**

t:

q
Ji* u c:
'."{* s4.$
o,J L*. i

:i ':
l,i

i{ i: I r"*: n

€,i

=',

a':', i +

i,"'E=

-*"".

i';': {' ;

*.r F'
i

,}q

p

; .,. i'?

!g.

*e*sr'-*

{*:;'

å,.å

f il{* å-€ ff * ffi * ffWj #

fu{**

f€

Ih

o
I

ar5\

I

Cf,t r,

lt\
++t\
ll tr 3 lrlt
t1

Ellehammerkonkurrencery 2. præmie
Jørgen Henriksen vandt 2. præmien og fortæller her om sin model

Ellehammerkonkurrencen,

1.

præmie

12

Poul Møller har besøgt de kreative 1. praenrievindere i Helsingør

!

30 år med

t4

Modelflyvenyt

Grenredaktøreme vil på skift tage dig med på en historisk oplevelse gennem
de sidste 30 års numre af Modelflyvenyt. Per Grunnet lægger ud med at kikke
nærmere på fritflyrmingens spændende udvikling ...

\7

Super Zoom
Emil Bentsen har testet denne "skum-dims" og bidrager med nogle meget
fine billeder.

!=

En

lille dagbogsberetning fra Bo 209 Mosun

Steen Larsen har gjort et helt

ffi

lille eventyr

L:5,3

18

skalamodel

2l

Min streetfighter
Kim Andersen har sendt os en lille beretning og nogle billeder

IGG
Emil Bentsens Super Zoom i sneen

22

Er du også nysgerrig efter hvad den forkortelse står for?
Det er lige noget for alle der betragter sig som storsvævepiloter

Sukhoi

24

Peter Bejerholm har sendt os en artikel om sin kvartskalamodel

Børsteløse motorer

28

Poul Møller har testet ikke mindre end tre motorer

Fotokonkurrence

29

Modelflyvenyts redaktion efterlyser billeder i hele tre kategorier

YAK-54

30

Flemming Nielsen har samlet og fløjet denne model og deler ud af sine erfaringer

FAD SKY RAY

32

Brian Poulsen præsenterer din ARF-model - en velflyvende og vellignende model!

RR

33
Easy Glider Electric
10 minutter skriver Poul Møller, så
længe tager det at blive flyveklar med
denne Ready to Radio-model. Og det er
en ualmindelig god træner.

Minimag

34

Poul Møller har sammen med klubkammeraten Allan Jensen bygget et par stykker. Læs her deres erfaringer med dem ...

Modclflpcnyt

3-2006

r- I I r--

IILlltllIIttl
36

frrtr t\ la

X-Ray
Klaus Christiansen havde længe luret på en DLG-Svæver og så faldt
opmærksomheden på X-Ray

38

Påskeskrænt
Både Jens Jørgen Larsen og Regnar Petersen var i Hanstholm i påsken.

40

Nyt fra RC-Unionen
og fra sekretariatet, staermekalender og indbydelser

45

Skalastyringsgruppen orienteter

46

Nyt fra Linestyringsunionen

Forsiden af Modelfll'r'cnyt cr denne gang prydct
af Klaus Christiansen nred sin X-Ray. Læs nrere om

Indbydelse til Oldtimestunt, Shrnthosecup og Hedeslaget

47

En

lille historie

fra det virkelige modelflyverliv

48

Landsmøde i Dansk Modelflyve Veteranklub
Stort og småt

50

og fra sekretariatet, stævnekalender og indbydelser

Produktinformation

52

Poul Møller har igen kigget på det nyeste nye

53

Klublisten

54

Boganmeldelse
Lars Pilegaard har læst "I luften"

53

Klublisten

54

Personalia
Nekrolog. Ame Jensen, Ringe.

\lodelfh !en\t

3-2006

...

den side 36-37. Foto af Poul Pederscn.
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I

Lucky Star ARF. Træner. Spændv.

1

650mm.

4L.... . .... .. .695,-

Molo( 40-522f I 52-70

Electric Power Lithium
Spændv,1930mm.
Motor 1 0-1 5 2I I 15-20

3,7V2200mah

Fac,nation 50 ARF. Spændv.1550mm.
.. 1195,Molor 40-52 2F I 52-70

Poly Charge. 4 ladeudgange. 1-4S LiPo. .985,-

4L

12118C....,,.....,....115,-

3,7V 1000mah 20/30C. . . . . . . . . . . . . . . . . 65.-

4f..........

3,7V1300mah20/30C.................85,-

. . . . . . . . . .4695,-

3,7V 1700mah 20l30C. . .

tfr

I

,,

... . .. .112,-

11,1V1000mah20/30C..,,...,,......275,11,1V 1300mah 20/30C. . .... , . ... , ., .325,11,1V 1700mah 20l30C.
11,1V 1800mah 8/15C..

11.1V2200mah
11.1V 4400mah

Cb..!tr.

Llthlun.lon

brtt.il.. iæl

Great Planes Stearman AFF.

Spændv.18i5mm.
Motor 15-20

2/.iT.

.........4æ5,-

ci._1r,
1-:-. i-=^_
l:'r
,'^.^,.n.,-

-_j ^:

:

1

ca:1

395..

....

..

... . ....250,..

i.1V 6600mah 12118C. . . . .

1.1V 2200mah 20/30C.
'11.'lV 1.l00mah 20/30C.

ij

0uick Field Charger. 2 ladeudgange.
1-3 LiPoeller4-8 Nimh................495,-

..... . ........425,-

12118C...,...........395,.....86s,12118C. ., ..

1

'.:
:j

....

11,1V2200mah8/15C......,.........300,11,1V 5400mah 8/15C, .......... .....895,14,8V5400mah8/15C.............. 1.195,-

0

E\.t

22}imaf;. 20130C.

....

. 1.050,-

... . ., ..495,.. . . , ... . .....865,. . . . . .,, . . . . . . 595,..

8\/1.:i3"i':t 20,30C.............
1l.E\/ea::r-a"2C 30C...........,.

1.190,1.750,-

30C.............

1.795,-

22.2v

$acr.?120

Thunder Power Lithium

... . ..
.. . . ..
18,5V6000mah 12118C.............
11,1V 6000mah 12118C. . ... . .
'14,8V
6000mah 12118C. ... . . .

.>

{-"$B:r:::rf

Electric Power børsteløse reguleringer

5ampere,2-3LiPo, BEC....,......... 175,'10ampere2-3 LiPo, BEC. .,....,.....210,-

t ,åt*

Great Planes Venus 40 ARE Spændv. 1400mm.
Molor 40-522T I 52-70 4T...... . , ... .1895,-

1.700,2.150,2.700,-

60 ampere 3-6 LiPo, BEC 2-4 LiPo. . . . . . &m,80 ampere 3-6 LiPo, BEC 2-4 LiPo. . . . . .680,-

[,4ini Mustang ARF, Spændv.850mm.

Dago Red Mustang ARE Spændv
1650mm. Motor 10 2T / 15 4L . , .

N4otorel...

.......495,-

15C I 30C

Antal - kapacitet - max strøm - vægt - størrelse

39g

25-640SHD 9.64
35-640SHD 9.64

9 x 34 x 66 mm

260,-

25 - 1250SHD 18.7A

56g 13 x 34 x 66 mm
559 13 x 34 x 66 mm
79g 19x34x66mm
78g 13 x 43 x 82 mm

35-1250SHD18.7A
25-2000SHD30.0A
35 - 2000SHD 30.0A

1149 l9x43x82mm
1149 l8x43x82mm
1689 27 x43x82mm

350,-

25 910SHD 13.54
35-91OSHD 13.54
-

:2.5v

ilAr i€cHAacrNG vofrAc€
IAr i€CH RCTNG C!iREkr
(ir.d..nr.nrr.l
b..r. d.)

175,-

3'0d-A

3200mAh
.Nu'b&

210,-

320020-0$lx

315,245,-

3SlP akkurffi
kabel + balancerstil

315,460,-

Kokam 3

20c t 40c

x

32(N SHD med balancerstik

Antal - kapacitet - max strøm - vægt - stønelse
Funtana 5140, spv. 200 cm, 2006 selup: 10x4800SHD

25 - 360HD

celler. Vægt 4,9 kg. Pilot: Flemming Nielsen.

35 - 360HD

6.8A 26g 7 x 34 x 58 mm
6.8A 37g 10 x 34 x 58 mm

150,-

49g 12x34x66mm
709 17x34x66mm
25 - 1500SHD 30.0A 909 17 x 38 x 78 mm
25-740SHD 14.6A
35-740SHD 14.64
3S-1500SHD300A
25 - 3200SHD64.0A
35 - 3200SHD64.0A
35 -4800SHD96.0A
45 -4800SHD96.0A
55 -4800SHD96.0A

Space Walker, spv. 265 cm, 2(X)6 setup: 10xtl8@SHD
celler. Væot 9.7 ko. Pilot: Claus Tønnesen.

NYHE

230,-

her er balan-

340,-

ceren alle har
ventet på.

315,-

1309 25x38x78mm
I929 18x43x 140mm
2889 27 x 43x l40 mm
3929 23x43x 149 mm
5249 35x43x 149 mm
6549 46x 43x 149 mm

210,-

440,615,895,1

345,-

1

785,-

2235,-

Alle pakker kan leveres med microguldstik, 2 mm guldslik, grøn MPX stik, MPJET 3.5 mm eller 4 mm guldstik
mod et mindre tillæg. 30i40C er peak (i max. 1 sekund).

23=7.4U 35=11.1V 45=14.8V 55=18.5V

Hyperion LBA6 balancer 2-5s Li'Po max

64.

3(

Løse stik til akkuer købes separat.
Anvendes sammen med alle Computerlader.

t [eotzie Jtq lrt t yilzmenL
Hjørringvej 145D, DK-9900 Frederikshavn tlf.98 43 48

relefontid:

+1ilXl'

Onsdag

Torsdag

1333_13 33
13.00-18.00
13.00-16.00 kun ordre

GODT NYT FRA

I#VIONICI

GARAGESALG
Pica P-40E.
Midwest SuperStinker
Pica Jungmeister 133
C. Goldberg SuperChipmunk.......
Flair Etrich Taube.

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

sEsA....

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

mm
PIPER CUB J-3, 1945 mm
PIPERCUBJ-3.2286 mm.........,,
PIPER CUB J-3,2055, ARF 6,5-13 cc, ,
PIPER CUB J-3, 1555

ELECTRI CUB

1.100,-

1.000,.
800,400,500,500,700,500,.
'r.900,-

1.145,1.895,2.350,-

1500mm....,..,.,.,.

695,1.195,.

Tilbud incl. ELSÆT...

3OOS WAGSTAFF

ARFfor25-45 cc

mm
mm

LiPouial2l221V.

(op og færdig-

,...,....,

4.495,1.185,1.385,-

.

.

EnRA 3003, 1470 mm ARF.

pris incl. 3 slk.

LiPo........................150,-

650,-

U-CANDO 3D ARF

motor, propel og

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

Lader 1-4

Lader 114 NiMh eller 1-5

1i4 SC

motor..,,.,,..,,...

EKIRA 3005. 1470
EXIRA 3005, 1680

Graupner Li-Po charger 4

Graupner Ultramat 14

2.100,1.150,1,500,1.800,1.000,1.000,2.300,5.200,.

EVo 9 synth
EXIRA

1.800,2.500,.
1.100,1.100,850,.

1.295,1.795,-

Spv, 1650 mm, 10-15
Spv. 1450mm,

cc.,.,

..........

5-12cc..............

1.995,1,595,-

1.895,-

EXrRA 3005, 1880 mrn

cc

NYHED....
20-30
EtrfRA 3001 1/3 scala.

c

'sEdflight

\

-'-t-'

ca.bor f oe,
2000mn. BG15 Profrl.
l\.4odellen er klargjort til mont. af servoer

SIREN HOTLINER, ARF m/

k'oo. \

sPv.:

og motorgrel. . . . . . . . . . . . . . . .

TILBUD

1395,-

din egen sender.

kr.

995,kr.1.645,kr.1.795,.

AVISTAR

SPIFIT ELITE 2000 mm
698,SPlRlT2000 mm,......
548,SPIRIT 2000 mm ARF færdigmodel . . 1.195,SPIRIT 100,2520 mm
940,SPIRIT ELITE GFK, ARF .. .. . - . .. . . 1.260,-

(i.
Å:: s:.'. 12CC rn.
400 r-'p:ct: r.--::. e.,a,,et
SLll'ic:i

EPPskd'r

SDp@er

45 motor
Alternativ med 0S46LA til
Pris med komplel
Super Tiger 45 motor,i
Hitec Optic 6
lader samt glowdriver
Leveres m.

,-,-.

596,00
dæmper
dæmper 1.255,00
1.505,00
dæmper '1.840,00
dæmper
m/dæmper 735,00
dæmper 620,00
dæmper 670,00
dæmper 835,00
åBC, m/dæmper 970,00
939,00
K, m/ dæmper

34, m/
G 20/23, m/
G 3250, u/
G 4500, L/
G 51,
40, m/
45, m/
, m/

er med:

PCM eller

EN GOD START

90 K, rry

989,00

til råds, hvis du tænker på nyt
ds altid få et godt tilbud og vi forer de

incl. speed
af EPS og

b::."^.:::-xiin.......

dæmper

vejledning med til de fleste anlæg nar

485,-

NIMH AKKUER. BLANDT MARK
7,2V 4200nah SC

2i3A.
;15.2/3A,
.175.- 9,6V 1400mah 2/34.
355.-

7 2V 1100mah
8,4V 1400mah

FøRENDE!
.. ...

.

130,-

. . 150,. . 170,9,6V4200mahSC....
12V 4200mahSC....
595.- 1.2V4200mahSC .......,. 53,1,2V2000mahM, MAX 104, ......... 25,4200mah 7,2V og 8.4V
es ca besi ng
1.2V 1400mah2/3A,MM25A ........ 18,7,2V 1200mah Tilbud
100,- 1.2V750mahAAA.|VM7,5A ......... 12,120,8,4V 1200rnah Tilbud
9.6V 200ma. Tilbud
140,- GP1,2V2000mah, ..,..,.. 37,8,4v3800ma"SCTilbud .......,... 288,- GP1,2V2200mah, ........ 44.8,4V 4200mah SC

SPECTRA ABF er en 2 m elsvæver (færdigbygget) som vil være en god begyndermodel,

.

.

,

.

la.

Pris lncl. motor, klappropel,
fartregulator og batteri. . . . . . . . .

.

s med komplet startpakke med
Frtaba Skyspod 4RC anlæg. . , . .
Å :.':at v m. Futaba 6EXA

'1.695,-

Pr

::-:,::r a'læg
:-:."::

.'

3.295,-

1

9,6V 3800rnah SC Tilbud . . . . . . . . . . . .
12V 3800mah SC Tilbud

3.695,-

med l,,,1ultiplex Cockpit anlæ94.N5i

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

IAVIONICI

ISMS-HOBBY.DKI

Nørreled

14

,

.

325,400,-

Åbningstider:
_

l.lanoag-.
Tirsdag.....,..,

.

4440 Mørkøv

www.avionic,dk

.

Onsdag,,,,......

.

1o.t8 Tor@visietNætoe
l0-17 Fredag...,,..,... 10-16 væreåbentlængere.Ringer4. Ændringeri
10-17 Lordageftqr_glale.

Tlf,86 94 60 88

.

åbningstidern

Fax 86 94 60 98

www.sms-hobby.dk Vi forhandler agså er-fly.ag el-tilæhør,..

Begyndermodeller:

ooE

KATANA mini. 3D kunstflyver,

Super Zoom, 3D, spv. 100 cm TILBUD 395,-

_

spv 102 cm. lil AXi motor og 3 x Li'Po 2000.
Flyvevægt ca. 7009. Leveres i rod lilla

Classic. spv. 2500 cm, termiksvævet

--/

-r:---.-J2;YAK 55SP spv 98 cm, ca 6809

895,-

l,4odel + HP-23007-26 børsteløs
440,-

motor + HP-TITAN 30A

Rapid, spv. 228 cm, til sp. 600

1295,-

Elipsoid, spv. 280 cm, t, sp. 600/gear

1

-*.

295,"

regl. TILBUD 1785,-

"@

,"-å
-?r

"ff*"

cm

595,.

3509

YAK 55SP profile, spv 77 cm, ca
Model + børsteløs motor +

regl.

1195,-

MiniMag, lilletrainer, spv.

Sprinter, spv 175 cm, til sp. 600

1095,.

2006 NYHED ca. 5809. Kan iunes med

Børsteløs Mega motor + regulator

1

250,.

595,-

Su-31

Sukhoi

EXTRA300L
79s -

lu4odel + HP-22213-20 borstelos

motor + HP-TITAN 20A
750,-

Extra 3001. spv 94

+

zt.

Su'3'l Sukhoi. spv 94 cm. ca 4809

cm

-'\\,

- L3-l

U',-'2!:-

å

'\-\\

Nem at flyve:

-9rx13200

l,lodel + HP-222'13-20 bc:sie;os

i5-34-

BLIZABD
ca

2ikg

-4\

ca. 2.7 kg

Easy Glider Electric, spv.200
Easy Glider, spv. 200

\-J

750,.

cm

cm

cm

o

Space scootet

Magistet

Magister, spv. 163 cm 2.3 kg

cm 825,F-86 sabre, spv.75 cm med FAN '1095,F-86 + i,lega mo'tor + TMM easy 25 2145,-

=cck:.\'/ulf FW 1904. spv 85
Swift ll, Airbrush, spv. 80 cm

325,-

Der medlølger moiormontering. uden motor
655,.

s*.

*

F4F vr ldcat, spv. 83 cm, NYHED

2006

P47D Thunderbolt. spv. 83 cm
P-5 1 D l,'lustang. "Marie", spv. 85

cm

'.!

NAKAJII,JA Ki.84a Hayate, spv. 85

.&--"--

Uzi XL

Uzi XXL

Uzi XL, spv. 70 cm, med

decor

til Li-Po 3 x 910. Flyvevægt ca. 2709

695,-

825,825,.

AcroMaster. spv, 109 cm
Børsteløs AXi motorsæt

kunstf./3D

875,'

lra

1180,-

cm

fra

855.'

825,-

lJodel + l'4PJET børsteløs motor + TMM
regulator + 2 HS-55 + propel og nav 1795,Roco, kunstflyver, spv. 112cm

1395,-

ARF model med GFK krop. Byggetid som
'1
Uzi XXL, spv. 100cm, med
925,- billede er time + tid til radiogrej, Fantasliske flyveegenskaber. AXi 2820/1 0 og 3 x Li,
til Li-Po 3 x 2000SHD. Flyvevægt ca. 6309

decor

825,-

82s..

F4U-1 Corsair, spv.81 cm

i-J

525.-

2006 Nyheder:

r,lig-15. spv. 75 cm med FAN
995,695.Magic,3D kunstflyver, spv, 102
rccke \Vulf TA183, spv, 80 cm, u/FAN 825,'
Vægt ca. 4709. Til AXi 2212i26 og 3 Li-Po
825,.
P-5'1 B l.lustang, spv. 85 cm
825..
La,'otchkin La-7. spv. 84 cm

\

...!!

Space scooter, spv. 83 cm

cm

Lager{øres i disse 3 bemalinger.

Børsteløs motor + Tlt4M12 regl,

850,"
'1180,-

Børsteløs motorsæt lra

til Li-Po/K4N1050. Flyvevægt ca, 3009

675,550,-

l>--.-'d.----'

**;

Mini EDGE, kunstll,,3D. spv. 94
935Til AXi 2808/24 og 3 x 2000SHD. 680--jC9

eller børsteløs motor.

4

695,2295.- Trvinstar li sp'r. 112 cm, EPP
Thermik Dream. spv 300 cm.
(i.lC-12 sender)
3355,.
Star'tsæi
2.
Flyvevægl ca, 26009 Fåsogsåsom s.'æ,'er.
Kan efteri'rcnteres med borstelos motor
*t'\
-\\
350,tEX220-1 800, 31 g. Der bruges 2
a
BL.X-22-18 er en REX220-1800 lra flyware.

regl. TILBUD 595 -

ca.18Cg

at
-6-',.:---

r

motor+ HP-TITAN 20Areo'

Maxi Swift, spv 140 cm, til sp. 600

495,-

børsteløsmotorsæl(motor+regl.) 655,.
Startsæt 1 , komplet (MC-12 sender) 2695,-

1235,-

,ø\;;TF:

cm

101cm

Variant ll, spv. 200 cm, til sp, 600

(indeholder det samme som til en Easystar)

;::.&.

ARA, kunstflyver, spv. 100
til 3 x Li-Po 1500 SHD og POT 150W

o

Spilntet

Vaiant II

Space 900,3D kunstfl., spv 90
til 3 x Li-Po 1250, Flyvevægt ca. 4509

tl

'\

\ 3rB*

,/

til 3 x Li-Po 910/1250. Flyvevægl ca, 3209

k*=

Easy Slar, spv. 137 cm model i EPP skum
(læs meget holdbar)m. motor,propel 495,Startsæt 1 , komplet (MC-12 sender) 2695,Startsæt består af: Model, servoer. regulator,
motor, propel, 2lader 121220Y, akku, sender,
modtager og krystaller. (Lim kobes separat)

-l
Elipsoid

Bapid

cm

295,-

NYHED 2006

til 3 x Li-Po 125012250. Flyvevægt ca. 4309

Blade Dancer. 3Dikunsifl,. spv. 93

1

'1180,-

Til børsteløs motor, motorsæl fra

Sp. 300 m. 5:1 gear, APC 9x6SF

og

375,-

8A regulator

Modellerne er al malet depron.
Alle modeller er normalt lagervarer!

--''*:
FunJET, spv. 79 cm
Børsteløs AXi motorsæt

MX-12 Computersender løs m.

AXi 5330/xx

AXi 2212/xx

MX-12 Computersender

AXi motorer
\Xi 2212t26, 5'1 9, 2-3
YAK54, spv 138 cm,

regl.

-Po

500,-

AXi 2212t34, 51 g. 3 Li-Po

500,-

1550,-

AXi 2808/24,789.3 Li-Po. 10x5

580,.

3095,-

AXi 281 4t 12.

kunstf./3D

YAK54 + Motor 24020-14 + 80A

Li

1

069. 3 Li-Po, 1 0x5

630,-

AXi 2820/10, 1519. 10ct3 Li. 11x5,5
AXi 2826/10, 1819, 12c14 Li, 12x6

Model + motorsæt + Li-Po 4200c1-5S 4595.-

AXi 5320/28,4959.8-10

5330/18,6529. 10 Li,20x13
AXi 5330/F34, 652, 10 Li, 22x12
AXi 5330/24.652. 10 1i.23x11

1

1

850,-

Til 70 4taktst46 2iaktsmotor eller erektro.

Motor24025-12 + Tltan 80

regl.

16-5

1325,-

Hitec Optic 6 komplet sei

m/servoer

1695,-

lntelli-speed, 74,
lntelli-conhol, 54,

Cockpit SX Computersender, NYHED Ring
EVO 7 Computersend. set m/HF Tilb,2595,EVO 7 Computersender m/Synth Tilb,2595,EVO I / EVO 1 2 Computersend. se hj. siden

STORT UDVALG I KVALITETSSERVOER TIL LAVE PRISER

Li-Po

395,-

D37 servo,4

10x3,8

450,-

Ncm,49

69
99
139

PJS 3D 1200,829,3 Li-Po,

PJS 3D 1200i,829, 3 Li-Po,

550,-

10x3,8

595,-

AC2230 AC2220 AC22/10 AC16t15

-

69
8g
109
C577 servo,50 Ncm,40g
C5077 BB servo,50 Ncm,42g
DS 361 30 Ncm, 189
DS 8077 Digi. 36 Ncm. 399
DS 8081 Digi. 50 Ncm,419
DS 5391 Digi. 50 Ncm. 469

#irec

HS-55 servo,
ShowTime 90 4D kunstfl. spv. 167 cm 2600.-

Til 1 5 ccm motor. Vægt ca. 3600-41009
Velegnet til Elekiro med 2-4035 og I Li-Po

wæ

Tucano 40

easy'12 (12A. 109)
easy 18 (18A, 179)
easy 25 (254,179)
easy 40 (a04, 259)
Med simpel programering via gaspincl

TMM
TMM
TMM
TMM

azx.
1::

aza.

1

1

Ncm, 89, 0,17s

HS-56H8 servo. 12 Ncm. 129
HS.65HB servo. 18 Ncm. 119
tS-8'lservo. 26 Ncm, l69. 0.11s
HS-8588 servo.30 Ncm, 199. 0.16s
FS-2258B servo. 38 Ncm, 279
rS-311 servo. 30 Ncm, 439
LS--?25liB servo. 30 Ncm. 439

85,85,110,110,-

435,170,'
285,-

g

11C

1080,-

6.5 ccm motor, Vægt ca. 20009. Velegenet
til Elektro med AXi / HP Orbit motor og 4s Li,

#'''

90,-

cm

210,190,95,-

125,-

l'4ustang P51D, spv. 155

cm

Til 10 ccm motor. Vægt ca 32-36009
lncl, optrækkelig understel.

Alle modeller er ARF og leveres
lærdigbeklædt

NYHED
her er
balanceren

1395.-

alle har

ventet på.
300,.
Hyperion L8A6 balancer 2-5s
max 6A. Lose stik til akkuer købes sepatat.
Anvedes sammen med alle Computerlader.

Li-Po

679 250,"
999 350,335,2 x 1800vx, 1800mAh (36A) 919
3 x 1800vx, 1800mAh (36A) 1369 485,2 x 2100c1. 2100mAh (334) 1029 360,3 x 2100c1, 2'100mAh (334) 1499 530,2 x 2100vx. 2100mAh (424) 1189 425,3 x 2100vx, 2100mAh (424\ 17aS 610,2 x 2500vx, 2500mAh (504) 1369 540
3 x 2500vx, 2500mAh (50A) 2039 785,3 x 3300vx. 3300mAh (66A) 2609 935,4 x 3300vx 3300mAh (66A) 3359 1250,2 x 3700vx. 3700mAh (744J 192g 675,3 x 3700vx. 3700mAh QaAl 287g 995,x 3700vx, 3700mAh (7aA) 368g 1320,5 x 3700vx, 3700mAh (74A) 4609 1640,x l200vx, 1200mAh (24A)
3 x 1200vx, 1200mAh (24A)
2

285 -

3 x 4200c1-2P 4200mAh (60A)

2949

975,-

285.-

4 x 4200c12P,4200mAh (604)

1280,-

350,-

5 x 4200c1-2P,4200mAh

3849
4759

60,-

(604)

cl = 1 6C(22), vx = 20C (30)

Hjørringvej 145D DK-9900 Frederikshavn tlf. 98 43 4872

produkter: Modeller, regulatorer og tilbehør.
'1195.-

Hyperion Lithium Polymer pakker u/stik

t ['"t. t" itig frt t ylzmznt

Vi lagerforer et bredt udvalg af Hyperion

Mustang P51D

Extra 3305, kunstll., spv. 162
Til 10"15 ccm motor. Vægt ca. 35009

975,-

HYPERION

.1

i);
rD)
tlPDr
modiager

900,-

balancerstik
KOKAM Lithium Polymer pakker u/stik

2 x 300vx, 300mAh (64) 189
145.- 3 x 300vx. 300mAh (6A) 26g

Ncm,569

Jeti 4k MPD modiager. dg I
Jeii 5k MPD modtager. Eg r
1125,- Jeti 7k MPD modtager, 159
HP-Emeter måler: Strøm op til 100A 675,- Jeti krystal iil Jeti
Spænding, Omdrejninger, Udregner Watt.
Kan programere regulator lra Hyperion og

Li-Po
Li-Po

anvendes som servotesier. Den er smart.

