ide
var også at tage mange billeder at byggefasen og lade billedeme vise hvad jeg gjor-

endt flyvning spurgte en ven som hedder
Pe1, om jeg ville bvgge en Highlight Sal for
ham. Han havde ikke selv tiden til at bygge dery men han ville meget geme have
en. |eg tænkte lidt over det og sagde så ja.
feg har seh'haft min Hightight Sal i 1,5
år og har fundet ud af flere ting som jeg
kunne havet gjort bedre. De ting ville jeg
så gøre på Pers fly.

de. Så sådan en artikel ville fylde et helt nr.

l,l}"^.00,

^ro"rum

/ topic.asp?roPlC-ID=3d53

En rigtig god ting ved at lave det i en tråd

på Forummet er også, at folk kan stille
spørgsmål til de enkle ting eller komme

af MFN eller blive en serie over 2 år. Det
var der nok ikke nogen der ville sætte pris

med råd og erfaringer.

på.

jeg forslå at lige kikke tråden igennem.

jeg lavede en "tråd" på RC-Unionens
Forum.
Den hedder "En Highlight Competition" og kan findes her:

Mange af de ting jeg laver kan bruges på
alle HLGer.
Mvh. RobertDanielsen

Så

Så er

der nogen der vil bygge en HLG

vil

Billede 298: Robert th. med flyvevemen Per med sin Svæver.
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Trinning og setup/miksning al et
fly med 4 servoer i vingen
.ty?
"iå

Erik Dahl har givet os lov til at bringe denne artikel fra hans hiemmeside www.gliders.dk.

r,lto
"b

r}

Læs om hvordan man bruger de moderne sendermiksningsmuligheder

højde-, side-, krængeror og flaps?

Der er efterhånden ved at komme mange
svævemodeller med krængeror og flaps i
det danske luftrum, og samtidig kan næsten alle nye radioer mikse en masse eksotiske funktioner - bl.a. krængeror, f1aps,
højde- og sideror (el. V-hale). De sendere
jeg kendel, der kan alt det man har brug
fo4, er Futabas FC 2g Graupners MC 24 og
MC 2Z Multi-

plexs

store

sendere. Derudover findes der også
andre mindre

sendere der
kan det meste,

måske uden
flyvefaseme.

Det er bl.a.
MC 12, MC
L6120,,]|i4.C1.8,

MC 20, FC

MPX
3010 og sikkert endnu flere jeg

I
i

i et svævefly med

18,

så mikses

til et næsten uoverskueligt

sammensurium. Jeg skal spare jer for de
teoretiske detaljeg men blot henvise intereserede til bl.a. den opdaterede version af
MC 24s software (2004).
På Graupners hjemmeside
hftp: / /*,ww.graupner.com/deutsch/do
'rtnload_uebersicht.asp findes der også en
beskritelse (på tysk) af hvordan den meget gode h'ske pilot Philipp Kolb indstiller
rorudslagene pa hans version af Graup-

ners

succesnge

Soarmaster

http: / / w'lvnrgraupner.com / don'nloads
/soarmas.pdf, der er designet af HQW-

profilernes fadet, Helmuth Quabeck
http: / / wwwhq-modellfl ug.de i
På Helmuths hjemmeside findes der også et afsnit om hvordan han selv anbefaler
at den endnu større Soaring Star trimmes
og samtidig en gennemgang af praktiske
eksempler (på tysk) på det samme som
jeg beskriver her.

3030,

ikke

kender til. Spørg din forhandler eller nogle der kan tolke manualen til netop den
sender du har kig på.

Generelt om rorudslag
Jo

mere du bevæger dine ror, jo mere mod-

.

stand skaber du. Ethvert rorudslag medfører at modellen får mere modstand og
det gør igen at den synker hurtigere; dvs.
at du taber mere højde end du ville have
gjort hvis du blot havde ladet flyet flyve.
Masser af rorudslag (=megen og måske
voldsom styrring) giver mere modstand,
højere synkehastighed, lavere glidetal og
kortere flywetid.
Dette burde så betyde at vi alle skulle flyve med svævefly der fløl ligeud til de landede. Det er upraktisk. Somme tider er det
jo nødvendigt at styre flyet - fx ind i en termikboble, og så bliver sluproduktet jo
mere højde på kontoen i stedet for mindre
og dermed længere fllvetid med styreudslag end uden.
Det er derfor vigtigt at du nøje overvej-

"krn"

er hvilke rorudslag der er vigtige for dit
svævefly, og hviike der blot er vigtige for
din psyke (=læs "scoremanøvre" hvis du
har en potentiel kæreste med på pladsen

Umiddelbart kan det se megetindviklet
ud, når disse 4 vingeklapper kan bruges til
både krængerot termik-{1aps, højstartsflaps, speedflaps, snapflaps og butterflybremse - alene ordene er nok volapyk for
mange. Derfor vil jeg her gennemgå dem
en for en, for at fjeme lidt af mystikken.

Det bliver IKKE en artikel om hvordan

man programmerer med de forskellige
anlæg - det står allerede udemærket i de
fleste brugsanvisninge4 og desuden kender jeg kun tre sendere:
RoyalMC (midten af 80eme. Prograrnmeredes med drejepotentiomeh,e!)

MC 1,6 I 20 (starten af 90eme)
MC 24 (det største anlæg fra Graupner i dag) - min er version ca. 2000
Lidt føt 2000 begyndte nogle F3J-piloter at bruge 6 vingeklapper i stedet for
4. De 6 klapper kan selvfølgelig og-

Forfatteren med en Trinitus (foto af Birthe Thordahl Christensen)

Dykrorsudslag på en V-hale (foto: pnm)

F3J

model med temikllaps (foto: pnm)

eller imponeringsmanøvre hvis du blot

vil

imponere dine medpiloter).
V-hale:

]eg har ofte hørt folk være i tvivl om hvordan rorene virker på en V-hale. Jeg vil ikke
gå ind i en dybere teoretisk forklaring. Se
billeder herover.
Krængerorsdifferentiering

Krængeror på sr'ær'et1r' skal ber'æge sig
mere op end ned. \Ied ens udslag lil det
ror der bevaeger sig ned, skabe mere modstand end det der går op, og dermed
tvinge flyet i den modsatte retning af den
man ønsker. Somme tider kan det endog
være nødvendigt at bruge sideroret for at
overkomme denne effekt - på engelsk kaldes det "Inverse Yaw", og det er oftest et

problem

på

skalasvævere

med

store

spændvidder og korte kroppe.
Hvor meget differentiering et svævefly

har brug fo4 hvis det skal have mindst
modstand og undgå Inverse Yaw, er afhængig af vingens vinkel i forhold til luften (indfaldsvinkel).

Generelt om flapsudslag

at producere så lave løfteværdiet at man

Da man jo selvsagt kun kan flyve med et
profil ad gangen - eller kun 6t profil hvis
man har en vinge uden ror - er det nødvendigt at vælge det bedste kompromis.
Det bedste er at vælge et profil hvor man
under flyvningen ændrer def så det hhv.
bliver et langsommere og et hurtigere pro-

er bedst tjent med at flyve på hovedet,

fil - det kan man ændre med flaps. De færreste profiler er designet bevidst så man
skal bruge ilaps for at fa det fu1de udbytte
af dem, men man kan med en lille fordel
bruge ilaps pa de f-leste profiler. HQW serien http://rnvmhq-modellt'1ug.de/ er
profiler der er designet til at man kan bruge flaps for at få en stigning i ydelse - fx lavere synkehastighed ved lav fart. Nogle af
Mark Drelas profiler er også designet til

Man kan sænker flapsene og krængeror-

aktivt brug af flaps - fx AG 455 serien
http: / / www.charlesriverrc.org / articles /
drela-airfoilshop / markdrela-ag-ht-air-

foils.htm

Når man sænker flapsene

(=sænker

bagkanten) ændrer man profilet så det bliver i stand til at producere mere løftekraft,

OG man hæver den løftekoefficient hvor

Generelt kan man sige, at jo langsommere du flyver desto mere bør kræng-

profilet har mindst modstand. Kort sagt
får man et profil der er bedre til at flyve

erorsudslaget differentieres (det betyder at

langsomt end hvis man fløj uden sænkede

du skal bruge flyvefaser med forskellig
differentiering alt efter hvad du laver på
himlen). |o langsommere du flyver desto
mere skal krængeroret gå op i forhold til
ned.

Hvis du ikke kan skifte mellem forskellige flyvefaseq, så sæt din differentiering til
ca. 2-3 dele op og 1 del ned. 2:1 eller 3:1 -

dvs. at krængerorene skal gå 2-3 gange så
meget op som det går ned.

flaps.

Når man hæver flapsene (:hæver bagkanten) ændrer man profilet så det bliver i
stand til at producere mindre løftel<raft,
OG man sænker den løftekoefficient hvor

profilet har mindst modstand. Kort sagt
får man et profil der er bedre til at flyve
hurtigere end hvis man fløj uden flaps.
I ekstreme tilfælde kan man hæve bagkanten så meget at profilet bliver istand til

fordi løftekoefficienten bliver negativ. For en
negativ løftekoefficient bliver jo en fordel
når man flvye på ryggen - tænk lidt over
det!
Termikflaps
ene en smule når man har fundet en boble

og kurver i den. Det gør man for at sænke
flyets hastighed en smule, så man kan kurve mere snævert. Man kobler næsten altid

krængerorene sarrunen med flapsene til
flapsudslag fordi man defior øger løftekraften på HELE vingery istedet for kun
på flapsenes del af vingen.
På en del fly betyder flapsudslag blot at
flyets modstand bliver lavere ved en lavere flyvehastighed (:højere løftekoefficient) uden at flyet synker langsommere synkehastighed bliver ikke mindre). Denne lavere flyvehastighed kan du bruge til
at kurve snævrere med, men den giver dig
sjældent længere flywetid hvis du blot fløj
ligeud som beskret i begyndelsen.
Hvis du har et fly (:profil (evt. HQW-serien eller HDs profiler)) der reagerer positivt på flapudslag kan du også sænke flyets synkehastighed en lille smule ved at
bruge en anelse positiv flaps (positiv :
nedad). En lavere synkehastighed giver
laengere flyvetid hvis man ser bort fra termik der altid er der. Når manbruger positiv flapsudslag øger man modellens modstand, og det er derfor ikke godt at cruise
med positive flaps - med flapsene sænket
har du jo netop lavet et profil der har lavest
modstand ved en lavere flyvehastighed
Æ

(-højere løftekoefficient) så hvis du pludselig vil til at flyve hurtigere, skal du huske at sætte flapsene neutralt, eller måske
endda negativt hvis du vil flywe hurtigt.
Et positivt flapudslag på +1-3 grader
(:bagkanten nedad) er oftest nok og det
kan fydeligt mærkes, hvis profilet kan lide
det.

bruger det ikke, men det kan måske
bruges af andre og med andre profiler)
(Jeg

Snapflaps bruges mest

I højstarten har man brug for at have

et

profil der løfter meget for at øge trækket i
linen. Det opnår man ved at saenke flapsene og krængerorene i højstartens første fase (=6t"11rO"kraft over hele vingen). Som
ovenfor stiger modstandery men samtidig
stiger profilets løftekraft også (over 50/,)
hvilket kan bruges
at skabe ekstra

til

spænding i højstartslinen. Denne ekstra
spænding er det samme som opsparet
energi, der igen frigives i katapulten. Ved
normal flyvning har du kun tyngdekraften som motor og minimal modstand er
derfor vigtig. I højstarten har du koblet
energi (motor eller gummitov) til svæveflyet via en line. Derfor kan det være mere
vigtigt at tænke på linespænding (= opsparet energi) end på minimal modstand i
højstartens f'ørste fase. Så snart du dykker
for at forlade linen skal du være opmærksom flyets modstand, og huske at hæve
flapsene så de også passer til flyets øgede
flywehastighed i katapulten og i det efterfølgende stig (=hurtig).
Speedflaps
(Jeg bruger det ikke da jeg flyver F3J)
Når man skal flyve meget hurtigt, kan det
være en fordel at hæve flapsene og

krængerorene en smule. Ved at hæve
krængeror/flaps ændrer du profilet så det
har mindst modstand ved en højere hastighed. Det vil sige at du kan fl1we hurtigere med negativ flaps end uden.

I

r

i

F3B og

F3F,

med højderoret, så

flaps/krængeror går en smule ned når
man giver højderor. Hvis det er muligt at
undgå at flaps/krængeror går op når du
giver dykror skal du gøre det.
Snapflaps gør at vingen (der måske har

negativ krængeror/flaps til hastighedsflywning?) kan opnå en større løftekraft
med lav modstand i svingene. Det er vigtigt at huske på at snapflaps ikke løfter flyrundt i svinget men at det i stedet sænker flyets modstand i svinget, så det ikke
et

bremser så meget som hvis det havde lavet

svinget med speedflaps. Sammenlignet

Butterflybremsen virker på den måde, at
flapsene går ned i 45-90 grader alt efter
temperament og stødsiænge4, og krængerorene går op 10-20 grader. For at undgå at
modellens næse løfter sig når man bremse4, mikser man også lidt dykror med. Når
man så trækker "gas"-pinden tilbage, går
flapsene ned, krængerorene op og der gives en smule dykror. På denne måde kan
man lande meget stejlt uden at modellen
øger farten voldsomt. Lige inden man rører jordery flader man ud, og hvis du er
nervøs for dine flapservoers tandhjul eller
dine links, kan du føre gaspinden frem til
midterstilling eller helt i top. Det er meget
nemmere end det lyder og kan være tidsbesparende (=færre reparationer) og bil-

ligt (=fp11g tandhjulssæt)!
Koblede krængeror og flaps

(Jeg bruger det ikke) Når man kobler
krængeror og flaps sammerL gør man sit
fly mere manøvredygtigt. I stedet for blot
at have krængerorene til at virke som

med et sving uden snapflaps kan det virke
som om flyet accelererer rundt i svinget.
Det gør det ikke. Det bremser blot ikke så
krængerol, mikser man også flapsene
meget. Husk at nå du trækker i højderoret
med, så de bevæger sig ligesom krængerotvinger du vingen til at øge profilets INDrene, men med omtrent det halve udslag.
FALDSVINKELi forhold til t1r'r'ebanen og
Husk at rorudslag grver løftekraft og når
luften. Det er det der far vingen til at proden ene','inge producerer løftekraft opad
ducere den løftekraft der får flyn,et til at laog
den anden nedad, ruller fly'et. Hvis
jo
ve fx et højkantsdrej, og lavere modman
bruger hele vingens bagkant til at
stand den kan gøre det med jo mindre fart
producere
løftekræfter hhv. opad og nedtaber du i svinget.
ad
giver
det
en kraftigere rullevirkning og
At nogle piloter kan få deres fly til næsdermed
hurtigere
rul.
et
ten at accelerere ud af at sving i fx skræntEffekten
at
flyet
reagerer
hurtigere på
er
flywning, stammer fra nogle helt andre forDette
er
godt
når du
(det
hold og ikke fra snapflaps
minder i
-krængerorsudslag.
har
brug
for
stor
manøvredygtighed,
men
stedet en smule om "Dynamic Soaring").

Butternybremse
et
hØjt glidetal og lav synkehastighed, er det
rart at kunne bremse det ned. At kunne få
Når man skal lande et svævefly med

:il"ilå:lHi::trå*ffiil'i:lTi
væges. Det gør nemlig at du ændrer

profi-

let drastisk på næsten hele vingen hver

gang du styrer - ikke bare på en halvdel af
vingery
men på hele vingen. Hvis du vil og
det til at glide stejlt uden at det accelererer
har
brug
for ret voldsommer reaktioner
- det kæver at vi skaber en masse modkan
det
dog
i stedet totalt give mindre
stand som vi indtil nu har betragtet som
modstand
at
bevæge
hele bagkantery eller
Det gør man med en bremse. Da vi
$ende.

a

i

hvor man i nogle af flyveopgaverne har
brug for at flywe megei hurtigt og vende
(dreje 180 grader) kvikt. Man mixer

flaps/krængeror

Højstartsflaps

I

Snapflaps

joharbådeflapsogatflyetbliverifxdetkraftigstløftendeomkrængeroq, er det råde af skræntløftet, end hvis du havde

*:nt**ir T#itrffi;.*;Ttl#flru;

I

Når switch 1 og 2 er fremme, er alle vingeror neutrale.
Når switch 1 er tilbage, har modellen høistartflaps. Jeg kan nemt tlippe den fremad under højstarten når flapsene skal fjernes og katapulten indledes.
Når switch 2 er iilbage (switch 1 fremme), er modellen i termikstilling 1 med flaps
og krængror sænket ca. 2,5 grader
Når switch 1 og 2 tilbage, er modellen i termikstilling 2 med flaps og krængror
sænket ca. 5 grader
Med skyderen kan jeg justere hvor meget højstartsflaps jeg vil have (før start)
Med dualrate switchen kan jeg vælge mellem almindelig udslag eller mindre udslag (til stille vejr og svag termik, så man undgår at bruge for meget modstandsskabende udslag)

:

i
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krængerorsudslag giver enormt stor modstand. Og de fleste ændringer af prolilet
fører til mere modstand. Derfor gælder det
om at styre så lidt som muliS nar du ihver termikflyvning, og ikke bruge koblede
krængeror og flaps med mindre du har
brug for meget hurtig real<tion i hurtig
flywning og sjove scoremanø\Ter.
En skematisk oversigt or-er de rorudslag
jeg bruger på min Trinitus (marts 2004)
En kort oversigt over tbrslag til udslag. Jeg
er gået ud fra en Trinitus med 48 mm bred

deme sr.enske hjemmeside om rorudslag.
http: i / rreb.maghed.se / Modellfl yg / Artiklar / Roderutslag / roderutslag.htm
Se ogsa

Tyngdepunkts trimning

Et godt sted at starte eq at lægge tyngdepunktet ved 35-40% af rodkorden. Denne
afstand måler du fra forkanten. Dvs. at
hvis din rodkorde er 235 mm, så skal dit
tyngdepunkt ligge 82-94mm fra forkanten. Det er ingen mirakelopskriff men blot
en tommelfingerregel. Det afhænger også

af om din vinge har lige forkant (=fremadrettet pilform) eller fx lige bagkant
(:bagudrettet pilform). Tyngdepunktei
skal bagefter finjusteres så det passer til
Højderoret er -10 mm bredt forinden.
netop din flyvestil (jeg skriver det, selvom
plus (+) udslag er positive: nedad
jeg godt ved at det kun er ca .25/o afler der
minus C) udslag er negative : opad
læser dette, der nogensinde gør andet end
]eg har 4 fln'efaser der hver har sine
at flyve med det tyngdepunkt som fabrineutralstillinger (krængeror og flaps) og
kanten anbefaler). Den første del af finjushver har også sine rorudslag: Start - Norteringen klarer du ved det der normalt kalmal-Termikl -Termik2
des et tyngdepunktsdyk. Du dykker modellen ca. 45 grader mod jorden, slipper
Neutralstillinger
pindene og observerer hvordan
KBngor (,+Emm)
{øidercr (40mn)
lFlaps (53mm)
modeilen opfører sig.
Slart
8,t15gr.
l+8-14mm 8,5.159

flaps og krængeror der hvor de mødes.
Inderst er flapsene 53 mm brede, og
krængerorene er 35 mm brede tbruden.