-a>
a\

€
Extru 3305

t

HP-24025-xx, 3569 til 5-7 Li-Po
HP-24035-xx, 4469 til 6-10
HP"Z4045.xx, 5539 til 8-'10

med kabel +

190,-

+F

830,-

-j_---_:*

125.1

680,750,-

,-.r --

330,-

Velegnet som begynder model.

cm

(Med priseros data)

185,-

995,-

Future 40, 3D kunstll,. spv. 126

ANNONCE

125,-

Til 6.5-7.5 ccm molor. Vægt ca. 29509.

HP-24045
HP-Emeter
HP-23019-xx, 1429 til 2-3 Li-Po
HP-23025-xx, 1869 til 2-4 Li-Po
HP'24020-xx, 2849 til 3-5 Li-Po

SE SEPARAT KOKAM

150,-

ITULTIPLEX

995,"

udg.

1375,lSL6-330d 5,5A, 1-30 celler,2
lSL6-530d 6.0A, 1-30 celler,2 udg. 2395,lSL6-636+ 8,0A, 1-36 celler, 2 udg. 2995,Køb din Schulze lader der hvor du også
ønsker at få vejledning og service.

145,-

6,5-7.5 ccm motor. Vægt ca, 28009
Decathlon, spv. 1 65 cm

1-5 Li-Po

180,-

!S-:a251.'G D:gi 79 Ncm. 609
rS.5-c15'.1C D

Decathlon

Tucano 40, kunstflyver, spv, 156 cm

1-5 Li-Po

Graupner
C1041 BB 7 Ncm,
C26'1 servo, 14 Ncm,
C2081 BB servo,15 Ncm,

,Y
1":CC-

akku
u/servoer

4495,-

Hitec Optic 6 komplet set

850,-

Mere info og flere motor se www.el{ly,dk

cr

MC"22 Computersender løs m,

325,-

10x5
10x5
PJS 3D 1700i, 1269,3 Li-Po, 10x5

Vince EDGE 540. spv 140

550,-

MC-19 Computersender m/HF modul 2595,"

XS-6G Blue micro, 13 Ncm,
450,- MS-X2 (lQ-11O)servo, 7 Ncm,
550,- MS-X3 (lQ-140)servo, 16 Ncm,

PJS 3D 900, 659, 3 Li-Po,

Li-Po

'1900,-

PJS 3D 1200i

PJS 3D 550, ny vers. 529, 2-3

X-PEAK 3plus 5A, 1-'14c. 1-5

750,-

PJS 3D 350 C, 289, 2 Li-Po
PJS 3D 900 Q, 659,2 Li"Po,

795,-

'1285,-

680,-

:r6

PJS 3D 900

akku

sæt

3,

Lader nu op til 5A og
op til 5 Li-Po cel.

1650,-

Li, 23x11

Mi

Mustang P51D, spv. 120 cm
P51 D + Motor 23025-08 + 504 regl.

@

@qrf

X-PEAK 3plus er
en ny og forbedret
udgave al X-PEAK

Telefontid:

Forretningen:

Mandag 13.00-19 00

Mandag
Tirsdag
Onsdag

Tirsdag
Onsdag

'13 00-'18 00

13 00-18 00

Torsdag 13.00-16 00 kun ordre
I

ngen teknisk vejledning

15.30-19.00
15.30-18.00
15.30-18.00
Torsdag - Fredag lukket
Lørdag efter aftale

1570,-

whobby-world.dk
Nyheder

Nyheder

Nyheder

Radioudstyr

"

\s'.iI..

\,

I

I

Skystar. Stor begyndermodel med s kre
flyveegenskaber. Spv. 1 65 cm. vægt kun ca. 2500

gram....................

kunkr.795,-

Skystar med Hype 46 motor................ kun kr. 1095,Skystarkompletsæi med Hype46 motorog Hitec
Laser4,4 servoer. batterierog lader. kun kr. 2295,-

Arrow3D. Megetletelektrisk3D modeltil 165
watt borsteløs motor Spv 1 29 cm .. kun kr 895,I samme serie findes endvidere:
Extra 30oS. Spv. 1 08 cm ................. kun kr 775,CAP 232. $v 109 cm..................... kun kr 775,Aero Cruiser. Spv 84 cm ............... kun kr 775,-

Acromasier.
Spv. 109cm. Se pris på vores hiemmeside

Multiplex Cockpit SX.

> : .i ,'!. t'-F

Nyhed. Med synthersizer kanalvalg. Fuldt
udbygget med 7 kanaler, memoryfor'12 modeller,
program for motorog svævefly samt helikoptere.
Se pris på vores hjemmeside.

EnerG bsrslelose oulrunner molorer.
Vi forer en slor serie tra
C22-08 1260 rpm/v, ca.75W. .......... kun kr 320,.
tit
C50-20 510 rpm/v ca. 750W. .......... kun kr 645..
Pa motorerfra o 2B mm kan aksel fiyttes sa
motoren kan lrontmonteres eller bagmonteres.

Kyosho Spitlire. FlotARF skalamodel. Spv. 44
cm, vægt ca. 2400 gram. ................... kun kr. 1295,1

Kyosho P-AOWarhawk. Spv 142cm, vægtca.
2400 gram.

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

Graupner mx-165.
Nyhed. lvled synthersizer kanalvalg. Fuldt
udbygget med I kanaler, memoryfor'12 modeller,
program for motorog svævefly samt helikoptere.
Sender både PP|\il og SPCL4.
Se pris på vores hjemmeside.

kun kr. 295,1

Kyosho P-51 Mustang. Spv. 1 39 cm, vægt ca.
kunkr.1295,-

2400gram................

l\.4odellerne kan udstyres med optrækkeligt
understel og motor på 7,5 cc totakt eller 8,5 cc

liretakt.

t

Vi sammensætter gerne et komplet sæt med
modtager og seruoer som passertil ditfly.

Strømlorsyning til 12 volt opladere.
Tilsluttes 220 volt. Output20A........ kun kr. 417,-

Futaba Flight pakke til motormodeller.
53003 seruoer, Futaba R 136F 6
*anal modtager, krystal, 1600mah akkupakke,
afbryder med ladestik og forlængerkabel
..................... nu kun kr 1 1 00,4 stk. Futaba

Dual Ace. Velllyvende og billig tomotoretfly.
Spv 177 cm, vægt ca. 5000 gram, til 2 stk.7,5 cc
motorer............................................... kun kr. 1650,-

GWS Flight pakke til motormodeller,
4stk. Gws/Supertec S03 seruoer, GWS

I

kanal

modtager, krystal, 700 mah akkupakke, afbryder
med ladestik og forlængerkabel .... nu kun kr. 695,-

Heading Lock Piezo gyro.
Vægtkun 10gram.Til heli ogfly.... kunkr. 595,-

OS 120AX totakts motor.
En længe ventet nyhed.3 HK,20 cc vægt635
gram. L4ed
kun kr. 1635,Vendestykke så slandard dæmper kan anvendes
som ,,Pitts" dæmper indvendiq i cowl .... kr. 150,-

dæmper..

GwS Flight pakke lil park modeller

-@jJ-

Green Sleve. Billig 2 meterel-sævemodelmed
krængeror. Leveres med 600 motorog foldepropel.
Vægt flweklarca.3200gram. ............ kun kr. 895,.

GWS Flight pakketil park modeller
3 stk. GWS/Supertec Naro seruoer. GWS 6 kanal
modtager, krystal, GWS 8A fartregulator, 8,4 volt
600 mah NimH flybatteri. ................ nu kun kr. 870,-

2 stk. GWS, Supertec Naroseruoer, GWS 6 kanal
modtager. krystal. GWS 8A fartregulator, 8,4 volt
600 mah NimH flybatteri, ................ nu kun kr. 740,-

Vi sælger kvalitetesanlæg og radioudstyr
tra bl.a. Futaba, Multiplex, Graupner, GWS,
Schulze, Hitec, Sanwa, ACT, Webra og
Simprop.

Stort udvalg i Menz, Master, Graupner,
GWS og APC propeller

Vi har Danmarks storste udvalg i
begyndermodeller og tærdigmodeller.
Altid minimum 150 forskellige tlymodeller

vores hjemmeside på internettet, nu med
over 3000 varenumrer og 2500 farvebilleder.
Delleste varer er med beskrivelse og
specitikation.
Vi sender som postorder i hele landet.
Se

Omei2000. Flot el-sævemodel med krængeror.
Leveres med 540 motorog foldepropel. Spv. 1 90 cm,
vægt flyveklarca. 1400 gram. ............. kun kr.795,-

Gør dine indkøb leltere, bestil varer
vores hiemmeside og betal med Dankort.

på lager.

vi har Danmarks længste resultatgivende
erfaring i radioslyrede modellly.

Desert Aircratt DA-50:
5 HK, 50cc vægt 1470 med tændingssystem
kun kr.4250.-

Forbehold tor fejl og prisændringer

llobbg lllodd
v/ Birgit og Erik Toft. Elvirasvej 1. 7100 Vejle. Tlf. 757222 95, fax 75722297
e-mail: hobbywo@postS.tele.dk - Telefon mandag - torsdag 13.00 - 17.30, fredag 13.00 - 15.00.
Butikken er åben: Mandag - fredag: kl. 1 3-17.30. Besøg uden for nævnte tider efter aftale.

HYPERION

FN

Med ønsk

om en God Sommer!
NeW HeeolNe'

www. newheading.com/d k
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/-"

Focus

Tranzr so so (xrr)
3D flyvning, Ball bearing tail bldde grips med
tail gear drivesystem, Længde: 1187mm,
bredde: 110mm, Main rotor blade: 1348mm
vægt: 28509. Kommer m€d kulfiber blade.

kr.2,625,(se vids af produktet

på

vors hjemmside)

'E

oo rn lnrr;

ExrM

flste

som tester denne model, vil gerne
selv eje en. Den er vild, men kontrollerban
Modellen kommer med en Tower prc børsteløs motor, Li-po 11.1v 1250 mAh batteri,
ladet 3 servo. ESc, Dynam sender og
De

*æet

_./

modtager.

Focus/3 seruos/ bl.

motor.

kr' 1.500,Kr.75O,-

sgor-

(lnr)

Modellen kommer med den kaftige 22A 15M
børsteløse motor, 4 high speed Seruoer (2 til
krængeror). Karbon støttepind i vingerne og
større sideror 09 højderor giver modellen gode
muligheder for 3D flyvning.
kr. 1.125,Inkl. Motor oq 4

ffi
servoer

P-sr xusnnc 60-9r

Huenrs roo vz (err)
Inkl. 4k ænder og modtager/3 i 1 (Gyro, mixer
og ESC). Batteri og oplader, ekstra ma,n og
tail blade, træningssæt, simulator/kabel og
8 x AA alk. batterier til sender

4ttfs,-

Ti1bud..............1.250,-

(ARF)

Inkl. optrækkelige hjul, tilbehør og små dele,
kr. 1.250,uden anlæg 09 motor.

Lucrv snn +o (enr)

Crssrl raz rl 1nrrl

Inkl. 4k ænder og modtager, børsteløs motor,
Li-po 11.1v 1800mAh, opladeI simulator og

Modellen er det mest solgte fly i hele verden
og den produæE via Art-Tech under fotskelliqe
navne/logær til mange Sørre fimaer Det er en
perfekt nybegynder model med en 1000Å scale
udseende,
Inkl. Art-Tech 4K sender og modtager, 5380
motor, batteri, lader, simulator og kabel.

kr.)4o(r

ti|bud....,.........1100,-

kabel.

Inkl. Futaba Skysport 4k. og modtaer, ASP/
Magnum 52, propel... komplet kJ,2.7OO

kr.1.5o0,-

Alt undtagen sender/modtaqer.

ki1.187,-

,K*
,

,)i
Vortex (RTF)
Incl. 4k snder og modtager, 7.4v 800 mAh
Li-oo bafte.i, lader, ekstra blade, simulator
kr. 1.25O,og kabel

tD
Walkera 36 6k. (RTF)
Nyt rotorslstem med remkæk til halen.
lnkl. 6k. sender og modtager, gyro, batteri

Fllcor

eo

og lader, ekstra main og tail blade, ekstra
Li-po batteri og træningssæt. kJ.2.125,-

lnrr;

6 kanaler 3D helicopter RTF Incl. 6K Art-Tæh
sender og modtåger, 4 Serer, Art-Tedr Gyro,
LFæ 11.1v 1400 mAh og oplader, børsteløs
motor, Tæningsæt, simulator/kabel.

kr. 2.625,-

Andrc populære wålkera helikopter€
(komplet med snder og modtager/
standard pakke)
Walkera
Walkera
Walkera
Walkera
WalkeG
Walkera

4/4k.
35/6k. (zoom 400)

a
Cssna

Modellen kommer med glas fiber kop,

tilbehør og små

dele

kr.1.15o,-

Andrc ARF flymodeller på lager:

22Dl4k.

kr. 895,kr 1.750,kr. 1.332kn 1.187,-

22Å,/6k.

kt.1.625,-

Cap 232 45-52
Cap 232 67
P-51 Mustang/m.optrækkelig

60/7k

kt.2.250;

Tiger

22El6k.

Fdaba rrS Super FtrUPCll 9/9/{ S3dt1

1a2 46/52 (ARF)

40

kr.

j.

Futaba

53003

Dynam high sæed micrc

sruo

kr,4,200,kr. ffs,kn.55,-

1,1OO,-

kr. 1,100,-

kr.goo,-

Walkera 39. med remtræk

P-51 Mustang EP / 4k. ændtr og modtager,
Børsteløs motor, ECS, U.1v 1250 mAh Li-po

modtager

batteri og lader
Spitfire 61-91/m. optrækkelig

til halen, brstdøs
motor, Li-po batteri og lader, 6 k. sender og
k. 2.490,W.39 + bøsteløs moton
kr 1.500,

Inkl. Futaba 9k. modtags, 4 x 53001 æruær,
batterier til sender/modtager o9 oplads........

(Balsa)

j.

kr. 2.3OO,-

kr. 1.10O,-

3&

Prrrs lnrry
Ind. 4 k. ænder og modtager, børsteløs motot
Li-po 11.1v 1800mAh, oplader, simulator og
kabel.
kr1.999,-

Altundtagensender/modtager

ft,

Tomado 1/8 4x4 m. 21 Vertex (Japånsk
motor), ænder oq modtage(RTR)

kr. 3.70O,-

kn1.350,-

Tilbud til nye kunder: 200kr. ektra rabat plus gratis forsendelse på din
første ordre over 1500 kr. Husk koden KN-001 og brug den ved kassen.
Alle prise er inkl. moms
Pakken kan også afhentes i vores butik. hverdage fra kl. 10:00-17:30. Lørdag fra kl. 10:00-14:00
Bestilling kan ske via vores hjemmeside ww.hobbyfly.coD, per e-mail eller tlf/fax. 4499 8090

Læs mere på: www.hobbyfly.com

TTOBBYFLY

2,
a

præmre
Jørgen Henriksen

fortæller her historien

om den model der indbragte ham 2. præmien

- et spacewalker

ARF byggesæt

-i

RC-redaktionens Ellehammer konkurrence

vinteren 1999 blev NFK kontaktet af Danmarks Flyvemuseum som var under opbi'gning i de gamle støberihaller i Helsingor. \4useet skulle åbne i maj 2000 og Bo
Banq Petersen som var meget aktiv i pro'..<:et med at få udstillingen af de mange
:;::-lrc i\'oo at stå, spurgte om vi ikke havcc ,'. :: rl :: i]n-e med vore indendørs moI

cel--: - :'.:.- :i:r.-. På det tidspunkt var vi
':-c.. e : ::,-

--.:.i l.: lt

t-h,r'e indendørs, efter

a: i'.:..,': --=...i, =: .i cie før'ste store indendrli::l li::.:. l=u- =:.:; : I Gi qanlium i ÅlbOrg.

\l

=:.:: * -,i..: rriet et sted i vores
onr..,t. :.-. -,: j=: ..:: nuligt at flyve
indendor:. .:. .i:: ..:i: :: :.=:(onnrent tilhar'.-ic-

eget

bud at ia ltrr :. .'.: :l'.-..- ' -'..r:- jllr'.
Da Bo havde -r: ::..-,:'.', -::. ..-.re med
de små lette mociel.c: :i:-.-.-: :t:: :.t li
stillede op ti1 museei-< ;r.c..',.,s= , ::-:, llrlO
og viste gæsteme r-ores iærj:::te i.:. Han
foreslog også at vi den 7. na, .!r;,,e .:.:..:..
et fly med museets nngle pa ir_i t. i :.-.r-.
kronprinsen, som åbnede musee:. Soitl

Modelflyvenyt 3-2006

med al anden modelfl)'vning gik det ikke
helt efter planen men alle morede sig ved
at se de små maskiner manøvrere rundt i
halleme. NFK stillede op ved flere forskellige lejligheder på opfordring af Bo, vi optrådte blandt andet med de første indendørs helikoptere i skolemes efterårs- og
vinterferie.
Et år spurgte Bo om vi ikke kunne få et eller andet heliumf,ildt luftskib til at flyve
rundt i påskeugen hvor de havde et tema
om de gamle Zeppelinere og som regel
havde mange bøm på besøg. Bo Kristensen fra NFK og jeg fandt et ballonhylster
på nettet og fik ved hjælp af div. fartregulatore4 mini-motorer og noget depronplade fremstiliet et svævende fartøj som vi
kunne manøvrere med til glæde for de besøgende. Vi blev opsøgt af Helsingør Dagblad som både på forsiden og inde i bladet
lavede en artikel om vores optræden på
museet.
Alt dette førte nl, at Bo fra museet - for ca.
3 år siden - spurgte om jeg ikke kunne tæn-

ke mig at bygge en Ellehammermodel
som på en eller anden måde kunne bringes til at fl1.ve på museet i Ellehammers juL.ilæumsår. Bo sendie mig et kopi af en teg-

ninq som havde været trykt i hobbymagasinet Kæphesten i oktober 1954. Med den

som udgangspunkt og en opmåling af
museets modef lavede jeg mine egne skit-

ser og byggede så en flyver af kulfiberstænger og spilerstof som blev syet på de
sammenlimede stænger. Jeg drejede nogle
hjul og monterede apparatet med det letteste udstyr man kunne få på det tidspunkt. For at spare vægt brugte jeg litiumceller - det var de r-r-rnde celler som lige var
kommet på markedet.
Modellen blev bragt op i Langebjerg Hal1en i Humlebæk hvor vi havde fået flyvetid i en time hver fredag aften fra kl. 21 til
22. Her blev der gjort mange ihærdige forsøg på at få fartøjet til at lette og mange
kloge hoveder i klubben kom med geniale
forslag. Vi flyttede på tyngdepunktet og
ændrede vinklen på motoren, uden resultat. Så skal jeg være helt ærlig kan man ikke være bekendt at kalde det for flyvning,
det var nærmest små hop og kolbøtter. M
forsøgte os også med polflyvning, men
igen uden noget godt resultat. Jeg tog modellen med til museet og viste Bo Bang Petersen resultatet og matte beklage at den
ikke eg"rede sig til at I'ise lrem som et flyvende apparat, hvorefter Bo sagde:
"Det tr da ok, su rtæde du jo til
sntttrtr resttltnt sorrt Ellelnntmer".

11

I 2005 udskrev Modelflyvenyts Rc-redak-

tion en konkurrence hvor der kunne vin'
des præmier i

to klasser. I den ene gialdt

det om at bygge en model af en Ellehammer konstruktion, og i den anden gialdt
det om at lave en model i Ellehammers opfindsomme og innovative ånd. Det var
måske lidt skræmmende at træde i den

store pioners ånd, for der kom ikke mange
deltagere da modellerne skulle udstilles
på de

to store vintertræf i Århus og på

Amager. Men det kan nok være at Johan
Hansen og Ole Dollerup lensens EH

l9l

I

"skrueflyyer" tiltrak sig opmærksomhed.

Og det var ikke kun på grund af sin anseelige størrelse - en rotordiameter på 136
cm og en længde på 185 cm - at modellen
vakte opmærksomhed. Den utraditior-relle

opbygning fik også mange nysgerrige til
at kigge en ekstra gang på modellen og de

mange besynderlige konstruktionsdetaljer. Og var johan eller Ole i nærheden af
helikopteren svarede de beredvilligt på de
mange spørgsmål tilskuerne stillede. RC-

redaktør Poul Møller besøgte de to "genopfindere" i Rungsted og fik historien om
modellen.
Johan Hansen og Ole Dollerup Jensen er i
dag begge pensioniste4, men de har en
lang fælles fortid - først som skolekammerater og senere som kolleger. Johan beskæftigede sig mest med elektronik og
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kommunikationsudsty{, mens Ole arbejdede med mekanik som maskiningeniør.
Johan beskriver ham som en rigtig opfindertype.

I dag er de begge tilknyttet det tekniske

i

Helsingør. Johan viser rundt
hver lørdag, mens Ole arbejder bag kulisseme med forskellige tekniske løsninger.
Ideen om atbygge en helikoptermodel går
nogle år tilbage. Efter at ideen over nogle
måneder havde modnet hos Johan og Ole,
gik de i gang med de mere praktiske detaljer. Selve ideudviklingen foregik i fæl-

museum

lesskab, Johanbrugte meget

tid på at skaf-

fe de forskellige materialer mens Ole tegnede på autocad og fabrikerede stumperne i sit hobbyrum. Her har han på kun 12
m2 hvad der må betegnes som en komplet

lille maskinJabrik- og husets fyr. Da arbejdet var på sit højeste, blev der arbejdet op

til 5 dage om ugen.
Noget af det første der skulle afgøres var
størrelsen på helikopteren. Og den blev
ganske enkelt afgjort af på størrelsen de
rykelhjul der blev brugt til rotorerne. Da

rykelsmeden spurgte hvad de to Mavic
fælge skulle bruges til - og fik svaret "En
helikopter" - rystede han på hovedet. De
80 ekstra eger der er brugt i helikopteren
solgte han dog til en gunstig pris.
Det var ikke kun rykelsmeden der gav rabai, da han hørte om projektet. Mange andre forhandlere af "ting og sager" har foræret stumper - eller solgt dem med rabat når de blev involveret i de mange undersøgelse af materialer der gik forud for indkøbene. Trods rabatter og foræringer løb
udgifteme op til 8417 kr. for den færdige
helikopter. Dertil skal lægges ca. 7000 kr. til
en motor der blev indkøbt, men ikke kunne bruges.

Ud over selve konstruktionen af modellery var der 3 større problemer der skulle
løses.

o
.

o

Rotoreme skulle kunne løfte modellen
Transmissionen skulle få rotorerne til
at køre ca. 300 omdrejninger pr. mi-

nut
En passende motor skulle findes

I Ellehammers model bestod rotorbladene
af plader med en indstillingsvinkel på 13

grader. Ole eksperimenterede med forskellige blade på en opstilling hvor han
med en vægt kunne måle løftet ved de ønskede 300 omdrejninger pr. minut. Forsøgene der foregik med plader bukket i pro-

fiI, plader i profil med ombukket forkant,
symmetriske profiler og endelig plader
med vingeprofil og lukket underside førte
til at de sidstnævnte nu bliver anvendt
med en indstillingsvinkel på 19 grader.
Bladene vejer 220 g, men når rotoren kører

300 omdrejninger trækker de 5 kg i ophængene. Det er dog ikke kun bladene der
løfter. Over stoffet i midten af rotoren er
der undertryk der hjælper med til løftet.
Det ville blive meget svært at lave en kopi
af Ellehammers transmission. Omdrejningstallet skal reduceres fra ca. 3000 omdrejninger til 300 i to trin. Ellehammer
brugte tandhjul med bukkede tænder der
greb ind i hinanden. Det er ikke en særlig
hensigtsmæssig måde, så Ole valgte en
remtrukket gearing. fohan fandt efter meget research nogle runde remme af polykarbonat der er meget stærke - og som kan
loddes sammenl
I første omgang blev en boksermotor købt
i Tyskland, men den var meget svær at styre. Dels var den for kraftig, og dels var den
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Billeder:
TV: Rotorer, meknnik og hjul sonr Ellch.r-.r:
vede

dcrl

tlillederrre hcr til hojre er,r,r Pil(,1-lr.r :;, : :'

gct hvor

cler var stor interesse for

h.lll.' ::

O)c og Johan nr.itte svarc på rrang!'
cletaljernc.

::.'::-

Neclerst er Elleltlmmcrnrotlellrir'
fohans h.rve di1 reclaktoren L.c:,,::.

konkurrcncen.

mri Sc:i:\'sicn1ct.
Et tilfteldigt nrL'JLle incli !'n n',rr.ieiil\'\ eLrilot i et havecelrtel iortL- iil ;i cn l(r--rit's.rt'smotol ble\- kobt mc'd hjem. \itrioretr var
forsvne.t med L).rde sh'rrgktrl.ling oq irækstart, og efter at Ole har.cle haft tlen lidt
under behandling korte den prerfL'11. 3*
dag sidder den i modellen gemt L.ag e'n i
cylindret durnmymotor.
Da problemenle val løst, de rnange ting til
modellen var fundet, alle delene tremstillet og samlet, var det tid iil de første hop.
Der er ikke indbygget nogerl fornrer' [()r'
styring i Ellehamrners helikopter' - Ellehamrner ville selv styre en færdig helikopter med vægtforskydning - så for at holde
styr på modellen er den tøjrct til et bord på'i
en måde så den kan løfte sig, men den kan
ikke flyve til nogen af sidenle. Når disse linier læses har nTodellen \'æret vist for offentligheden på Teknisk Museum og på
Graesteddagen. De to konstmktører har
ikke bcshrttet sig til hvad der skal ske med
rr..rrt-lellen, nrerr nndertegllede redaktør håi.cr- r-le rt.t rlcrr i hurktion en dag.
D,-. ;.:: r:r-.rtr:.1c.r'cnde model opfl4del kra\ cr.i :.. --it]: \,-rrlrLlr]-L'nccl; blcv det hur::a: i'..-,.::.:,-rl i'ri.l€ ktrrrstruktore'lne
Siu.,c ::-=:-...:c:. ir: ::-...; 'f i]{e. iif tefeS59 ipJ 111r;g1.;. I :::.:-:r-'. --,:'.i:: irkc'S\'ært
at \'ælqc Laft-lt-=11:. - - .-... i-\- ttiiritrfctrøg til \ordsiæi1.::i!i i: ::-. -. -... .
fald dt'rr etrc lt .i- :i...:'.i -".:. j .
svær at kolrle s.rmmen

1

des korrstmereLle mo:L\:<: .:..=-.- -:.

ad og shrderet.

rvrvw.tekniskmuseunl.d k
wtvw.rcvengines.com /

\lodcltl\ \ rn\ i 3-2()()()
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Modelflyvenyt i 30 hr
Udviklingen inden for fritflyvning
som beskrevet i Modelflyvenyt

fra 1977 til 2006

Trangen til at gøre status er ikke ny for Modeiflywenyt. Allerede i bladets første nummer kunne man læse en artikel, der hed

"Modeme cirkelsystemer", og som havde
underteksten "om cirkelkroge, katapultudløsninger og meget mere ...."