(variabel)

Normal
Tmik
Tmik

1
2

0

mm

0 mm

gt.
5,5 gr.

+2,5 mm 2,7 9r

2,7

[.5p il-s*s

Hvis den fortsætter

lmm

0gr
9,

i

samme

mm

retning (45 grader) eller dyk-

mm

ker endnu kraftigere, er den en

Bemærk at man somme tider skal kompensere med
højderorstillingen alt efter hvilket profil man bruger og hvor brede rorene er. En Trinitus med 22.)i,
brede ror behør'er ingen højderorskompensation,
men med bredere- ror (281; ) skal m.lr kompensere.

smule haletun& og samtidig
skal haleplansvinklen ændres så bagkanten af haleplanet kommer lidt højere op.
Dette svarer til at give lidt højderor.

Hvis den fortsætter i en svag bue, så den
gradvist retter op, er den nogenlunde i
trim. Du skai nu blot finde ud af hvor hurtigt du r.il have den til at rette op, og det
gør du med mere eller mindre bly i næser;

samtidig med at du også trimmer dithalepian.
Hvis du vil have den til at rette hurtigere op/ skal der lidt mere b1y i næsery og haleplanets bagkant skal løftes lidt - det svarer til højderor.

Hvis du vil have den til at rette langsommere op, skal der lidt bly ud af næsery

og højderorets bagkant skal saenkes lidt det svarer til dykror.
Høistartskrog
Højstartskrogen skal placeres i forhold til
tyngdepunktet. Yderstillingeme i det
interval som du skal sætte højstartskrogen

i, er 0-10 mm foran tyngdepunktet. Hvis
du placerer den maks. 10 mm foran tyngdepunktet, giver det en meget sikker højstart, men du får ikke den optimale højde
på. Hvis du sætter krogen lige under tyngdepunktet får du nogenlunde den optimale højde på men der skal til gengæld ikke
så meget til før modellen hopper af krogen
- vælg selv.
Erik Dahl Christensen

Udslag

PS på hjemmesiden
rvrvwgliders.dk er der fle
re billeder til artiklen, og
der er link til de i artiklen

Hr.is du kun har en t-ilvefa:.. s: r.slg rid:l:-;ene i
den jeg har kaldt Normal. Udor.er disse indshliinqer har jeg dual-rate på kræng- og ho.jde-ror pa ca

2/3 udslag og sideror på

ca.

omtalte hjemmesider.

3/4 udslag pa en

switch der virker på alle flyvestillinger. Jeg ttver ikke med koblede kræng- og sideror.

Æ

ffi-

Stort billede i baggrunden: Poul Møllers Europhia
på vej ind til landing med fulde bremser (Foto:

Finn Mortensen)
KEngrcr

Slart

(48mm)

13 mm/+2

Noma'

l-tz

m

(116,5)

FlaF (53

mm)

Højdercr (40 mm)
(40 mm)

Sidsq

-15,7 0 mm

nrm,/*g'Åm 0.''l B) -ZO,z O

og

.t
14,5 9r. hvervEj

Tmikl
z

-tsmmi+7mm

fi.ifl -ra lo;;

-tl mm7s mm (t:3)
.l+7,29t.

-rz

lO

Hvis den laver et loop,
er modellen næsetung,
haleplansvinklen

skal også ændres en
smule, så haleplansbag-

*

+9 mm,/-g mm
1.1,5gr.

hwrwj

kanten kommer lidt
ned. Dette svarer

at

grve lidt dykror.

Butterflybremse

(35mm)

(53mm)
lhåM-+2Ommt +22gt.
bremse -9 mm / -15 gr (opad) lfuld - +42 mm i +52 gr.
Krængror

Herunder: Søren Krogh lander sin Trinitus til SM
2003 med bremserne akti\-eret (Foto: pnm)

lFlaps

Buttorfly- hatu-€mm/-10gr.fuH

(nedad)

iHøjd€ror (40mm)
Jtratv-*emm/+S,7
]gr. tutO - +Z
]mm/+'10 gr.
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Dansk
RC-unionen

Modelflyve
Forbund

RC-unionen cr den danske lmdsorganisation for modelflyvning med radiostyrecle modeller Unionen er
tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub og F6ddration Acronautiq lntenrational. Årskontingentct er -100,- kr for
scniorer og 200,- kr for jmioreq, for begge kategorier er der et indmeldelsesgebyr på 100,- kr Ved jndmeldelse skal der altid betalcs et hrlclt årskontingent. Mcdlcmmer, som indmeldes i årets sidste halvdel,

Formand: Lars Kildholt
Kærager 6,2670 Greve
Tlf.: 43 69 66 67
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automatisk få overskydende beløb reftlnderet i næste års kontingentopkrævning

Helikoptermodeller:
Kaj Heming Nielsen, Amlundvcj
7321 Gadbjerg, Tlf. 75 88 54 5'1

Bestyrelse:
Lars Kildholt
Sydkystens Mfk., formand, Tll.43 69 66 67

E-mail: rotordisc@ieknik.dk

E-mail: formand@rc-unionen.dk
Jørgen Holsøe, KFK

toels Lund, Den

Røde Baron, næstformand

Regnar Petersen, Brande Mfk.

Jet-gruppen
Stig Andersen, Ugebjergtoften 6,
Svenstrup, 6430 Nordborg, tlf.73 45 60 66 ,
E-mail: mail: stiga@rprivat.dk

Torben Møller, OMF
Hans Jørgen Kristensen, Hadcrslcv RC
Stecn Larsen, Køge

mobil: 20277888

Svend Fauerholm Christensen, suppleant

Sportsflyveudvalget:

RC-unionen

Regnar Petersen, Vænget 20, 7330 Brande, tlf.

Eliteudvalget:

Formand: Lars Kildholt
Kærager 6,2670 Greve

4,

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

Hans Jørgen Kristenscn,

Bramdrup Bygade 71,
6100 Haderslev TIf. 71 52 62 85

TLf.:43 69 66 67

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

E-mail : lrans.j.(tr kristensen.mail.dk

3500 Værlø'c, tlf.25

ll

l0

07

E-mail: trocls.lundGirwebspeed.dk

Styringsgrupper:
Kunstflyvning:
Peer Hinrichsen, Parkgade 27, st.

-r-\ * Fritflyunings-Unionen

Frekvenskonsulent:
Jan Hacke, Lotlrsvej 13, Tune,
4000 Roskilde, Tlf.46 13 89 8l

6400 Søndcrborg, 74 43 12 60

E-mail:Peer_Gitte@stofanet.dk

Metanol:

Svævemodeller:

RC-unionens sekretariat

jcsper Jensen, Gamrnelgård 11,
6t140 Augustenborg, Tlf. 74 45 23 90
E-mail: repse j-fusk@post.tele.dk

Fritflyvnings-Unionen

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

Karen Larsen

Rugmarken 80, 8520 Lystrup
Tlf. og mail: se nedenfor

EI-svær'emocleller:

RC-unionens sekretariat:

Peter Bech, Søndergårdsvej 43,
3500 Værløse. Tlf. 44 48 28 08

Karen Larsen, Rugmarken 80,

E-mail:peterb,n home.informi.com

Lystrup Tlf. 8622 6319, 1x8622 68 67
E-mail: sekretariat@rc-unionen.dk
Girobank 326-5366
Tlf. tid: Mandag-torsdag kl. 1.5.30-1.7.30
Fredag/lørdag/søndag er telefonen lukket
8520

RC-unionens hjemmeside på internettet: wwwrc-unionen.dk
E-mail adresse til bestyrelsen: bestyrelsen@rc-unionen.dk

Linestyrings-Unionen

Formand: Ole Bjergager
Hollænderdybet 1 3.tv
2300 København S
Tlf:3257 4001

ORIENTERING FRA RC-UNIONEN

1765 John Klostergard Nielsery Bjerring-

bro Modelflyveldub

Sekretariatet holder ferielukket i ugerne
17

33 o934.

66 Jirnt Petersery

Modelflyveklubben

Woodstock

KLUBBER
Denne gang må vi desværre sige farvel

Dansk Modelfl yve Yeteranklub

Formand: Erik Knudsen
Amagervej 66, 6900 Skjern
Tlf .:97 35 17 67
I
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til

klub, nemlig Frederikssund Modelflyveklub, som ikke kunne finde en egnet
modelflyveplads.
Se i øvrigt klubfortegnelsen i Modeiflyvenyt nr. 3/04 side 56.
1

A-certifikater
1764KeId Pedersen, Grenaa Mfk.

H-Certifikat

84

Thomas Hansery Fredericia Model-

flyveklub
Stormodel-Motor
Kim Carlser! Vestfyns Modelfly'veklub
Henrik Hammet Filskov Modelflyveklub
Niels Futterup, Midlysk Modelflyveklub
Kurt Nørgård, Bjerringbro Modelflyveklub

jet-Modeller
Dino Santi, Modelfl yveklubben Gudena
Ole Kastrup, Københavns Fjemsh.rin gs-

klub
NYT FRA SEKRETARIATET

Nye medlemskort
Alle skulle gerne have modtaqei oet nle
medlemskort. Enkelte medlenrn.'r har
dog ikke modtaget det nr-e mediemskort
for år 2004, fordi de ikke har rr,.eldi adresseforandring. Enkelte har iaei nedlemskort, hvor der er sket det. a: (ofiet tendte
på hovedet, og en enke,t har iaet med et
forkert billede, til dis..e meilerrmer beder
vi om, at de henr-ender siq iil RC-unionens
sekretariat, tli. 66 1" 53 i9 rr,anciag til tors-

\æste store konkurrence er F5B/F5F
"Baltic Cup" - Med: Nordisk Mesterskab
for Landshold, dansk udtagelseskonkurrerlce og Eurotour i Langstrup d.27-29.
august 2004. Her kommer de nordiske
landes landhold, samt en del tyske deltagere. Her vil der være mulighed for at se
konkurrencefl yvning på VM-niveau.
På el-slyringsgruppens vegne

FlemmingNielsen

Status:

dag fra kl. 15.30-i7.31r.

Claus Tønnesen
Hans Hansen
Peter Bech

Tips

F5F:

stedet for at smide dii ganle nedlemskort væk, kan det bl.a. L.ruges son spartel
eller til at blande lim eller lisr,en.ie pa. Da

I

kortet er enormt stærkt og m€Eei s\'.ært at
ødelægge, kan det også bruSes som
underplade til tænd sluk knap il modta-

gerenmm.
Medlemstallet
Primo juli er r.i 3.3-18 medlemmer inkl. 185
restantet som snarest vil blive slettet. Sidste år var vi ved samme hd 3.217 medlemmer inkl. 220 restanier absolut en pæn stigning og et pænt iald i restanter. Iledlems-

filgangen i iuni maned

i ar har derimod

kun r'æret på det hah'e af hvad det var sidste år ved samme tid, hvilket måske sk14des det enormt darlige r-ejr li har haft i juni måned.

KL/AI

Når dette blad udkommer er \4vI i F5B i
fuld gang i York i England. Der sendes
dagligt rapporter og billeder hjem via
wrvrv.f5b.dk. Følg med, det bliver meget

1..841,,06

L.837,7L

Modellbauwelt Hamburg

I perioden fra den 19.-21. november

Pilot

Total

Flemming Nielsen
]eppe Alkærsig jensen
Allan A. Andersen
Daniel Nedergaard
Michael Nilling
Jan Abel
Tommy Persson
Hans Hansen
]ens Damhøj
Peter Bech

2.000,00

afholdes der for 7. gang udstilling om
bile4, jembane, fly-og skibsmodeller

i

L.991.,80

Hamborg Messe- og Congesscente4,

1.903,53

St. Petersburger Str. 1,

1..872,08
1..839,47

Hamburg.

"Modellbauwelt Hamburg" (mo-

1.826,02

delverden Hamborg) lover model-

1..726,30

bygning på et meget højt niveau. Mo-

1.577,63

dellbauwelt er en udstilling for hele

897,50
494,00

familien og for den engagerede mo-

J?gen Nielsen
Rene Madsen

0,00

delbygger. Udstillingen er Nordtysk-

0,00

lands største modeludstilling.

Sebastian Hammer

0,00

Ligesom fuet før, får venneme af
modelbygning et kæmpeareal af ud-

Landsholdsudtagelse for 2005,

stillingen til deres rådighed samt en
status l. iuli 2004:

hel hal til indendørsflyvning. I udstil-

lingen findes svævefly, motormodelF5B:

le4 jets, impeller samt park og slow-

Pilot
NYT FRA EL-STYRINGSGRUPPEN

2.000,00

Total

flyers. Dagens højdepunkt er helt sik-

Claus Tønnesen
Peter Bech

4.000,00
3.593,23

kert flyopvisningen

Michael Buchreitz
Hans Hansen

2.000,00

len. Her viser toppiloter deres kun-

1.841,06

nen.

i

indendørshal-

Foruden alt dette venter der den be-

F5F:

spændende. Konkurrencen om DM-titlen
i F5F ligger meget tæt, og bliver først afgjort ved NM i Langstrup d.27-29. august
2004. DM titlen i F5B er allerede afgjort.

Fiemming Nielsen
Jeppe Alkærsig jensen

Claus Tønnesen er blevet dansk meste4,

janAbel

3956,1.8

tillykke!

Allan A. Andersen

3.819,90

Daniel Nedergaard
Michael Nilling
Hans Hansen

3.726,08

På www.etk87.dk ligger alle referater for

Peter Bech
Tommy Persson

3.438,62

Jøgen Nielsen
Rerre Madsen

1.944,00

ner og op) 7 euro pr. person. Elever og

1.915,00

studenter 5 euro.

de danske F5F/B-konkurrencer, typisk
sammen med en billedserie. Referateme
kommer normalt på hjemmesiden Llgen
efter at konkurrencen er atholdt. Endvidere er der her muligt at finde information
om, hvordan man kommer i gang med
F5F / B-konku rrencefl

yvning.

Pilot

Sebastian
Jens

Hammer

Damhøj

Total
4.00000

søgende en meget spændende blan-

3.99t,80

af skibsmodeller, t-lr; helikoptere og

ding af udstillinger og fremvisninger
lastbiler.

Åbningstideme er: hver dag fra kl.

Billetpriser: alm. 8 euro

3.692,47

10.00-18.00.

3.554,63

kl. i5-billettter 5 euro, tredages tur-

2.014,45

!.907,00

kort 20 euro, fælleskort (fra 12 perso-

Mere på: n'ww.hamburg-messe.de

1.480,23
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Tanker om sikkerhed,
Ira RC-u n ionens flyvepladsudvalg
Alkohol og modelflyvning hører ikke sam-

Besøg

Opsætning af Rc-unionens sikkerhedsnet

men.

Danmarker alkoholgrænsen på 0,19 promille for al flyvning, både for full-size og
I

modelflyming.

Der er sikkert flere medlemmer der har
undret sig over hvor forskelligt disse net
bliver opsat.