I anledning af,

at Modelflyvenyt i år er

inde i sin 30. årgang, har redaktionen

besluttet at bladre de tredive årgange
igennem og se, hvordan udviklingen
har været inden for hver af de tre
modelflyvegrene.
Ud over det overraskende i,

at Model-

flyvenyt stadig udkommer - og står
betydeligt stærkere både økonomisk
og redaktionelt end for 30 år siden så kan man vælge

at mene, at det og-

så er overraskende,

at der fortsat er

tre modelflyvegrene - fritflyvning,
linestyring og radiostyring.
For tredive år siden blev Modelflyve-

nyt startet affritflyvere og linestyringsfolk, der frygtede at deres mo-

Jeg skrev den selv optændt af begejstring

over de nye højstartsteknikker for fritfly-

vende svævemodellet, som siden

1969

havde vundet indpas ved de store, inter-

nationale konkurrencer.

I

stedet

for

at

trække svævemodellen i tophøjde og udløse den, kunne man med disse teknikker
lade modellen flt'r's i .itg.t for enden af
højstartslinen - uden at modeller blev ud-

En af grundene til at Modeh-h-r'envt blev
startet i netop1977 val at verdensmesterskabeme for fritflyvende modeller i klasseme FLA, F1B og F1C blev afholdt i Danmark, på Tune luftharryr eller som man insisterede "Københavns Lufthavn, Tune".
I Modelflyvenytnr.4177 kan man iæse et
referat "VM-77 - et fremragende arrar.rgement", som først et stykke inde i teksten
fortællel at vejret på konkurrencens første
dag var historisk dårligt. Heldigvis blev
det bedre og bedre som tiden gik, og sidste
konkurrencedag var dejlig - også fordi det
danske fritflyvnings-es Thomas Køster gik

hen og vandt FlC-konkurrencen

i suve-

løst!

ræn stil. Læs selv Svend Grønlunds referat

Det var ganske enkelt en revoiution for os
fanatiske F1A-flyvere!
Tænk, at man ubesværet (sådan da ...)
kunne holde modellen på linery indtil man
gerne ville have den udløst. Så trak man
hårdt (meget hårdt - op til 4-5 kilos træk i

i

nr.

4

I77 fta side 16.

VM-77 i Danmark logoet fra lvfodelflyvenyt 4/1977

linen) og udløste, hvorefter modellen i
bedste fald lagde sig ind i et snævert spi-

ralstig, hvor den kunne vinde fem til syv
meters højde.

Idag er denne teknik dybt forældet - men
oldtimer-entusiaster kan få gode råd og illustrationer i Modelflyvenytnr.l 177 påside 17-20. På side 21 kan man lære at lave
fjedre - en god ting at kunne, hvis man vil
genskabe datidens cirkelsystemer.

delflyvegrene snart ville forsvinde i

takt med, at radiostyret modelflyvning vandt flere og flere tilhængere.
Sådan er det ikke gået - det har man

I Modelflyvenyt nr. 2179 finder man tegTegning af cirkelsystem fra Modelflyvenyt

1

/ 1977

ning og beskrivelse af Jens B. Kristensens
Wakefield no. 10 - i overskriften kaldet en
"Multi-fu nktions-wakefield".

bl.a. kunnet læse i Modelflyvenyts nu

Det var dengang ganske rer-olutioneren-

snart 30 afsluttede årgange.

model (en fritflyvende gummimotormo-

I

dette nummer har Modelflyvenyts

første redaktør og nuværende fritflyvningsredaktør Per Grunnet kigget
sine gamle blade igennem. Det har gi-

vet anledning af denne artikel.

14

de, at man styrede stiget pa en rr'akefielddel) med timeren, således at man fik omsat
energien fra motor-gummiet mest effektivt til flyvehøjde.
Allerede i 1979 r'ar Jens blandt verdenseliten med en række konkurrenceresultater
helt i top-pen.
Forsiden af \Iodeltt1'r'enyt 6179 prydes
(det er måske ior stærkt et ord) af et usædvanligt par. Det er Thomas Køste(, der står

N{otielf h'r'envt 3-2005
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6r 1979

med urldertegnedes svævemodel "Jazzi-

Mange år før det første nummer af det nu-

over. Sådan blev det i adskillige år derefter

ca". Thomas ser sadan set ganske godt ud,

værende Modeiflyvenyt udkom, udgav
Fritflyvnings-Unionen et hæfte, der beskrev bygning af og flyvning med en frit-

- at der i nr. 5 eller 6 i årgangen var en

men modellen ser gammel og slidt ud,
hvilket ikke er helt tilfældigt. Det var den!
Historien bag billedet et at Thomas ved
VM i Californien L979 vandt F1A-klassery
idet han "proxy-fløl'min model (ikke den
afbildede, men en nyere udgave, der hedder "Cirkeline"). Dengang var reglerne, at
man selv skulle bygge sine modeller - og at
man kunne få en anden til at flyve med
dem, hvis man selv var forhindret i at deltage i konkurrencen. \len det t'.rr moclellens ejer - i dette tilkelcle mis - dcr delirrs,
selvom det harde arbejde Lrlev lavei af proxy-flyveren.
Proxl-reglen r-ar ældgammel - fra ticlen
før termiksøgningen blev afgørende for
konkurrencemes udfald - og man havde
ikke haft problemer med reglen tidligere.
Men det fik man nu - ikke mirrdst Thomas
og jeg, som begge havde det lidt underligt
med Thomas'sejr.
Thomas fordi han - som jeg - vidste, at det
først og frernmest var hans præstatiorr, der
gar. sejren. Og yeg af ftrldstændig samme
grund - at jeg sr.rrtes Thor.nas var derr rigtige verdensmester.

Det blev iaktisk sLrrten p.1 clen storste re-

volution i fritt-h-r-rring i de
ter

\M

>erresie 30 ar. Ef-

79 stillede Danm.rrk icrrslaq

i

FAI

om at ophær.e "seh'bvgger-reqlen , on1 at
man selv skal bygge sine mtrdeller -\.Sumentationen va4 at det heller ikie er ic'nnisketcherery der vinder i tenni.-c - cjet er
ham som bruger ketcheren.
Der skulle gå over 10 år før seh'br.ggerrcglen blev ophævet, men idag er det helt almindeligt at købe færdigbyggede fritt'lvr'ningsmodeller.

flyvende svævemodel.
I Modelflyvenyt3l80 blev teksten af dette
hæfte skrevet om og forsynet med nye og
bedre tegningeq, således at alle med bladet
i hånden kunne bygge den lille A1-svævemodel "Sus".
Og den blev bygget i hobetal i de fritflyv-

ningsklubbe4

der fortsat eksisterede i

19S0.

\

iL'r1

rt't

sammcnsmellninqen af \ Iodelt-lr'i'e-

oq RC-UniL)nens nlcdlcm:L.lad "RC hr-

formation" \'ec-l siarren.:f arg.rng

1951,

blev bladet meget storre og tik orsa en

Lre-

ty'deiig større mængde annoncer.

De mange sider gav mr,rlighed ior at opbygge en litterær "modeltlyt'e-genre" lange, anekdote$'ldte konkurrencereferater.

Et af de første eksempler herpå er mit eget
referat fra VM for fritflyvende i Burgos,

Spanien i981. En skandaløs konkurrence
af mange årsageq, men ikke mindst fordi
vinderen af F1B-konkurrencen Lothar Dciring fra Vesttyskland (det var dengang ...)
blev overfaldet og brutalt slået ned af
spansk politi uden for et af de hotelleq,
hr.or deltagerne boede. Afsnit fra referatet
biev oversat til (skole)engelsk og aftrykt,
sa beskrivelsen af begivenhederne kom
mrrdt til modelflyvere verden over.
I \loclelflvvenyt5/82 tog man konsekvensen .ri de lange referater fra de store, internationale konkurrencer. Fra side 19 til 30
bler. disse .-samlet i en sektiory som man efter behag kr.rrrne fordybe sig i eller springe

kon-

kurrencesektion i bladet.

Modelflyvenyt

1

I 82bød på et 20-siders te-

ma om fritflyvende indendørsmodeller.
Forfatteren var Modelflyvenyts flittigste
medarbejder igennem tiderne - Jørgen
Korsgaard. Jørgen har skrevet artikler i
Modelflyvenyt igemem stort set alle 30 år
og har desuden leveret hundleder eller tusinder tekniske tegninger i super-kvalitet!
Jørgen havde sat sig tilbundsgående ind

i

bygning af og flyvning med de såkaldte
F1D-modellet, der dengang havde et ret
enkelt legelsæt: Spændvidden måtte ikke
overskride 65 cm og \'ægten uden motor
skulle r'ære mindst 1 gram!

\lan trol

at c'tet er logn - men den er god
nok. \'lodelleme l'h'r.er i store haller (hvis
man kan finde sadanne), og n.ran kurure
opnå flyvetider på knap en time! med en

gummimoto4, der I'ar snoet ca. 2.000
gange og drev en stor, mikrofilmbekiædt
propel.

Ray Monks med model fra

\lodelth lcnr': I l95l
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F1C-tinrereu fra Modelflyverrvt 3/82

I

Modelflyvenyt nr. 3/82 slos

Tl.romas

Køster til igen mecl introduktitrnen .ri ver-

dens første elekkoniske iin'rer til lritt'I1'rningsmodeller. Thomas' f.rrste timer var
udviklet til FiC-nrodeller, l-n-or timeren
skulle sh're motorlobetiden, haleplanets
vinkelændring lr.r motorlobet til gliddet,
siderorets ditto og endelig termikbremsen
efter max-l-lvr-etid.
Et ambitiost projekt, der sideløbende blev
udliklet til en F1A-time4, som blev produceret i mange hundrede eksemplare4, og

som stadig anvendes verden over. Man
kan læse om F1A-timeren i nr. 4 I 82.

En af de bedste danske F1A-flyvere i

Pt'r Gnrnnet (tt,,) oS AnSc ltri Vandtl

J'ør

Jly-o.ff'at ocd ltøsfkLl*urranct 2 i 7981.

"Dct d skøtilItllot ot rltyrtt," .ftnlæll('t Per - o{ llcttltldu til nndtlluttt.
- Ptr's cr .frn 1977 og |tæru 1t'a,g nf cngnng nt haxt li,qget ude 3 ntinttlu.
Foto og billecltekst fra Modehll,venyt

1

Aagc's nrodt'l cr.fli rtnsflslr.flof lryggri

/85

1980'eme varAage Westermann, der mere
systematisk end de andre danske svævemodelflyvere gennemtænkte såvel model-

ler som flyveteknik.
I nr. 1 / 85 lykkedes det at få Aage til at skrive om sine modelle{, der i en lang periode

kon-stant vandt de danske fritflyvningskonkurrencer.

Aage fik ikke den intemationale succes,
som han fortjente - en knæskade satte ham
ud af spillef da han var på toppen og var
et godt bud på en kommende Europa- eller verdensmester.

kom vi frem til 1985 - og dermed bladets
første otte-ni årgange. Der er mange tilbage, men den nuværende chefredaktør har

Så

betinget sig, at artiklen ikke bliver for lang,
så jeg stopper her.
Gå selv på opdagelse i de gamle og knap
så gamie blade. Der er masser af læsestof,
minder; oplevelser på de mange tusinde
sider. Og ingen er tvunget til "kun" at læse
om dn modelflvvegren.
Sidste ilh.rstration er fra m.6186. En tegning sendt af Christian Manly, der på bedste vis illustrerer Modelflyvenyts største
problem i de første 10-12 år. Det er blevet

4

&
t{EN

, 3EC

FonsllfiERDlGrHdDELFLyvEtrfi ER IKKE
KOH}4 ET E}I}NU !

Hvad dårlig samvittighed kan føre til

.....

Chr. Manly fra Nordvestjydsk RC Klub sendte os for nylig et brev med en stor stak modelflyvevittighedstegninger og skrev, at tegningerne var lavet for at dulme den dårlige samvittighed han havde over ikke at have leveret artikler til bladet. Thk Christian
du skal ikke have dårlig samvittighed længere .... Og læserne kan glæde sig til at se tegningerne her i blader.

bedre, meget bedre siden dengang!
Per Gnrnnet
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Fra Modeltlyvenyt
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I 1.986

Moclolfh'tttlt
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Sgper

Z,ogm"
gik det ellers

Torsdagen før Comet-træffct i Dr.-:grrr, abner jeg min mail. Der er tr.r niaii i:a Elcctric

trimklik på senderery og

Flight Equipment. Det var Jen clc: spurgte
om jeg havde l1,st til at teslc .ienne model
for dem. Min før'ste t.rnke r'.-lr "tlei r-ar da
et utrolig dnmt spr.rrg:mai'. sa jeg skrev
straks tilbage til Tarr "T.\. t-L'i r-il ieg nreget
geme".

Havde sat udslaget helt op på senderen fra
starten, men det var dog lige i overkanten
på krængeroen-re. Der blev skruet lidt ned
for udslagene, og nu fløj den ganske udmærket i den måske lidt kraftige vind til
den rnodel. Modellen blev til slut sat stille

der ud af.

ned
Så

kom modellen:

i

med Jan om den. Da jeg var kommet hjem
blev modellen straks pakket ud. Det sa jo
rigtig fint ud. Modellen var i lu'ert fald
pænere end de tidligere Zoom-modeller
sorn Hacker har lavet. Byggeriet gik straks
i gang.
Rigtig fint byggesæt:
Først tjekkede jeg om alle delene var der.
Det var de, det var godt. Modellen tog ca.

en aften at samle uden udstyr. Tingene
passer fint sammel'I, og bliver bare lirnet

sneen, om batteriet blev pillet fra.

Konklusion:

har senere fået fløjet nogle flere ture
med modellen, og kan i hvert fald konstatere at det er en rigtig fed model, som også
er utrolig flot i luften, når man tænker på

Jeg

at det er en

"skum-dims"

Modellen er nem at flyve, og er god til bå-

de 3D-fl1wning og kunstflywning. Motoren er rigtig god til modellen, da der er
masser af kraftoverskud fil hoveq, og andre lodrette manøvre.

Alt i alt en rigtig fed park-flyer.
Emil Bentserr
ov-2702, EFK87

med Cyano, og varmelim et par enkelte
steder. Først blev vingerne samlet, og de
medfølgende 2 pianotråde blev limet rred i
en rille jeg skar i vingen. Dereiter blev
kroppen samlet, og fik de 2 pianoiråde
skåret ned og limet, og derefter blev vinge
og krop limet sammen. Der blev lige målt
at vingen sad lige på, og så fik den ellers
lidt varmelim. Så blev højderor monteret,
hvilket gik helt fint og nemt, men så kom
sideroret. Dette var ikke nemt. Der skal
sidde iire stk. kiler med hul i. To i sideroret

i kroppen.

Ned igennem hulleme

skal der så stikJ<es en pianohåd igennem.
Her har man næstcn brug for fire hænder,
da de:r slei ikke kun-rre glide igennem hulleme. Jeg :murie Lrianotråden ind i stearin,
og nu gik dei le:lc're. St..rrtede med at sætte pontoneme D: i:rlm Lrn krbes separat)
da der la sne uderitrr. D;gen efter kom udstyret sa pa. De: 69 kur c:. 1.5 iime, og så
var den ellers t-ln'eklar.
Den første

Her er modellen på vej op i den blå himmc'I. Der
er fint med kraft i motore'n til lodrette manovrc!

Dejlig flyver!

Til Con.ret-træftet om sondagen fik jeg så
modellen ucller-eret, og fik en lille snak

o.q to

så

flyvetur:

.
.
.
.
.

ses motoren. En PJS 900

"'3D". Dcn passer

rigtig godt i demre model.
IJcr strr jeg mt'd moclellen lisc inden den får sin

jomfnrttrr

Godt og nemt bvggesæt
God bvggevejledning
Fl)'r'er godt
Er rigtig flot i luften
Nem at lave flyveklar

Ting der kunne gøres bedre:

.
.
.

Kulfiberstænger i stedet for pianotråd
Højderor i EPP skum
Ror forbindelsen på sideroret er svær
at få til at virke ordentligt

Ir*r"
Motor:

PJS 900

Batterier:
Servoe'r:

Kokam 1250 3s1p
2 stk. Graupner

"3D"

C-261 i halen, og

Batteriet fik en liile hurtig tur F.r i;i!,rcn.
og så gik det ellers ai sted ned i.r Li,rrr€ir
bag mit hus.
Først tog jeg lige et par billedev.

Det kan jeg godt lide ved modellen:

Her

1'rg

s.r hL

1 stk. Graupner C-2081
Tmm Easy 18
\1o.1i.rgcr: SchulzeA435
,-:,'r..: APC 10x-1,7 slow

li..gulitor:

den ellers gas. Nææ, den t1øj jo! Et par

Morlelflyvcnyt 3-2006

T7

En fiffe føgb o0 s 6 er etn(ng.

.

.

Graupner Bo 209 Monsun

Da tt

oq r.

Pyhhh der er varmt her i øster-r, r'induerne
i hallen står åbne, og der liggel hrsindvis
af rnine dobbeltgærrgele rundt i lokalet,

Nu har vi stået her samme sted i flere dage, og pludselig kan vi uaerke at vi bliver
flyttet igen, lyden er underlig rnen vi kommer ind sammen med en masse andre
kasser. Lyden af en dør der bliver lukkct,

vinger og kroppe blivel lir-net salrmLrrl,
andre bliver beklædt og sa kan je-g sc ucle
for enden af båndet, at i'i blivel l.rgt i kasser. Jeg forstår' ikke hvad iolk sist'r, men
de snakker mcget, og 1r'der meget unge.
Nu el tiden kommet til at ics skal pralilis'g
i mir-r kasse, først blivcl alle r-ninc tlcle pakket i plastposcr', og blir er tali opr, s.r jeg ved
at alle kolrr-rrcr rncd. Teg nra r'ær'e et iint
fly, så godt som jeg L'lir er L.chrncllet.

DA tr
Hcr i min morke ka:.t, krll
rnasse ai r.rrine

jdlJ hørc en

ltnncr iigqc i clcrcs

kasser
får ryn-

og sveder', noglt'snarkel rrm at c-le
kcr i huden .rf .rt Iigqc tic.r. 1eS kigger r.red

af rrig seli, og :\'nt.i nu .rlligr'r'el jeg ser
ganske pæn r-rcl. \Ien .iel r'r' :\'n-rt at se i

det her tnorkc. Pltiri:ciiq n':tcr vi helt
vildt, r'i blii'c.r th i:ct. Hnrm, gad vide
hvor r'i skal hr.u?

,

I
f.rLu

en stor tung metaldør måske som den på
de containere jeg har hørt rædselshistorier
om. Der er rnørkt og fugtigt og der er ikke
rneget plads.

Dq

6t

Nøjjj, hvor det gyrrger her hvor vi er ntt.
Godt vi er forsvarligt pakket og stuvet
sammen herinde i mørket. Tiden cr lang,
jeg er bange for at min fine kasse bliver
mast.

Da zlt
ligger vi helt stille, Jeg har vist sovet.
Men føler efte4 og jo jeg er stadig hel og
Så

intakt overalt. Jeg kan høre etr masse larm,
store skibe der tuder i hornene, kraner der
arbejde4 maend der råber. Det lyder som
om her er meget travlt. Uhhh nu blivel vi
løftet sikken dct gynger. *Bump* vi står
helt stille nu. Kan høre at der blivcl snakket udenfor "Wohin" er der en dcr siger...

"Claupne4 Kirchheim" blivtr tlel. .r:r'.:
Orv.. vi skal til Craupner, r.i er ilcre ..ic:.
gl;eder os kan jeg høre. Glaupner :r.:r' :::
\,;eret nævnt nede på fablikkerr. >trr: .i
godt og fint sted at komme lrc'r'.

Dq

z4,z

M bliver endrru enganl t}-:ivl :',.r'. :ii

en

plads, hcr k.rn jeg hrrrc eir -:r -c Fr.:r':cr.
'
Jets og ikke nrindst de iro...:..:r.ic Hclikoptere. De el slemlirc .i. l:.-;..,',.:ere, dt
tror de er de bedstc L..rr. i.,r'.i. .ir. ikke har'
vingeq, men kan ilvr e .r-ii:.'i e,. -\i1e snakkel i mrrrrden p.r ir;r:.li:-;.:r. rie : cr:\.tlt crt

allt :ige:. \

hør'e hvad

1c.:',

c';lclh.rrrden kan

jeg adskille stcnlm!.mL-. lcg kan hore en
mcget li'lle stcmme tler siger "storebror" til
rnig. Et .-urdet sictl fra kan jcg hore en d),b

stemme del og-.a siger at han er en Mousun. Tihi vi er lru tre fra voles iamilie samlet her, det er faktisk rigtig lrvgseligi. Jeg er
så den mellemste i familien. Del er endnu
en Monsun, min mindste bror som ikke er'
stor nok til en "rigtig" motot men kun må

flyve med optrækkelig gumrnimotor.

Så

jeg er den næststørste r-rd af fire.

D.Arot
og en ar.rdcn bliver san-rlct op og lagt i
crr kasse sonr Lrlivcr pakkct og lukket til
nted tap.r-. Srk";..'n c: liv dct hcr, r-non alclriq
det i.tr.rt rr:.ir I 5l:r: :., ri--L : c: 11 -it lt.ic

Je.g

r1.ii'

t!'g se-r tilbage på hvad jeg har r'ærc.i

ti!is.1i f(rr. \'Iin n1,e ejer tager delene ai nrig
L)Lr LrE

studerer mig lidt overfladisk. Alle

mirre clelc som er pakkct i poser bliver der
kigeet pa, men han ser tilfreds ud. Samme
.rf1sn bliver jeg taget rned til en af min nye
ejers verrrrer og de kigger mig meget grun-

digt efter. De snakker orn en enkelt dårlig
limning ved udskæringen til motorens udstødnir-rg. Hrmpf de skal da ikke stå og kri
tisele rnig. Men så snakker de om, at med
lidt epoxy så vil der være lukket af for olie
og br;endstof så det ikke ødelægger mig
med tiden. Hmmm se det r,ar en anden
snak han vil mig jo det bedste. Mine smådele bliver diskuteret. De snakkel om at
Graupner'har lagt nye dele med, sikkert
fordi det er bedre end det der originalt var
pakket med. Så det er åbenbart positivt at

I il tlrkoration ni c{,\\ l. \ r .i, : .. :'::
mecl. Rigtig gocl idc, cl.r

-- "( 'j-:.rl'(.

m.rn:.: r: -:.....: :-:

rrierne til at passe santmcrr mecl

-:: f-r li-

kror:.n

de har produktudviklet mig. "Hjtrlkåberne er ikke malet" kommenterer de..

DA tCt
24. februar 2005: Jeg el nu tilbage i rnit
kommende hjem. Sar.rtmenrned mig el der
lagt en vejledning, som skal få min nye ejer til at f.i det bedste ud af mig. Når jeg kigger lidt mcd "over skulderen" kan jeg se at
det er en ældre vejledr.ring, for de skmer
del er vist .rt den nvc ejel skal sætte i, de

Dcsvr-rre kan de ikke'hclt fø)ge con'lcts konturer
Me:r vcd at skære;lctl .rn skarp kniv i rvrrkerne,
kan man få ct ganskc pænt resultat.

ER jo s.rt

i r-r-rig. Det sanrne er de st;r:nger
n,:d iqL.llneni k|op'Jen og url i :l1t-leivl. \:. rlcrr cir.r n.r.r ri.l \';:l-c en iortlci ior

jc,J h:rI

i-lll-. --.i .lul- rl ll'.-llr'll-u -:: --l\ C. i.'g llrt:'.'l' .ti

bil. Der blir tr -:r,......- . :
ikke hror dCi c'r. \ 1-: r: .
de at se det nlc ::c.i. rr

ver pakket

r-rd

: ::'. -: ::'. a : l'-.i lc i r'll'. t'... l-e ;:', -l ll,l.. if elr'
::'-..- '-;i. ,..i ::tt:t::trr:!r: Lij:-l-li: c,.tr']. \len
l',:

,i

-..:

i r.i'l'i.-.t:..

-

lijr i-nlicr ir.:;r n..k rrgs.r url ai. S.rmrne

.lag ier jc'g
tiib.rsr..

D4llt
i;.:'

til tlvet, ligger klar til nrorr-

ltx'ai

\len

::-.r.r_ DSw

bart videre ud i landet.

februar 2006: Først orn aftenen gad har-r
Men der fik den også hele
irnen. Jeg fik en fin firetakter i snnden,
han kaldte den en OS 52.. så fik jeg liv i
-iroppen i form af et par servoer fra egct
23.

rocle r.ned mig.

Oq tlr
Nu står der en og snakker mc,i u. ,-::r.i:::

vil have penge for at .rt'lcr c:. r-.rt. -: j
bliver meget skuffci, t.lget nrcri :.: : r::'-:og

set ja det kalder de det. Jeg li.r,-:-:

:.'

:irma, rrogle digitale

standardsen,oer.

.:-.

Samt en arrden, noget med FU... og err 3001

hel nat. Tænk sig, at der e1 in cier i.- :-.:.-,le for mig, jeg må virkelig \rærc nrrl.: -.::-

ril gassen. Ude i mine vinger fik jeg et par
:r.na HS 81 servoe4 jeg kan næsten iRrearærke at der sidder noget demde, r-le cr

ligt.

meget lette

Dq lst

L.lan

23. februar 2006: Endelig bliver jcq

irer-:.:

og kommer Lld at køre en kort trrr'. Erti.-t:
bliver der åbnet for den store kas:e j..; ,r:ger i. Hurtigt blivel låget til nrin eqer.
^.-,.se åbnet. Jeg ser lys for før'ste gang i li:r.l

tid og kigger ned af mig selr'... mit skin.-l cr
en li1le smule rynkef egentlig ikke n.rc.i.i

lvodolfh venvt

iL)nr cr 1)rL.d

i.t,:!.

i.r hr'L- nrin spænc1r'idde
det er oss..l dct eneste han gidcr.rt gore ved n.rig clen dag.

nic.

Så skal jeg pakkcs ned

\l.lrircnrr

3-2{106

-

dejligt. Jeg fik finne og h..rle-

rlonteref lige pludselig lignede

leg

en fin flyver. Min ejer har gjolt en del for at
jeg skal se fin ud. Han siger at han ikkc. kan

irrrdrage at en motor rager ud i siden p.r ei

r.nodelfly Så han hal vendt motolftnlclament, boret nye huller i mig, så nu hænger'
rroto1el1 med topperr r-redad. Han merrer
ikke det giver problerne4 "det har virket i

19

andre fly, så det gør det også i dig" siger
han.

Oq ttr
lik
hiulkåbea motorcorvl. Ait

2. februar 2006: Det var dagen hvor jeg

tilpasset canopy,
sammen ting hvor han ikke rodede så meget ved mig. Men kun ved de enkelte dele.
Mit canopy fik først en tynd tapestrimmel
i sort, og blev derefter dækket at med Tamiya afdækningstape, og malet hvid. Des-

værre løb noget af den hvide maling ind
under den sorte,slreg; -sa det er kdt øv. Men
han har lovet at lave det pænt på et tidspunkt. Det hele bler- sat på mig, og se ...
NU ligner jeg en - nej nu ER jeg en rigtig fin
flywemaskine. Han snakker også om en
skalaopdatering af mig dvs. at jeg bliver
endnu mere fin og rigtig at se på. Han siger at det fortjener jeg. Jeg synes jo at han
har ret.

Oq

Csz

februar 2006: Da han alligevel kom tidligt hjem fra arbejde, fik jeg monteret klistermærker. Han Iød faktisk helt tilfreds
med dem, sagde at det var rart at de havde kigget på forbilledet da de lavede dem

28.

- jeg tager det som ros. Dog er han lidt utilfreds med de gule "Monsun" mærkeq, de
er for store siger han, det vil jeg nu nok give ham ret i . Han siger at han har set billeder af mig på noget han kalder "Intemettet", og der er navnet mindre. Han sad også og kiggede et andet sted på Internettet,
og så en film af en af mine brødre, som
havde fået en El-motor installeret. Ja han
sad og rystede på hovedet, og kritiserede
lyden. Næeee siger han: "Du kommer til at
lyde HELT rigtigt med den fine firetakter
du har fået". Bare det snart bliver tid for
prøveflyrming, jeg glæder mig helt vildt.

aq t&
marts 2006: I dag har han skilt mig ad, og
ordnet en masse ting, min firewall er ble1.

vet beskvttet mod brændstof, han har lavet en lin 2100 mAh 4 cellers strømpakke
til mig, sat en kontakt i mig, lagt ledninger
til sen-oer pænt, og modtageren er sat fast.
Alle sen'oer er justeret så jeg har helt lige
roq, og fået det lavet så mine ror kan bevæge sig med de udslag som de skal kunne.
Endelig er der noget med at jeg skal afbalanceres, så jeg er til at flyve med.

oa

cn

2. marts 2006: Jeg blev vendt om på hovedet og lagt på et sjovt statirt som kun støttede på mine vinger. "75mm fra forkant"

mumlede han noget om, Uhhh jeg stod
næsten på hovedet. Efter at han lagde
1Ogram bly ude i halen på mig, så lå jeg
helt lige igen. Imens jeg lå he4 kunne jeg så
drømme om at det måske var sådan at flyve. Mine sæder bliver først monteret når

sa jeg fløj helt lige, det var
vist ikke meget der skulle gøres ved mig.

fik han justeret,

Efter et par runcier hvor jeg lige blev prøvet af, tog han gassen af og lod mig flyve
meget langsomt. Faktisk prør.ede han at
give mig mere og mere hoiderol, for at provokere mig tii et eller andei. \,fen. HA! nej da, det er ikke noget for mig at vippe
rundf jeg flyver bare lige ud. Sa ville han
prøve lidt kunsiflyvning men ogsa det er
jeg ligeglad med, jeg gør som ieg får besked på. Under første tua gik min motor i
stå, så jeg skulle nødlandes. Men hihi det
er jo så nemt som ingenting, jeg landede
bare helt stille og roligt som om jeg aldrig

havde prøvet andet. Så fik jeg mere
brændstof på og fik en tur mere. Denne
gang med lidt over halv gas i starten, og

han har fundet den rigtige måde at lave
nogle sikkerhedsseler. De skal nemlig

der kom jeg i luften på en mere anstændig
måde, for så fin en flyver som mig. Jeg kan
rigtig godt lide at være i luften, D6r kan jeg

monteres på sædeme før at sædeme bliver
sat i. Instrumentpanelet er også limet på

nemlig se det hele lidt oppefra. Her føler
jeg virkelig at jeg er noget. De næste par

plads, men kun rent midlertidigt. Da der
skal laves et nyt og pænere til mig. Så nu
står jeg her og venter kun på at sneen kommer væk, og at det bliver godt flyvevejr.
For så skal vi lære hinanden rigtigt at kende, og derefter skal vi åbenbart deltage i
noget "klubskala". Det lyder ret sjovt, så
jeg venter spændt. Jeg skal naturligvis nok
fortsætte min dagbog når jeg har fløjet
med i en konkurrence eller flere. Min ejer
mener at jeg nok skal klare den ret godf og
jeg er sikker på at han får ret.

landinger blev naturligvis også på asfal-

Dqrv
12. marts 2006: Endelig

ten. Dejligt at få lov at rulle ordentligt i stedet for at hænge i græs og sne.
På vejen hjem, snakkede han om at jeg nok
skulle kunne gøre mig godt i en klubskalakonkurrence. Hvor detjo kun er flyvningen der tæller. famen hov... jeg vil også kigges på jeg vil vise at jeg er en fin flywer.
Måske han får øjnene op for migogptØvet

i "populærskala". Men i første omgang vil jeg vende tilbage når jeg har været med i min første konkurrence. Min ejer
vender tilbage med en artikel om at gøre
mig endnu pænere end jeg
mig

"t

kom dagery hvor

jeg endelig skulle startes op ude på pladsen i noget der hedder GRCC, et ret stort
sted. Sikken en ære at få lov at starte fra asfaltbanen, men intet er vel godt nok for
mig. Selvom vinden var mere fra siderL
end den var lige i min spinner. Så mente
han at det kunne jeg sagtens klare. Motoren snurrede lys-

tigt, og jeg fik en
fin plads for enden afbanen.

Wruuuum...

iå

,On

, ,,-

www.avionic.dk
www.graupner.de

Skala:

1:5,3

Vægt:

2538g (tom tank) iflg. Graupner

vil den veje ca.28009 flyveklar
Motor:

OS 52 FS - Propel 30x15

Servoer:

Side og højderor Graupner 8077

Servo:

Gas F 3001

Servo:

Krængeror HS 81 MC

ØJ,

det gik hurtigt,
på den halve ba-

wvl'w.rc-skalaflv.dk

nelængde var jeg

i

luften. Huuuj

det gk hurtigt
rundt, jeg ville

God fotoside med Monsun:
www.rc-network.de / magazin / artikel-O3
I arr-03-0066 I art-03-0066-00.html

geme læne mig

lidt til højre, og

stikke

næsen

nedad. Men det

I
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Min Streetfighter
I(ir-n r\nrle rsen lrar scrrclt en lillc hilscn til
r.eciakliorrcrr lnct'l lirlt iotos .tf sin str-r.t t-

Kim hal oss.i mor-rtclct sicleror nrccl hjr-rl,
oq foltælle r .rt rlet Lr.rlc e r noget rlcl r irker.

iicl:icr. l--i l. Sortr rlct k.rt

I'r'eegensli.rbcrnc cr vcl crl i qerc forbctl let
r etl ai lran fllvcr sin sirectiightci'nrt'ci jitlt

ses,

har Kinr kæ-

.lr.t tlr,rl (.:tr)ittt,

lci litli t,,"

inr.ttitrns,

F

I

i alt cl han slad ior ior derr lille rvar'
bird. \rlotorcn cr cn Ik.l'us -.onr nrcd 2 I-ipo 710 nr.\h. trækker cn SrJ.7 prirprcl.
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Hvad er nu det for noget?

Endnu en tre-bogstavsforkortelse? Har vi ikke nok af dem?

lo - det har vi vel - men altså lige denne her også! 0g det betyder
lnteressen Gemeinschaft Grosssegler

sa:

.

0g hvem henvender dette sig så til?
Til alle som holder af at flyve med svævemodeller, idet alle som betragter
sig som storsvævepiloter også betragtes som sådanne! 0g hvad er det så

for noget - endnu en organisation? Nej-det er det ikke!

Oprindelsen til IGG fortaber sig i-\lpeme,
hvor Østrigeme og frem frrr alt Schrreizerne syntes at et interesseiællesskab for dem
som fløj med store sr'ær'emocleller kunne
være en god ting. \lan kunne mødes og

udveksle eriaringer.

\lan

kurure flyve

sammen med hinanden og man behøvede
iKie at beskæftige sig med konkurrencer. I
det hele taget kunne man hygge sig med
sine modeller og hinanden.

Det gjorde man så! Efterhånden er der så
rundt omkring dannet grupper, som flyver sammen og hygger sig, laver samlinger hvor man beundrer sine kammeraters
fly bliver slæbt op af nogle, som primært
interesserer sig for det. (En kæmpe fordel
for os andre!) Og man kan beskæftige sig
med de ting, der er karakteristiske for modelflyvere som deltagere i et træf!

Her

i Norden

findes der IGG-grupper i

Norge og Sverige (w'ir.w.iggnorge.com og
wwwigg-sverige.se).
Og disse grupper mødes så nogle gange
om året på dertil egnede flyvepladser.
Såvel "Åileberg" i Sverige (det nationale
svæveflyvecenter) som "Starmoen" i \orge (det nationale svær,eflyvecenter) bliver
åbnet for os ved passende lejligheder med
alt hvad det indebærer af hangarfaciliteter,
overnatningsmulighedea forplejningsmu-

ligheder og hvad modelflyvere ellers kigger efter i festligt og hyggeligt 1ag.
Vore samlinger varer llormalt2-7 dage, og
der er altid kvalificerede kammeratel som
medbringer velkvalificerede slæbefly i ri-

ret med optrækkelige hjul - fuldt instmmenterede cockpits - korrekt påklædte pi-

gelige maengder.
Vi ( jeg har tilsluttet mig den svenske gruppe ) betaler 100 sv.kr. om året for opretholdelse af hjemrneside4, som er vort kommunikationstbrllm, og dertil et beskedent
tilskud pr samling til slæbefly og -piloter.

anvendes også i nogen udstrækning.
Det er noget af syn at se den gamle nordiske F3A - mester og TOC - deltager Benny
Kjellgren eksercere sin 5 m " FOX " i det
højere "skoleridt" - det kan jeg godt garan-

Ioter og andet tingel-tangel, men flot er det
og veludført tiliige.

Kunstflyvning med skalamodelsvævefly

terel

Eldrevne modeller ses også, den
Ang. slæbefly

Det er sjældent at møde motorer under 8o
ccm, og der er da også en monsterslæber
med en 425 ccm i-cr4indret stjemernotor.
Svævemodellerne har spændvidder fra
1100 mm og op til ca. 7000 mm, og r.i ser
også Blue Phoenix og lignende modeller.
Svævemodellernes overvejende mængde

mest

specielle er en ca. 6300 mm "ETA" med
ind- og udtrækkelig el-motor. Denne model kan jordstarte selv! Og påstås at ligne
sit fullsizeforbillede indtil bevidstløshed.
Dens vinger flekser ganske meget, men
det gør forbilledets vinger altså også, de er
ganske smalle.
Første gang jeg var på Ålleberg var der i alt

er modeller med spændvidder fra 3500
mm til 4500 mm.

40 piloter med sammenlagt 97

Fælles for de fleste af modellerne eL at det

oplevelse.
De 2 siæbepiloter med hver sit fly foretog
tilsammen ca. 170 flyslæb på denne nævn-

er hel eller halvskalamodellet, eller at de
har et forbillede fra fullsize svævplansverdenen.

Væglmæssigt beftnder modelleme sig
mellem ca. 600 gram og op til den maximalt tilladelige vægt i det aktuelle land.
En stor del af svævemodellerne er udsty-

hvilke der var

7 slæbefly.

modelfly af

Det er noget af en

te rveekend

Startlinien er åben hele dageru og der staries i den rækkefølge som de forskellige piloter kommer til start i, og op det går! Der
er blot 6t slæbefly i luften ad gangen.

Slæbefly WILCA
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Noget der er meget godt, er det at seh-rr:rr
det er en flok erfame "bisser", der rleli.:q.,:
- ja så er der altså briefing hr-er nr..ri..r
hvor hver lille teknisk og geogr.rris.i .ie:-:-je bliver defineret, og hereiter har.r -:.: :nestegørende personel sig .-ri r.::.. D;-:
overlades ikke noget til tiliæleiiql.:.=el

Der benyttes selvfølgelie ::ci-..!::i<:rmet og der er altid etr ir.i-.-:..-.--.lji=: :
gang'
Og jeg har ved de 3 ICC-.1::.-:r jc:<ii<r
jeg har deltaget i, ikke ..':::.::-rri iritc,mæssigheder.

Hos mange modelt'lr''..:. =: :.: :.-r. ;lt'it1
ønskeligt at t-h'r-e kr-:trur:C:ttC:l\1-ning,

selvom dette d.-r

..:.: na:

charme.
F3 I (FAl-Lretegnei.-- ior

il

sin

iLriLrssale

slæb - ntrk en 3.

D.: der jo ikke er tale om konkurrence::kiviic-t, lbregår hele arrangementet i en

neget aislappet atmosfære og i et meget
r.enligt og hyggeligt miljø.
I de sidste par år har RC-unionen gjort det
iettere for os at deltage i sådanne træf ved
ai betale forsikringsgebyret. Det er en ab:olut behagelighed, når man er folkepensionist. Det fortsætter forhåbentligt?
i Danmark er der pt. ikke nogen IGG, men
maske på sigt?

,,.

Der er dog en del svævemodeller her til
lands, som benyttes både til spil- ,\øbe-,
hand- og slæbestart, og det er normalt muligt at være mere end 6n person i en bil.
Findes der rådighed over 6n eller evt. totasboxe kan en udflugt som den skitserede gøres for menneskepenge. Og som
nævnt i indledningen: Den som iøler sig
som storsvævepilot - ja han / hun er det

bogstavsiorkcrrtel>el) h.-:r kr)rlkurrenceregler i regelsættet, men i IGG har vi ikke
anvendt clet, og der er da vist heller ikke
planer derom.
Så det er altså ren hyggeflyvning vi snak-

er at

ker om.

ler og med de modeltypeq, som vi har

Ang. det hyggeprægede

Vi holder selvfølgelig en fællesspisning
(hvor gør man ikke det?) og et fast indslag
er Ame med sin harmonika (da Ame er
svensker hedder det vel egentlig "dragspei").

Det r'æsentligste ved vor modelflyvning
t1r,r1'g

modelflyvning med de model-

mest l)/st til atbeskæftige os med, og den

form er så een af de mangfoldige mulighedeq, som er til r,'or rådig-

l.rer skitserede

hed.

Og det er altså den som jeg pt. har mest
lyst til.

Et fast nummer som alle deltagere synger

med på er '/op og se om vingerne bær "!

sition.

Det lyder absolut

seerpreeget, jeg har i
hvert fald aldrig hørt noget lignende.
At deltage i disse excesser koster egentlig
blot en færge- eller brobillet til Norge eller

DUO DISCUS med røgr.tketter under st.rrt efter
WILGA.

ogsa!

Ønsker 6n eller anden nogle informationer
af denne eller hin art er jeg gerne til dispo-

Dette sidste er i øvrigt også noget af en oplevelse!

r*-r-

Ora et labor.r
HLD-O\'-99r11

krtcrirrr tr.: ir-r;.:lr-

DLO

CRL\,\L

9

&K

8 B.

DISCLS

Tlf.: 56 -13 it 7S
E-mail: hkdcr,mail.dk

Sverige.
Selve turen koster derudover ca. det samme som til et træf i den anden ende af vort
eget land, jeg kan anbefale at prøve en deitagelse.

\lLrdflllt

\t.n\

I i. ir\16

Or.: er labor.t Lretvder "Bed og arbejd!"
og er et g.tnlnelt munke valgsptog.

ZJ

Kvartskala

fra Graupner

Sukhol SU3 I
Af Peter Bejerholm, AMC

|eg har ved flere lejligheder set modeller af
Sukhoi's kunstflyvere og altid syntes at de
fløj utroligt godt samtidig med at jeg godt

Efter vi kom hjem fra Samsø gik jeg i gang
med at kigge i Graupners katalog og på
deres hjemmeside, men desværre var net-

kan lide den runde krop de har pga. den
store stjememotor der trækker den. Forrige soruner var Ole Jensen og jeg inviteret

op den udgave af Sukhoi'en udgået til fordel for en ny der var 10 cm. større i spændvidde. Efter at have konsulteret Søren hos
Avionic måtte jeg erkende at den nye udgave kostede kr. 5.500,- og ikke var nær så

til et skalatræf på Samsø hvor Torbery en af
de lokale piloter, fløj med en Sukhoi SU31
med ca. 2 meter spændvidde fra Graupner. Det var lige størrelsen der duede. Torben havde faktisk to af dem. Den han fløj
med var udstyret med en OS BGX (35 cc
totakts metanol) og så en der var udstyret
med OS fem rylindrede stjememotor. Det
er faktisk den motor modellen er designet
til af en af de gamle kunstflyve ikoner:
Haruro Pretbrer. Modellen er udført med
glasfiberkrop med fine panellinier og nitter. Vingeme og højderor er lavet med balsabeklædte skumkemer.

skalarigtig som den gamle, da panellinier
og nitter var sparet \'æk. Til gengæld harde den fået kulfiberunderstel og alle ror
hængslet med "Elastoflaps", en slag gummifuge i hele rorets længde. Alt i alt gik jeg
fra projektet ogbeglmdte atkigge på et lidt
større altemativer i træ fra Glen's Model i
Skotland og fra Pete Tindale i England
som havde en SU26MX på samme størrelse og byggemetode som Graupners.
Glenis byggesæt af Sukhoi'en var imidlertid under rebearbejdning (Hvilket den stadig er). Efteråret gik og jeg begyndte at
bygge på etbyggesæt til en 2 m Funtana så
der skete ikke rigtigt mere.

Omkring juletid 2004-2005 var der pludselig en fra Varde der annoncerede et af de
gamle Graupner Sukhoi byggesæt på RC
unionens brugtbørs. Han havde haft byggesættet liggende et par år uden at have
påbegyndt det. Der udover havde han en
helt ny femrylindret OS methanol motor
til salg som modellen var designet til. Han
havde indset at han aldrig blev så god til at
t-lvve at han kunne tumle Sukhoi'en og
han derfor r.iile holde sig til højvingede Pi-

per Cup typer. Motoren var jeg nu ikke
interesseret i, da jeg ikke synes den yder
nok i forhold til vægten. Efter en lang snak
i telefonen blev vi enige om atjeg skulle give kr.2.50Q- for modellen og da han allige-

vel skulle på familiebesøg

i

Ebeltoft ville

han komme forbi og aflevere den hos mig.
Da han og familien ankom, kunne jeg godt
forstå at han lige skulle have " go" fra familien for at tage modellen med i bilen - Det
var en herre-stor kasse og ungeme på bagsædet havde

i hvert fald ikke den plads

som de plejede i bilen. Vi fik abnei r.-:::..:r.
samlnen og tjekkede at alt \'al <trrit .ir..
skr-rlle være. Dethele viste sig ai i
=:r - --.:form, sånu varjeg aliigevelLrL.r c: ;.: . . ke)ige ejer af den model :trnl :c i --- -lig havdc haft i tar-Lkerne.

Når nu manhar modeller-r i .:-;r -- _ :- '. _-l
del en lang pl'occs nrr.i . : ::. : .._
medfø)gende tegnirr.:, '', '-- -'. . -.
'
cowl osv, hvol nr.::: .' ., - -. -- '

matrvil gribeplq'.,..lokuseret p,r .r: ti. :' rl

..- -_ .--

__..

* -:-. -.
relscrrir'.r3i.. i :..- :--i.-r-.-_ .--

berrzirr rttotor. .:.:

-

m.tS.CL.l.,-:'-t-: -'
..--t:il'.--..:
barc skal irrrr:> -ir:- -r:-..: -t:r
\Ll\LlL:.r:-:.:--.
ti1 :Ll

c;.

..:

D:r.::. --..:..:::. ll

ri

-'.

:r-

.:-:.:-:::.i:

cc it.-lr i...e:

me-

t rlr>. :l'..n pi.-.. ilen lauge sl.rg1ænde r ille clei ruesie.-if iolrsh'kket skulle -skæres ud
-sa

den blev droppet. Desuden

har den i lighed med ZDZ og 3W motorer.ne, karbllratoren til at stikke bagud, hvilket ikke var smart da det ville blive meget

vanskeligt at komme til at justere på karburatoren tned den montage der var mu-

ligt p.r Sukhoi'en. Efter mange over-vejelser faldt valget på Titan Zenoah ZG45
som passede rigtigt fint inden for cowlet
da der kun skulle laves et lille hul til tændrørshætten. Desudcrr har Toni Clark, som
tilpasser Titan r.notoreme til modelflyvebrug, et righoldigt r-rdvals i fturdamenter
og propelmonterinscr i iorskellige længder så det el nemt ai fa nrtrtorcn til at passe til lige nøjagtig der.r nrLrrlel -som den skal
sidde i. Jeg r-algte jeq .:: sol.e et Easystart
system med til moiorcll. Easvstalt cr et
kredsløLr der kol.lcs :;. i':a et stik under
start af motorclt. I k:e .i:l'ri.er cr der batte-

rier der forslrre: lrJrtrl.n: iæncling

og
som forskvde r i;:.n.ti:-l:-:.i-':ilnktet til det
punkt hr.or del r.: r:i:..-..::-,tl -irrmpressiory

hvilket forhirrrlrr.: :-.i-i,r:r . -..: "s1å bagud". N;tr rttoltri€i-r r..l:.I -:-:....-.It: kredsløbCt Og 1111ri1r'. -- :-. j.':1.--.:.:i:t,: t,rSCr
over. Efier litli r,,:... ::-:t-.-:-.it]ir. nt€d
Toni Clark blei j.: ...::--::-. :: .r: -Lirlsh're
motoren med ressrr:lt:

r.,'.

.: ::- - :--.:r. skttl-

le havde "Unlinriic.i ---:::. -^

..-., ltttl
i-: : I l:::oror

en total vægt på ornkr-i::::
og stumper til kmmmer i.-:-. :.::-.: :-.->iili
hos Kmmscheid i T\'skl.rn.i .--r-. ::-- j.-:cerer en lang række forskellige :::-:-: .--.*re

dæmpere. Da jeg r,'ar lidt ncr,.... :-': '..rmeudviklingen fra ressororer :---,:---.. ::..
jeg først at placere det nncler rr.t l-::.

hvilket er praktisk fol kølinqtil

r-.:j

:-. -

stemt ikke ser skalarigtigt ud. Efrr.r ..r: :- -..., t
leget lidt med udformningerr af kni;-rr:r-.c-

l\

Jodelfl

'.i ^.rpisigle og placere
:!::a'iLriet inde i kloppen
: :: :arqe for at der kom:-r: :..rk luft igennem til at
. .,-- :r:rl. Under somme:..:- ::a:ntodel træf I Br"an-

-.: :. :.1 et godt lad fra en
: : :-.. Hrrlstelrro - Han
-- l: :r-. ::-ttrcir-l hvol harr
- j: r.-,c: -r: tinf et t-nater' :i rr, .:- ..::.:,:ir-ri:'lg iil
: --r,- --: . - :--:-'.i: .-;t-,
---- -.:.: .-- -. -.: .-:'
---:-..---.-

--' - - I . :'i--:.

-

ge

ai cou'let,

til at løbe
iiirde.r kroppen, måtte

r'cir irrr at fa den

:::.i

.-.'-'
\.::tI

t

;:

--.-:-.

r. ll-. --

-'

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

"r

r.

...---

fllcfl ikr< :'i;r -: .:::: ..: :.
or-ngitelseme. Ieg irar .ierfor viklet rnit ressoror sa det
kun er de sidste 150-200

rnm hvor vanrlen afgives.
Eftersom det er bagved
radiogrejet så regner jeg
med at det vil blive ledt ud
gennem de tre huller som
jeg har lavet bagerst i bun-

Modtager/sen'obrædt med chokerservo. Under batteripakken

ses

dct isolercde ressorør.

den af kroppen til udkast af
udstødning og ventilation. Eftersom cockpitbunden er lavet af ABSplast og derfor
smelter nernt, har jeg placeret on/ off kontakten til radiogrejet på servobrættet, så
jeg er sikker på at jeg husker at få luftet ud
i flyet efter hver flyvning.

Flyet er som tidligere nævnt med glasfiberkrop og balsabeklædte vinger på
sknmkerner. For at få en ensartet finish
over hele flyet besluttede jeg at beklæde
vinger og højderol med 49 g glasfiben'ærog epoxy. Det er ikke det letteste metode

hverken rnht. vægt eller ar.bejdsproces,
men det kan give en utroligt flot linish.
Der skulle ikke laves panellinier og nitter
på vingerne da de på ftill-size flr'r'ercn er
støbt af kompositmaterialer. Sammen nrec-l
modellen var der leveret nogle hærrgsler :.i
en type hvor der både i vinge og lor skr,rlle
limes et glasfibersstykke med hr-rl i. Icleen
er så at en 3 mm kulpind skal g.i hele vejen igerurern roret, i rorets længde s.t rlci
udgør hængslet. Torben på Samso kunrrt
forteelle mig at han skiftede kulpindcn r-rd
efter maks. 10 ture, da der så allerede var
slidt riller i den som medførte slør. Besh-rtningen var derfol nem - Bortset fra sideroret, hvor det ikke var til at ændre pga. dct
.tobte glasfiber sidero4, så blev de medler ercdc hængsler lagt til side til fordel ior

de velkendte Robart stifthængsler

i

de

kraftige 5 mm versionen.