Statens Luftfartsvæsen har udgivet en god

Man kan i hvert fald konstatere, at der

pjece om alkohol og flyvning. Den kan

rundt blandt de mange klubber der låner
6t af RC-unionens sikkerhedsne! er flere

hentes på derure adresse:

http: / /www.slv.dk/Dokumenter/dscgi/
ds.py / Get / File-2528 / AlkoFlyv.pdf

(fylder

1,5

MB)

Selv om mange mennesker synes at den

sociale "hyggefaktor" øges når alkohol
indtages, så falder den
intellektuelle og moto-

forskellige måde eller id6er til opsætning.
Sikkerhedsnettet er til for at beskytte publikum, ikke andre. Derfor vil placeringen
af sikkerhedsnettet i forhold til publikum
være meget afgørende for hvor stor effekien af nettet er.
Det er klart at

ler har anvendt andre
rusmidler.

Generelt

kan

man

fx hurtige eller

tunge modellel sarnt større

"Stop

helikoptere, vil
kunne risikere
at
komme

igennem

net-

tet, pga. deres

lovligt flyve efter indta-

fart elier

gelse af 1 pilsner ø1 (1
genstand), men ikke ef-

energimængde
i rotoren, men
de bliver trods
alt nedbremset
så markanf at

ter 2

ø1.

1 genstand forbrændes
på ca. 5 kvarter i vågen
tilstand. Så 2 pilsnere

dem'-)

1

høje

de ikke udgør
nær så stor en
fare, som hvis

gør €n uflyvedygtig i
godt og vel

time.

nettet ikke havde været der.

Det er et problem og

dilemma for bl.a. folk
som er på træf og eksempelvis giver den

virkelig ser
dybt i flasken. For så at vågne op søndag
morgen og så starte modelflyet op til en
6n over nakken lørdag afien og

RC-unionen anbefaler at man at place-

rer sikkerhedsnettet ca. 2-3 meter foran
publikum og holder modelfly og piloter
på den anden side af nettet. Everrtuel ud-

morgenfu4 selvom de slet ikke har fået alkoholen ud af kroppen endnu!
Værre er det så, hvis der tilmed er ar-

stilling af modeller vil kunne gøres
mellem publikum og nettet, således at
motorer først startes op når de er på "pi-

rangeret publikumsopvisning

lotsiden" af nettet. Nettet bør gå hele vejen
ned til jorden.

samme

dag. For så er der måske et pres på folk,
der gør at de flyver deres modelfly til trods

for deres {orhøje promille. Spritflyvning...
Det er totalt uacceptabelt og enhver der
ser det bør skride ind, på samme måde
som hvis en person havde sat sig i en bil og
kørt promillekørsel.
Stop dem! - det er ikke nogen skam at sige
fra, men det er en skam at flyve sprit.
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åbningen.

nogle modelleq,

riske formåen alvorligt
ved indtagelse af alkohol. Derfor er der ingen
undskyldning for at flyve modelfly, hvis man
har drukket alkohol el-

Så festligt er der dog ikke normalt, jeg var der en uges tid

Sikkerhedsspalten i næste nummer af MFN

kommer til at dreje sig om sundhedsfaren
ved brændstoffer såsom methanol, benzin
og

jet fuel (kerosene).
Flyvepladsudvalget

v/

Tioels Lund

Jeg hørte sådan

iidt af omveje at der var

abnet en n1'hobbyforretning i nærheden
af KBH. Dette bekom mig ganske godt eftersom jeg arbejder i KBH ogbor i St. Hed-

dinge - med andre ord - muligheden for
at nå ind i butikken efter arbejde var oplagt- den mulighed blev gjort langtbedre
da jeg fik kendskab til åbningstideme, de
er - set med en butiksansats øjne - yderst
fornuftige.
Jeg fandt så også ud af at det var Jens
Munk der havde taget "springet" og åbnet en butik. ]ens har igennem mange år
rodet med alle dele af hobbyen, dog er det
Helikopter og Biler der bruges mest tid
på. De sidste par år har Jens således kørt
rundt i sin kombinerede bil/butik/værksted og solgt lidt modelgrej. Så har du set
en stor hvid kassevogn hvor der i bagenden lå en masse nyt RC-grel og kigget ind
af sidedøren og set på et komplet værksted -ja så har du helt sikkert også set Jens
Munk. Jens har også solgt en lille smule
modelgrej fra sin tidligere bopæl i Rønnede nær Fakse. Sammen med sin kone Karina flyttede de til Ishøj i en villa, hvor der
var en fin tilbygning som kunne rumme
en

butik.

Lokalet blev sat i stand og butikken åbnede officieli d. 8/5 og der har siden da
været en lind strøm af kunder. Som nævnt
tidligere har jeg bedst mulighed for at kigge forbi om aftenen. Den aften hvor jeg
havde aftalt et lille møde med Jens Munk
var der ganske enkelt for travlt til at vi
kunne sætte os ned og snakke lidt om
ham og butikken. "Det er helt vildt" kom

€

hos RC-Hobb
RC-HOBBY
5.,1q oq

r.rvrc. rr r.rdrosiyftda

Abningstider:
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uci ude fra Kogevejen.

det fra Jens i en kort stille stund, for straks
stod der kunder igen "Sådan har det været

lige siden vi åbnede" Så at der er et marked for en butik er der ingen tvivl om. Især
har bilfolket i den grad fundet frem til butikken - i den 1,5 time jeg var de4 blev der
solgt en 1:5 RC lastbil og et par mindre,
samt en hulens masse smådele. En noget
så jeg, da Jens ekspederede kunden med lastbilen - de satte sig ganske enkelt hen til et bord og Jens gennemgikhvad der r.ar nødvendigt, hvad der var
godt at have og hvad der er lækkert at have. Så kunden helt selv kan r-ælge ud fra
egen økonomi og li'st. At det kan tage sin

utraditionel ting

tid betyder ikke noget for Jens, for det er
vigtigt for ham at en nr- kunde bliver vej-

han mener selv han er dækket rigtig godt
ind på det punkt i fremtiden.
Med de muligheder der er i disse tider
for at komme meget let til et færdigt og
stort modelfly (stormodel) er Jens meget
opmærksom på, at det er folk der vitterligt
kan flyve, og kan de ikke det så guider

Derforhar alle kunder mulighed for atudfylde en låneansøgning så købet kan finansieres på denne måde. En mulighed
som indtil flere allerede har benyttet sig af.
Et godt og utraditionelt initiativ i denne
branche. Alene det, at alle delene kan indkøbes på samme tid er en kæmpe fordel

Jens dem igennem "hele møllen" på en
saglig og grundig måde lige som ved salg
af modelbilerne. Således at kunden får alle
råd om at tage ud i en klub, og starte på
den rigtige måde. Derved undgår han at
nye piloter får en uheldig start, og at de er
til fare for andre mennesker.

for kunden.
Jeg valgte at forlade butikken uden at
købe noget med hjem denne gang - mit
tidligere bestilte fly var nemlig ikke kommet. Jeg er dog ikke sikker på at det kommer til at gå på samme måde fremover.
SL.

At tingene koster penge er der jo ikke
tvivl om, specielt når der er tale om større
modeller, uanset om det så er biler eller fly.

ledt så godt som det overhor-edet er mu-

I
I

ligt. Dette gælder både for piloter ud i fastvingede fly, helikoptere og kørere af RCbiler.
Jens har planer om at satse på nogle af
de produkter man normalt ikke ser i de andre butikker, hvilket bla. omfatter de lidi
større modeller. Pga. pladsen vil han dog
ikke være lagerførende i dem alle. Plads,
mente Jens i øvrigt at han havde nok af da
han gik og satte lokaiet i stand. Men allerede nu er han klar ovet at der skal rokeres
Iidt rundt eller at kontoret skai inddrages

Der skal lidt tålmodighed til for at nå frem til kassen.
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som butikslokale. Vareme star lidt
"bredl", så der er mulighed for at r1'kke
dem lidt sanunen. Men det er en stakket
frist, for med den efterspørgsel og det kundeunderlag der er til butikken, så skal der

bruges mere plads. Heldigvis kan Jens
bygge til hvis det skulle komme så vidt, så
31

letselTlina,r
Jetgruppen havde indbudt RC-Unionens
medlemmer til jetseminar i St. Bededagsferien, Fredag den 7. Maj skulle den teoretiske del afuikles i Roskilde Luftha'rn, hvor
Mchael Dines fra jetgruppen havde arrangeret lokaler. Der var 26 deltagere, hvilket
må siges at være overvældende. Der blev
fortalt om turbine4, deres virkemåde og en

De efterfølgende to dage var der "åben
plads" hos KFK i Soderup. En del nye jetfly kom i luften den weekend og der blev
fløjet rigtig meget. Desværre fik vi ikke det

del omkring brugen af turbiner. Derud-

harms Fjemstyringsklub fra jetgruppen
for, at vi måtte afholde seminaret på deres
faciliteter. Til næste år vil vi igen afholde
seminar for jepiloter. Vi forventer at det
bliver i ]ylland eller på Fyn.

over blev der fortalt om konstuktionen af
en F-16 model fra det rå byggesæt til den
færdige model. Alle deltog aktivt i debatten om fremgangsmåde4, hardware som
eksempelvis understel, servoet tanksystemer nun. og der blev givet byggetips fra
nogle af de mere erfame kræfter i den danske jetverden. Vi havde en rigtig god dag i
Roskilde.
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Billede øth: Detaljer fra cockpittei på Sonnich
Johannesens EuroSport

Billede mth:
Thomas Lundings flotte Avonds F-15

allerbedste vejr om lørdagery men det regnede da heldigvis kun et par timer i løbet

af formiddagen. Ellers var det bare fint
vejr. Der skal lyde en varrn tak til Køben-

Billede herunder: Bent Hjuler-Sørensen klar
til start på bane 27 med sin EuroSport.

Billede indsat: Ole Kastrup med sin F-15 i prototypebemaling.
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lkrænt 1004 ([31]

].M. skrænt blev som sædvane afholdt i
Hanstholm. 7 deltagere mødte op til det-

videre flyvning. Efter en lille time op-

te års

4 runder i ca. 14

mesterskab. Der havde været
interesse fra tyskland i at deltage, men
vejrudsigten gjorde sit til at de udeblev.
Det startede også med regn og en svag
vind fra vest. Banen blev sat op på vestskrænten og ca. kl. 10.30 gik første start.
Inden frokost nåede vi 5 runder i en
vindstyrke på 5 til6 m/sek. Preben Nørholm var desværre uheldig atbeskadige
sin model under landingen efter 3. runde, hviiket betød exit for ham.
Efter pausen var vinden tiltaget til ca.
10 m/sek. Vi fik afuiklet yderligere 6
runder før regnen satte en stopper for

hørte regnvejret og vi afuiklede de sidste

m/sek.

I alt nåede vi de aftalte

15 runder

i

af-

vekslende vindstyrker. Af tideme kan
nævnes at Knud fløj hurtigste tld (48,54
sek.) taet forfulgt af Jørgen med tiden
(49,03 sek.) for de 1000 meter. Kaj Henning på fjerde pladsen var kun små 2,5
sekund fra at snuppe tredjepladsen.
Knud genvandt mesterskabet. Thk til alle deltagere/ledsagere for hjælp under
hele arrangementet.

Resultatet firal.M. Skræ ffi 2044
Knud Hebsgaard
|ørgen Larsen
Klaus Untrieser
Kaj H. Nielsen
Svend E Laursen
Preben Nørholm

Esbjerg MFK
Thy RC Klub
Thy RC Klub

13978

point

13304

point

FilskovMFK

12699

point

ØstjyskMFK

11405

point

MidtjyskMFK

2753

12741,point

point

I næste nummer kigger Poul Møller nærmere på en Ultimate lader fra robbe. Laderen kan lade og aflade fra 1-25 celler NiCd/MH, 1-5 celler Pb og 1-4 celler Lithium.
Læs meget mere om laderen i Modelflyvenyt nr 5

Turen gik

Brande Modelflyveklub har gennem adskillige år holdt stormodeltræf i 1. weekend af juni. I år var ingen undtagelse. Jeg
har før været derovre og planlagde allerede kort efter stævnet i 2003, at jeg ville derover igen i år. Noget for mig ret stort vat
at min kone alierede i juni 2003 proklamerede at hun "nok godt kunne overtales" til
at tage med til Brande næste år - sammen
med vores to unger. Som en god kammerat plejer at lave skæg med - er hans kone
så sjældent på flyvepladsen - at hun skal
have vejen dertil forkiaret hver gang. Så
slemt er det ikke helt med min kone - men

man kan ikke just sige at hun står på
spring for at komme med - og på tur sammen med campingskw og alt - det har vi
aldrig været.
Da vi ikke ejer enCampingvogn, måtte
planlægningen natt$tigyis påbegyndes
relativt tidligt, da vi sråtte ud på lejemarkedet. Ælerede i februar2004 røg en mail
af sted til Brande om atvikom-2 voksne,
Zbørr. ogen Campingvogn. Iagten på en
campingvogrr, der kunne opfylde fruens

krav til komfort, gik itd.Der var mange,
men ikke så mange relativt tæt på Greve
hvor vi bor. Det lykkedes dog at fhde en

til

ooo

45km hjemmefra, som fruen syntes var
lækker. Der blev indbetalt leje og depositum.
Onsdag den 2. juni om aftenen hentede

jeg campingvognen og vi begyndte

så

småt at pakke. Det var nu dejligt enkelt,
for campingvognen stod dør mod dør
med hoveddøren i huset - og så r'ar det jo
tet at få den fyldt op. Torsdag den 3. juni efter arbejde pakkede vi færdig. "En smule"
flygrey værktøj osv blev smidt i campingvognen. Steen Larsen havde r'æret forbi
med kroppen til hans n'e Cessna 182 Sk1'lane fra Hangar 9 - den havde han ikke
selv plads til i bilen. Sluttelig blev min store Tiger Moth bakset ind i campingvognen
- lidt af en øvelse - der skulle nærmest
skohorn til. Ca. kl. 18 kørte vi vestpå.

Vi var relativt m.mge fra Greve

som

piloter - de

havde planlagt
fleste med koner og bøm. De fleste kørte
også tcrsdag afterL så der blev smset livligt tværs over Fyn. På et tidspunkt ringede Biame Bartels. "Du har vel ikke en nøgle der kan spænde hjulet a{ en Campingvogn?" Vi måtte forbi en fynsk rasteplads
for at forsøge at hjælpe Bjame og Lone.
Desveerre havde jeg trods kassevis af
Brandetug, 8-9

værktøj ikke noget der kunne få det punkterede hjul af Bjames campingvogn - men
en lastbilchauffør, der hverken kunne tale
dansk, tysk, engelsk eller fransk, havde
passende grej og med gestikuleren og fagter blev der kommunikeret på tilstrækkeligt højt niveau til at Bjames vogn kunne
køre videre med reservehjulet minutter efter.

Vi havde et enkelt stop mere, for efter
måneders venten var min nye helikopter
endelig kommet til landet. Jeg havde derfor en aftale med Benthe Nielsen fra Rotordiscen om, at vi skulle mødes på en ras-

teplads lidt uden for Filskov. Det tog nu
10 min og så r'ar I'i på farten igen.
Ca.22. ankom vi til Brande, efter mere
end 4 timer bag rettet. Efær sådan en tur

blot ca.

springer manveloplagtud af bil€il og rigger strøm til, skruer ben ned - sættet fortelt op, tømmer campingvogn for fly osv.
Hmm! Ikke just yndlingsbeskæftigelse på
den tid af aftenen" men vi fik det gjort og
ægteskabet

holdt minsandten også til

"forteltsprøven'.
En del andre var allerede kommet på
pladsen d6r torsdag afterq bl.a. de fleste fra
Greve. Det var nu lidt planlagt, for fruen

I'

havdc arr'.rngcret at "tøsernc" .kulle nri.i
"ungemc" i l-egoland fredag. S()nr >rit :-l
gjolt. I)å irods af, at der val trrl-i.l: i:l l:;i:
b1,ge.r tog de af stcd r.ed 1(l

tiriu;r,,

j .:,r .