Indvendigt i modellen blev der heller ikke
anvelldt meget af det medleverede udstyr.
Befæstigelse af understel er traditionelt et

ømt pur.rkt i mange modeller. Sukhoi'en
var da heller ikke nogen undtagelse, da
det var Lraseret på noget "Liteply" som
samtidig skul1e fungere som tankholder limobrskottet. Det var slet ikke no-

ge bag

set ieg ktulre brr-rge og da jeg har.de en fornemmr.lse ai .rt jeg ville fa problemer med
nok r'æqt i næsen kunne jeg ligeså godt
L.r gqe clet godt og stabilt. En anden ting er

a; hr is et r-rnderstei der stikker ind

i en

sl.rsiil.crkrop vrides om, kan det blive meqci s\'ært at udføre en reparation der er til
.ri holdc ud at se på. Min løsning gik på at

jeg indføjede en vandretliggende 4 mm
kn'tlsiinerplade som løber fra motorskotiet og 100 mm bag understellet. Kassen
som understelsbenene stikker ind i blev
omr.iklet med glasfiberbånd som så igen
blev støbt fast på krydsfinerpladen. Hele
herligl-reden blev derefter støbt fast med

epoxy og glasfiber indvendigt i kroppen
mod sider og motorskot. På denne måde
vil kræfterne blive overført ti1 hele kropperl så det nu er undelstelsbenene der er
det svage led. Efter at jeg havde lavet den-

\'\ cnyt 3-2006
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ne ændring var Torben uheldig og lave en
hård landing under et træf i Filskov hvor

det viste sig at jeg havde set helt rigtigt i
denne ændring. Torbens understel blev
vredet bagud og pga. kassekonstruktionen kun var limet sammen, åbnede den
sig og fik afstivninger i Liteply til knækhe
helt sammen. Heldigvis for Torben så bler'
skaden på kroppen ikke større end den
kunne repareres og kamufleres lidt. Indvendigt har Torben nu kopieret min losning og haft flere gode flyvninger s€nere,
hvor der ikke har været nogen svagheder
selv om modellen er blevet sat lidt hardt.
Brændstoftanken var lra Graupners side
tænkt til at blive placeret umiddelbart bag
ved motorskottet, men eltersom en benzinmotor ikke har problemer med at suge
brændstof til sig srnes jeg det var bedre at
placere tanken Lige på tyngdepunktet (En

benzinmotor har en indbygget pumpe i
karburatoren.). Eftersom vingerøret sider
lige i tyngdepunktet var det nærliggende
at lave et krydsfinerstativ til tanken som så
blev limet fast på det yderrør hvori vingerøret bliver stukket igennem. Da der var
god plads besluttede jeg at montere en 1 liter tank. Det er vist mere end rigeligt iflg.

en af mine klubkammerater der flyver
med samme motor.
Graupner ioreslog godt nok at der kunne
antendes en sen/o til hvert højderor og at

placere dem på det indvendige servobråedt. At anvende to servoer tog jeg som
en :eh-tblge, men leg ville hellere have mere direkte kontakt med højderorene ved at
placere servoeme i halen så trækstaengerne blev meget kortere. På Funtanaen som
jeg byggede sidste vinter anvendte jeg
nogle digitale 5,5 kg Hitec midi størrelse
servoe4 som jeg også synes kunne passe til
derure model. Første tanke var at nedfælle
dem i selve højderors finnen. Efter at jeg
lidt forsigtigt havde skåret lidt i balsaery

opdagede

jeg at der 1å kulfiberfor-

stærkninger under. Det turde jeg ikke at
skære i. Derfor var det ikke en farbar vej.
Løsningen blev at bygge en lille hylde indvendigt i kroppen lige foran højderorsfinnen, som de to servoer kunne ligge på således at kun toppen med rorhomet stikker
ud. Servoerne skrues fastudefra så skruehovedeme er også synlige. På den måde
vil der kun være et kulrør på ca. 14 cm
mellem servo og rorhom. Siderorsservoen
placeres under cockpittet på et servobrædt

som også tjener

som holder
Motomontage.
Stikket foroven er tilslutning til Easystart systemet.

af

modtage4, gasl
chokerservo og
batteripakke.
Trækket til sideroret udføres med
Pull-Pull træk
med wirer.
Graupner foreskrev athalehjulet

skulle være uden

træk fra

servo/

men på basis af

mine

erfaringer

fra Funtanaen synes jeg også det
skulle ændres. Jeg
overvejede at
montere en separat servo, hvilket
ville glve den
komfort at sideror
og halehjul kunne

mikses efter behag på radioen.
Plads og vægt afgjorde at jeg mon-

hammel på halehjulet. Pga. de mange wirer og ledninger som løber bagud i kroppen var valget af stavantenne nernt. Jeg
har haft rigtig god erfaring med denne løs.i.g på Funtanaen og der er vel også en
grund til at alle jet-folkene anvender det.

Hvordan skulle modellen så se ud udvendigt efter alle disse mere tekniske betragtninger? Eftersom alt udvendig nu var
glasfibeq, så skulle den selvfølgelig også
sprøjtemales med tokomponent autolak.
jeg har tidligere trukket noget på Ole Toft
Jensens kunnen ud i denne discipliry men
malerarbejdet på denne model blev så omfattende at jeg hellere måtte komme i gang
med at lære det selv. Jeg skal ærligt indrømme at det kræver lidt mod at beglmde
på det - Hvis der kommer for lidt maling
på, så kommer der "appelsinhud" og hvis
der kommer for meget giver det løbere -

Ingen af delene ser specielt godt ud, så det
er bare om at holde sig imellem disse to

yderpunkter!
For at komme i gang kørte jeg til "Onkel
Harald" og for kr. 1.30O- erhvervede jeg
kompresso4, sprøjtepistol med ekstra dyse, slange og åndedrætsvæm efter Oles
råd. Det er intet mindre end imponerende
at alt det kan erhverves for så lille et beløb.
Anderledes var det med indkøbet at maling! Ole havde rådet mig til at handle
autolakhos Farvebasenpå Nørre A116 i Århus. De er villige til at tage sig tid til at
blande de rigtige farvel, også selvom det
kuner små mængder der skalbruges. Netop at de sælger ned til enlliter af hver farve er godt med de priser som lak koster.
Uden på nogen måde at købe stort ind, så
løb maling op i lidt mere end det udstyr jeg
havde investeret i hos Harald Nyborg. Om
resultatet er blevet godt vil jeg overlade til
andre at bedømme, men af en debutant at
være så er jeg selv rimeligt godt tilfreds.
Det skal for øvrigt nævrres at jeg maler i
min garage med åben dør. Når en komponent er malet, så bæres den straks ned i
kælderen til hærdning. Det krær.er svag
vind og at temperaturen minimum er oppe på omkring 15 grader for at malingen
bliver til at styre. Er det koldere hærder
malingen ikke og så er chancen for løbere
meget større. Jeg har malet pa et par af
sonunerens mest \-arme og stille dage
hvilket desværre' gik udor.er et par oplagte flyvedage.

terede et par sepa-

rate wirer

med
fjedre fra siderors

servoen

til

et

Når leg besluiler mig for hvordan en flyver skal se ud sa r'ægter det altid meget om
det er til at se hvordan den vender i luften.

I
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På Internet siden www.airliners.re: i::.
man finde masser af gode billede: :: --:--size flyvere. Her fandt jeg en en{e-i\ S-rhoi som var sponseret af Hori: --: >--=
var overvejen de rcd, dog hr :: r; -r.t=r--den af vingerne. Den \'år tlo: r::- jr < l
luften og ikke for vanskeiir :: ::::.= :.': =:.
begyndeq, men hvordan sk::--= .e: :: ::: i

de Honda reklamer? E:.

:-

--tL,LLrl,

-::a11::-i:.9 og
:::---=ej igen er
:r..:.:eret, så kom:r.: det meget

spændende

blik hvor

øje-

man

tinder ud af hvor
h'ngdepunktet

--::--:-::.i

nl
Honda Danmark gav n'.:i -\.':.::r: -. ieres

ligger. På Sukhoi'-

marketingsafdelins. \1.: ;=:- :riælp tik
jeg password til ei
'.:--:::: :: ce:es hjemmeside som \-ar .\?:e=.: :1 joumalister
mm. Her kunne de! !io','.r.Laades logoer og
andre reklame masker. men kun som bitmaps. Bitmaps er iir: nok hvis det skal anvendes i en ari-riilel som f.eks. en test af
en Honda t'il. rnen når nogle at reklamerne på i1n'eren skai op på 70-80 cm så er
oplosning alt for darlig. Endnu en opringning til Honda etterfulgt af en mail med
nogle billeder af modellery gav nu adgang
til både deres reklamebureau og password
til den europæiske Honda hjemmeside.
Her var der bid, for på denne side kunne
der downloades den type plotfiler som reklamebureauer anvender. Derure type kan
skaleres ligeså stort op som man ønske4
da de er baseret på vektorgrafik. En gammel bekendt fra min "skydefortid" som er
inden for reklamebrancen hjalp mig både
med at få mærkeme skåret ud og monteret
på modellen.

en havde jeg nok

en ide om at jeg
skulle have noget
vægt i snuden for
at få

tyngdepunk-

tet til at ligge efter

Graupners anvis-

ninger (For

en

gangs skyld tulg-

te j"g

faktisk
Graupners anvisninger.). Årsugert

var at jeg havde
anbragt de to høj-

derorsservoer i
hale og at det

lange

ressorør

strakte sig helt til

bagkant af cock-

Et

kik ind i cockpittet

pittet. Da jeg fik

modellen op at
balancere på et par stolebery viste sig da
også at der skulle lidt over et halvt kilo i
næsen for at kompensere. Først var min

På en skalafl)'ver må man ikke springe

tanke at de dabare skulle placeres indven-

over at få monteret en ordentlig pilot i
cockpittet. Hos Pitch skala i Viborg købte
jeg en /,skala civil pilot fra Pete's pilot i
England. Egentlig er Sukhoien 1/-skala,
men cockpittet kan ikke rumme en pilot af
den størrelse uden at det kommer ti1 at se

digt i cowlet! Men hvis man fastgor et
halvt kilo bly på noget rimeligt h-nd glasfiber og laver en lidt hard landing sa r-ille
dei kunne odelægge con'letl Losning blev
ai jeg erstaitede det line aluminiumssh'kke mellen no:oren r-rg spinderen med et i
jem som jeg fik
drejet så den
passede med
den vægt der
skulle til.

mærkeligt ud.
Instrumentbord
fremstillede ieg
af nogle instrumenter som jeg
købte hos Avionic og kunstfll'
veprogrammet
som sidder på

instrumentbordet fandt jeg på
Intemettet,
hvor det sad på

nogle

Screen-

Data pa modellen:
::i-:
ji:
-.1-:
. ::::

1.1.':-:
l:. :=

:i:

_ _-f
.\

- .: ;ri.l.

Ecnzrrr

]]:-:: ZG{i

med ressorør

lh. :.r l.ladet eller 20x10 tre bladet
I ir:-=.::.:::- -j: :=:r I r Fut:ba 59202 (7 kg)
I .---.
,{si2l5\4c (5,5 kg)
| ,. __.
I S';.r.,---r.. : '.-: 1::1"1:\lG (13 kg)
Il'"''G.,- .-' .. - - : -.^. (lrtrtl
:,' ::: t^iqDl PC\l
| \Io.i;::.:
: -:.. Cll 'rt{1000nrAh)
I Battet',

dumps fra Microsofts flyvesimulator. Styregrej og pilotens seler t jei- -lvirket af småting som blev købt i den lLi-i:le sybutik og fundet i rodekassen.
Når en model er færdigmalet og udsh-ret i
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kunstflyver med moderate rorud-

slag. Mht.
det

til

Easystart systemet så virker

rigtig fomuftigt og har været en fomøj-

else at anvende

indtil nu.

fekt på motorery men det la-

ver en stormodel ikke sendt op

følgelig

lidt

svinghjulsef-

der ikke

til

påvirke

dens

at

villighed til at
tage omdrei
ninger hurtigt

nok. Vægten er
helt optimalt placeret længst ude i snuden
og selvfølgelig meget solidt fastgjort på
denne måde.

en skala

Desværre var min stormodelskontrolant
(Det er også Ole!) på campingtur denne
weekend, for efter en rækkeviddetest og
flere taxiture var modellen faktisk klar til
at få sin luftdåb. Men uden kontrollant bli-

Det giver selv-

r-11

Inden sæsonen 2005 gik på hæld havde jeg
Sukhoi'en med på flyvepiadsen og fik den
støjmålt hvilket var en positiv oplevelse.
Med den to bladede 22x10 Menz propel
r-ar den under 90 dB, så med den planlagte tre bladede 20x10 propel bliver det jo en
hel "e1-t-ln'er". Mht. porver er der masserl
Helt i tråd med Toni Clark's råd så kan den
uden problem løfte sin egen vægt og mere
til, men nu er det ikke en 3D modef men

første

gang, sådan er regleme bare! Det var nu
bare ærgerligt, for det viste sig at blive den
sidste dag med godt flyvevejr i det efterår.
Nu må sæsonen der står for døren vise om
Sukhoi'en lever op til mine fon'entningerne og anstrengelser og om jeg så er i stand
til at tumle Sukhoi'en bedre end dens oprindelige ejer mente han i'ille blive, hvilket
jeg selvfølgelig stærkt håber på.

27

I
I

BL-400t4Dt6Dt8D

Permax

Børsteløse motorer

Multiplex har sendt 3 børsteløse motorer i
4OO-størrelsen på markedet. De har henholdsvis 4,6 og 8 vindinger. Alle motoreme
har samme mål og monteringshuller som
de konventionelle 400 motorer og kan i fle-

re tilfælde direkte erstatte en sådan motor.
Motoreme leveres med 3,2 og 23 mm aksler og leveres med en lille pose med skruer

og stik og krympeflex. Alle motoreme er
udstyret med neod)'mmagneteq der tåler
høje temperafurer. Motortemperaturen
bør dog aldrig overskride 90 gr. C, og det

propel. Motoren kan anvendes safiunen
med 6-10 NiCd/MH eller 2-3 Lipo celler
(med de højeste antal celler kun sammen
med gear). Med etkontinuerligt forbrugpå
15-30 A og et maks. forbrug (30 s) på 35 A
kan der hives 350 W gennem den 74 g lette
motor. Med en typisk effektivitet på 75'/o
giver det ca. 260 W - nok til at give en 1 kg
tung model kraft nok til at flyve fuld kunst-

lfrning.

mellem 12 og 25 A - kortvarigt 30 A. Motoren kan bruges i en fan, en helikopter eller
sammen med et gear.
Med 8 vindinger er omdrejningstallet 2500

pr. V. Celletaltet er 6-12Ntxxl2-4 LiPo.
Strømforbruget anbefales mellem 10 og 20
A (kortvarigt 25 A). Motoren kan anvendes
med direkte træk i mindre motormodeller
og i helikoptere.

100

Mens disse linier skrives sidder en BL-

anbefales at driftstemperaturen holdes på
ca. 60 gr. Det kan måles med et optisk digi-

W/kg er nok til at lette fra jorden og fl1we
150 W/kg er passende til mild akrobatisk

talt termometeq men "følemetoden' kan

flyvning og mere en 200 W/kg er passende

også anvendes. Rør ved motoren med en
finger. Motoren må godt føles varm efter

til fuld akrobatisk flyu.i.g. På Multiplex
hjemmeside er der et link til et kalkulatorprogram der viser omdrejningstal strømforbrug mm. for deres motorer sat sammen
med forskellige gear, akkuer og propeller.
Disse oplysninger giver et godt billede af
hvilke sammensætringer der passer til forskellige modeller. Desuden kan man sikre
sig at motor og akku ikke overbelastes :
trækker for mange A.

40018D i en Minimag. Motoren har en 7x3
propel monteret og trækker fint den 720 g
tunge model op i luften og rundt på himlen. Strømforbruget med 2 LiPoer er 20 A,

brug men ikke mere end man kan holde
ud at røre ved den i Iængere tid. Det er altid en god ide at sørge for luftkøling omkring elmotorer.
Tiods ydre lighed er der stor forskel på de
tre motorer.

De

tre motorer

Med 4 vindinger snuner motoren

5200

omdrejninger i minuttet pr. V og er beregnet til en fan eller sammen med et gear og

28

Multiplex tommelfingerregler siger at

Med 6 vindinger er omdrejningstallet 3400
pr. V. Celletallet er det samme som for /4
motoren. Strømforbruget bør ligge

hvilket giver 106 W "på propellen" - svarende til 147 tN pr. kg. Da Minimagen fint
letter fra selv en langhåret græsplæne og
både rulleq, looper og flr'r'er på ryggen
(hvilket dog ikke er paradedisciplinen) må

Multiplex tommelfingerregler siges at være rimelig godt ramt - det må kunne kaldes
mild akrobatisk flnning. Der vil kunne
skrues lidt op for vdelsen ved at sætte en
større propel på motoren, men ekstra brug
af strømmen ibrkorter fllwetiden. Den er
med blandet t-l1n'ning - hvor fuld "gas"
kun bruges kortvarigt - 12-14 minutter.
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Motorelue er fi'a lvlultipler p.r'lr--., r., .,udsalgsplis herhjer.nr.ne r.il i..-':.. . .---.r..'.den af kr. 500.

ALDRIG:

.

:...i

.' r'11 ehrotor ad
: :ric rroget kommc ind i motoren

a

Trække

a

Regulator
En p.rsst'rtde regrrl,rttrr ti; .i. ''
ge af nrotorerne el r'lcr-r vi::r '.1, : :. :r:

27,der kan korrtirrrrr'r-I.::
35 A koltvariqt. Rc'tri'.,.

'. '."- - --

.r-

bare! Prist'rt cr'-.-.: ::. ': . . BEC-en - der- t'r u: . . ,.:.:r '-': i:r:eqreret i
regulatore n rltr .:'. u:.:: --r.,::', :il nrorltage r

L.rcle rnotoren blive over'90 i;r'. varrn

hiindtcre den strøm der sendcs igennem dcr-r
a

Benytte en skadet r-notor

a

Smøre motoren med sprayolie
Forbinde nlotoren direkte med cn ak-

o

ku
for.n eller ved siden af en roterende plopel

celler. Brtrg.'r'r:r.rir

i:r

ii-1(r

\irr

celler/4

Lipoer skal nr.-lu ..rii.n rlu. tleu rode lednins
til modtagtrcn og i src.elet bmgr'cn modtagelakku.

ALTID:

.

Sør'ge

Sørge for at ledningeme ira akku til
motor er så kortc. sorn mufigt

.

Tjekkc at alting fnngerer indcrr flyv-

skiiver derfiir denne fotokonkurrence...
,:.,:

:Send

o Menneske

og model

Nok den sværeste katgori ...
Modelflyveren og modelflyet
på sammebillede -og tilmed et
godt billedel Svært? Ja, for v!,,,,
taler ve1 om "in action' ikke

bare poseren foran kameraet

Lade motoren køle af til "lråndlun"

med flyet under

nrcllem flyvninger'

fol at "gaspinden" står på afbruclt inden en akku tilsluttcs
Folvente at en nrotor altid kan gå i
gang når err akku er tilsh-rttet - fx
grundet en radioforstyrrelse
Tjek motorfunktionen uden propel
før c'rr rnodel bnrges før'ste gang og
sØrg for at den roterer den ligtige vej.

dit be&ii6 skud il€n eller flere

af disse tre kategorier:

nir-rg

arllen.

,,:,

Sørge

ofit senere.
er-r

for at en akku er ftrldt opladet

.

Permax BL-400/4D motoren er stillet til rådighecl hos en pilot der er ved at byggc en
fanmodcl. Den kommer vi til at hørc mere

urotorclnes r.ejledning gives

p]&liagtefterlde,gode skud ... og ucl-

incicn den tilsluttes

Regulatolen har en storelrr-or der: kan
håndtele 37 A (45 A).

I

Modelflyvenyts redaktion er igen

Stå

-..::- -'-.:--::.:- = lllikrtlsc'rvoer

i-ii'\:'.., i.

.:. Enr,;e> cier -se1r'oel mcrl ho;:.::-.-::ri.,:5iii.l \clr cler tilsluttes
fra -l:cn r.el lc.l i cu,l..r'rii I scr'\'oe1'\'ed 10
mecl fr.r

Fotokonkurrence

Blugc en regulator der ikke kan
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række

lli::

hvorfor det er så herligt at være modelllyver i en klub. Billedet kan også være fra et stævne, arraigement eller en som-

gode rarl, og de er altid \'ærd at gentage.

merlej{, så længe det illustrerer
det p;ode kh.rblir'.

\/i1 man læse mere or-n Vultiplex ploduk-

tel k.rn nran pcl iirr-rraets h jcrlnresidc
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.-rLj-
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Den hyggeligste kategori ...
Vi søger og vil præmiere det
:I
billede:l:i:a'År bedsir:' tillustreref :l;:,:

.

I Iuften
Den hurtige kategori ...
Her gælder det om at være
hurtig på aftrækkeren og fange
det flotte skud af et modelfly i
luften - og helst sådan at man
kan se.,,g* der el,1pf9 om .g.!,,,t,,
modlefly:bg ikke dtiiiigtigt fly: l::::::

Billeder kan være papirbilledeg dias
eter dlgitab:ailhder (digiJale billeder dog i rniitimum 300:dpi).
På med vantel og ud med kamera6t!
Der er indsendelsesfrist 20. oktober
2tD6. Mere om prænderrre og hvor
du skal sende dine billeder hen i
iiæste numiriår.

Marianne Pedersen
Redaktøi:t

\ I()rielll\ \ rn\ t i-1ll(16
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HYPERION

Y

K-54"4oe"3DErectric

Flemming l{ielsen fra Dronninglund har
samlet og fløjet med denne model. Og ikke

hvilket gør transporten af den meget nemmere. Vingeme er samlet over et vingerør
i kulfiber.

nok med det. Han deler også sine erfaringer med Modelflyvenyts læsere i denne artikel.

Sammen med modellen leveres en meget

udførlig samleanvisning med mange illustrative billedel hvilket gør det relativt

Elflyvning er ikke længere kun for "nørder"!

Ja, overskriften har sin berettigelse!
Hyperion leverer nu et combosæt der
indeholder model motol, motorfundament og regulator. Monter tingene og du
har en model der bare flyver. Det som
Hyperion nu levere4 er det samme som
nogle af de større seriøse hobbyforhandlere har anvist på deres hjemmesider gennem flere år. Sættilbud hvor der er et forslag til en model motor og regulatorsammensætning. Desuden leveres modellen med alle nødvendige fittings i en fornuftig kvalitet.
Modellen kom i en pakke med posten flot
pakket ind. Modellen er produceret i fjemøsten" og er udført i en meget flot kvalitet.
G8 timers samlearbejde og modellen er

flyveklar. Modellen er med stikvingeq,

w3a,
/:/

t
o.,.Å
30

Samling af modellen

nemt at samle modellen. På RC-unionens
forum har jeg oprettet en tråd,
hvor der ligger billeder og erfaringsudveksling om derrre
model.
Canopy er monteret inkl. kabinelås når man modtager
modellen. Ligeledes er islagsmøtrikkeme til montage af
det medfølgende motorfun-

dament montere!

terer en meget let motor på modellery bør
man nøjes med en servo til højderoret.
Herefter monterede jeg rorhom. Fittingssættet indeholdt rorhom i en god kvalitet
plastik. En forbedring af byggesættet kunne være at levere rorhom i glasfibeq, ligesom topmodel gør til deres modeller. Jeg
udskiftede linkene til metallink, da det
lykkedes mig at ødelægge et af de medfølgende plastlink. Om det enkelte link var
defekt eller om de generelt er af en
dårlig kvalitet har jeg ikke under-

således

det er et rninimum af arbejde

der skal udføres på modellen. Der medfølger et flot
malet cowl.

Vingeme monteres

ind

gen-

nem kropssiden" så filmen væk på kroppen der hvor vingen skulle monteres på
kroppen. jeg lavede et lille overlæg og
varmede det fast på kanten af kropssiderl
med et foliejem.
Fittingssættet indeholder bl.a. CA hængsler i en kraftig kvalitet. Jeg limede hængsleme i, og endelig en modef hvor rorene er
udformet således de kan give et fomuftigt
udslag hvis man ønsker at anvende modellen til 3D flyuning. Jeg monterede rorene så der er ca.'r{-1mm luft mellem ror og
planer. Rorene var hurtigt monteret. Inden
højderoret monteret skal man lige huske
at montere haleplanet. Filmen blev skåret
væk på kroppen hvor haleplanet skulle
monteres. Haleplanet blev prøvemonteret,
og jeg flugtede vinger og haleplan. Det
passede i første hug. Herefter var der tid til
at lave krydsmåI, mellem vinge, haleplan
og krop. Tingene blev justeret så målene
passede inden-for 1 mm. Herefter var der
tid til at lime haleplanet på plads. Det blev
limet med 30 min. epoxy. Da epoxyen var
tør, blev højderorene monteret. Der er mulighed for at montere hhv. en servo eller 2
sen'oer til højderoret. Jeg valgte at montere 2 sen'oer til højderoret. Hvis man mon-

søgt yderligere. Gevindet til trækstængeme
passede

ikke

link jeg havde

til de metal

så det betød

at

jeg måtte lave nye trækstænger til krænge- og højderorene.

Jeg monterede det medfølgende motorfundament. Producenten havde, som før
nævn! monteret islagsmøtrikker i motorspantet, så denne operation var meget enkel. ]eg monterede regulatoren under motoreo så køleluften der skal ud af cowlet
passerer over regulatoren. Erfaringer fra
min Funtana 1405 har vist at køling af regulatoren er meget vigtig hvis den skal
fungere optimalt under alle forhold.
Jeg monterede cowlet med 4 stk. 3 mm plastikskruer. Det har den fordel at de blot
knækker i tilfælde af at man laver en dårlig landing hvor modellen gar på snuden.

Min erfaring er at man hen'ed undgår
mange skader på con'let. Hulleme for
skrueme skal man sell bore i cowlet og i
træklodseme på modellen. Jeg valgte at
3 mm islagsmotrikker i træklod-

IH:*
Montage af hardware

I sættet leveres enZ1020-74 Hyperion motot samt en 80A Hyperion Opto regulator.
\Ian kan r'ælge at køre modellen på 4 eller
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5 celler. Jeg valgte at anvende 5 celler til
modellen for max performance. Tidligere

på vinteren havde jeg udført nogle malinger på en Hyperion 3700 20 C akku pakke, med meget tilfredsstillende resultai, sa
jeg valgte en anvende en
20 C (max.

Hvperion

55 37Cl)

74A) akku paklie tor ma\ per-

formance.

I skuffen fandt jeg nogle sen'oer. en modtager mm der lå og i'ar artr{dslø-. Jeg
valgte at anvende dem pa tblgende måde.
Højderor: 2 stk. Hitec 52J5 \fG
Sideror: 1 stk. Graupner D 5391
Krængeror: 2 stlc Graupner DS 8&11
Som modtager anvender

Test af forskellige

motorsetups

Hr-perion importøren stillede forskellige
motorer til rådighed for test i modellen.
Her er mine kommentarer til de enkelte
motore4, når de er monteret i denne model.
Hyperion motor 4020-14 (284 gram). Med

en 15x8E APC hækker den ca. 80 A" hvilket lige er i overkanten til dette setup. Når
man flywer med det, flyves der på ca. 1 l3
gas, og der gives kun fuld gas ved lodrette
stig. Her accelererer modellen meget vold-

somt. jeg har prøvet forskellige propelkombinationer og valget af propel afhænger af fllwestil og temperament.
Min favorit propel er en 14x8 APC. Her
fl1wes der ca. mellem 113 og'/ gas ved
normal flyvning og når der bl.a. trækkes ud af et hoveq, gives fuld gas. Denne

ff':i.#='(f

er

meget kraftfuld. En
13x6EAPC giver fomuftig power til alm.
kombination

ø

\

kunstflyiming.
Hyperion motor 4025-12 (356 gram). Jeg
havde monteret en 15x8E APC, og på jorden trækker den ca. 65,4'. Den virkede
umiddelbart ikke så hidsig som med en
14, men den går selvfølgelig heller
det samme antal omdr./V som denflyr.i.A man kunne dog godt mærke de ekstra gram i snu-

ni. Meget harmonisk
den. Lidt død

til at accelerere ud

Herefter monterede jeg en 4025-10 (356

celler

gram). Denne motor har ca.
incl.

regulato4,
der sikrer at

spændingen
holdes kon-.tant på 6,0\',

samme
omdr./V som 4020-14 Med en 15x8E propel trækker den ca. 89-90 A. Dette skal
man dog ikke gøre vedvarende, men kun i
kortere perioder. Der må max. vedvarende
trækkes 7l A (20 C) og mat. 1i1 A (30 C) i
30 sekunder ud al Hr-perion 3700 celleme.