--,

:'

d.rltrr''ttilbagurcd lEiid,rr.r. . - . .- .
givct haft dcthl'ggeligt. Jcr irk.ir .r. :i; t;l
at skruc miu uyc helikop.tly:--,rrirriir Det
var hyg[eliet .rt sidd.e du]' - :.,r:u:L: \rl

skrne. l)el kom hele lrir:., :t.- :rr;:: cler
skullc sc, horc oq 1Lrfe. f l'.r--,i.::.r-::r;.rti:g
kom dct helt storc :\'i-r'.i. D:r' *)r.. rr1r"r-

pirrgiogne'-r-i.l:rJ-..:::,''j .i.f

--.'.':.

r

og rrerc r,rLre.gril.eligi, l',r'oi ci.. ritr.l .l'triic
af dem - nrcn dei grk. Da prlaciscn i':l- :r'lcil
op t'il jcg tlo, at der r.ar omkring -ill car:rpingvogne, samt en god handfu)d tr.it...
Fredag .litcn var del almindclig ll'qgc
nrrrdt omkring pa pladsen. Masser ai ilr.rning og er1 masse hyggelige folk pa tunrr
fra foltelt til fortelt.
Lordag lrorgen kom Regnar I'ctcr:cn i
varllig stil med morgenbrød. Oplc.r'cde i

øvrigt at del stadig cr forskel pra sjæ1landsk og j1'sk - for undel bestilli'gc. Lrad
jeg Regnar tage 10 stk morgenbrøcl mctl os

præciselcdc: "10 blandedc rundstl'kkc.r".
Regr.rar sli godt nok lidt nndrende r-rd os
spurgte orn vi 4 skulle have så rncget. Jce
svarcdc - "ja, hvis der er noget tilovcr.s e fter morgcr-lr-r.rden, 9ar vi bare og gnaskcr
lidt i de.t i d.rser.rs lob". Da jce sa skulle
hcttte tt-ttxqt'trlrrod, sa je'g d.r torlt at clcr
var to poscl del stod "Lars" pra. Dcn cnc
inc'lel-roldt nrine rundstvkkel og clcn tog
jeg mccl mis. Dcn auden val fvlclt rlcrl
basser. Scr.rt på cftermiddagen koru Rcgnar og spurgte: "Skal du ikke ha' dit nrorgenbrød?" Jaså! Ii.cgnar havde forst.rct, at
jeg villc have 10 st1,lp". morgenbrod OG

10 r'urrdstl'kkcr. Pei Sjælla.d er nr'rge'br'ød = r'undstl'kker men i J14lar.rd er morgerrlrrnd . b.rsscr'! Dct' nttti sr,ær ttg.tt trnt.for
dtrnr Kioi,ctrlroittrcr ri lit u n!

a

dcl vzrr da "brød" til kaffen dcrr
aftcu og lr.rrge grirr ot er episodclt.
Lord.rs sa vcjret r-rcl til at Lrlivc ligtig
fint. Fanrilicn r'.rl bier.ct "tændt" ai r-rdflugtslivci og tog ..ri st!..i ril Gir':kurl Zoo.
Jegblev tilbage trg:k-rlccle vir'lcre ire ntin
helikopter. Det blc.r tr!!a iri ii.i: r}.r'njng
sPCciclt ltctror er nrirl.i.:: :ri,'r' i.r,rri'N;i,

r.nerr

kttmsopvisnineen Lreqrrrcii.. Bl;lll.1r
Modeltll'veklub ha'de haii :Llccc: trcrl
at fa gjort opmær'ksonr p,r opr;-;rirr jurr

i

mediernc, for der kom iakti:k riqtig
mangc mcnnesker'. Jeg vil da tro at clcl i
løbet af cftcnniddagen kom 3-ltl0 fi.r ircsø9. Seh,e opvisningen passcde. siq sclr.
Dc frer.r.unødte piloter val i vid udstr'.eknins nogle rutinercdc "hr-rndc" der'
lrar tløjct opvisr-rinn rrarlge ganec for', or:

:j1
ni:

de formåede helt uden styring at holde

"lit," i flyvnirrgen hcle

eftermiddagen.
Tr'æffet hedder jo "Storrnodeltræf" og således er gennemsnitsvægten p.i fl1'gng 4.
L)gscr noget højele end sædr.anligt ved lignende opvisningcr - r-nen dcr har nu aldrig r'æret for-bud rnod de mindre modellcr; s.r der bler. r'ist et brcdt udsnit af vores
holrbvs muligheder ligc' fla Jet over 3D ti1

heiikopter; storc (tdtinrel'c og alt rnuligt
andct
Pa et tidspturkt hcn p.i cfterrniddagen
kom TV/ Midt-Vest pti besøg. TV-holdet,
cler var på 3 mand gik til opgaven med
.tor ildhu og var på pladsen lzenge. Resultatet blev et flot langt indslae på over 3

min, der for restcn kan scs p.i u'u'u'.tr'2resionerue.dk - klik p;r IV / Midt-\zest i venstre side og delnæst alkir,. I k;rlendelen
r'ælges s"i 6. juni 2004 - indslaget står lidt
r-rcdc

i listen under overskriftcn "Model-

flv"
Lordag aftcn var dcr fi,-llesspisrring i det
storc telt. Vi r'.rl I'el or-nkling 100 personer

til spisning, i øi.rigt hellig mt.rd. Efter spisningen blev der ileijct cn del og Steen Larsc'n fik godkendt l.rans sprihrl'e Cessna 182
- flot model! Jeg seh, fik en tlir.nn.rchrr med
min nu færdige Fury Ion-X - helikopter og
det var altsammen "ba.ir'' dæjli".

Efterfølgende gik der hygge - mere h1'gtil sidst fest i den. Vi var nogle stykker der først gik i seng da de tidlige molgenfolk stod op... Kanon hyggeligt!
Søndag tog af naturlige årsager en stille
start, men op ad formiddagen fik jeg lcjlighed til at fl1'r'e lidt mere med rnin n1'e helikopter'. Lige efter middag begyndte vi at
pakke sar.nnrcn, Halvdelen af nrit hobbylurn sklrllc pakkes retur i dets kasser - for'telt pakkcs ned osv Vi lettcdc anker ved
14.30 tiderr og var hjemmc godt 4 timer sencre. Iror os var turen desr,;elre ikke helt
for-bi, for Campingvognen skulle tømrnes,
rengøles og køres rehlr til udlcjcr'. Flele
transportdelen kunne vi nu godt Lrld\/ærL-, merl dct el absolut sådan en sod tur
ge og

r'ærd!

Dcttc var'- en lidt personlig bclehring
ikkc
l.rvcrken
dor var
for lang eller kedclig. Vi
havde en hcrlig forl.ænget r.r.eekcnd og
konrmer hclt sikkert igen til næste årl
Tak til gutterne i Brande der mcd stor
ildhu ogbegejstring kører dette fine træi år
eftc'r iir. Kar.r kun opfordle til at I blivcr'
fi'a Storr.nodcltreef i Blande. Jeg håbcl

vcdI
Lars Kildholt og familie

i:.1:ii+.

a.l. - it

Mon ikke mange modelpiloter kender det

bundet

at købe en model og så bagefter spørge sig

med

selv hvorfor man gjorde det. Det skete for

"dimser",

undertegnede, da jeg kom hjem fra årets
Pilottræf påAmager med en 3D model. Jeg
har tidiigere i spøg sagt at 3D piloter da
bare kunne købe sig en helikoptex, hvis det
nu var lykken at hænge og hover med en
model. Og nu havde jeg selv købt en!

rorudslage-

ne

så

passede

med de i
byggevejledningen
viste.

Understellet
Byggesættet

blev sat

Modellen var en Extra Chaos fra tjekkiske
Hacker købt hos Hobby World. I kassen
var en malet silhuetkrop i ubestemmeligt
skum, en flot beklædt vinge, diverse ror i
deprory et par poser med stumper og en
byggevejledning. Byggevejledningen er af
tegneserietypen med små kommentarer på
tjekkisk og engelsk.
Extra Chaos samles

Der er ikke meget at sige om samlingen af
modellen. Det eneste problem var at lirne
vingen på plads i et hul i kroppen uden at
smøre epoxy ud over det hele. Løsningen
var at punkthæfte den i den rigtige positior; og så efterfølgende med en injektions-

sprøjte "fuge"

i den smalle sprække

mellemvinge og krop. Der skulle ogsåbruges epoxy til at lime depronfinne og haleplan fast. Alle rorflader er tapet på plads.
Når rorhornene i glasfiber er limet på plads
- legeledes med epoxy, mangler kun ganske

lidt montagearbejde.

Servoerne blev skruet på plads og de
færdige trækstænger med z-bukning forNærbillede af motor og hiemmelavet beslag

på
plads i krop-

Pery o8 en
motor monteret.

Motor

Hvis man benytter Hackers forslag til motor - en Mega 1611,5 13 med gear - sættes
den fast med to elektrikkerstrips. Den lå
dog ikke på Hobby \Abrlds hyldeq, så der
røg en AXI 2808116 i Extra Chaosen. Megaen skulle angivelig kunne trække 1200 g
rrtedenl1. I 4,7 propel. Så stor en propel kan
ikke sættes på AXIen, men praktiske forsøg
måtte vise om den har.de kræfter nok. Der
er ikke umiddeibar mulighed for at lime et
motorspant på modellen så AXIen krævede fabrikation af et beslag i aluminium.
Motoren kan tåle at køre med 25 A i kort
tid, hvilket med 8 celler grver 200 Watt tilført energi. Den færdige model vejer 8709 mod de 850 g der står på kassen - så selv
om ikke alle wattene kan udnyttes, var jeg
inden modellens luftdab helt sikker på at
Extra Chaosen viile fl1.ve med et pænt

kraftoverskud, men kunne den hover? Og
kunne jeg?
Samletiden var en aften med EM fodbold og en halv eftermiddag med regnvejr.
Flyvning

Extra Chaosen blev afbalanceret med en
fuldt ladet 8 cellet RC 2 / 3 SC akku. Med en
8x4,7 propel trak motoren netop 25 A og
kunne 1et løfte modellen. Når de første
kræfter er brændt at falder spændingen på
akkuen og strømforbruget går lidt ned, så
jeg var ikke nervøs for det høje strømforbrug ville skade motoren. Den sidder også
så den får god køling.
I halvlegen mellem Kroatien - England
fik modellen sin luftdåb i vindstille aftenvejr. Og ja den kan hover - efter et par meter slap de små hjul græsset, og modellen
steg til vejrs. I sikker højde prøvede jeg at

Sådan laver man et tip når man har en CNC fræser
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megetroligt

t":g små
udslag på
pindene'
Efterhån-.
clen som Jeg
bliver mere

fortrolig
med dery
vil jeg nok
slå

funktio-

nen fra

så

reaktionerne fra
parkere den med næsen opad, tog lidt af
omdrejningeme, og modellen hang nok så
fint i propellen - et par sekunder. Så tippede denbagover. Hurtig droslede jegned og
fik kontrol over modellen, og snart hang
den i propellen igen. Sådan gik det et par
gange indtil Extra Chaosen pludselig hang
i propellen og rullede 2,5 gartg. Jeg havde
lavet mine første torque rul! Det her var jo
sjovt! Efter en stribe forsøgvar det lykkedes at rulle yderligere et par gange, mens
modellen i propellenhang over det samme
sted - længe leve vindstille vejr.

lidt almindelig flyvning og konstaterede at Extra Chaosen
kunne flyve uholig langsomf og at den
trods den lave fart reagerede meget kvikt
Jeg prøvede også

kom-

mer

hurti-

tra Chaosen - og overrasket over hvor nem

den egentlig eiat flyve. Det skyldes uden
tvivl den meget lave planbelasbring. At det
så også er s.... sjovt gør

ikke rnin begejstring

mindre.
+
Flyveegenskabeme
Det nydelige arbejde på delene

Meget komplet sæt
prisen

gere. Da jeg ikke bruger y-kabel til vinge- Lidt svært at lime vingen fast
seryoeme, har jeg også mulighed for at benytte krængerorene som flaps og fx mikse
flaps sammen med
Fakta
Efterfølgende har jeg fløjet flere ture med
Spændvidde
100 cm

højderoret.

modellen, og hovertiden bliver længere og
længere. Jeg ser frem til den dag, hvor jeg
selv er i stand til at bestemme længden af
hovertiden. Endnu bestemmer modellen
def men motoren er fint i stand til at holde
modellen i hover, Når det sidst i flyvningen sker på fuld kraft, er det tid at flyve lidt
almindeligt rundt indtil BECen afbryder
for strømmen til motorerL og flyveturen afsluttes med et svæveglid ned til landing.
Motoren føles ikke varm efter furene, så
den er ikke overbelastet.

på rorene. Jeghavde sat40% exponential
på styrefunktioneme, så modellen fløj

Understellet monteres i færdiglavet beslag

mo-

dellen

Konklusion
Som sagt er det min første 3D model, så jeg
er ikke den rette til at vurdere den i forhold
til andre modeller af denne type. Men som
3D begynder er jeg meget tilfreds med Ex-

Længde

110

Vægt

870 g

Vingeareal

ca.42 dm2

Planbelastning

ca.21,

Motor

AXr280811,6

Propel

8x47 APC elektro

Akku

8 celler RC

Styring

4 kanaler - 2 vingeservoer

cm

gldm2

2/3

SC Sanyo

evt. via y-kabel

Fabrikant
Forhandler

Hacker
Hobby World

Pris

kr. 630

PNM
Servo med dims
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Det er ikke så længe sider.r, at vi testede Ea-

s)' Star fra Mrrltipler. Ilvis du vil vide
hvad vi mentc on1 rrodclle11 og de'ns fl1'veegcnskaber; k.rn du læse testcn i lVlodclflyvcrr1,i 111. 1/2()01. Elle r hente dcrr pai vo-

res lrjcn"rrnesitl c rvrvu,. m gdelfll'r'eu1't.dk,
hvor dcn kan fincles silnlnen mccl cn rarl<ke ar-rdrc altiklel der

r-r-reiske

kan interessc-

re beg1,1rdsrg.

Kort fortalt var vi mcset tilfrcdse mcd
modellcn. Den cneste anke I'ar at der skulle loddes en rcslllator pa motorL-n. Det er
nu g,ort - og cn hel de.l mcre, så r,i kigger lige p;i dcn igcn. Læs hcl lt'ad rrarl får for
de kr: I 795 r.r'lte L kan krrbt's lor'.
Kassen

Easl,Star RTI: (Rc';rd1'1ir Fly) levcres mcd
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Tinl'-S scr'\'oel elcktt'onisk rcgr-rlator
ivlULflcorrt X-011, moior med propel,4 kanals Hitec r.r.rodtager og 6 cellet 500 rnAh
batteri - .rlt sartrr.nen monterct ot på netr
akkr-r lirrlrr-rndne. Desuden er clcr cn lJitcc
Rangcr III scncie4 en timerstyret lade4 vcjledning os ct clckoratiorrsark.

I
Modellen
Easy Star RF'f kan gøres l'ly'r,eklar på 5

minutter. l{aleplan og fir.rrrc limes på ncd
dobbcltkl;ebcnclc tapc dcr allelcde'er placeret pa delenc, og de rnonterc.de rorfctrbindclscr stranrmes mcd den nrcdfølgende nøglc.
38
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Yejledning
Sa:ttet l.renvcr.rder sig ty'deligvis til bee1,ndert-.. Så næst efter god rådgivning i L.rutikken, cl en eod vejleclning virtiir. Og Mtrlti-

plcx vejledning el eod. Dcn cr fylclt nred
ltlattge gocle r-ad og pa 5 ,spr()c - de'syatrre
ikkc dansk. Vejledningen onrfattcr båcle
rloclcl, rcgtrl.rtor og rarlio. Fr omtalcs vigtighcdcn ai at få h1.r-lp af cn criarcr.r lr.rode'lflyver; og at rnan ikke barc skifter krystalle4 måskc cr dcr klubre'{:lcr imod det.
Vcjlcdningcn undelstøttes ai ia, men rclevantc og godc illusilationer.
Ranger

lll

to stl,repindc og en skyder. Dcr-r vcnstrc pind st1'rcr højdcror oe
den højrc styrcr sidclolct. Er.r skydcr dcr er
placcret over højre pind rcgulcrcr ntotorc'rr. I(angcr III radiocn er udstyrci nrcd flcre finesser. Udslaget kan skrucs nccl, og
senrorehringcn kart vendes p.r de kr prim:er"c kanalcr. Der er ogsa cn ltrikser til Vhale cller dcltaplan.
Iladioen skal havc slrom fr.t li AA ccller
- og det er dct cnestc rlcr r-nangler i karssen
med den n.tsten ilvr,ciærcligc Easy Star.
Bcnyttes opladclisc ccller er radioen firrsyrrct med larclcstik. \,lodsat mange sendere
af der.ure t1,pc sender Ilangclcrr på 35 nrHz
Ra'rdioen er rned

båndet.
For mangc i Danmark er de.t trvant at benyttc venstrc pind til højde'ror og højre til

sideroD men mange steder i udlandet benyttes det. Det er derfor ikke usandt nar
vejledningen skriver at radioen ril tbrberede en til at bruge radioer med i-lere ar-ancerede funktioner. Jeg vil dog mene at det
herhjemme er lidt en blindgvde at benvtte
denne radio, men jeg er heller ikke blind
fo4, at en sådan radio er med til at holde
prisen på sættet nede. Det rille dog klæde
Multiplex hvis de skittede radioen ud til
en med begge de primære sBrefunktioner
i en enkelt pind - og sa kunne den for min
skyld godt nøies med at \'ære 3 kanals!
Den kan man har-e glæde ai til mange ting.

Hos Sølwævene i Falken

MULTlcont X-8

skal bare sikre sig at akkuen er helt afladet
(lad evt. motoren kører indtil BEC kredslø-

MULTIcont regulatoren er fuldautomatisk
og forbundet, sa der er ikke så meget at sige om den. En god ting er at den først starter motorcry nar regulatorskyderen har
været på "stoppet" og efterfølgende føres
frem. Et BEC kredsløb (Battery Ellimination Circuit) holder modtageren og servoeme forsrnet med strøm - selv efter at der
er slukket for strøm til motoren. Vedledningen gør opmærksom på, at der ikke må
bruges mere end 8 celler når der bruges
BEC. Med de 6 celler i den medleverede
pakke kan BEC-kredsløbet forsyme 4 servoer.

Batteri og lader

Det medleverede batteri - herefter kaldet
akku - er på 6 celler og har en kapacitet på

600mAh.
Akkuen passer til den lader der fø7ger
med sættet. Her er elektronikken afløst af
et ur og en modsiand. Laderen forbindes
til en strømkilde på 12 V - fx et bilbatteri akkuen tilsluttes, og en vrider drejes omkring. Efter en lille hah'times tid har vrideren på bedste æggeursm.uler drejet sig
tilbage, og akkuen er gennem modstand
fuldt opladet. Svstemet firngerer fint, man

er Easy Star

blevet en

standardnodel

bet slukker for den) inden man lader på
denne måde. En lille elektronisk lader
kommer nok hurtigt på ønskesedlen! Og
jeg vil også anbefale at få sat nogle af
Multiplex grønne stikpå akku og ladekabler.

versionen god og komplet. En beglmder
har nok lige svært ved at lære at flyve på
den ene eller anden måde, men da der herhjemme ikke er fremtid i Ranger III sende-

ren pga. den for os uvante styremåde,
trækker den dogned ibedømmelsen. Blev
den byttet ud til en sender med styring af
højde- og sideror i højre pind, ville det væ-

At akkuen er på 6 celler bevirker at motoren ikke kører så hurtigt, og modellen
derfor holder en passende langsom fart.
Det er helt fint for begl'ndere. At den er på
600 mAh fortæller noget om hvor meget

re det ultimative begymdersæt.

oplagret energi der er i akkuen. 600 mAh
er i dag ikke så mege! men modellen flyver dog mellem 5 og 8 minutter på en opIadning. En ekstra akku vil nok også hurtigt komme på ønskesedlen.
Vil man have lidt mere gang i modellen"
kan der benyttes op til 8 celleq, men så må
man være indstillet på at det større strømforbrug går ud over motorens levetid, og
den hurtigere fart gør modellen sværere at
styre for en begynder.

med "forkert" højderorspind.

Konklusion
Easy Star er en god begyndermodel. Den

er uholig velflyvende og robust og vil
man hurtig, billigt og nemt i gang er RTF

I testperioden blev modellen fløjet med
Ranger III senderery og det skal retfærdigvis nævnes at modellens gode flyweegenskaber gjorde det overraskende let at styre

Efterskrift
Efter testflyvningeme købte en beglmder

i

min klub teslmodellery og hos Hobby
World fandt vi en 4 kanals Futaba sender
med krystal, batteri og lader til kr. 600. Det
er nok ikke muligt at få prisnedslag hvis
man ikke vil have Ranger senderen med i
købet. Men vælger man denne løsning får
man en god model med en "rigtig" sender.
Prisen er så kr. 2395, hvilket nok er 3-400
kr. højere end et byggesæt og alle tilbehørsdelene: Men det koster altid lidt at
vælge den nemmeste vej.

PNM

Dino Hobbi'i r )'ngb1'oplyser at argentinske CA \IODEL kommer med flere spæn-

dende nr'heder; bla. PITTS STINKER i

34', spr'. ca. 2,0 m. til kr. 5.995,- (i11. 1) og
ZAFIRO 3D, spv. 1,6 m. til kr. 2.895,- (ill. 2),
Endvidere findes F3A modellen ECLIPSE
ARF nu med krop i Ker4ar og kulfiber til
kr. 16.995,- (ej ill.)

Dino Hobbl' forhandier nu også Multiplex og Hitec, i den anledning oplyses at

Multiplex nu er kommet med en gammel
kending BIG LIFT som ARC i meget høj
kvalitet til kr. 2.495,-

(i11. 3),

Se endvidere www.camodel.com.ar eller

www.dinohobby.dk
Electric flight equipment fortæller om

Toplight Mamba (ill. 4) en ny elektromodel fra Franken (Samme firma som
producerer SAL highlight). Der er tale om

en haleløs (nurflr.igel) model med

en

spændvidde på 200 crn. og udstyret med

et KN 01 profil. Byggesættet indeholder
formstøbt glasfibervinger delt på midten
med kulfiberforstærkning samt krop i
kevlar. Tomvægten på denne model er ca.

MEGA 22130/3 med 8 - 10
celler er et velegnet set-up. Mamba kan
800 gram. En

bruges som el-svæver ligesom den kan la-

ve diverse kunstflyvnings-manøvre. Pris

A

1.595,-.

RBC har netop lanceret en MIG 29 (ill. 5)
beregnet for Wemotec minifan 480 og ME-

GA

1611,513 eller tilsvarende børsteløs

motor samt 10-12 celler (alternativ en 4S2P
LiPo pakke). Derer tale om et CNCbyggesæt

inkl. div. vacumformet dele, fittings og

tegning i 1:1. Modellen har en spændvidde på 65cm. og et vingeareal på 13 dm',
flyr.eklar \'ægt fra 1100 gram. MIG 29 styres over højderoq, krængror og motorgas.

Priserr for byggesættet er 795,-. Franken

modeller og RBC kiis forhandles

mark af Electric Flight
I

i Dan-

Equipment

rru'rr.el-tlvdk som geme vejleder om
nodi'endigt udstyr til disse modeller.

ffr

Falken afholder Hyggetræf

lndbydelse

I og I 2. september 2004

I

Der

vil ikke være fastlagt r.a::: -,-r-::-:::.. :::a:r moil

ilkedetblircrtil lidr :D :..-.. .' .. . -.:r.r:,i...rr
gane flamingoræs, el-,. : l' :,.: : :..:. :::'...icl lrr i skon

forening, skala, ho'si.::: ..:::r.: :. ::t:-<. ilatfh'rning,
Vingecolnbat oq t:'.L:a: ::a::: :t.,a:.:. Deltageme og
de meclbraglc lte:...:: :=::-: i:i:.rrdcnen. Klubben skal nok :;,r:. i!.: .:- \ ;i ;i.ciplin, sa det hele ik-

til

NFK-CUP 2004

lnvitation tiluofficielt DM i Combat og Pylon

I l-12. september

på skrænt I 8. september 2004

Nordsjællands Fjemstyringsklub indbydcr Irermed
til den i3. NFK-CUP i kunstflyvning i klasserne FAI,
Nordic, Sport og X.
Stæuret aflroldes på vores flyt'eplads kaldet "Langstrup Mose" - beliggcnde 2 km syd for Langstrup,
vest for Nir'å. Kortskitse tilsendes, hvis det ønskes,
Kort og kørevejledning kan også ses på klubbens

(Resen'cdag scnri:g ctcn 19l9)
Det er nu -1. t:ng cler inviteres

til dennc konkurrence, lrvor har.1c.rg in:cnse kampe afløses af tætte
og spænderrde race ior.:n cn vindblæst skrænt. Konkurrencerne vil Lrlivc .riirclclt i heai, hvor så mauge
som muligt flyver coml.rt inod hirr.rnden og op til 6
piloter dyster i pr'}on .:f e.rirqcn. Efter indledende
heat vil der blive sluttet ai med finaierrurder. Tilmcldte piloter får en travl d.:g. \ar man ikke fh.r'cr,

ke sker pr

c:r:::::
ire.r'.::.:::: neci RC-unionens medlemskorl, s: iru:i.i=::l Dcr vil r-ære mulighed for cam-

hjcmmeside: n'rvn'.rclfk.dk.

Vi str rcr

For FAI-klassen, er stævnet udtagelse til VM 2005 og
NM 2005. For Nordic, udtagelse til NM 2005.

perin.; r'e o or:,.i:e;r ir.r fredag. Lørdag aften er der
fællesspl:ning, i.,r'or man kan købe en menu for kr.
100 mod iilmelding forud - eller man kan nyde sin

Vi starter med briefing lørdag kl. 10.00. Søndag er
der briefing kl, 09.00. Der vil begge dgae r'ære mulighed for trimfl)'\aring fra kl. 08.30. Minimum del-

Det forventes også at hjælperne h1ælper piloterne

egen mad.

tagerantal: 3 i FAI, Nordic og Sport, 2 i X-klassen.
Sportsklassen r.il blive afviklet lørdag, hvor der fly-

maks. r'eje 700 g og de skal være lavet af blødt skum
- blød EPP eller flamingo. Der må ikke r'ære hårde
genstande tættere end 5 cm på modellens forreste
punkt og 2,5 cm fra vingens forkant. Piloter der har
rnulighed for det, opfordres til at medbringe ekstra
kr1'staller. Der rnå benyttes reservemodeller. Se billeder fra sidste års konkurrencer på Poul Møllers
hjemmeside wwn'.homel.stofanei.dk / pnm
Tilmelding med opgivelse af mulige kanaler til
Kim Forsingdal senest torsdag den 1619 påtlf4870
7815 eller 6177 7982. Da vindretningen ikke kan {orudsiges, må deltagerne også ringe til Kim inden kl.
8.30 på konkurrencedagen og få oplvst siedet for dagens fll'r'ninger.
Kirn Forsingdal/Poul Møller

Til frokost kan der begge dage købes pølser mm., og
der sælges irele rleekenden øl og vaud til rimclige
priser. Bestilling af lørdagsmenu og spørgsmål til
Poul Mø11er 2026 1053 eller pnm@maill.stofanet.dk

ves 3 runder.

Der kan købes

senest den 7. september,
Se mere på

DM

ø1,

vand og pølser m.r'. på pladsen,

hvor der også kan camperes. Der kan camperes fra
fredag aften. Der er primitive ioiletforhold og 230 V
i dagtimerne. Lørdag aften vil der blivc arrangeret
fællesspisning. Tilmelding skai ske til Torkil Hattel

ww'lrmfk-falken.dk

på tlf. 48 48 30 03 senest 5 september, med oplysning
om RC-nummer, klasse, frekvens og hvor mange der

skræntdon,,l8l920M

deltager i fællesspisningen Iørdag.
Startgebl.r kr. 150,- for FAI, Nordic og X. Startgebyr
kr. 1t10,- for Spori.

THY RC KLLTIB indbvder til DM skrænr lørdag
den 18/9 med reservedag den 1919. Vi mødes
på Hamborg cmpingplads' parkeringsplads,
hvor der er briefing kl.09.t10. Herfra kører r.i
ud til dm aktuelle skrænt. Startgebvr kr. 100.'Illnelding til konkurrercerr skal ske til jørgen

\tel modt

NFK

hjælper man med at tælle træfferc eller omgange.
med at hente nedskudte modeller.
Af hensyn til piloternes sikkerhed må modellerne

Larsen pr. tlf.97936261 eller
mail: j.k@larsen.tdcadsldk

Al hensyn til planlægning bedes man venligst
.
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Ny kasserer
samme kontonummer
Da Per Sauerberg ikke ønskede genvalg

som kasserer på generalforsamlingery
skulle der findes en ny hurtigst muligt.
Som frivillig meldte sig Ulla Hune, jf. min
adresse i rubrikken til venstre. Men unior-rens girokonto er den saedvanlige, så du
Linestyrings-Unionen (CL-Unionen) er elen
danske landsorganisation for modeltlr'r'ning
med linestyrede modelfly.
Unionen er tilsluttet Kongelig Dansk Åeroklub (KDA) og F6d6ration Aeronautique
Internationale (FAI).
Årskontingentet for år 200-l
Senior

m/MFN:

:

-125,- kr. u i

\1F\:

250,- kr.

Junior m/MFN: 225,- kr. u 1\1F\: 100,- kr.
Medlemskab k.rn opnas ved henvendelse til
foreningens kasserer, eller ved indmeldelse i
en af de klubber, der er tilsluttet unionen.
Unionens web-adresse:

foretager alle dine indbetalinger som du
plejer til konto nr. 5 20 87 69.
Jeg forventede at modtage et stk. penge-

ringbind medbilag i forbindelse med overdragelsen af kasserer-job-

kasse og et par

bet. Men Per stillede op med pengekassen,
en samiing ringbind og to flyttekasser med
tegningeq, trøjer og transfers plus diverse
andre klenodieq, som han afleverede med
et meget lettet udtryk i ansigtet.
Da kassereren som bekendt står for unionens materialesalg, vil jeg derfor gerne
benytte lejligheden til at nævne et udvalg

Transfers:

Unionens kendte logo på selvklæbende
brændstofsikliert nrate.riale. Bredde/højde: 88x68 mm. Pris: 25.- kr. for 10 stk.

Pilotvinger:
Pilotmærket er i stof og ma frrrst bæres, når
man har gjort sig fortjent ti1 dei. Det kan ikke anbefales at sy mærket p.r mt-clelleme.
Størrelse:90x35 mm. Pris: 1Ll,- k:. p1 511.
Trøierz
T-shirts med logo i praktisksnon-melange

farve i 145 g. kvalitet, dobbelt halsstikning
og med nakkebånd. Størrelse fra S til L\L.
Pris: 60,- kr. pr. stk.

Diplomblanketter:

Unionen har samlet alle ansøgninger om
diplomer og rekorder på en blanket. Medlemmer af Linestyringsunionen kan uden
omkostninger rekvirere blanketter.
Materialerne kan efter aftale ieveres portofrit på alle større stæ'"ner i Danmark.

tllla Hune

fra sortimentet:

lvwr'.nodelf lvvning.dk
POST BEDES SENDT TIL

ååi1l:i:tå-,l*ff:å" Li m fi o rd sstævn

Unionsformand:
Ole Bjerager

et

Hollænderdybet 1,3.tv

Oldtime og Stunthosecup l9-20. iuni 2004 i Herning

2300 København S

Tlf:32571001
E-mail: bjeragerG'get2net.dk

Der var ved deadline desværre ikke indløbet noget referat fra disse konkurrence4, men
resultatlisten er her dog. Som det set var der en del der trak sig fra 3. flyvning, det blæ-

Kasserer:

Ulla Bødker Hune
Stillingvej 220

set

8.121 Sabro

I

,l

kraftigt begge dage.

Redaktøren

Old Time Stunt 19.06.0-1 1. fl1'vning 2. flyvning
Stecn Lysgaard
166
i68

TIf: 86 9.1 92 39
E-mail: ulla@ modelflyvning.clk

Uffe Olesen
Aage Wiberg

341
368

Bestyrelsesmedlemmer:

Stunthose Cup 20.06.0{

1.

Ruben Sonne

Dan

Skolegade

6,1

Aage

Hune
Wiberg

7400 Herning

Uffc

Olesen

i680
1864
1169

398
301

flyvning

2.

flyvning

3.

flyuring

0
476
25
3.

1.867

"t419

33'1

3

814

1

z

669

flyvning

0
0
.186

1812

Placcring

Total

Placering

Total
3J92

2

3737

1

2888

Tlf:97274706

llrl

E-mail: ruben@modelfl yr.ning.dk

Henning Forbech (web-master)

tl

Biilorvsgade 36

Begynderstunt:

Jesper

1.

B. Rasmussen

1.

flyvning

2.

626

flyvning

378

3.

fl1'r'ning

696

Total

Placering

7322

1

!!

8000 Århus C

Tlt: 86 12 62 36
E-mail: henning@modelfl yvning.dk

iilr
ri

;

Aage lViberg

DM I DIESELCOMBAT 2OO4
The Looping Star, Grindsted indbyder lrermed til Danmarksmesterskabet 2004 i Diesel F 2 D. Søndag den 19. septcmber
200.1 på banerne ved

Kolstrupvej (Grindsted Ø)

Søndergaardsvej 30
7.100

Herning

Tidsplan

Tli:97709737

9:00

Regeludvalg:
Jesper Buth Rasmussen

Almavej 8
9280 Storvorde
Tlf. 98 31 91 98
buth(omodelilyvning.dk
Unionens gironummer: 5 ?0 87

og kaffe + Check-in

Konkurrence

15;00

(cirka) Præmieoverrækkelse

-

kaffe og k.rqe

Startgebyr 80,- kroner
Senest dcn 5. septemL.er 200J til Bjarne Simonsen,
tlf .7532 2738, e-mail: b jarne.sinonsens mail.tele.dk

Tilmelding

69

I øvrigt: Øl
Jespet vinder afbegYnd!'rstunt, med pokal"
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- 9:30 Rundstykker

9:45

og vand sælges pa pladsen

o

Abent Nordisk Mesterskab og World Cup i
Iinestyret modelflyvning 29.-30. mai 2004
Det var med bange alelqer A-iators modelfl1'r'ere abnede stær-net, det kolde blæsevejret gjorde den første runde til en overlevelseskamp.

Heldigris iagde r.inden sig og

solen

brød igennem, så de knap 60 deltagere +
supportere fra Nordery lvskland og Holland, fik et par rigtrgt gode dage, før præmieme kunne uddeles.
Banketten biev, som altid, en hyggelig
stund i gode venners lag.
Lennart Nord havde noge 1,5 ccm combatmodeller med, de blev luftet i Race-cirklery hvor flere veninder og rc-dudes, prøvede den særlige (svimlende 0 fomemmelse af linetræk.
TV og ar.is var på plads og fik skudt
nogle gode scener. Flere afvore udenlandske gæster blev inten'iewet.
En kæmpe, kæmpe tak til de frivillige,
der hjalp som dommere, som kaffe-ogburger troldkr-inder. som tidtagere og officialt der tar venner,'cekendte, pensionerede cl-folk. :c-piloiei rc-biifolk. Uden jer;
kunne stærnet slet ikLe :r!i:geres.
F2A speed,

lnternational holdkapfl yvning

Per safte nordisk te- oi.f i lla-.sen. -acian.
stille og roligt. De oan<ke sp€edLr:iane.

havde glemt at skubbe chokeren ind os
slække håndbremsen. cone O\. det har I
før gjort bedre.
Vi anvendte Gdran Oi:srrns speed-timer
"transitrace", som 3'die ur, iak ior lan.
Den gadget er meget nem at L.ruge, utrolig
præcis og må være et must ior seriose Speed og teamrace-folk.