Flyvning

noi.: i l'u:::aiiu-.
* =::=..'* i -:-ea:visningen, og et me.C nå\ ui:<!a; { bl-a3D flyvning. I førsne i-1'.-.::::1. b: har-de
med modellen var dell ::..** lel-srde

Jeg programmercde ^
et med de udslag cier

med de anbefalede udslag- D.: :rirrtl bl.a.
at modellen havde tenden-< :- ::s=']- når
der rettes op efter en "dorr:r-re ra:.n!T\-re. Efter at have fløjet nogie :a:::e ned
modellery reducerede jeg er de- la uCslagene, samt tilføjede en del exponenE3i st\-ring på krænge- og højderor, hii\s har
medvirket til at modellen har en nari:ni
mindre tendens til tipstall. Jeg har ils'ei en
del med modellen nu, men mest t1øiei tra-

ditionel kunstflyrming med den.

\ar ri

kommer længere hen på sæsonen skal cier
fly'ves mere 3D flyr,ning med modellen
når piloten er knap så rustery efter r-inierperioden.

Konklusion

En Hrperion Z{0f&14 rirker som et rigtigt godi valg at motor til denne model.
\Ied denne motor har jeg under test hevet
op mod 1500 W ud af (dette er dog langt
ud over dens specifikatione4, og ud over
hvad garantien daekker). Med en 14X8
APC propel, samt en Hyperion 55 3700 Lipo Akku pakke, får men en model, der flyver "let", og med masser af overskud til

traditionel kunstflyming, samt 3D flyvning. Den første regulator jeg modtog til
viste sig at være defekt. Ved high load,
(over ca. 70-75 A), mistede den timingen.
Via lidt korrespondance med Hyperion
importørery kom der hurtigt en ny regula-

Driv akku.
Vægt:

123 cm
138 cm

Hypeion24020-14 samt

en

Hyperion 80A opto regulator
5 stk. Hyperion 3700 VX
ca.2600 gram.

Vægtoptimering: Benyt 4 celle driv akku i stedet for 5 celle, 1 servo på høi
deroret (generelt mindre servoer på øvrige ror, E propel i
stedet for en Glow propel
(APC)

:
;

I

z.
:

tor mm) virker som en fomuftig sammensæb:ring der ikke umiddelbart kan gøres
bedre.
E:

Dette kan jeg godt lide ved modellen

o

Det anbefalede og leverede motorsæt
er meget kraftfuldt, men aflreengig af

hvilken propel man monterer får
men et setup der passer lil ens tempe-

rament.

\Iodellen har stikvinger, og en for-

nuftig størrelse så den er nem

at

transportere

Modellen har en meget høj byggukvalitet og god finish

Dette kunne jeg ønske blive bedre:

Motoraksel skal afkortet da den leverede et ca. 10-15 mm for lang og
dermed en større risiko for at blive
bøjet i tilfælde af propellen går i jorden
Modellen burde leveres med stØffe

hjul
Fiberhorn (ville være eksklusivt til-

tor frem.

tag)
Stivere understef da det medfølgende understel bukker en del, ved en
evt. udelanding. Det positive er at det
så ikke går ud over modellen

\,lodellen har en tilpas størrelse, så den

Anvisning

kan være en almindelig personbil, samt fås
til en attraktiv pris hvor de fleste kan være

med. Combo-kittet (model, moto4, regula-
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Længde:
Spænvidde:
Motor:

af et

hover.

en

Tekniske data for min model

i hvor regulatoren og
drivakkuen skal placeres.
Flemming
f

.

S.

Nielsen

d.nielsen@stofanet.dk
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F4D SKYRN
fra HET-RC

Modellen er en art, (Almost Ready to Fly)
som er bekl;eclt mecl or.rcove4 falen er
holdt i ensi.rn'et gra. Da det er en arf-flyver er der jo i sagens natur ikke så meget at
bygge, men vingeme skal limes på og ryggerr/sideplanet skal ligeledes limes. Desuden skal canopyet males. På mir-r model
har jeg valgt at lave en look alike skalabeklædning så en del af beklædningen
blev forsigtigt skåret af og ny Oracover
blev lagt på. Så er der blevet stafferet med
både Oracover og Orasiick. Canopyet er
pålimet en bund af balsaplade og er blevei
malet med vandbaseret basemaling og Iakeret med terpentinbaseret klar lak. Vinduerrre blev afdækket med maskingfilm
fra Tutein og Koch. Derefter blev halen lige malethvid med den ovennævnte kombination. Ellers er det bare at montere motor og minifan 480 + et par servoer. Jeg har
valgt MEGA 16-20-2 der i samspil med en
4s kokam 3200 pakke og en Hacker Master

32

70 amp.

regulatol, giver de 1250 gram som

modellen vejer masser af power. 50-75'/,
gas er rigeligt til at cruise mndt med, ved
fuld gas har den rigtig god fart. Ved at bruge gaspinden varieret, opnås flyvetider på
5-6 mir-r. nemt. Et 350-400 rvatt sehrp er

fint

til denne model.

t=

På linket er en meget udførlig
byggevejledning.

www.warbirds-rc.com/
Models / 0009 / index.htm

Og her kan bla. ses en video af

Prøveturen forløb helt uden overraskelsel,
bortset fra at en grå model på en overskvet hirnmel, godt kar-r give lidt ekstra spænding. Der skulle næsten ikke trimmes og
det opgivne tyngdepunktet lå godt. Den er
designet til at blive sendt af sted med en

en SKYRAY

www.warbirds-rc.com /

Photo/index.htm

katapult eller gummitov, og det er også
hvad man skal gøre. Håndstart vil formerrtlig give et kort liv, så alt i alt en velflyvende model der også ligner den rigtige
F4D SKYRAY

trdrnærket
Bria' poulserr
CRCC

Nl{trlelfl\'vcnlt
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Easy Gllder Electrlc RR
',t

Traditionerr trrr har \lultiplex sendt en
næsten f'h'r'ekl.rr version af en af deres modeller p.r markedet. Denne gang er det den
elektliske uclgave af Easy Clideren der ievercs monteret med alt andet end akku og

modtager. !ft-rltiplex kalder konceptet for

RR - Readl' built model og Ready for
Radioinstallation - færdigbygget model
og klar til radiomontering.
Monteret i modellen er en Permax 400 motor rned gear og regulato4, 2 Nano-S og 2
Tiny-S servoer. Haleplary firure, propel og
klistermærker er det eneste der skal monteres. Akku og modtager skal forbindes
med servoer og regulator - springer man
klistermærkerne over tager det vel 10 minutter at blive fl1'r'9P1...

RC-redaktør'Arild Larsen har testei modellen i Modelflyr.nvt ru 5 - 2005. Flyveegenskaberne havde han intet at udsætte
på, men han var ikke tilfreds med motorydelsen. Vejledrringen skrir.er at der kan
benyttes en akku med 2 LiPo celler eller
7/8 \ixx celler. Vil man sikres mest moto-

ninger. Er man begynder vil motorydelsen
passe fint til flyvning på ikke forblæsende
dage. Er man en rutineret modelflyver der
geme vil have en model der kan tages med
og flyves alle steder (selvfølgelig med behørig tilladelse) og også i lidt blæsevejr, er
det ikke så svært at sætte en kraftigere motor i modellen - regulatoren kan klare 15A.
Endelig kan man jo også bruge den termik
som modellen reagerer fint på og få nogle
lange fly'veture.

Undertegnede flyver selv med en Easy
Glider Electric med en børsteløs motor.
Modellen udmærker sig efter min mening
ved at den lægger op til koordineret styring med alle ror. Med det mener jeg at den
flyver pænest, når sideroret bruges til at

dreje med, krængelorene som balanceklapper og højderoret til at holde højden.

Et kig ned i modcllen

Den drejer selvfølgelig fint alene på
krænge- og hojderor, ltlen nAl llu ntange
modeller nu har et sideror, hvorior sa ikke
bmge det. Og det er Easv Glideren ualmindelig god til at træne med.
PNM

rydelse må 8 celler anbefales, da den ekstra celle giler motoren lidt flere omdrejBagkroppen klar til haleplansmontering

haleplan nrecl rorhorn trækstaugskobling

t
å

4
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Minimag
pN\l

ligt. Resten a{byggeriet forløber uden problemer hvis man følger tegneserien. Husk
dog at motionere rorene så de integrerede

Kort før jul kom Multiplex nyeste model
på markedet. Minimag hedder den, og det

er en krøbet version af den velflyvende
Magister. Hvor storbror kan udrustes med
enten en el- eller en forbrændingsmotol, er

minien udelukkende beregnet til en elmotor i 400 klassen. Poul Møller har sammen

med klubkammeraten Allan jensen bygget et par stykker. Pouls model blev fra be-

gyndelsen monteret med en af MPX 400
BL (børsteløs) moto4 mens Allans fik den
medfølgende Permax 400 skruet i motorfundamentet.

Børsteløst motorsæt. Foto PNM

Byggesættet

Ligesom den oprindelige Magister er Minimag lavet af elapor skum. Ud over
skumdelene følger poser med tilbehø4

flersproget byggevejledning med "tegneserie" af hele byggefasery motorsæt og
dekoark. På den farverige kasse står at det
tager tre timer at samle modellen. Det passer ikke - det tager kun to. I hvert fald med
den anden model?

Indholdet af kassen. Foto PNM

den ene del og accelerator på den anden.

Det er en fordel at være to om at samle
kropssideme, da limen binder øjeblikke-

g

Den farvestrålende kasse med Minimag. Foto

Byggeriet

Elapordelene samles med ryanolim på

Allan arbejder koncentreret med lim og aktivator Foto pNM

hængsler bøjer let.
Servoeme trykkes fast på deres pladser og
sikres med en lille smule varmelim. Forbindelseme til rorene sker med $'nde pianotrådstødstænger i plastrør. På rorhomene monteres "dimser" der sikrer meget let
og hurtig justering af stængemes længde.
På et tidspunkt kan man købe pontoner til
Minimag og så er det en fordel at have et
vandror på den. Det er vist på tegningeme
hvordan det gøres, men materialer er ikke

med til det. I stedet for vandror kan der
sættes styrbart halehjul på modellen. Vi
valgte dog at undlade at gøre det. Skal der
senere pontoner på en af modelleme, må
O"" tid finde ud af at montere et

I;.lt

dl+

ry,.
Motorvalg

Som nævnt i indledningen
prøver vi med to motorer. Da
motoren monteres med to skrue4,
er det ganske nemt at skifte, hvis man fortryder sit valg.
I den børsteløse version benyttes en 25
2000 mAh Kokam LiPo akku, og hele setupet er så let at der måtte lægges 30g bly i
næsen af modellen for at få tyngdepunktet
på piads. Med en 7x3 propel trækker motoren 14.A. Den giver ikke overdådig
ydelse, men da den kan håndtere hele 25A,
kan større ydelse let opnås ved at sætte en
større propel eller en ekstra celle på. Med
en ekstra celle skal der nok heller ikke lægges bly i modellen
Da vi havde et par 8 cellede NiMH KAN
akkuer liggende, valgte vi at sætte en7,2Y
version af Permax motoren i"børste"-modellen i stedet for den medfølgende 6V
motor. 6V motoren kan godt køre med 8
celler; men flyver man meget med fuld gas,
bliver den hurtig slidt og mister power.
7,2V versionen kører fint med 8 celler og
holder til det i lang tid. Ydelsen er den
samme som 6V motoren med 7 NiMH eller 2 LiPo celler.

lvlodelfl

:. 'Æ;,-'
&.æ
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Flyvning

Men har man overstået den første tids vær-

Med den børsteløse motor er der rigelig
power til jordstarter. Selv fra en langhåret
vinterbulet græsmark trak motoren igennem og løftede modellen fint til I'ejrs. I luf-

ste styrefejl og har godt tjek på højre og
- også når man flyver mod sig selv
- vil modellen fint kunne benyttes som den
første krængerorsmodel. Sæt evt. udslag-

ten kan der drosles ned til ca. halv krafi for
at flyve ligeud. Selv om muligheden som
beskrevet er til stede, har jeg ingen planer

ene

om at øge motorkraften med større propel
eller flere celler. Der er rigelig trækkraft til
alle gængse manø\'re{, og med el skal man
altid huske at prisen for ekstra power er
kortere motortid.
Minimag er meget livlig på rorene, så en

vis portion eksponentiel kan anbefales
hvis man vil have kdt "ro" omkring styrepiadenes centerposition. Specielt sideroret
har overraskende autoritet og bør benyttes

- ikke kun på jorden som mange nøjes
med, men også i luften -så halen ikke

venstre

TF

lidt ned.
Servomontering i kroppen. Foto PNM

Med sin lille størrelse har modellen selvfølgelig sine begrænsninge4 når det blæser. Den hopper og danser i vinden, men
med motorkraft nok flyver den som sådan
fint nok i blæsevejr.
Selv er jeg glad for at have fundet en afløser til min gamle nedslidte Pico Cub. Minimag vil få mange flyveture på min egen
flyvemark bag haven, og den vil også have
fast plads i bilen, når turen går tit klubpladsen.
Se mere på

PNM
www.multiplex-rc.de

^Jl

Låseclips ved canopyet. Foto PNM

Data (tallene i parentes er for modellen med børstemotor)

Det store billede:
Den lille magister på
en bleg vinterhimmel

rffiFffi;'

med månen som bag-

grund.
Foto Peter Fleischer

hænger i manøvreme. Faktisk kan modellen flyves med kun side- og højdero{, men med de priser der er på små servoer i dag, vil jeg ikke anbefale at spare
pengene til et par krængerorsservoer. Giver man både side- og krængeror til den
samme side, laver modellen et meget hurtigt snaprul.

Vingefang

101 cm

Længde
Vægt
Styring
Akku
Motor
Propel
Forbrug
Flyvetid*
Pris**

82cm
7I2 9(718 g)
krænge-, h"jd"-, sideror og motor
252000 mAhKokam (8 celletKAN
MPX 4008L 8 (Permax 400)

NMH)

APC 7x3 (Grinther)
max. 14 A (7A)
ca. 15

;

min

kr.500

%landet flyvning **byggesæt med Permax 400 motor
model. Foto PNM

Allans model med børstemotor fløj også,
men der var ikke kræfter til en jordstart fra
en vinterknoldet græsplæne. Efterfølgende har Allan monteret en børsteløs motor i
sinMinimag.

Multiplex leverer et børsteløst motorsæt BL-X 22-18 - men det har i denne sammenhæng ikke været testet.
Konklusion
I testperioden har flere piloter prør.et

Mini-

ma& og alle har syntes at den var sjov og
velflyvende. Selv et par hardcore helikopterpiloter stod med et lille smil på læben
mens de prøvede den. Det kunne selvfølgelig vaere et overbærende smil, men de
gav udtryk for at det var en herlig lille model.

Med sin lille størrelse og livlighed, vil jeg

ikke kalde Minimag for et begynderfly.

Modelflyvenyt 3-2006
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Klartskastersi^X-Ra1''FotoPour

X

- R

Pedersen

ay

Efter i længere tid at have gået og set mig om efter en DlG-svæver til at erstatte
min gamle Libelle Competition faldt min opmærksomhed på en X-Ray. f eg havde
Iænge overvejet at anskaffe en Highlight, men eftersom der var så mange af dem,
og X-Ray så ud

til at kunne

bygges

lettere, blev det det der afgjorde sagen.

til

Delene i kassen

omgang forbundet

Modellen blev leveret meget komplet og

snoretræk. Sideroret er meget simpelt lavet
med en lille torsionsfjeder mellem finne og

bortset fra radiogrej var alt med. Der med-

fulgte ikke nogen byggevejledning, merr
det gjorde ikke noget da jeg allerede havde
hentet en meget udførlig en fra nettet.
Selve sættet består af en meget let skalbyg-

get vinge samt er1 kulfiberkrop i tre dele.
Derudover medfølger træ til halen samt en
pose med fittings.
Modellen kan hurtigt laves flyveklar og såfremt man følger byggevejledningen burde det ikke give de store problemer.
Det valgte radiogrei

Da der skulle vælges radiogrej valgte jeg at
prioritere lav vægt meget højt og der blev
således anskaffet 4 stk. Dyrnond D44 servoet en Schulze ,4435 modtager og 4 stk.

GP400AAM celler til modtagerakku. Specielt modtagerakkuen er en lille smule kritisk i denne model, da kroppen er noget
slarrkere end de fleste andre på markedet
og dermed også tilbyder mindre plads til
grej.

Lidt komrnentarer til samling af modellen
Servoer ti1 hojde- og sideror er placeret i
forlængelse af hirranden og blev i første

Vippcbe-slaget p.r hrlc.prl11s1. Foto KC

rorfladerne med

sidero4 der trækker roret mod venstre, således at snoren trækker mod højre. Det er
vigtigt, da man ellers ikke vil kunne bruge
sideroret under kastet på grund af de kræfter, der opstår. Ved højderoret valgte jeg at
trodse byggevejledningen og lave helvippende haleplan i stedet fol det faste haleplan og højderor, som var foreslået. Som
ophæng blev der lavet en holder i kulfiber
med en aksel på. I selve haleplanet blev der

limet et par alurør som vipper omking
akslen. I akslen er fræset et lille spor til en
tynd pianotråd, der fastgjort til holderen i
den ene ende og til haleplanet i den anden
ende, fungerer som en torsions$ede4, der
tvinger roret i den ene retning. Snoren justeres nu sådan at roret står i neutral når servoen er i neutral. Fjederen trækker mod
dykroa og servoen trækker mod højderor.
For syns skyld valgte jeg at trække snorene
inde i halebommen, hvilket var lidtbøvlet,
men til gengæld er der ingen fare for at de
kan hænge i nogen steder.
Byggevejledningen foreskriver en traditionel montering af krængerorsservoe4, hvor

RDS udstyrede sen'oer i vinge. Fokr KC

Modelfl\'\'cn\t
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servoerne limes i vingen og forbindes med

almindelige stødstænger

til rorene. Los-

ningen er i sig selv enkel og velfungererrde,
men jeg havde længe gået og luret p.r .rt la-

ve RDS-system, hvor rorforbir.rdejseme er
helt skjulte, i stedet for. Svstenrct er ior sa
vidt meget simpelt, men hvis clet skal tungere optimalt stilles der stors- kr.tt til plæcisiory og det tog derior en ciel tid at lave.
Systemet består af err "k.r.se" som limes
ind i roret samt etl torsionsstang med en
arm i rorenden, der q.rr ind i kassen og en
yoke til serr,oclt i den anclen ende. Kassen
som limes ind i rorei består af et par stykker kulfiberylade limet på hver side af et ubukket aluror. Samme alurør er brugt som
al'm pa torsionsstangen og afstanden
mellem pladerne er således helt afpasset
armen. \bken, der sidder ved servoen, er
fræset i kulfiber og er tilpasset den benyttede servoarrn, som den er forbundet med
via to små stifter.
Yderligere beskrivelser af systernet kan ses

ved at søge på nettet efter "rotary drive
system". I min X-Ray har jeg ladet mig
kraftigt inspirere af Mark Drelas konstruktion i sin Super Gee II.

Til ledningsføring mellem krop og vinge
medftilgte et fint lille S-polet stik. Der var
således plads til strøm og signal til servoerne. Den sidste pol på stikket blev brugt til
modtagerantenne. Antennen er således
lagt ud i højre vinge væk fra kulfiberkroppen og der er ingen bøvl ved montering.
\''ed at anbringe antennen i højre vinge giver den c'lels modvzcgt til "kastegrebet" i
\-enstre linqe, meu irern for alt bliver den
stmkket ucl i hvert kast.
Nloclellen er c-rrdt med en t1r'r-eklar r-ægt pa
27.1 gr.rm.
Flyvning med X-Ray

vejr kan den nogenlunde passe sig

Modellen er lr1!.:si velt-h'\'ende, men grundet sin lave r'æSt iemmelig følsom. I stille

RDS beslag. Foto KC

"Kasse" i krængeroret. Foto KC

Nloclelfl
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selv,

men så snart der er en smule uro i luften
skal man være over den. Det er nafurligvis
ikke at betragte som en ulempe, da den på
denne måde indikerer løft ganske fortrinligt. Vil man have den mere stabil kan det
naturligvis opnås ved at lægge tyngdepunktet lidt frerl.
jeg har fløjet en del med dery men blev ikke helt tryg ved den før den blev bygget
om efter et styrt. Problemet va4 at centreringen af højderoret ikke var helt god nok.
Snoretrækket var sådan set fint, men servoen havde lidt svært ved at finde nulpunktet under den belastning der grundet
trækket fra fjederen altid var til stede. Det
kumre til tider være lidt rigeligt spændende når det resulterede i for meget dykror
under kast. Når man forventer en stejl bane opad, men i stedet gentagne gange oplevel en bane lige hen over jorden, ja så bliver man lidt forskrækket. Nå" problemet
viste sig kun en sjælden gang i mellem, så
jeg levede med det indtil jeg knækkede
halebommen og kvæstede forkroppen af
andre årsager. Jeg besluttede mig for at anskaffe en ny krop og benytte HS50 servoer
i stedet. Efter længere overvejelser besluttede jeg endvidere at skrotte snoretrækket
og forsøge mig med trækstænger af kulfiber i et tyndt teflonrør. Resultatet er blevet
nogle meget stabile forbindelser og vægten
er faktisk ikke steget.
Alt i alt kan jeg varmt anbefale modellerL
men man skai dog være opmærksom på at
den spinkle opbygning fomderr et nleset
let fl\, o.sa givel et t'h' der skal handtercs
Iidt med omtanke. I luften er den rigeligt
stærk, men man skal ikke banke den ind i
alt for mange ting når man håndterer den
på jorden.
Klaus Christiansen

Den gamle hale. Foto KC
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Point

.J.t.

MFK
Jørgen Larsen, THY RC KLUB
Jens Kleinert T1'skland
Frank Droge, Tyskland
Jiirg Wolter, Tyskland
HelgerBorchert, Tyskland
RolfB. Rettedal, Norge
Jan Wichmam, Tyskland
Benjamin Rodax, Tyskland
Kai H. Nielsen, Filskov
Klaus Untrieser, THY RC Klub
Frank Wiedemann, Tyskland
JesperJensen, Sønderborg
Ralf Lindert, Tyskland
Peer Schmith, Tyskland
Wolfgang Schroter, Tyskland
Kjell Gai, Norge
Stefan Siemens, Tyskland
Hans Jrirgen Hartmann, Tyskland
Giinter Groes, Tyskland
Øivind Ellevog, Norge
Per Henrichsen, Sønderborg MFK
Brynar Pihl, Norge
Volker Krahl, Tyskland
Giinter Mai, Tyskland
Thomas Kobel, Tyskland
Andy Wohlert, Tyskland
Rolf Bilek, Tyskland
Regner Petersen, Brande MFK
KåreAareskjold, Norge
]esperAskgaard, klub ?
Bernd Dunker, Tyskland
Kield Jensen, Sønderborg MFK

34.

PrebenNørholm,MidijyllandsMFK

35.

Peter Bech,

1.

2.

4.

april 2006

5.
6.

Påskeskrænten har igen i år tiltrukket
mange til Thy RC-klubs stæ\'ne, som for
første gang er tilmeldt til Euro-touren.
Eruro- furen er en række stær-ner i Europa,
som opfylder kravene til F3F konkurrencer. Ved at deltage i nogle af disse stævner,
samler man point sarnmen til en rangliste,
som kan ses på: n ww.contest-modellsport.de/index.html samt at man kan bli-

vi nåede så mange rundeq, for søndag morgen kl. 8.00 var vinden gået i sydøst 2l
m/sek. Det blev ikke meget bedre i løbet

ve vinder af den samlede Tour.
Så vi var meget spændte på om vejret ville

Der var præmie til de første, samt vingetrofæ til vinderen af Euro Tour.
En stor tak til deltageme og hjælpere til

vise sig fra den gode side til skræntflyvning det viste sig at være perfekt, hele dagen blæste det 7-1I m/sek. fra sydvest
med kun lidt termik i løbet af dagen.
Vi fløj vest for Hanstholm fyr. Om lørdagen fik vi fløjet 7 rundeq, og det var godt, at

Resultat Påskeskrænt

formiddagen højest 2-4 m/sek., og da
stævnet var planlagt til at stoppe kl. 12,
måtte vi tage til takke med de 7 runder om
lørdagen. Det stille vejr kunne jo så bruges
til at tage nogle billeder af alle deltageme,
og deres fly.

dette stæ'ume, for uden jeres hjælp kunne et

stævne som dette ikke gennemføreg
hermedTAK.

så

Jens Jørgen Larsen

7.
8.
9.
10.
11.

72.
13.

74.
15.

16.
L7.
18.

79.
20.
21.
22.

23.

Thy RC-klub
25.
26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.

Knud Hebsgaard, Esbierg

5909
5823
5755
5595
5590

5552
5547
5493
5454
5149
54,11

5403

5402
5322
5218
5114
5061
5045
4989
4859
4846
4761,
4741,

4727
4672
4589
4585

4544
4476
4426
4336
4238
4143
2458

Elektroflyveklubben

0

Fra venstre
Jens Kleinert, Tyskland på en 3. plads Påskeskrænt vinder Knud Hebsgaard, Jørgen Larsen på en 2. plads.

Påskeskrænt Euro TourPoint liste
Point

!!w.

q.

.æ.-,'- \-:{Fn
Alle præmierne og herunder alle deltager til Påskeskrænt 2006

Alle fotos af Rolf

B. Rettedal, Norge

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Knud Hebsgaard, Esbjerg Mfk.

5909

Jørgen Larsen, THY RC KLUB

5823

Jens KleinerL Tyskland

5755

Frank Droge, Tyskland

5595

Jrirg Wolter, Tyskland

5590

Helger Borchert, Tyskland

5552

Rolf B. Retteclal, Norge

55+7

Jan Wichmanry Tyskland

5r93

Benjamin Rodax, Tyskland

5154

Kaj H. Nielsen, Filskov

5449

Klaus Untriesec THY RC Klub

5441.