Det er meget lærerigt at se loqninqeme,
med hastigheden omgang for omqang, de
fleste af flyvningerne svinger faktisk ret

meget i fart, fua langsomste til hurtigste
omgang.
Den kan køre i en øve-mode, til både race
og speed, så du kan få alle dine tal smidt i
hovedet, uden omsvøb: "Nej, den gikikke
tulde 5 flyvninger stabilt på 295kmlt, &t
snuste lige til det over 4 omgange, resten
var brok".
Hastighedsflyvning, I ccm motor,

F2C

kom, så og sejrede, en forbedring på
måman tage hatten af for.

Sølv er Aviator-holdets bedste resultat

Lidt spd at ingen rigtigt lagde mærke til
at Niels faktisk fløj 103% med hans PAW.

teme, havde farven været anderledes.

Jesper havde lagt linien, ved at lægge ud
med 99% i første flyvning men det holdte

Carsten har klart forbedret hans flyve-

ikke til enden.

Ingemar {ortjener ros for hans søde
mikrolille oldtimer-model, den tilbagelagde 12 omgange (well, rotationer) i løbet af
1 meters fremdrift.

Der blev brugt mange forskellige moto-

rigtigt i klassens ånd, bl.a. havde Jesper
hevet CS'eren frem: Den åd et par etbladereq,

de propeller og g\øderør og nøjedes

så

bare med at bøvse.
F2B Kunstflyvning

Det r-ar en skuffelse at NM-titlen ikke kunne tiliræiike t'lere udenlaldske deltagere,
sidsie år var der r-æsentligt f1ere. Jeg håber
at pengene er sparei til USA-\\I tlrren og
at r-i sa ser ngtigt manqe iil næste ar.

Lauri

ind tra London, det er noget ai en
bedrift, at få foldet harrs kunstt-lv sarrlmen
i sådan en lille kasse og iå den lragtet he1skindet gennem bagageknuserer-re.
Ove Andersson var igen-igen urørlig, Lauri kæmpede en brav kamp, men måtte bøje
sig for mesteren.
t1øj

ge.

Calle og Jesper ville formentlig vise at sidbrud i sejrsrækken var en enlig svale, de kørte fra alt og alle: 15 sek. forskel i
indledende og 30 sek. i finalen, det er klasste års

mer Transitrace

teamrace

hidtil og hvis Jesper ikke havde lagt ud med at
give 10 omganges forspring til konkurren-

Jens
13%

Klassen har ikke status af Nordisk Mesterskab, da reglerne for motorer er forskelii-

med sin speed-ti-

Christian handicappede dog sig selv,
med hans noget combat-inspirerede flyvning (et tip: det er utroligt hvad hæning
kan gøre ved en).

Good-Year holdkapfl yvning

Coran OIsson

var ny. Blandt de ør'rige, var der en tæt
kamp med tider i 4:-10eme. Alle kunne have k^æmpet sig i finalen, så der var spænding til sidste fløjt.

... eller mangel på samme hos konkurrenterne. Calles model er snart 10 år gammel og laver de samme tider som da den
se

teknik.
Holdene virkede ikke helt oppe på duppeme, sådan resultatmæssigt, når man
tænker på at de fleste på papiret kan gå
lavt i 3.20eme.
]ens og Luis bonkede en moto4 igery det
var vist en g-ring på eventyr.
fesper og Carsten opdagede efter finalen,
at de også havde en g-ring på vej ud, men
var sluppet med ridser i stemplet.
Hmm, det er selvfølgelig sæson for gring, men med S, men det er åbenbart også et sted med begrænset holdbarhed i en
moderne F2C-motor...
Til sluf et meget forfient Nordisk Mesterskab til Bengt-Olof og Kjelf de varbåde
de hurtigste og mest stabile.
Kampflyvning

Yelkommen til Niels Hostrup, som debutant egentlig udset til ott-erlam ... og så
iinder han -biip- en kamp, det er triskt gjort.
Staftan Teubel tar sadan set også debutant i Limfjordssammenhæng, men har
dog "1idt" eriaring med i bagagery fra
\'skland. Han moste al modstand og blev
en populær Aben Nordisk Mester.
Klassen var godt besøgt med 12 pilote4
men der er plads til endnu flere og der er
langt op til storhedstiden med omkring 25
piloter.
TV var på plads og fangede et effektivt
sammenstød: Der blev spredt stumpe4,
som var det de gamle helskumsmodeller.
Ref.:jesper Buth m.fl.
I baggrunden:

Lejrpladsen ved Aviators baner på Hesteskoen"
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Fritflyvningskalender

Ur,tyunings-Unionen
Damarks eneste FAI anerkendte
fritflyvningsorganisation. Medlem af KDA.

Der efterlyses stadig arrangører og medhjælpere til de sidste d.rnsk: Ktr:ilrirenC€l',
og evenhrelle irrteresserede bedes venligst henvende sig til distriktslecic-r'r..e
.

13.-15.

Aug

SM for oldtimere i Rinkaby, Sverige.

Kontingenter for 2004:

Senior
Junior
Intro-medlem
Abonnement alene

450 kr.
250

inkl. forsikring

20,-22. aug

Salzland Cup, Stassftrrt. Tyskland

2.-5. sep

Eifel Pokal. Tyskland.

4.-5. Sep

DM for oldtimere, Skjern Enge

L1.-12. sep

DM Skjem

18.-19. sep

Stonehenge Cup. England

19. sep

Høstkonkurrence Vest/ Skjern Enge

kr inkl. forsikring

150 kr. inkl.

forsikring

250 kr. NIFN-FFNYT

Unionens adresser:
Web-adresse: www.f fu.dk

Formand (og post til):
Tom Oxager
Månebakken 5, Dalbv
4690 Hasler', Tlf.: 56 39 85 95

e-mail:

oxa ger(ardalbynet.dk

okt

Næstformand:

3.

Hugo Ernst Ægirsvej 38
7000 Fredericia, Tlt.: 75 92 92 93
e-mail: hernst@post12.tele.dk

17.

Distriktsleder Øst:

7.

okt

nov

for chuckgliders og katapultonodeller ved Albertslund.
Kontakt Lars Buch Jensen,
20 starter

Høstkonkurrence Vest
Landsmøde, Øst.

Steen Agne4 Gl. Havnevej 10,
2670 Greve, Tlf.: 43 90 51 03

e-mail: s.agner@mail.te1e.dk

Distriktsleder Vest:
Kristiån Hastrup Andersen
Ruholmvej 4 Vitten,8382 Hinnerup

Tlf.:86

91 01 22

e-mail: post@)hastrupconsult.dk

Webmaster/FFl{YT:
fens Borchsenius Kristensen
P.S. Krøyersvej 28A
8270 Højbjerg, Tlf .: 86 27 13 28

DM 2004 er flyttet til Skjern, da markerne på Eskiidstrup alligevel ikke kunne bruges. Indbydelse skulle gerne være sendt til alle fritflyvere i god tid.
Efterlysning:

Unionen efterlyser deltagere til specielt de vestdanske konkurrencer. Det har været
meget skufferrde at bmge tid på at ansøge diverse institutioner mm. for at få lov til
at flyve på Dannrarks bedste fritflyvningplads, Kongenhus Mindepark, når der så
kun komrner fire til fem deltagere. Okay, disse har da haft gode dage derude, men
hvorfor komrner der ikke flere? Er fritflyvningen ved at have overlevet sig selv eller
hvad. Er der i det hele taget nogen grund til at opretholde Fritflyvningsunionen ved
så beskedne aktiviteter - se i øvrigt også FF-redaktørens hjertesuk herunder

e-mail: Jens B Kristensen@mail.tele.dk

Økonomimedlem:
Karsten Kongstad
Degnebakken 22, Vigersted
4100 Ringsted, Tlt.: 57 52 57 03

Udbrændt!

e-mail: kk@ringsted.dk

Modelflyvenyt / Materialer:
Jørgen Korsgaard

Ahornweg 5, Ellund
D-24983 Handewitt, Tyskland
T\1.: 0O49-4608-6899

e-mail: jkorsgaard@)f oni.net

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

Unionens gironummer: 213-9535

FF-r'edaktøren er kommet til at lide af en
velkendt, men kedelig psykisk tilstand,
nemlig udbrændthed. Han synes, han
har skrevet alle de artiklel, han har haft
h'st til, r'æret nødt til og har haft fornøjelse af, r-ed at skrive, tegne til osr'. - igennenl ret mange .rr, nlen nu orker han pt.
ikke en dvt mht. at producele stof til Mode1fl1'1'snr'1.

For tiden er der ikke meget stof, der
kornmer ind ad redaktoreus brevspræk-

ke eller ankommer via Intemettet, og
det har ikke forbedret den depressive tilstand.
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Findes der nogen derude, der kender
natur- eller homøopatiske midler, der
kan hjælpe. Eller eventuelt nogle, der
kunne tænke sig at skrive lidt om vores
i øvrigt spændende og attraktive, men
ensomme sport? Det sid-<te r-ille naturligvis være det bedste og f,rktisk r'ære

uden nogen som helst negahve bivirkringer. Eller r.naske skulie vi til at
brænde noget ai Frittlr'r-ningens formue

til aktive skribenter, f.eks. 500 gode
danske kloner pr. side med tekst, billeaf

der og tegrringer?

lK

Enhver som vi-rkelig har konkurreret vil

hurtigt erkende, at frittlr-rningens fortrin
og enfusiasme ikke respekterer grænser el-

ler politik, men otte er vi for optaget til at
finde lid iil at formidle nogle af fornøjelseme

lil

andre.

For år tilbage skrev redaktøren af det
S1'dafrikanske modelfl yveblad Free Flight
rammende om m.u:rge af de ting, der gør
vores glen af sporten så værdifuld.
Næste gang du, din klub eller union ønsker at gøre den (lokale) presse interesseret
i fritflyvning, kan du ikke gøre noget bedre end at bruge nogle af anførte redaktørs
ideer. Jeg er sikker på han intet har imod at
blive plagieret.
Jeg citerer: "Efter at r'ære blevet tr;et af
fornøjelsen ved at fh'r,e RC i 10 ar os sa\L
net af at varrdre qennern Lrloic.m.-rrkr.r, h.tr
jcg valgt at gcnoptaee iritflr'r'r.rir.rqen iqen.
Alsagen er, at ieg fincicr triti'h'r'ningen
krcatiri konkurrenced)'gtis og uplettet. I
cn plaslik-klar-til t-lvveteknologi beror det
på simpel oplindsomhed o5l bestemmelse

at overvinde problemer. Fritflyvning er
kre.ativ idet hver model el unil en forlængelse af en selv. Det er konkurrcrende,
idet hr.'er model repræsenterer tennisket-

cher; kricketbold eller spydkast.Taktiske
og psykologiske aspekter er også rraturlige
elementer i fritflyvningen.

Det er interessant at iagttage hvor
mange forskellige professioner der er repræsenteret blandt udør'erne af fritflyvning. Bland top 10 af de rrationale udøveretinder vi err t1'sikeq, to ineeniøre4 err farmacerlt, en rnc.diciner og en fuldmægtig.

Iror mig er det unikkc. r'ed iritflyvning
imidlertic-l at tnlrver, der star r.ed startlinien L-retirrder siq pa sanrme nir-eau uanset
den enkeltes profession. Kun deres evne,

dygtighed og tlair for fritt'h'r'rring bliver
taget til indtægt og det er Laræcis sadan det
skal være.
Ved de nyligt afholdte nationale mester-

skaber blev jeg tiltrukket af en bemærkning fra en ældre tilskuer .rt, irvor'
bctaget vedkommende var over at betrag-

modellers simultane og taktiske cirkelflyvning, for så i det rette øjeblik at blive
katapulteret høji op i en bærende L.roble..
Da piloterne drog af sted efter dcres mocicller, r'endtc vedkommer.rde sig om mod
mig med skinnende øjue og sagde, "Hvilken fængslcnde sport for en ung mand!",
te 4

(Gælder også æ1clre unge rnænd). Da jeg
fortalte, at vi foretog 7 siidanne flyvninger
i en korrkurrence, blcv vedkommende
overvældet.
Heldigvis har vi fået rystet betegnelsen
"l,egetøj tbr clrenge" af os, hvilket mange
har måttet høre for. Fritflvvning er
sammenlignelig med mange andre fvsiske
spclrtsgrene og mere tilfredsstillende end
andre kreative aktiviteter.
Det er nu den rette tid at sprede og delagtiggØre unge og ældre blandt os i fomøje'lsen vecl fritflyvningens mange glæder
og fonnidle surrmen af vore c.rfaringer vi-

til samme. Hvis vi ikke gør det, vil
fritflvvningc.n ophørc. med at eksistere,
ligcsom Doclocn (udrløc1 fugl)". Citat slut.
dere

Sådan lød spådommen engang i 80eme,
og hvordarr er det sa saet? Den iorkerte vej

kan man vist roligt sige. For sodt nok aiholdes der bade E\1,\r\1, D\1, S\1 ... (de
to sidstaniørte også for oldtimermodeller)
+ diverse Cupkonkurrencer og endda og
endnu med et pænt deltagerantal, men ser
vi på deltagemes aldeq, ser det efterhånden skræmmende ud, idet hovedparten
befinder sig i aldersgmpperne omkring de
50 og 60 årige og for oldtimeme helt op i 70
års alderen. Det er jo også pragtftildt og
prisværdigt at alle disse "ældre" fortsat
holder af og ved fritflyvningery det katastrofale er bare, at der ikke kommer nogen
fornyelse nedefra og dermed er risikoen
for at fritflyvningery som tidligere omtalte
redaktør i Sydafrika gjorde gældende uddør når vi skuer 10-15 år frem højaktuel!
Og hvad kan vi gøre, når fritflyvningen
går tilbage og verden vil frem og mennesket hellere vil sidde klinet til pc w, mobiltelefon og spillemaskine.
Teknologiens salige verdery sådan er det
vel, og den har mig bekendt ikke tænkt sig
at stoppe sin fremfærd - tværtimod. Pcens materielle transistor kan snart ikke gøres mindre, hvorfor der nu forskes i molekylære ditto, og så er vi helt nede i de
atomare bestanddele! Småt er godt som
bekendt.
Men når nu mennesket bliver hægtet
mere og mere op på al den teknologi og jo
i realiteten ikke bliver mindre stresset af
den grund, må det være afgørende relevant i fritidery at kunne beskæftige sig
(koble fra) med noget ganske andet. Og
gudeme må vide, at der findes utallige til-

bud og måder at gøre det på nu om dage,
men er der noget så lyksaliggørende som
fritflyvning? Hviiken fomøjelse i den mørke, klamme vintertid at sidde i hobbyrummet og bygge sin ønskemodel (gammel og
antikeller up to date oghigh tec), for så når
foråret oprinder at drage i feiten og indflyve vidunderet akkompagneret af forårslystne fugles sang, harens zig zag sprint
henover pløjemarken og ikke at forglemmer regnorrnery der sidder i sit lune hul og
betragter det hele sådan lidt fra neden.
Hvor herligt når modellen svæver rundt
højt oppe med den blå himmel som dekorativ baggrund. Og tænk hvor let og ubesværet tankeme kommer oB går, og hvor

mange opgaver/problemer du mentalt
kan få taklet på din vej hen efter den nu
landede model. Du sanser slet ikke hvor
tung din gang er henover pløjemarken. Du
lever i nuet

\Ien

!

ak, beklageligvis er der jo stort set

ingen tilgang af nye medlemmer til vor
dejlige sport. Det gælder såvel oldtimer
som moderne fritflyvere.
En af de væsentlige årsager hertil tror
jeg skyldes, at fritflyvningen stort set er
anonym blandt menige danskere. Og hvor
skal tilgangen så komme fra? Derfor vil jeg
opfordre til, at alle vi fritflyvere, når vi skal
deltage i en eller anden konkurrence, det
være sig DM,E\AVM, SM eller Cups, kon-

takter vore respektive lokalblade og får sat
et foto af deltager og model i bladet suppleret med et par tekstlinier og senere efter
konkurrencery i de samme blade publicerer resultaterne. Bladene vil geme have
stof og det koster os ikke en krone.
Derved bliver befolkningen bekendt
med vores eksistens, vi bliver synlige i stedet for anonyme og lur mig om ikke der

blandt læseme befinder sig tidligere fritflyvere, nu nok i den modne aldeq, som
kunne have lyst til at genoptage fritflyvningen med oldtimermodeller eller modeme fritflyvningsmodeller. Unge udøvere er nok ønsketænkning medmindre farmand kan motivere junior.
I al beskedenhed er 10 nye udøvere pr.
år trods alt bedre end slet ingery eller?
Frede Juhl

Oldtimeflyver kommende high tec-flyver
og still going strong
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laOupl
blev det fjerde gang undertegnede deltog i Worldcupkonkurrencen Scania Cup,
som i år blev afuiklet lørdag den 3. Juli.
Som vi alle ved har vejret det meste af juni
været ret dårligt og det var også tilfældet
da konkurrencen skulle afuikles. Vinden
som stort set hele dagen holdt sigpå 4-7
m/s kom mest fra syd, hvilket betød der
blev valgt et startsted ret bagved nogle
høje ladebygmnger omgivet af høje træer.
Meget forudsigeligt gav det kraftig turbulens, hvilket satte sit grimme fingeraftryk
Så

på konkurrencen.