Frank Wiedemann, Tyskland

5403

Jesper Jenseru Sønderborg

5402

Kjell Gai, Norge

5061

Stefan Siemens, Tyskl.rnd

5045

Hans Jorgen Hartmann, T1'skland
Giinter Groes, Trskland

4989

Øivind Ellcvog, \orge

4846

4859

Brynar Pihl, Norge

4741

VolkerKrahl,Tyskland

4727

Thomas Kobel, Tyskland

4589

Rolf Bilek, Tyskland

4544

Kåre Aareskjold, Norge

4426

Preben Nørholm, MMF

2458
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En kon ku rrenceop levelså
alt

I

påsken tog jeg

til H.lt-:::...::r ior at

deltage i årets Påskc<kr.:;r:. l.rskcskrænten er en F3F-i:trr\'!i i'rcnce som Thy RC-klLrL. .i:.:n{crer hvert ar. FIF r'- r n rPecd-

disciplin, clcr uiiores med sr,ævefly på skr'æni, L..inen er 100 meter
lang, oe clcr -k.tl i-hres l0 "ben", og
det g;clcler naerrli.{r'is om at flyve de 10
"belr" pt;1 ktritest tic-1.
Fll'ene son', Lr:r,rges er i vid udstrækning
F3B-sr'ær.c-re dog r.ned få undtagelser i
form af mindre modeller; f.eks. Fredy (se
El-Flighis sidc), men fælles for de fleste fly,
er at det er skalstolrte flr. rnellem 2,5 og3,5
metcr i slrænt1r'ir-1de. Sidste år købte jeg en
æ1dre Ellipsc 3 af cn F3B pilot, som havdc
udrangeret cicn til fordel for mere moderne

modeller; og den stillede jcg op med til
konkurrencen.
De'r var 35 tilmeldte, et par håndftrlde danskere, en del tyskere og nogle nordmænd,
så

der var masser af spændende fl1' lingl6p

til indsats. Startrækkcfølgen var således, at
jeg skulle flyve som rrr. 2, hvilket jcg ikke
var så glad fo4 da jeg gerne ville havc luret
de rutinerede af for nogle tricks, rnen det
r'.rr rler altså ikke Iejlighed til.
En .ri

c1e

danske deltagere spurgte orn han

skuil.' irjælpc til vcd start og lanclir.rg, og
det :o,- .' j -ili'folgcliq ir.rrocl. Ellipscn bleV
kastct lli - l,,iic.: oq cftel Sfl >ek..r:rtlt:- r'ncrl
r\.stenric lt-.-".t.: rrI \'t-- i --: .it:: :r:r:lciet, rlrrrir -'-.:-- : -.. :. r:::::':'i-,\j:\rr':!
mig hen ii- ,--,:--:.:':r :':-.;r:. irvr,r ir.rn

^aF*Nu

som ny og uerfaren

i

konkurrenceflyv-

ning.

kunne kon-

Hvordan gik konkurrencen så for mig?

kurrencen jo så være
slut for mig, men det var den
bare ikke. Min hjælper havde er.r rry digitalservo liggende som reserve, og den
lånte han mig velvilligt "Bare få den gamle
op og lim denne i med sekundlim, ham der
har monteret flyet plejer at have et stik helt

Den gik godt jeg fløj samtlige runder i stabile tider. Jeg fandt ud af, at det er godt at
have et formål med flyvningery og at det er
"fedt" nfu adrenalinen suser rundt i kropperq fordi man presser sig selv til at flywe
hurtigere og mere præcist for hvert ben

ude ved servoery så det er ikke et problem"
var beskederr. Jeg fik afmonteret servo-

fik servocn brækket op ved
hjælp af en vandpnmpetang, men til min
ærgrelse val der ikke noget stik på ledningen og så var det jo ikke til nogeu nytte
med en ny scrvo. "Kan vi da ikke bar c klippe ledr.ringen over os lodde den nye servo
i?" spurgte cn tredic som tilbød sin hjælp.
Som sagt s.i gjort og med lidt velvillig omrokering fi'a stævr.reledelserr, fik jeg fløjet
min runde, dog lidt senere cnd planlagt.
Med 35 deltagere går der c.r. en tinre før
man skal flyve igen, så del cr tid til at siudre med de r.rvrige deltaserc, stndcrc tlerc.
fly f11,1'e5il1 os svinstcknikkr'r, i.i litlt ai
spisc og drikkc oq l.lii c Ll.rr. ti1 :in næstc
ilvr r-rii-rq. Dcr r lt'111.t-:1.!: .:i :nlk r)g ltvgge
Lr.l skræn:c'r, og tlcr Lrlev cle-lt ud ai erfaiir.gc: trq iricts og hj.elpsornheden var
-:tri. oS eict el jo dejligt når man kommer
dækslet og

man flyver.
Hvis der er nogen som er interesseret i min
placering, er her et lille tips: Start fra bunden af når i leder i resultatlisten, så finder i
mig hurtigere.
Resultatet er ikke vigtigt for mig endnu,
det er derimod vigtigt for mig at komme
ud og træne, så jeg kan blive endnu bedre
inden JM som afholdes i Hanstholm den

24.25. jttni.
skrir.er dette lille indlæg for at fortaelle,
at det ikke er "farligt" at stille op til konkurrence. Hvis du udviser lidt enhlsiasrne,
og h/ttr.'r' cfte'r'hvad de crfarne fort;cller; er
hj:elpsor.nhcclcn og opbaknirrgen stor. Du
skal sclvfolselig h.rle et t1r; sor.n el lir.rreligt
anvcndeligt til folmalet, men er du interesseret, sar tag ud til en konkurrence og snak
med deltagerne, og forklal dern hvad du
gerne vil, det var sådan jeg fandt mit fly.
Ilegnar Petersen

Jeg

guidede mig :.: -.. .: r .....:- i.tnclirrg. Da
jeg var l.rrdur \ .r: -' . ^' .t: j.. i(ntLt ntodellen fra Iandin,:-. ::-:. -r r. -:,: lr-.,-:tc pilot
allercde var langt it.:-.--.- - - :' :li i uing.
I mine tre neeste t-lvr':'..:-.i:r r - jr.l t.L'L-luccret tiden væsentligt, Il ri... - .: r.... i,lqclig
var rreget tilfreds med, n-,.:- ,:-.-::.r-.,rr ei-

tel min 4 flyvning var taai :-, ...:.-:rl:.-ot.-:l.
Jeg missede det forhold.i:. : .. ,rrrdingsomrirde, og undgik me .i r',,-: : ''-. r.pe at fl;'ve ud over skrænten, itr.,:' :'.:-:.'
pilot allerede var i 5;ang med sin n::r:-. i.1
måtte lave tre snævre landingsnirr.i.: rr-;...::rdet lykkedes mig at få flyet ned, os
dingcn" sluttede med at flyet slog erl \.':mølle, sorl det dog tilsyneladende lroLi:
til. Men ak og ve, en af kraengerorssLrr\.or.rne holdt ikke til den hårde ankomst.
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Dansk
RC-unionen

Modelflyve
Forbund

IiC-ttnionerrr'rdenti.rtrskclantistlqanisationformorlolfln'ningntcclr.rclio'trrr.itirt..i::r

Formand: Allan Feld
Tlf: 86 13 41 .10
formand@'rc-unionen.dk

4

Lir:(,lcltr,r

i rr-kr. lirr
tilslLrttetKorrr:cligD.rnskAeroklulrogFi'ddratiorrAcron.ruticlhrIrnition.rl.
Ar\kLr]L n-- -serrioreroc300,-krforjuniorer;lirrbegeek.rtcgoriert'rrlerctirrclmclclelsesgtLr),rp.
I(\l,--:\.-.::r..i:1cltlclse skal clcr.tltid bet.rlcs ct hrlclt arskontingcnt. \{cdlcmnrc4 sonl irrrlrrelrle\ i .rrets sirlri. ir.r.,..r... i ii
autonlatisk t.r olerskvclende bclob rt turrdcret i nilste .i rs kontin[('ntopkru ling
Bestyrelse:

1

t.861 3 -l

ll0,

E-mail:fornr.rrrclrrr rc-unionen.dk

Næstfonttarrtl: Troels Lurrcl,

(,u'e

RC-Cettter

Lars Kilclholt. Crt'r'e I(C-Ccnicr
Jrrreen Ilolsoe, KI:K
Rcgnar I'eterscrr, Ilr.rndc l\1fk.

Kin Motrricltserr, Aviator

v

H.rns Jorten Kri.te rscn, I I.rdcrslev IIC
Stcel L..rrsen, Crer e RC-Cgrter

_t

\

Hclikopicrnroclellcr:

Fornrancl: Allan Ircld, AMC
'1

Supplcant: T larrs Jorren Kristerrscn,

Rcni Drkin leppescn
Rrr.1 111..11L.

"

t)1, l'7J0

Br.lr)lrlinr

TIt75 t0 18A9123 +7 7+23
L-rrail: rcneil clakin.dk
Jet-eru ppcrr

Kinr Jorgensen, liibsvcj 3(), -1230 Skllsktrr
Tlf. 5ti I 9 50 32, nrobil: 20 67 98 32
E-nrail: kim.jorecnsen(r gct2nct.clk

RC-unionen

fiY

Eliteudvalget:

Formand: Allan Feld
Tlf:86L3 4140
formand@rc-unionen.dk

llegnar I)ctcrserr, Vtrrget 20, 7330 Brantlc,
Tlf . +052 232E, [-rl.ril:rcg:rarlrr.rnclelt, nrai l.tlk

I

Styringsgrupper:
Ktr nstilt'r'n ni

I

7+r
Ur'f,

Tlf.

9S

21 08 0Z nrobil. 30 E9 20

1E

Kjm \lotrricitscn, Ilingkolringvej

6-100 Sonrlerborg, 71 +3 72 60

Aalborg SØ, tlf. 2223 570+.

E-rr.ril:l)eer_(,itterr stof.rnct.clk

E-nr.ril:kim(ii rrotrricliscn.clk

Svu'srodcller:

unings-(Jnionen

Sportsflyveudvalget:

I'eer Flirrrichsen, I'arkgaclc 27, st.

fespt'r Jensen, Canrnrclg.ircl I I,
6-l-1[) .{ultr:ierrborg, I ]f. 7-1 l5 2i 90
[-rtr.ri l: rt'psej i11.lrr plyst.iele.rlk

Fritflyvnings-Unionen

I

Bj.rrnc Pcdcrserr, Brcclgacle 50, 9.{90 lhnclrup

f111i|; |jlpttt post.tt le.clk

I

I

Skala

31, 9220

RC-unionens sekretariat:
Karon [.rrsen, llrrgmarkcn 80,
E520 l.r'strup, Tlf. ii6 22 63 19, far 6(1 22 (rS 67

E-mail: sc'kret.rriatlrt rc-u:rioncrr.dk
Hlcmltrcsicle; tvtvtr'.rc-uniorrt.n.clk

Iii -sr'ær'enrotleller:

Formand: Per Crunnet
Ericavej 42, 2820 Gentofte

I'eter Bcclr, Søntlcrgartlsvej {-i,
i500 Vrrlosc, Tlf. +-l -1t 2ii 0S
E-rrr.ril:p, terL', Ir.,nrr..inI()f nri.c,rnl

TM.M448876

Cirob.rIrk il6-:i(r(r

'flt. tirl: \irnd.r,r-ttrr:rh,r kl. li.l(l-17.10
l:rccl,t*,1 l rrrtl

a

q,r sorrel.t

g r r iclc toncn l Lrkkct

I
J

Orientering fra RC-Unionen

I
Linestyrings-Unionen

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

Dansk Modelfl yve Yeteranklub

Formand: Fredeluhl
Gl. Færgevej 22, Alnor,6300 Gråsten

TIf .: 74 55

1,4

57

SOMMERFERIE I SEKRETARIATET

A- Certifikater

Sekletariatet holcler fe'rielukkct i følgende
ttger:26 -27 - 32 - 33

Icspe'l Bruun Rødhræs Lalscr.r,
Greve RC- Center'

KLUBBER

Brian Strandberg, Odensc lvltk.
Michael Lund, Bjerrinebro Mll.

2 klubber har';cndr-et navn:
Vestlollands Nlodelilvveklub lreddel nu:
ModelflyvekltrL-rLrer.r Lollarrd.
Modclflyveklttblrerr Flt,r,efiskcl hedder
mr: Rønne Modelflvr ekh-rb.
Der er desnden cn c-icl ændlinger vedr.

Klistiau Lykke Jcnsen, Crrderr;i Mfl<.
Anders Riis Espc'rsen; Cudenri Mtk.

kontaktadresseq, og m ;riladr csser.

Jens-Micl-rael Johansen,

Se

fulclstændig klubfortegnclse s. 53.

Lars Rasrnussen, Bastnlp FIl.r.erne
Mathias Slyngtrorg, Skarrderborg Mfl<.

Anders Tclling I'ckmhn,
Radiotlyvekltrbber.r

Radiofll'1'sllubSst
il Bentsen, Elektrofl yveklubbe'n
EFK 87

Er.n

\[)dclllr \ !rrvt

:]-l(l()a)

Medlemsstatistik

Medio maj 2006 er vi 3491 medlerrmer
inkl. 165 restanteq, nettotallet er herefter
3326.

For et år siden så tallene således ud: 3334
medlemmer tr/rJ. 177 r€stantet nettotallet
var den gang 3157.
Vi har pt. fået en nettoforøgelse fra maj
2005 til maj 2006på 169 medlemmer.

I de første 4% måned af året 2006 har vi indmeldt L76 nye medlemmer og i samme periode er der udmeldt 93, hvilket giver en
nettotilgang på 83 medlemmer.
Karen ogArild Larsen

Konkurrencer

Dato

Arrangement

24.-25.'ltl:l2ffi
1.+2.ju1i2006
5.+6. august 2006

2006
GrenåCupiF3A
fysk mesterskab i F3A
26.-27. augast2006 DM i skala
27. augtst2006
2M DM og NordiskPostkonkurrence
2.-3. september 2006 DM i F3j - termiksvævning
16.+17. september 2006 NFK Cup i F3A
J.M. Skrænt ( F3F )

Ansvarlig

Telefon

e-mail

Knud Hebsgaard

75246490

kh@plusoffice.dk

98240807

bjap@post.tele.dk

20261053

pnm@stofanet.dk

Bjame Pedersen

98240807

bjap@post.tele.dk

FrodeJensen
Peer Hinrichsen

Bjame Pedersen
2006 Steen Høj Rasmussen
Poul Møller

Torkil Hattel

26.-27. augtst2006

DMi

26.-27.augast2ffi

DM i skala

Bjame

98569809

bjap@post.tele.dk

26.-27. augast2006

Dommerseminar

Bjame

98240807

bjap@post.tele.dk

augast2$6

DM i skala

Bjame Pedersen

98240807

bjap@post.tele.dk

26.-27. augtst2006

DM i skala

Bjame Pedersen

98240807

bjap@post.tele.dk

26.-27.

skala

Andre Arrangementer
Dato

Arrangement

nnsvarlig

Telefon

e-mail

17.-18.

juni 2006

Warbird Træf 2006

Mikael Låuddsen

97270øJJ9

ley@jyde.dk

17.-18.

juni

Fly-for-sjov

Bendt duus

226526/4

bensus@mail.dk

Flyveopvisning ved byfesten i

17.junt2006

24.ftru2006
Uge26

Ulstrup (poshu.8860)

fohnKlostergaard Nielsen 20238936

jklostergaardn@rnail. dk

Skala trænings Weekend

Ulrikliitzen
Torben Møller
StigAndersen
Bjame Sørensen

29499330

ul@pc.dk

Begyndersommerlejr

1.+2.

juli 2006

Jetstævne

8.-16.

juli

Sommerlejr 2006

2006, Uge 28

17. - 22.1:Jr2006

Uge 30

El-sommerlejr hos RC klubben FALCON Uge 29

66155869

tm@lite.dk

2U75469

stiga@privat.dk

75336039

bjs@nuseme.dk

AndersPedersen 75384551 ap-aga@mail.tele.dk

Pandrup MFK indbyder til sommer minilejr/

Air-show d. 24. jttli2006

Kim Nielsen

98n2645

2.-6. ar.tgast20f,6

JetCamp Holstebro 2006

Midrael Nielsen

4æ47533

Uge 33

Helikopter Begynderseminar hos Pandrup MFK den. 18 - 20. August Kim Nielsen
"Flyvsom de rigtige dag" Greve RC-Center SteenLarsen
30563948

steen@larsen.tdcadsl.dk

Dragsholm 20 års træf

19.+20. august 2006
26.-27.

augtst2ffi6

hr.kn@mail.dk

98902645 hr.kn@mail.dk

Peter Kleist

22162900

peter.kleist@rnail.

dk

2.-3. september 2005

1.

LarsKildholt

20159777

lars@kildholt.dk

2. september 2006

Åben hus på Kaisholmen

Carsten V Jensen

40559293

inf o@haslevmodelfl yveklub.dk

9. september 2005

AMC Festugeopvisning

Allan Feld

86L3/'r40

allan.feld(a)mail.tele. dk

14. oktober 2006

DM-skrænt F3F

Jørgenlarsen

97936261

j.k@larsen.tdcadsl.dk

DM i skala

Bjame

26.-27.

augst2006

årsfødselsdagsfestGreveRC-Center

Hold øje med arrangements- og stævnekalenderen på www.rc-unionen.dk
Modelflyvenyt 92006

rru'rr'.rc-urrionen-dk
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lndbydelser
&

WARBIRD TRÆF

17.+ 18. juni 2006
Midtjysk Modelflyveklub indbldc.r iil det
12. Warbird Tiaef på Skirrdelholmr ej 20,
7400 Heming.
En hyggelig weekend med rnasser .ti

ning og socialt samr'ær! Irrtet

å

tln-

elecideret

program og ingen konkurrencer. Fri t'lr'rning hele rveekenden. Filveopr-isning for
publikum 1ørdag fra 1i.00 til 16.00. Du kan
deltage med alle sla_qs urodeltllt men er du
i besiddelse ..ri en \\.rrbird, ser vi selvfølgelig gerr.re, at clr-r lrredbringer den.
Camping: \/il der r';ere nrulighed for ved

flr'r'epladsen

fra fredag

eftermiddag.

Kl-rbbens faciliteter står til rådighed hele
u'eekenden med vand, str'øm, toilet samt
bad. Pris for campingvogn: 100,00 og telte
50,00 for hele rveekender-r.
Fredag aften: Vi tænder grillen, og alle der
har lyst, el velkomne til at lar.e stæ\,nets

første irnproviserede iestmiddag. l1edbring selr.grillmad.
Lørdag aften: Lørdag aiten

vil

klulrben
være vært ved den årlige festmiddag. Det
eneste du skal gøre er at tilmelde dig inden
lørdag klokken 12.00. Klubben vil være leveringsdygtig i ø1, vand og gode vine til
konkurrencedygtige priser.
Tilmelding: Morten Hauge Rauf, telefon:

97216787-

I

22875282 e-mail:

hauge-

rauff€uget2net.dk
Mere info på rvwrv.midtjysk-mfk.dk

Skalatræningsdag

I
I

.':

24. juni 2006 kl. 10.00
Skalastyringsgruppen afholder i sarnarbejde med Øst$ns MFK: Skalatrær:ringsdag.

Foto. Olc Sturr i lar<r.n

Flemming Trnsen og hans Nerrport ved DN{ 2006

Dagen er tænkt som hyggeligt samvær
med skalamodellen som samlingspunkt.
Såfremt det ønskes, vil styringsgruppens
repræsentantel være til stede for r'åd og
vejledning.
Som overskriften siger, vil vi forsøge at
genlemføre urrdervisning i hvordan der
flyves efter de internationale regler i F4C,
dvs., at der trænes på de obligatoriske manøvrer, og så dit valg af valgfrie manøvre4
sonl passer til netop din rnodel.
Fol dem solr senere har planer orn at deltage i det kommende DM eller internationale korrkr.rlrerrcer,

ring,

c'la r-u.ru

I'il der her r'ære stor læ-

kau "skvde løs" uden at det

koster tabte Froint. Det plejc.r at yeele sådary
at dem som er mere mtirreret i tlelt.tgelse i

konkurrencer, r'elr-illigt giver nr.tnqc tilrs
og tricks fra sig.
Vi håber på ruange deltagere, som kan f.r
en forsmag på konkulrencetll'uino, mgrl
hvad der er lige så vigtigt, er at vaere sammen med andre som brænder for den samme gren af vores hobby: SKALA.
Henvendelse til:
Peter Andersen tlf. 65318404
E-lnai1 peterandersen@,os.dk

Eller Ulrik Liitzen på tlf .6597M80

E-lnail

ul@

pc.dk

Grenaa Cup 2006

l.-2. juli 2006
Grenaa Modelflyvekltrb indbyder igen i år
til Grenaa Cup - en kunstflyvekonkurrence i klasserne F3A-FAI, F3A-Nordic, F3A-

Sport og F3A-X på modelflyvepladsen i
Crenaa Errge den l.-2. juli.
Resultateme fra Grenaa Cup tæller rned i
kampen om Danmarksmesterskabet.
Lørd,ag: Bliefing klokken 9.30, og l.rerefter

flyver vi tre runder F3A-Sport, to runder
F3A-FAI og to runder F3A-Nordic.

Søndag: Flyves tre runder F3A-X, to
mnder F3A-FAI og to runder F3A-Nordic.
Kor-rkurrencerne gennemføres, l-rvis der er
r.nindst to i hver klasse. Det er muligt at
campere på pladsen (Campingvogne, der

Lrmqcl stlom, betaler 25 kroner for hele

rteektnden).

\lan er

velkomr-r-ren

til

at

kL)mne .rllclr.de fredaq, hr.or: klublren om
aftenen sorqL-r for, .rt glilL.rr er lar m.
Lordag: Fælle'sspisnins, som marr tihrelder sig samtidig med tilmelding til konkurrencen. Priser for deltagelse og spisning oplyses ved tilmelding.

Tilmelding til Frode fensen på tlf. 8633
99. Sidst frist er 24.

42

juni.

Vi ses!
Grenaa Modelflyveklub

$KAI"A TR.C,:lttNG$ DAG
?J.O6.2006.

funmed,ejr 2006
'---

Sommerlejr
Uge 28

Mfk Nuserrle indbyder traditionen tro til
--

...]"'::,

j-:-=-

,

Sommerlejr. Sommerlejren er en kombination af hygge, samvær og modelflyvning.
Fol familien er der muligheder for at besøge nogle af de mange attraktioner og aktiviteteq, som ligger i nærheden af

flyveplad-

sen.
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lndbydelser
For harclcorepiloten tillrr

.i.- :.'

--.:-

berlrt. :. . ,'
fra der kan flyve . rrrr.i .: . . ,- . . .r'
Icr. Pladsen er- :t'lr r. -. . . . . --'. ...

en .rI Darrnr.rrks

modellcr.

Støjbegla:nsning.r' .. ------ I rret!.r.
Camping: P,r tlr '. . ,- 'r
.' - ..:';:-r' iludag eitclr.r.ritiri.r: I -. .. :-.'-i.ilired for'

I)ilotcr og familiel ndover lejrens gæster
:r)m klurne tænke sig at feste sarnr-nen med
os er sel'u'følgelig velkomrrc til dette, i det
or.nfang der er plads til det.
Vi gl;eder os til at se dig/ jcr på sornrnerlej-

ning :crr-n ii.... lorl.li,ltg; selr'orl vi dog har
sma/store kir;r\rir'r'ci'lccr i løbet .rf ugen.
I ornradet ourkr;r,j i'anrlmp cr der et r-rtal
af sommer.rktivi:ui.l' i..rtle for børr-r og

lcrr 2006

F.intp: lvu'rv.f aartr p..r.; ;1 111.1'i.r n d.dk NIasser af mulighede.r i Blokirii: ior str'.rndln-

M.r.rh.

verne - rcst.lrlranter - .ii.kor.kcr- - urlstillinger - cn skøn lratLlr sanrt goric intlkolrsrnuligheder; blot iol at n:r-'r'nc ntuie ai rttulighederne.

Mfk. Nr,rselne

Bacieitrri..,,- '-,i..

-',. !r irærliggcltde skolc, hr t,:.: -.=. .., r.:: I ::n*c r-lagligt.
Vi plcjcr iki- --: -- --'. . : ,r.i>pr:.6blemeL men
r il tlLr i -... . - . . .- :..,.1- p.. .ll'L'i\ \oll.lnrcrlr'jr', -,r :- ::'..: ;,: :ii Bj.rrne Srrrensen
pa ili. . r33 - l" =.-.1- l,r.r rlail bjs(rtluser220V.

ne.tlk.
Pri:r'r'. :trr' .r..:.r.jel:e r'r 30,-

Sommer-minilejr/Air-show

/

Grill-aften: Lørdag afte'n rlen 29.

24.-30. juli2006
Hermec.l indbydes dcr

døgn

til Sommer-mirrilejr

Sclrlmer'-minilejren afholdes for alle IICurrioncns rredlemmer både n-red og r-rden

stlonr (l-'rr:'ir .ilr!icr 1' ar - gratis).
Frccl.rg ir.. ju;i .rthoklt's de'r iestaitcn. Når
de sir-i:tc iv r.r'l-rakket sammen, er det tid til
at hr gqc.iq trr.er err kop ø1, e'r-r gocl middag
san'rt litlt r-urclclholdning.

familic. Sornr-nerlejren er ment sorr

der f;ellcs grillaitcrr

k1.18.00 afholdes

hos Pandrup MFK i uge 30.

ir-rkl.

voksne.

e11

kombir.reret sommerfcrie for hele fanrilien

nred rrrulighcd for masser af r.nodelflyr-

skes vin, medbrirrges derr.

Kioskudsalg: Uncler star:rmet vil "Moseboden" r,æle ;iben lr-red salg af ø1, r'at-rd, pølser n1m. alt samrner-r til "Mosebodens" irltid
rirnelige priser.

.-22. Juli 2006 (uge 29)

I'.rn

til El-sommerlejr i Veerst.

{:1\:r

i-r

Llder dei *.;1i 1-g;: ::i-

:i

..:.

al..*= rl:
Varregånl<r e-i I l. \-=r;:

:=il

r:.<t::

.tr-:

ii

Sommerlejren

rilriinJro*

re!i.-c::re::. :l

På pladsen er der gode

;:q::_:

nærliggende sponspla.ls. I
ladeskinne.
!'

1i,.j+

lordag d.22 juli. har du ikke mulighed for at komme hele
delnge de dage der passer dig.

:.:.-iiirerer med: 220V. toilet, vand. Medens varmt bad er på den
er begrænset kioskudsalg, og i "carporten" er derl2V

el.:i kr 1-s0.- for

å<:-

rr cl

r,r

<rri

kvrrrer,

iir"rcl

cs

kluLrhr-r s

t.rcilite ter, Lracl og toilct.

.i

qeirlr'

pr1

lt),00 kr. pr. telt e11e1'cam-

I

sanrr-nenhæng med sonrmer-nrinilcjl afholdes Par.rdrup \lodcl ;\ir-Shorr' 200(r
Model Air-Shcxve.t afholcles fol alle RC
Unionerrs nre c{le.nrmer. Dcl r.il i lobet ai da-

gen va-r'e nrulighctl for r-nasser af modeltl'r'r.rinq sonr dos :elvfølgelig ikke forpligtc't'.

-z

Spørgsmål og tilmelding retres til \likiel Frank: 75 55 78 70,
eller Anders Pedersen: 75 38.15 51. ..:-,.
:::.,il.rclr.tlk
Geme i god tid, dog senest d. 03juli:

j

Lørdagden 29. juli 2006.