I

tilgift fløj modeller
i

sten Kongstad og Steffen Jensen var tilmeldt, men dukkede ikke op. SteenAgner
hjalp til i kulissen og fløjikke med. |ens B.
Kristensen deltog i F1B og undertegnede
naturligvis i F1A. Thomas Røjgaard nåede
ikke frem i tide til første start og brugte
derfor resten af dagen som tidtager for os
andre.
Jeg fløj sammen med de engelske F1A
flyvere som - bortset fra Allan Jack - havde store problemer med vejret. Der var ha-

varier og de trak sig ud af konkurrencen.
Jes Nyhegn havarerede også en model i
valgte derefter at trække sig

som maksede ud af pladsen og landede

runde

mere end 10 meter høje grantræeq, som var
uden grene på de første fem meter bare for
at gøre det ekstra besværligt.

ud af konkurrencen.
Uden dog at ødelægge en eneste model,
klarede jeg mig gennem konkurrencen
med et par alvorlige svipsere. I min første
startblev modellen fanget i turbulens som
provokerede et stall og tiden blev langt
under maks. I højstarten i 2. periode blev

Konkurrenceledelsen kunne altemativt
have valgt et startsted som lå væsentligt
foran træer og landbrugsbygningeq, men
med en landevej som stensikkert skulle
krydses ved flyvninger over 1,5 minut og
med en række træer som sikkert ville have
kostet sekunder for modeller som fløj lavt.
Et svært dilemma som undertegnede er
glad for ikke at skulle træffe en beslutning
ud fra. Men i det mindste blev regnen væk
stort set hele dagen - så helt sort så det ikke ud.
Selv forsøgte jeg mig med termiksøgning fra jorden og højstarter uden ret meget cirkleri for at begrænse risikoen for havari og linekryds. Der sås flere panikagtige situationer hvor for eksempel en ung
svensker måtte slippe linery hvorefter mo-

dellen gik i termik med line og det hele.

Han forsøgte forgæves at løbe den op
mens det umage par forsvandt ud mod
horisonten. Et menneske kan faktisk godt
løbe 5 m/s over en længere strækning.
I F1A var der i år ekstra fint besøg, fordi
amerikanske Lee Hines (som på konkurrencedagen lå nr 1 på World Cup ratinglisten) og det uadskillelige russiske makkerpar Makraov og Kocharev deltog. Derudover kom den forrige verdensmester fra
Sverige og vores Bo & Jes Nyhegn naturligvis. Den regerende svenske verdensmester kunne desværre ikke komme på
grund af noget sommerferiearbejde. Kar46

6 ogJes

modellen fanget i en kastevind, som sendte den mod græsset. Jeg måtte panik udløse og modellen stabiliserede sig i 3 meters
højde, hvor den så gled pænt nok. Det rak-

te til hele 34 sekunder som derfor ikke
kunne byttes i en omstart. Tredjestarten
gik endnu værre, hvor det lykkedes at få
modellen i tophøjde, og at få en hæderlig
katapultstarf hvorefter modellen meget
beslutsomt spiraldykkede til jorden på sølle 14 sekunder. Jeg konkluderede der skulle et modelskifte til og min nybyggede 2.
model blev fundet frem. På toppen af højstarten blev den fanget af endnu en kastevind, som sendte den ind i en cirkel uden
jeg havde trukket en eneste meter line ind.
Jeg blev nødt til at slippe linen og jeg måtte derfor tage til takke med de 14 sekunder.
Da folte jeg mig en anelse samspilsramt.
Det lr'kkedes mig at lave et maks og tre
flyvninger mindre end maks og dermed
havnede jeg desr'ærre langt nede i feltet.
Det forekommer mig at de F1A modelflyvere som maksede h1'ppigst alle trak bag
om startstedet og længere ind på pladsen
hvor termikken var nerunere at skelne fra
furbulens og hvor luften var roligere.
Desværre havde jeg ikke selv mod på at

gennemføre kunststykket

at krydse

en

tælpakket startlinie i fuid firspring samtidig med, at der skal holdes st1,r pa model
og line. Det havde nok forbedret mine
chancer og jeg forsøger det måske til næste år.

Det var en oplevelse for mig at være tidtager på Lee Hines, som til dagen havde
valgt sine korte modellel, men et stykke
inde i konkurrencen valgte han også at
trække sig fordi hans model ikke reagerede som den skulle. De sidste starter blev
derfor ikke gennemført. Jeg kan nu alligevel ikke lade være med at blive imponeret
over den form Lee er i -til trods for sin høje
alder. Desværre tror jeg ikke han var lige
så imponeret over det svenske sonunervej[, men det er vel forståeligt nok når man
kommer fra Califomien.
Aftenen før konkurrencen demonstrerede Lee sine små elastik-chuckere som fløj
fantastisk flot. De har alle termikbremser
og de var ikke til pynt! Det var flot at se
hvor langt man kan drive det når man er
en virkelig kapacitet på området.
De russiske F1A deltagere virkede vældigt etablerede og var alle klædt i ens træningsdragter med "Russia" trykt på ryggen. Jeg havde lejlighed til at studere Kocharevs teknik og det virkede meget overlegent med stor kontrol over bunt-starterne, hvor der næsten hver gang var en
enorm højdegevinst. Jeg fik lejlighed til at
spørge Kocharev lidt ud om deres træningsforhold og de viste sig tilsymeladende at være langt mere beskedne end jeg
forestillede mig. De har en centralt beliggende plads i Moskva hvor det kun er muligt at flyve maks hvis det blæser under 2
m/s. Hvis de skal flyve maks ved højere
vindstyrker skal de meget langt lra byen.

Deres vindforhold

er

desuden mindre

blæsende end det vi må klare os med. Faktisk var han overrasket over at en skandinavisk sommer kunne r'ære så ringe, men
det kommer vist også bag på de fleste danskere når det nu sandheden skal frem. Vi
er vel flere som kniber en regnfortyndet tå-

re over ændrede Sankt Hans planer for
bare at nævne et af sommerens højdepunkter.

Et lidt sjovt optrin udspillede sig ved
Per Findahls sidste start. Per havde lrøjstartet meget længe og der havde r'æret
tvivl om hvor lang tid der var tilbage af
perioden. Da detblev afklaret, spadserede
Pers kone ud til Per og fortalte det mens
han højstartede og kort dereiter lar luften
der og Per skød modellen af til endnu en
sikker maks. Set lidt pa afsiand - uden at
kende detaljerne - så optrinnet unægtelig
en anelse komisk ud. Findahls model er

National Free Flight Society
Den

arligt deres blad "Free
Flight Digest". For at abonnere
10 gange

på dette blad skal man være
medlem af NFFS, men det er

ligesom Kocharels indstillet til at ga i
langt snær-rere cirkler end nogen af de
danske modeller jeg så t-ll,vs. Det virkede

ganske fornuftigt

at iagttage, men resultatet udeblel heller
ikke. Endnu enganq harnede Bernd i toppen, hvilket viser han elner ai r-iderefore
sidste års stærke result.rtc.r. I cien eiierlolgende danske l\brld Cup. konkurrence Nordic Cup - r.ar der en række h'ske ko.
ner med for at følge deres mænd i korr]<urrencen. Meget hyggeligt og den sædvanlige verbale opmuntring fortsatte for hver
start, hvilket fik en af de tyske hustruer til

i pril

nemlig

for 2 års medlemsskab.
Du kan få mere at vide om NFFS
på wr,vw.ffu.dk under links.
Hvert år udgiver NFFS også en
bog med masser af praktiske og
ca. 50US$

pa mig som en afgørende fordel på dagen
og jeg tror der her er noget at arbejde videre med for danske F1A flyvere.
Mange modeller som maksede landede
i skovery men detfikikke den svenske konkurrenceledelse til ai ryste på hånden og
flytte startsted. Der var derfor mange som
fik lidt ekstra glæde af de svenske skove.
Enkelte var så heldige at ramme forbi skoven mod til gengæld at lande midt i en flok
model-interesserede køer. Det kostede modeller og tabte starter fordi det kneb med at
komme tilbage til næste periode i tide.
Jeg fik ogsa lejligheden til at se Bernd
Silz hjæ1pe sin model med hojll'dte tilråb
hele motortiden igennem. Spojst var det

amerikanske fritflyv-

nin gsorganisatiory National Free
Flight Socieq, (NFFS) udgiver ca.

teoretiske artikler om fritflyv-

ning. Herfra har FF-redaktøren
(med skriftlig tilladelse!) hentet
nogle tegninger, hvoraf den ene
er omtegnef mens de to andre er
origrnale kopier med amerikansk tekst. Tegningeme er så

flotte og informative at

l

(

#r

FF-re-

daktøren ikke kunne få sig selv
til at tegne dem om. De kan give
træning i brug af tekniske ordbøger.

\t

Rising

Light AG

at udbryde: "Aber den model ist doch
sprech kontrolliert" (jeg erindrer ikke den
præcise ordlyd, ej heller vil jeg drages til

ansvar for den korrekte stavning/grammatik). Det er sjovt som det andet køn kan
kornmentere så det ind irlellem rammer
plet.

Vinderen af FiAkonlurrencen blev Per
Findahl eiter et t-h-otf mod Alal Jack fra
storbritannien. Per maksede igen, rnens
Alan fløj lidi r.urder tre minutter. Bo Ny-

hegn blev rlununer tre da han var clen
uden fuld tid som har-de clroppet mindst.
Bernd Silz blev en flot virrder af F1B.
Generelt lå stævnets re'sultater en del
under sidste års Scania Cup, men vejret
var også dårligere. Arrangementet fejler
dog ikke noget med perfekte indkvarteringsmuligheder og svensk effektivitet i

En P-30 gummimotormodel af
ThurmanA. Bowls USA.
Denne model er den mest enestående P-30 model, som FF-redaktøren nogensinde har set.
Den har både vingevrid og tailplanesetting, Instani propelstart
kun.eklap og vingetermikbremse. Timeren er en silikonetimel,
hvor "motoren" er en elastik til
termikbremsen. Studer tegningeme og du vil få mange ideer til
din n1'e model!

lK

gennemførelse.
Lars Buch Jensen

Tegningeme på de kommende sider
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MODELFLYVENYT:

llndss aget
Jyllandsslaget blev i år præget af det dårlige vejr ugen forud, inklusiv første konkurrencedag 1ørdag26 I 6. De fleste, som havde tilmeldt sig, eller på anden måde tilkendegivet at de havde tænkt sig at komme,
blev hjemme. For østdanskernes vedkomrnende kan det måske også skyldes at slaget i år blev afholdt kun en uge før Scania
Cup, men det kan ikke være forklaringen
på at kun to vestdanskere - nemlig arrangØreme Jens og Jørgen - mødte op! Jo for-

resten, Kjeld kiggede forbi

. Poul Møllers test af Multi Charge

Vi forsøgte to gange at starte konkurrencen lørdag, men vinden var for kraftig.
Søndag morgen var det derimod stille! Vi
fik derfor afuiklet fem starter om fonniddagen i perfekt flyvevejt, og flyvningen
fortsatte med et par timers træning indtil

il*
rrg

ryi

Hif,d/MH r-tocells

frontsystem trak op og truede med regn.
En dejlig flyvedag for de frernmødte - r'i
håber at dem, der ikke mødte op, aergrer

Nuserne skriver om hvorfor du bør overveje at blive

sig grundigtl

slæbepilot

et

Jens B.

. Bjarne Sørensen, fra Mfk.

Kristensen

i

det dårlige
vejr lørdag, men han havde ikke sine
FlAere med.
Resultater:

F1A

1

2

J

4

1. LarsBuch Jensen
2. Thomas Røjgaard

95

180

180

162

180

180
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F1B

1

2

J

4

Kristensen
2. Jørgen Korsgaard

i80
i80

180

180

180

180

154

180

1. Jens B

5
180
81

Ialt

5
170
180

Ialt

797
448

890

874

. RX-9-SYNTH DS IPD Dette lidt kryptiske
navn dækker over en ny smart modtager
fra Multiplex, som Poul Møller har testet.

LI'L AL F IA
. Henrik

Denne F1A-model e: i.ler.et konstmeret og udviklet gennem en årrække, og den på tegningeuviste udgave er tra 2irr-lj. Lee Hir-res, USAhar lavet de første skitser til modellen ud
fra Andreas Lepp, Esi. AL-3i nlotlel ira ca. 1990. Fx Bnrges det originale AL-33 haleplansprofil, samt vingefornrcn.
Bortset fra Lee Hines, har Don Zink, Pierre Brl,ur og Ken Bauer bidraget med idcer. \,len

modellen bygget af ukraineren \rasilr- Bescl.rasrl\t som lavede den i større serier ti1 specielt amerikanske fritflyvere, der ikke kan eller gicler b1'gge selr'. En færdig model kostcr

Ovesen præsenterer sin model

. la, og så vil det vel også være lykkedes
at skaffe billeder til artiklen: Min model
til præsentation af Søren Rasmussens
K8B?

Vi far se ... Glæd dig bare, til alt dette og
meget mere ... Det gør jeg!

Marianne Pedersen

omkring 7.000 kr. + leverirrg.
Hvem bygger efterhånden modelleme seh'?
51

i.

l*rrH+
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1.t-l?-ffV

sANwA

vc6ooo

Kr. L795,-

Cap 232-46

Computer anlæg med hukommelse

til 4 fastvingede modeller,

sANwA

'-F*-

t*xdtqf
spænd;,.s,"* $td9f
:rt.;å.å,*
zsoog
våst:

kt, lader og tilbehør.

tfl

,4**'*

*t*,-

Tilbud
Kr. 1395,- J

ger, 4 servo'e6 Akku'er,

Komplette begyndersæt hvor alt er med,

RD6ooo Kr.2795''

Computer anlaeg med hukommelse
til 8 fastvingede eller helikoptere.
lager, 4 servo'er, Akku'er,
takt, lader og tilbehør.

*y:tl
* /
\å

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

Alternativt motor valg:

Piper J-3 Cub-48

Kr, 400,-

Kr, 1200,'

Ring..
FUTABA FF-g
Computer anlæg med hukommelse
I 9 fastvingede eller helikoptere.

Kr. 200,-

Kn375,Kr. 1200,Kr. 1820,-

(R-149DP),

Kr. 3000,-

servo'er (53001), Akku'er,

250as

kontakt, lader og tilbehør,

Rambler - 45

?:ry'

Med flaps

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

Kr, 1695,:

Flyvevægt: 2704 g
Længde: 1290 mm
Anbefalet motor: 2T A.46 / 4T 0.70
Anbefalet radioanlægr 5 kanaler, 6 servo'er

Alternativt motor valg:
Merpris med O.S. 46FX
Merpris med O.S, FS52 (firtakter)

fl,

Kr. g95r-

Kr. 400,-

med SANWA VG6000
med FUTABA 6EXA

2T 0.46 - 41 0.s2

Ti
Kr,

Anbefalet anlæg: 4 kanal,4 servo'er

Å,

Kr. 1200,-

AlternatiW radioanlæg valg:
Merpris
Merpris
Merpris
Merpris
Merpris

/

"*' E:Æ
Leveres med
- . optrækkeligt
:\ landingsstel.

25009

1

/ 2T 0,46 - 4T 0.52

Kr. 195Or- *g*i;
FUTABA 6EXA
t'
Computer anlæg med hukommelse
Kr, t379,
6 fastvingede modeller,
1800mm
Spændevidde:
(R136F),
(3003),
4
servo'er
tager
kku'er, kontakt, lader og tilbehør.
Vægt: 25009 / 21 0.46 - 4T 0,52
balsa og krydsfiner
Kr. 3495r- Topkvalitet
FUTABA FF.7
konstru ktion.
Computer anlaeg med hukommelse
Clipped Wing Cub-48
til 10 fastvingede eller helikoptere.
odtager (R138DF),
servo'er (S148), Akku'er,
kt, lader og tilbehør.

,

Merpris med O.S. 46FX
Merpris med O.S, FS52 (firtakter)
Alternativt radioanlæg val g:
Merpris med SANWA VG6000
Merpris med FUTABA 6EXA
Merpris med SANWA RD6000
Merpris med FUTABA FF-7
Merpris med FUTABA FF-g

Spændevidde;
Vaegt: 27009

Kr. 200,Kr. 395,-

med SANWA RD6000

Vxi*;t r*

t'

EF*Sller

Kr. 1200,Kr. 1840,Spænd: 1980mm
Kr. 3020,Vægt: 13809
skal du bruge noget
Leveres med speed-550

med FUTABA FF-7
med FUTABA FF-9

For at komme i luften
startudstyr, som minimum:
Glød på dåse med lader til kr. 185,

Spændevidde: 1370mm
Vægt: 22009 / 2r O.4O - 4.46

Anbefalet motor: 2T 0.61

/

4T O.7O - O.91

Spændevidde: 1370 mm
Vingeareal: 36,4 dm2
Flyvevægt: 2650 g
Længde: 1370 mm
Anbefalet motor:
2T 0.46 eller 4T 0.52
Anbefalet radioanlæg:
5 kanaler, 6 servo'er

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

Tilknyttet Society of Antique Modellers
.som SAM-35 Denmark

Y*,-51s= æfu æffi ffi # scre# ffi & ffiffi

Klubbens adresser:

,'*'

Hjemmeside: wwwdmr.k.dk
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Erik Knudsen
Amagervej 66
5900 Skjem, Tlf.: 97 35 77 67
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Kasserer:
Fritz Neumann
Kjærsvej 73

Snyd ikke dig seiv for glæden ved at få Modelflyvenyt med posten hveranden måned fra nu af - Tegn abonnement!
Abonnementsprisen for resten af 2004 (ialt 2 blade) er 94,00 kr.
Bestil ved at udfylde og indsende nedenstående kupon.

4220 Korsør, Tlf .: 58 37 23 76

Sekretær og webmaster:
Hans F. Nielsen

Klemivej 4, 8355 Solbjerg

Tll.:86 9278

Pas på dine blade

76, E-mal|. HFN@adr.dk

altså to årgange.
Bladet holdes fast i samlebindet med metalklemmer - der skal ikke limes,
"hulles" eller klippes for at få bladene til at sidde fast, og de kan let tages ud
igery hvis man skulle få lyst til det.
Samlebindene er lavet i meget kraftigt plastbetrukket karton.

Hms F Nielsen og
Frede Juhl
Gl. Færgevej 22
6300 Cråsten, Tlt.:74 65 1457

Kontingent for

-

Vi har solide samlebind, der hver kan mmme 12 numre af Modelflyvenyt

Modelflyvenyt:

trykt "Modelflyvenyt<. De leveres i fem
husk at krydse af på bestillingssedlen herunder; hvilke(n)

På forsiden og på ryggen er der

2004: 150,- kr.

flotte farver

-

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

\/i har desr-ærrc mattet indfore et ekspeditionsgebvr pa alle ordrer under kr.
lC'.1,-E1i<pectitionsqe.bvrc't cr kr. 15,- og sar til dækning af portoudgifterne
i cci urisen;lel:r. af L.r.stilte

Lri.rt'le trg mapper.

\cri tr:d:e: lrlL.r\i. 100,- trpkrær-er I'i intet ekspeditionsgebyr. Hvis du
iLkc rii k,irrc i i.l.-lric:, :.t skriv clirr besLilling i et brev eller på et postkort!

4995.- 129-03 6495.2695.1495.'1150.-

Fly, 6:atpnzr , brændstof, ARF:

EXTRA 300 LEKI, spv. 1,8 m.
m. OS MAX 1.60 FX, m. dæmD.
EXTRA 300 S, spv. 1,6 m.
m. OS MAX 61 FX, m. dæmo.
EDGE 540, spv.2,0 m.
m. OS MAX 1.60 FX, m. dæmo.
PIPER CUB J-3, spv. 1,84 m.
m. OS MAX 52 FS. m. dæmper,
SKY HERO, spu 1,54 m.
TRAINER 65, spv.1.7 m
m OS MAX 65. MC-10. aKkd. mv. BegyndenrbJd
TRAINER 25, spv. 1 38 m.
m. OS MAX 25. MC-10. akkd. mv. Begyndertilbud

Flv,

Erpupner

EL. ARF..

Bo 209 lyoMsuM. spv. 0,92

n.

1895,4495,1 195,2495,.
2495,4995,1 195,2995,895,3595,695,2995,545,-

m.

GEE BEE SPORTSTER. spv. 1.00
675,MlNl PIPER. spv. 0.75
385,Kontakt os for EL-motore( regu.alorer og ak(umdlatorer.
O,S. Enqines. forbrændinosmolorer:
99 MAX 46 FX, m. dæmp: De sidsre at modeilen... 99s,.

m.

Nyned.
OS l\.4AX 61 FX. m. dæmb.
os MAX 91 FX. u. dæmri.
OS IVAX FS 52 Surpass, m. dæmp.
OSMAX46AX,m.dæma.

1195,-

i595,-

1995,.
1995,.

H€licopter,
ERGO 30 m. OS MAX 32SX-H oo tilbehør SÆRPRIS
ERGO 50 m. OS MAX 46FX"H od
UNI IUECHANIK 2OOO M, OS MAX 91
Fiernstvringsanlæg:
E'-upnE' MC-10. 35 et.40 mHz, komolet m. 1 seruo
6.rronprMC-12.35 el.40 mHz, komblet m. 1 seryo

tilbehø,
SX-HGL

32ss.4495,6795.1295.1595..

6^tuupn t MC-l9. Super PCM, Nyhed. Løs sender 2695,u_ttrqaE, MX-22. Super anlæq. Løs sender
4995 o"aupnet Sonic C4.2 kanals,-m.1 seryo, SUPERPRIS 395,-

sewet oo tilbehør.
sÆRTtigud:
All i

Visse tilbud kan være i

begrArcs1

mv
mv.
mv.
reg.

SUPER AIR ABF m. OS lllAx 46 LA, propel
GILES 202 ARF m. OS l,lAX 46 FX, proDel
HITEC LASER 4. 35 mHz, moot., 3 servo, akku, låoer
MULTIPLEX MICRO-JET ARF, m. seruos og

Vi fohandler nu

di1'g

Hermed bestiller jeg:
Abonnement for resien
blode), pris kr. 94,00

-

Følgende enkehnumre (sæt kryds) å kr.

ol 2004 (i oh 2

a

l

blå

gul '

grøn

t Årgong 2003, kr. l9O,f {rgong
2002,kr. 175,L -Argong 2001, kr. ,l50,,l50,f {rgong 2000,
kr.
f {rgong ,l999,
kr. I50,f Argong ,l998, kr. ,l50,ll Argong 1997, kr. 125,[. Argong 1996,kr. 125,tl Argong 1995,kr. 125,I Argong 1994,kr. 100,- Beløbet vedlogt i check

986: I
1987:
1988: l
989: I
1990:

Nr2

Nr3

Nr4

-

l

kr.75,-

I rød a

sølv

,l

-

1991:
1992:
I 993:

1994:
995:
1996:
1997:
1 998:
r

1999:

2000: .
2001:l

-

-

*-l-: -l

2002:
2003:

2004:

Novn:

1795.1295.-

1095,-

se hlemmeside wwcamodel.com.ar

Craupner - CA Model - Muwplex - Hitec - OS Engines -YS
Bæøg os på: w.dinohobby.dk
Email: Dost@dinohobbv.dk
Tel. 27494095

-

Nr6

I

2n161 r

'295

47,00:

Nr5

I

stk. somlebind d

i forverne:

Nrl

Poslnr./by:
Ved køb for under kn 1 00,- tillægges et ekspeditionsgebyr på kr I 5,- ril dækning of portoudgifter
Uden for Donmork tillægges oltid et beløb til dækning of forsendelsen.

:-

-l

SANWA RC ANUEG
Sanwa RD-6000

O,g.EflEIflEg

RC BR,ÆNDSTOFBILER

Max-46AX

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

En helt ny udgave i den
populære "46" str. Forbedret
pa mange punkter, Bl,a. ny,
mere effektrv dæmper til en
pris du bliver glad
1 65 Hk v./16,000 oh,

for.

-.\

l'"

SY brænd-

p;

stof biler

Flight Box

lndeholder
programmer til
helikopter og
fastvingede fly.
Ring efter prospektl

Byggesæt til FlightBox.
lndeholder de nødvendige
træ- og beslag dele,
Powerpanel, pumpe o.s.v.
skal købes særskilt.

Vz
//Z

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

1

:10

Vi kan nu levere en hel serie k,ralitets brændstof biler
i skala '1 :10. Bilerne, der er 90% færdige, leveres som
2WD eller 4WD. De er forsynet med en let startende
2,5cm3 gløderørs motor med snorestart.
2WD leveres med flg. karosserier: Porsche 911 GT,
Mercedes 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,
Peugeot 206 & Truck.

BEMÆRK

NYHED

- VI ER FLYTTET

Sanwa VG 6000
Et 6-kanals computer
anlæg til meget lav
pris. Specifikationer

Bemærk

Sanwa MX-3
3 kanaler, 40 MHz

!

vi har ikke åbent på lageret, undtaget

FM

computer rat radio.
5 model memory,

i

næsten som det store
RD-6000 anlæ9.
Dog ikke helikopter
programmer. 4-model
memory. Trainersystem. Leveres
med 4 rormaskiner,
akkumulator, sender/
modtager og lader.

særlige tilfælde, efter nærmere aftale og bestilling.

3. funktioner til fx. frem
og bak.

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

fu nktionen.

Gå ind på hjemmesiden

Batteristand på display.
Leveres med sender,
modtager og 2 rorma-

KATALOGER

Der vil være interessante links.

skiner.

- r,o. din forhandter
eller mod frimæ*er eller check fra impoftøren.
Simprop Hovedkatalog 2003 - kr. 60,Simprop Nyhedsprospekt 2003 - kr. 10,OS Motor-katalog - kr. 10,-

AEROPLANKRYDSFINER
Vand- og kogefast birkekrydsfin6r i tykkelser fra 0,4 til 12,0 mm.
Pladestørrelse: 127 x 127h22 x 122 cm
eller 60 x 30 cm.
Hurtig levering.
os/f iner

Frodesgade 171, 6700 Esbjerg

rft.75 12 23

90

Fax75 12 23 35

Tlf.98

52 02 55

- axmo@post3.tele.dk

srDEN

1e48
til

Digital trim,
EPA &ARC.

ffiw

SILVER STAR MODELS
Smedevej 5,9500 Hobro -

Dual-rate på styre-

Prisen er meget fordelagtig for et
computeranlæ9,

+ff

svæve- og gummimotorfly.
Tegninger og materialer til veteran- og
skalamodeller. - T!æ - lister - balsa - rør
profiler - beklædning m.m.m. På gensyn i
Byggesæt

MODEL & HOBBY
Frederiksborggade 23 - 1360 København K
Tlf. 33 14 30 10 - trt. 11-17, lø. 10.1-3, onsdas LUKKEI
www.model-hobby.dk
Drejer det sig

om

HELIKOPTER!

X-Cell - Hirobo - Century
Robbe -Vario - Raptor - m.fl.

1

Stort udvalg af rotorblade

BREV

betaler det sig at besøge vores
hjemmeside
www. rotord isc-rc-hel icopter.d k
Bestil inden kl. 1200,
så sendes varerne samme dag.
Vi er specialister med
29 års helikopter erfaring
Dertor siger vi

Spar tid -Spar penge
Ga til
H

fi dsskriftet Modelflyvenyt
Strandhuse 4
DK-5762 V. Skerninge

ELI KOPTERSPECIALISTEN
Vi har ferielukket 21.8.04 - 6.9.04

begge dage incl.

ROTORDISC'EN
Amlundvej 4, Lindeballe Skov . 7321 Gadbjerg
Tlf: 7588 5454 I Fax:7588 5495
www. rotordisc-rc-helicopter-dk
E-mail: rotordisc@teknik.dk - 24 timers service

Telelontid:
lilandag 09.00-1 9.00 - Tirsdag 09.00-15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00-15.00 - Fredag 09.00-14.00

!

O. Mortensen Hobb

Ø
tr+=-

%,%*'
iii':ii:::'::T:l:::'

a
VI HAB ALTID EN TRAINER 40.
Komplet med alt det ou behover ior at komme i gang
med at
Kr.2995,-

flyve

T::

::: ::: T'lt

*,

**,.

EASY STAB kommer færdigbygget med 3.kanals
fjernstyring, lader og batteri klar til at flyve

Kr,1850,-

Raptor 50V2 byggesæt med PR0-50H motor ,Kr,4795,.

E-HAWK 1400 Kr.775,Glasfiber kropo med Speed D 400 motor færdig beklædt
vægt 600 g
Nødvendig tilbehør:

ROBBE POWER PEAK INFINITY 2

Kr.1450,-

SULLIVAN KABLER nu med millimeter gevind

3-kanals fjernstyring
batteri, lader og fartregulator

ftilfr,m

LMH 120 C0B0NA byggesæt indholdende servoer, gyro,
fartregulator og batteri.
Du mangler kun sender, modtager og lader,
Corona er meget robust og har fleksible rotorbladet.

LMH 120
CORONA komplet
med fjernstyringsanlæg og
lader

Kr.5295,-

18001404 SPORTSLINE CHASSIS 04 1:5
Detle er basischassiet i FGs Sportline 04 serie. Chassiet kommer
færdigmonteret med standarddele, men du kan selv sætte dit præg
pa ciet v€d at t lkobe nogle af de følgende tuninssæt,

18006007 BtGF00T
0FF-ROADER 1:6

Kr.6225,.

f-u:"g* Piccolo TNDENDøRs HELtKopTER

Tunrssæt1ene skal bestiiles sammen med bilen lor at få dem til specialprisen,
F.eks. red tre:rar, 360 GT karosseri.

Kr, 6098,.

MEGA 1/8 4WD MONSTER TRUCK med 4-hjulsstyring og kæmpe hjul
- b len leveres lærdigbygget med radiostyring (ekskl. batterier og glødestarte0

Fun Piccolo + Piccoboard Plus + 2 Micro-server +
Lade + Flyakku + Sender + Krystalsæt + Easysim.
Kr.2495,Leveres ogsa uden sender og Krystal sæt Kr.2095,-

CEN TH4 komplet med alt du skal

Tillæg for færdigbygget

bruge for at køre

model

Kr.

175,-

Kr.2450,-

Besøg vores internetside på:

Er udstyret med 2,6 ccm motor og 2

www.leif-o-hobby.dk

trrns gear,

Fiere modeller at vælge lmellem

Ring om pris

Sprængfyldt med informationer til hobbyfolket

Alle priser er incl.25% moms. Der tages forbehold for tryklejl, udsolgte varer, valulakurser, afgifter og andre forhold der kan indvirke på prisdannelsen.

"
ABNINGSTIDER:

MANDAG - FREDAG KL. 13.00 - 18.00 . LØRDAG KL. 10.00-12.O0

Magasinpo i

RC-Unionen
Rugmarken 80
8520 Lystrup

flT- 65i4
iørg*n tiielsen
vdb:*rrsi'iT

Blad nr.46083

TT?0

DANMARK

PP

ij*-teri:i?

€-æ
Karo Air 2-845 Dragonfly

Karo Air 3-1095
3

kanals

ko m pl et sæt

med

kr. 1.498,-

kr.

2 kanals

*

fjer nstyri ngsa n Iæg

.

998,-

komplet sæt med fjernstyringsanlæg

Stor
motorprogram

fra

SH

Til bil, båd, fly m.m.

SH-21 Competition til bil

fly

Karo Air
Karo Air 3 kanals fjernstyringsanlæg Komplet sæt Karo Air standard servo
Karo Air mini servo

698,88,'168,-

kr.
kr.
kr.

Komplet malespraysortiment fra Ghiant
Komplet malespraysortiment fra Ghiant
RC Styro:

Trl

RC Colours:

Til plastic

RC Car:

T I polycarbonat

Pris pr. dåse (til

alt og

i

EPS

alle farvea

bil

sH-12 slide carb. til

bil

kr.

48,-

sH-32 Marine til båd

Kvalitets servoer fra Blue Bird, Taiwan
BMS-306 MicroServo,str22 x 10x23,speed4.8V-0,'11 sed60, 69
BMS-371 Micro Servo, slr.24 x 11 x 24, speed 4 8V - 0,1 2 sed60 , 89
BM5-380 Micro Servo, str.29.5 x 13 x26, speed 4.8V - 0,13 sec/60 , 139
BMS-380MG Micro Servo, str.29.5 x 13 x26, speed 4.BV - 0,15 sed60 , 159, BB
BN/S-620 High Torque, str.40.5 x 20 x 41, speed 4,8V - 0,1 5 sed6O , 459, BB
BMS-620MG High Torque, str.40.5 x 20 x 41 , speed 4.BV - 0,15 sed60 , 5'19, BB
BMS-621 High Speed, str.40.5 x 20 x 41,speed 4.BV- 0,13 sed60, 419, BB
sIr. 42 x 21.5 x 22,speed 4,8V
BMS-706 High Speed, str. 42 x 21 .5 x22, speed 4.8V
SDC-o5A8, Speed Control, 54, m.B, 4-B celler
SDC-10A8, Speed Control, 10A, m,B. 4-B celler
sDc-45AB, Speed Control,45A, m.B. 6-10 celler
Alle speed control med 1 A BEC

BM5-705 HighTorque,

Hobby Træ
Blue Phoenix, 2 m,svæver, godt begynder træbyggesæt,
2 kanals
Lindy 25, Godt begynder træbyggesæt, 3-zl kanais

sH-21 til

tit fly
5H-32fs
!2fs til

-

-

0,18 sed60,2B g,
0,13 sec/60 ,26 q,

kr. 3e8,- South Herts Models
kr. 598,-

Absolut den bedste glødestrømsregulator til permanent glødestrøm

BB
BB

kr.

398,-

Sinyih
1/10 nitrobil
4 WD, {ås med forskellige karosserier - Ferrari, Porsche, Celica, Ford Escort,
Mercedes CLK, BMW Calibra, Audi - pris: bil med motor:

kr. 1.gg5,-

Great Vigor
1/8 Buggibil
Model: Rex-x, topkvalitet, med T6 alu chassi, kuglelejer, aludæmper, ståltandhjul, krængningsstabilisator, high performance pipe, aluhlulophænflr.

2.9g5,-

eller incl. SH-21 Motor med slidekaburator og bagududstødning:

kr.4.485,-

Auto & Surf A/S
Jollen2.6893Hemmet

Tlt.75 28 04

55

Fax 75 2a 05 0O

. www.autoogsurf.dk