6-1

euerkr 125,-forheleugen.

lu pr

Pandrup ModelAir-Show

U:bh:-i

Deltagergeby'r: Piloter. kr 5il.- c.S
hele ugen. lædsagere. kr

i

:il1gr ogrr prr. dag, til d.rkning ai dir'. udqiftcr s.rsor-n strøm, gas, renovation ntrtt.

*.c':neiie-ir hc, F-\CO\ i Yeent-

j,5 .1.i7 ril

ltk:=::.:

ugen, er du ogsa

nr-:

kltrbben

Campinq: Dci' k.ln calrpeles pa placlsen,
::trr.j

Vores

660OVejen
Se også RC-unioner.

tl

nr.ri .jrrdu p; iinr.

Er du intcre5\r'ret i el.'ktro il\rnine. o!: har du lyst til at mode rndre nred :amme interesse.
Uanssi
rnln er n\ i:rJenro: ci-t}r liii_l elier h.:r mrn_:e J^ erl-arins. :a er i alie relkomne til at
".m
delnse i ei uEa hi c: r s_::e:: i ii r:;e i;gr p" i:1gg:i:-:i
rrs ie Ådr iteter. som 1i nu har ll st
dlden \lrx lsei Lia.rl:3:- ::-:i
Je: :=r r:s- ri i:r ::,,i::r l-cr ;a- -15min. \ors€l er flere
spændenie'rr_:.r:-e:r- . .--:- i:9.-.--: :l:i.c:
E:t'-ier-s- slLlLS $1 badet i Kolding m.m.

fii

or11

RC-unionens kltrbhåndbog, Klub nr. 0-15
ellel p.i klulrbens l-r jemn'rcsiclc: \\'\\'\\'.pan ct'up-mi}<.dk
P.r flr,r'ep1.rt1.cn, :()m er Lrcliqqcncle ost for

El-sommerlejr hos RC ktubben FALCON

Efter succesen sidste år inviteres der igen

p.-r

pladsen. Allc er naturligvis velkomne til at
r'ære med. Du medbringcr seh,, borcl, stole,
din egen n-rad og service. Ø1 og var-rd karr
købes til fornuftige priser hele aftenen, øn-

Du kan finde oplysninscr

l'7

jr,rli

luklelllq$gLludt!,llL

,

Pladscn er'310 nr. l"rng og 80 m. bred, sei del
cr rllasser af plads at boltre sig pri, håber at
St' Sc1 n1dtrg€ som rnuligt af ur-rionens medlcm*cr til vores altid yelbesøgte træf!
Der er ingen pilotgebvl for dcltagelsc.

Tilmelding kan folcg.i til:
Carsten Ottosen, Tlf.: -10371337
carsteno@mail.dk

\iel nrødt til en ligtig
f.rmilie fcrie i Nordjl4land.

\l(\Llil\'\

rrr\ t I lr)(rrl

tf

-

lndbydelser
Så

Heli kopterbegyndersem

går det løs på Randbøldal-Museet igen
Tekst og billecler \.M. Schaiffel-Nielsen

inar

18.-20. august 2006

s

Pandrup MFK indbyder'! Pladsen er åben
fra fredag kl. 13.00 til fli flyvning for deltagere til seminaret. Helikopterbegynderseminaretbegynder lørdag kl. 10.00, på flere folskellige stadier der vil vær'e.r1t fi'a begynderen, som ikke har staltet sin helikopter endrru, og til dem der skal have tr;enet,
flyvnirrg og autolotation.

=

Du kan firrde oplysninger om klubben i

":

RC-trniorrens klubhåndbog klub nr. 045 eller på rvww.pandmp-mfk.dk

I
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5otett Ø.lt'r'S.trrrl nre.l -irr C,rhr.r lreliktrpf..r.onr
oqså

29.+30. juli2006
Er de radiostyrede modelflyvere igen på
plads i Randbøldal. Randbøldal-Museet
l;egger udstillingsplads til for Modelflyveklubben RC Ellel.rarnrner og Flyvehistolisk

g

fl

til stede rled
folskellige udstillinger og et arbejdende

Selskab. Begge foreninger er
I

værksted.

j
I

i

I
!

{

:

Danmarksmesteren i flyvning med modelhelikopteq, Sørcn Østergaard, Bindeballe,
har sagt ja til at flyve med sine flotte modeller både lørdag og søndag.
Nu er det ikke fol en lukket kreds, alle IICrnodeltlyvere, som ntener de har noget at
udstille er velkomne. Man skal bare henvende sig til formanden for RC Ellehamme4 Tommy Olsen, Bredsten, telefon 75 88
21 01. Arrangørerne vil vaere glade for at
kunne vise endnu flcre flotte rnodelfly.
Succes: Det er tredje gang samarbejdet
mellern de to foreninger og RandbøldalMuseet finder sted. Sidste år var arrangemerltet, på trods af halvdårligt vejr en succcs, iaktisk kom der 375 betalende gæster.
Cæsterne var begejstrede for at se på ud-

stillingeme og Søren Østergaards flyvuinger. Hver dag klokken l6lukker udstillingerne vecl mnseet, som ligger i bunden
af daler"r r.ed Vejle A. Her kan man ikke f1y-

l'e med fash.ingede r.nodelfly. Derfor drager modelflr.r'ere os publikum op til RC
Ellehammers flyi'epl.rds ved Rygbjergvej,
hvor der bliver flojet til clen store guldmedalje. Publikurn s)'rres ikke at lrave noget imod at flytte. Nok e.r en model af en
Spitfire flot at se på jorden, merr den er nu
skønnest i luften, og det vil folk gemc kore
fire km for at se.
Gratis for ungdommen: Kulfur'minister;
Brian Mikkelsen har beslr,rttet, at alle indtil
44

blir,fr vjst i rveekendcn

fol Pandmp irrdustrikvarte4 findes der klubhus med gode og fine facilitete4 bad og toilet. Kioskudsalg:
Under stævnet vil "Moseboden" v;ere åben
På flyvepladsen, øst

29. og 30.

juli.

de fylder 18 år', kommer gratis ind på landets museer; det gaelder også i Randbøldal.
Det er altså en overkommelig udgift for far;

lnor og fire børu at få eu sp;endende dag
på museet, hvor man kan sidde ude ved
borderre og spise sin medbragte mad og se
den speender.rde udstilling og de arbejdende t'ær,e- og papirr'ær'ksteder i museet, for
ikke at gler-nrne ungemes glæde over at

tumle mndt i vandeksperir-nentariet.
Museet og foreningerne glæder sig til jeres
besøg.

rned salg af vand / pølser rnm. alt sammen
til "Moseboden's" altid rimelige priser.

Camping: Der kan camperes på pladsen,
mod et gebyl på 50,00 kr'. pr. telt eller campingvogrr pr. dag, til dæknirrg af div. udgifter såsorn strØm, gas, renovation mm.
Tilmelding til: Kim Nielsen
E-mail: hr.kn@r.nail.dk
M ses i Nordjviland

Dragsholm Modelflyveklub 20 år
26.-77. august 2006

Der er 1200 n-r asialt at boltre sig på, så der
er også god lejlighcd til at flyve for den
mindre øvede.
Der vil blive sat e'r.r gril op lør'dag aften til
fællesspisning, husk selv maden.
Tilmelding: Berrt Hjnlcr-Sorensen

Dragsholm Modelflyveklub indbyder i anledning af klubbens 20 års fødseisdag til
weekendtræf.
Pladsen har plads til både campingvogne
og telte. Der er el, vand samt toilet, overdækket terrasse, stor grill og klubhr-rs.
Weekenderr vil r'ære præget af en hyggestemning som i gamle dage med fri flyvning fra klokken 09:00 til solnedgang, kun
afbrudt af en opvisning lørdag kl. 13-15.
Piloter sorn ønsker at deltage i opvisningen, skal fremvise A-certifikat. Alle tvper fly
er velkomne, fra de små skunrlrauclitter til
store kunstfly og jets. Pladserr e.r stormodelgodkendt. For overnattt'rrcle gæster i
campingvogn afregnes kr'. i00,- ; for telte
kr. 50,-. Pladsen åbrrel fi'er1ag eftermiddag.
Lørdag aften fyrer vi opr i grillen og har sikret os, at vi ikke lober tor for drikkevarer.
Maden har I se.lv med. Adressen er Hørve
Kanalvej 27, 1i34 Hørve. Mere inlo på

email: f 16(r,.,post.tele.dk

rvwnrdmfk.dk

fetGamp Holstebro
2.

til

6. august 2006

Holstebro Modelflyveklub og Jetstyrings-

gruppen irrviterer til det årlige Je.ttr.æf i
Holstebro, hvor der må flyves rned jetfly,
drer.et ai tr-lrLritremotorer eller ducted fan.
Der er sor.n sædvanlig mulighed for campering, ic'let dcr både er strøm, drikkevand
og badefaciliteter. Pris 50,- pr døgn / enhed.

Lirrdtorp Flvvecenter ligger tæt på både
Lirnfjorden og \icsterhavet, så der er også
rig muiiglrecl ior iami lieudflugter.

Tilmelding til Peter Kleist
tlf .:2276 2900

Mail: peter.kleist@\nail.dk

Eller Steff'en Rasmussen tlf.: 2032 3139

Mail: sr(lcassagrarrde.dk

\lodrlll\'\1t\ t

3-2006

Skalastyri ngsgru ppen orienterer
er skalastyringsgruppen i gang med forberedelser til dette års stævner.
Så

I skrivende stund (tidlig maj) cr vi ved at
sammensætte programmet for 1 tænillgsdage, henholdsvis i Mborg oq iros Øst$/rrs

Mfk., som har sammc

ftrllesnævner;

undervisning i skalai1n'ruu* og hyggeligt
sctlr"rV&r med skal.rf.i ir':rr.
Styringsgruppen har nu tungeret 1 åa og
mange ting har f i 1-rpnaet. En hjemmeside
er oprettet, en h.tn tl I ckraf tig styringsgruppe er samnlcnsat, regleme er opdateret, en

ny kJasse er indfort og endelig blev DM afviklet i Viborg med sncces.
Fol dem som har muligheden for internet,

ligger der en meget stor billedserie på
hjemmesiden:rvww.rc-skalafl y.dk.

I

august kobler styringsgruppen sig på
stæ\'net: FLYV SOM DE RIGTIGE, hvor vi
i lighed med sidste års skalaorienteringe4,
vil orientere de fremmødte om de klasser

som findet information omkring skaladokumentation samt præsentation af flyvemanøvrer.

DM vil i år blive afviklet på KFKs velkendte modelflyveplads i august måned, så
hold øje med stævnekalenderen.
Det er ved at være rigtig længe siden der
sidst blev afhold DM på Sjællarrd, og det er
skalagruppens mål at afholde et mere balanceret DM, hvor de fleste af landsdelene
er repræsenteret. Igennem de senere år har

det forholdt sig sådan, at det primært har
været Fyn boer og jyder som har deltaget i
det årlige DM.
I de foregåer.rde nurnre af MFN har vi præsenteret de obligatoriske flyvemanøvre4
og vi fortsætter med nogle valgfrie manøvrer. Der skal gennemflyves 3 valgfrie rnanøvrer for klub- og populærskalaklasseme
og 5 stk. for F4C klassen. De valgfri manøvrer skal vælges trd fra den type model

som dommerrre bliver præsenteret for.
Dvs. at man vælger manØvrer som fuldskalaflyet typisk kan udfører. De valgfrie
er opdelt i 2 grupper: Manøvler for ikke
kunstflyvningsdygtige fly og kunstflyvningsdygtig fl)'. Vi vil her koncentrele os

om de ikke kunstflyvningsdygtige fly. På
nedenstående liste kan du se hvilke muligheder du for at tilpasse manøvrerne netop
din model.

A
B

Chandelle

C
D
E
F

Ind- og udfældning af flaps

G
H
I

EtLoop

I
K
L
M

Normalt spin

Ind- og udfældning af understel

Kast af bomber/brændstoftanke
Stall turn

Immelnrann

Split S (reversal)
Cubansk Ottertail (Cuban Eight)

Rulning

(3

omgange)

(Ro11)

Faldskærm

Touchandgo

Leif T)oulssr med FW 190 gør sig klar til cn flyvning vcd DM i 2005.

lVftrdelflvr

crl

t 3-2006
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Hermed indbvder Hemirrg modelflyveklub alle til folgende konkurrenceL
::-.:

Hedeslaget: Traditionen tro indbydes
igen til dieselcombatkonkurrencen Hedeslaget.

Oldtimestr,urt og Stunthosecup:
Lørdag og søndag d..24-25 juni 2006.

i
E

J

Konkurrencerne afholdes på klubbens
b.rner p.r Skirrderholmvej .
Der kan camperes på pladsen og der
forefindes el, vand i dunke og toiletfaci-

I

t
'-l

24.

fi't

modeller fra før 1965. Deltager gebyr 50

liteter.

juni kl.

14:00 fl1,.ves

Oldtimestunt for

kr.
Dette er en oplagt mulighed for at få luf-

tet den flok Noblere, der kom til landet
for 2 år siden!

Men..... programmet er blevet udvidet!
Lørdag d. 12 august kl. 10:00 flyves
Hedeslaget F2D (FAl-klassen)
Lørdag aften tænder vi for grillerne og
spiser i faellesskab af de andres medbragte mad. Husk dog lige at de så også
spiser af din medbragte mad!
Søndag d. 13. august kl. 10:00 flyves
Hedeslaget F2D-D.
Der flyves efter de nyeste danske regler.
Pris 85 kr. pr. konkurrence hvilket inkl.
kaffebord efter stævnet.

til følgende
personer senest en uge før stævnerne.

juni kI.10:00 flyves Æ'Stunthosecup.
Konkurrencen afvikles efter gældende

Tilmeldinger bedes rettet

FAI-regler.

Aage

Konkurrencen afsluttes med kaffebord.
Deltager gebyr 50 kr.
Lørdag aften, klokken 19:00, tilbydes
spisning. Pris 80 kr'. inkl. vin.
Af øvrige måltider tilbydes:
Frokost lørdag:
20 k.
Morgenmad søndag:
20 kr.
Frokost søndag:
20 kr.

Uffe Olesen

97132254

RubenSonne

9721410612535M23

VM

danske landsorganisation for modelflyvning
med linestyrede modelfly. Unionen er tilsluttei
Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) og
F6d6ration Aeronautique Intemationale (FAI).
Årskontingeniet for år 2006
Senior

Tilmelding:
25.

Linestyrings-Unionen (Cl-Unionen) er den

Wiberg

m/MFN:

:

kr u/MFN:275,- kr
m/MFN:225,- k u/MFN:
45O-

Junior (max 17år)
100,- kr. Medlemskab kan opnås ved henvmdelse til foreningens kassere4, eller ved indmeldelse i en af de klubber, der er tilsluttet unionen.

97209737
Unionens web-adresse: wb'w.modelflyvning.dk

ruben@modelflyvning.dk

POST BEDES SENDT TIL

Unionsformand:
Ole Bjerager, Hollænderdybet 1, 3.tv
2300 København S, Tlt: 3257 4001

Drikkevarer kan købes på pladsen.
Med venlig hilsen

E-mail: bjerager@get2net.dk

Herning Modelflyveklub.

Kasserer:

Ulla Bødker Hme, Stillingvej 220
8477 Sabro, TII: 86 94 92 39
E-mail: ullatarnodelfl yvning.dk
Bes$rrelsesmedlemmer:

iYalladolid

Ruben Sonne

Det er nu r1æsten lykkedes at sammensætte det danske hold ti1 VM 2006 i Valladolid, Spanien, der som bekendt finder sted den 16. - 2-1. juli. Holdet el en skørrblanding ai førstegallgsdeltagere og gamlq garvede gutter. Blandi andet har vi en sølvmedaljevirrder fra EM sidste år med os, så Henning skal natr-u liqi'is ned og vise den
øvrige verderlselite, at det ikke var en tilfældighed, at han vanr-lt medalje i Ungam.
Holdet bestar af disse personer:
Teamleder og pilot i speed: Niels Lyhne-Hansen.
Hjælper i speed: Nlaj-Britt Lyhne-Hansen.
Piloter i stunt: Flemming Pedersen og Dan Hune.
Piloter i combat: Henning Forbech og Niels Hostrup.
Supportere/heppekor: Ib Rasmussen, Monika Rasmussen og Ulla Hune.
Desuden kommer der på combatholdet en mekaniker, som der i skrit'ende stund
endnu ikke er sat navn på.

Ulla

/ Modelflyvenyt

Falkevei 21 7400 Herning, Tlf:9721.4106

E-mail: ruben@modelfl yvning.dk
Henning Forbech (web-master)
Biilowsgade 36 l. 8000 Århus C
Tlf:86 12 6?36
E-mail: henning@modelfl yvning.dk
Aage Wiberg, Søndergaardwei 30
2400 Herning, Tl f: 972097 37

Regeludvalg:
Jesper Buth Rasmussen, Almavei 8
9280 Storvorde, Tlf. 98 31 91 98

buth@modelflpning.dk
Unionens gironummer: 5 20 87 69

i
I

l
I
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En lille historie

fradet virkelige modelflyverliv

cifi('l!' rrctcr r'*-k, r'ar clet'ct rlosehnl om-

bød ham 100 kr. hvad han blev vældig glad
for. Merr l-ran kiggede godt nok noget da jeg
forklarede ham opgaven - r.nen vi har.de jo
indgåct en aftale - og cn aftale er en aftale

med i hvad der rnon ske'te ... (det hal vi senere grinet meget af).
Endelig nåede lærlingen og jeg olcr til træet, og han kiggede noget, for t1r'et hang i
toppen og der var langi op ti1 de fcrrste grene. "Hvad hvis jeg falder ned?" spurgte han
lidt bekyrnret. Men jeg beroligede ham ved
at love, at skulle det ske, skulle jeg nok
tr;ekke eller bære ham over til vores hus, så
hans folsikring ville dække ...
Selvfølgelig klarede hau at komme op til
de første grene - han havde io også stigen
med - og få kravlet op til toppen, brækket
en vissen gren af som han kurrne nå flyet
med, og få skubbet så meget til det, at det
faldtl fløj ned i rnoserl hvor vi fik raget det
ind til bredden og fisket det op - neesten
uskadt. Jeg tror det eneste val at accuen
(naturiigvis) jeg lravde jo ikke kunnet slukke, var gået tør for strørr. Så efter et tjek val
flr'et så godt sor.rr nvt igen. Og lærlingen
L.lev glad ior sint 100 kr. og jcg val h'kkelig

.l

nrarrd og manti imtller-n.
S.r irart rnL-d riiSL-it ovc'r S\Liltlc'fc'n tr* ic'i

Sc ..:.-i.-ln circlcr .rlle rigtige eveuh'r

Her er en lille historie fra mit virkelige mo-

ke trp

delflyverliv. Vi har heldigvis senere fået
startet Østfyns modelflyveklub, sorn vel

li i slr-rhrilger.r af oktober

efterhånden er en ai de største og mest aktive på Fyn. Men de muligheder var der ikke dengang.

Det skete fol snart 20 år sidery længe før vi
havde fået klub her påØstfyn.
Jeg havde endnu ikke rigtigt Iært at flyve
radiostyret fly (der var jo ingen klub i nærheden) så jeg havde bygget mig en Sig Rise4 2 m. svævet og lavet en motoropsats,
monteret med en 1 ccm. Parv diesel. Demre
motor var klaftig nok til at trække flyet op
i en anseelig højde. Det fløj godmodigt
r-r-rndt - styrbart for en autodidakt begynder.
Jeg boede på det tidspunkt på landet, orngivet af marker. Havde lavet en aftale med
den lokale bonde, at jeg godt måtie flyve
fr.r hans r.nark. Midt på marken et par hun-

Ur.r.-i.: .:'. :l'.'-,-:t,:':

okloL.crd.rg. sku.i.'

!^i
..
LrU: L.\. -..1.. :.-. --

-

tTtr-lc:'..'.rll.:i

i

::-

-r'

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

til de nederste grene, og desuden'n'ar
hr.or træet var
r..rr'lt os glat. Så jeg gik slukøret hjem.
Der gik nogle dage hvor der ikke rigtigt

- andet errd at jeg prøve at tænke pa err losrring. Men så kom hjælperr fra
en noget uventet kant. M fik besøg af skorstensl'ejeren - eller rettere en af 1ællingene.
\laske var l-rjælpen ikke så'langt v;ek ...
skete noget

Jeg startede forsigtigt med at spørge om

han var vant til højder. Han var jo skorstensiejer. Jo da, han havde været oppe i
toppen at den høje skorsten på Kommune
Kemi. Det val da en begyndelse ... Nu ved
jeg at lærlinge ikke tjener så meget og gerrre vil tjene lidt sort, så det spurgte jeg om

han var intercsseret i - enclda i albejdstiden. Og selvfølgelig r.'ar han det. Jeg til-

:1. [:- -rL':-'r i'. ::.-i:- .:- --: \'1.!t -:.:l':t'-:-l(
r.-- r : ::
:. ; :: --. .'-. rl l'.--.-r-'.rl' lllltii

- ...

irrl al f.r mit i1r'igerr.

.: .l.i ikxe enq.ruq

logn

-

og så

...

Peter Andersen OY 5731

Østfyns Modelflyveklub

.::.

:'..'.: rrt'!iiliercl matte nabO
:,:rlim.rnLlL-r1 ir-rt-l og firrde sin kik-

'.

kc-rr

frcm, ior Lredre at kunne følge

i
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i Dansk Modelflyve Veteranklub
Landsmødet blev igen i år afholdt i Korsør og med Fritz Neumann som arrangør.

I.0 Valg af dirigent og referent.

Mødet startede k].1i.00 med tbrmandens

I

velkor-nst. Derciti-.r Lrler- Fritz valgt som
dirigent og Hans f: \ielsen som referent.
Dir i gerrterr konstaterede landsmødet ret-

==

tidigt indkaldt og gav ordet til forman-

.:
=

J

den Flede Julrl.

2.0 Formandens beretning og oplæg til
årets aktiviteter.

Iå

;f
-t

I
I

deis for det store arbejde med bladet Oldtimeren. Bladet er det der binder os sam-

men. Derefter nuevnte formanden klub-

:

bens forskellige aktiviteter i det forgangne

't

Stor deltagelse og to mesterskaber ved de

I

I
I

Alle deltagerne fra Landsmødet klar til at flyve
med don lille Flugan-gummimotornrodcl.

Frede Juhls beretning startede med en
tak til Erik Knudsen for hans store indsats
for klubben, dels som stiftel og formand,

år.

Foto: Hans F. Nielsel

6.0 Eventuelt, herunder tid og sted for næste landsmøde.
Næste landsmøde afholdes søndag den 18
marts 2007. Stedet endnu ikke fastlagt.

Svenske Oldtimer Mesterskaber. Et velgenr-ren'rført DM sammen med FF unionen,
en velbesøgt udstilling i Stauning og på

Årets første konkurrence efter landsmødet

Egå skolen.
Diplorner skal afløses af sr.nå plagetter ved

Fritz havde igen fundet et egnet lokale i aulaer-r på en tidligere skole. Lokalet lignede
en fornem marmorsal med højt til loftet og

DM, og årsrekorder indføres i tid og distance. Der afholdes hyggetræf i Rodeklo
den12. eller 13. juni.
Der var interesse for igen at afholde DM
faelles med FF unionen på Skjern Enge derr
16.-17. september.

De svenske Oldtirner Mesterskaber afholdes den 26.-27. aug-rst.
Bestyrelsen er ved at udarbejde forslag til
ny brochure i farver; den skal være færdig
til juli dette år.
Forrnandens beretning godkendt.

3.0 Klubbens regnskab, økonomi og budget.

Fritz fremlagde regnskabet og budgettet
for næste år. Kontingentet uforandret
150,00 kr. pr. år. Regnskabet godkendt.

4.0 lndkomne forslag.
Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag.

Klokken 14.00 startede så de spændende
flyvninger med de medbragte FLUGAN.

Alle rnodtog genvalg.
48

Årsrekorder indføres i varighed og distance, modelklasse underordnet, ahnindelige
konkurrenceregler gælder og sekretæren
modtager resultater.

rimelig luft til væggene, lige passende til

Klubben udsætter en god flaske vin til

de små gummimotormodeller. Som korr-

vindeme,

kurrcnceleder havde Hans planlagt 4 flyvninger pr. deltager og hvor de 2 bedste tider blev gældende.
Efter err indledende trimning begyndte så
konkurrencerr.
Det viste sig hurtigt at vinderen skulle findes blandt de tidligere Wakefield flyvere.
Steen Agner lagde ud med en flyvning på
24.8 sek., mens de ør'rige syv deltagere ikke kom over 10,0 sek.
Efter en god times t11'vr-6'tt 0t",, resultatet:
1. Frank Dahlin 50,2 sek., 2. Steen Agner
50,0 sek., 3. Carl Erik lVidell 48,2 sek., 4.
Poul Rasmussen 35,1 sek., 5. Fritz Neumarur 23,9 sek.,6. Tage Hansen 23,2sek.,7.
Frede Juhl 9,7 sek., 8. Bent Schmidt 4,7 sek.
Bagefter blev der fløjet orn dagens bedste

tid og her vandt Poul Rasmussen med den
5.0 Valg af formand, sekretær og kasserer,
samt en suppleant og en revisor.

Kalender 2006

flotte tid 31,7 sek.
Tak til Fritz og deltagerne for en herlig afslutning på årets landsmøde.

Hyggetræf på Rødekro

12.

eller 13. iuni

14.

eller 15. august Hyggetræf på Rødekro

svæveflyvecenter'.
svæveflyvecenter.
Svenske Oldiimer
Mesterskabel i Rinkaby.

26.-27.

augtst

16.-17.

septernber Danskc Oltltimer
Mesterskaber pd
SkjemEnge

3l.december

Årsrekorclaretslutter.

Vi er også velkomne hl Fritt-lvvnings-Unionens konkurrencer.
Foreløbig årsrekord

Mandag den

2-1. ..rpril

satte Hans Fr. Ni-

elsen årsrekord i i'arighed med en

flyvning

på 25,20 min. \ bdellery en DIOGENES Kl.
A-3, blev startet som en trimstart, men forsvandt i ca.900 meters højde. Modellen er

ikke set siden.

Mocltlflylenlt

3-2006
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Dansk Modelflyve Yeteranklub

F ritf ly u nings -U nio

Tilknvttct Societr of Arrlitlue \{oclellcrs
son SAM--15 Derrnr.rrk

nen

Dmmarks eneste FAI anerkendte

fritflyvnin gsorganisatiorl. Medlem af KDA.

Klubbens adresser:

Hjemmeside: rlrvl.clmvk.dk

/r/

Kontingenter for 2006:

Formand:

,1,

Frede Juhl, Cl. Færgevcj 22,

.1
1

(1300 Gr.isten,

I

Tlf.

Senior

Alnor

250 kr inkl. iorsikring
150 kr. irrkl. forsikring
Intro-medlem
Abonnement alene 250 kr. MFN+FFNYT

I

6=--

450 kr. inkl- forsikring

funior

7-165 1+57

Kasserer:
Fritz Ncurrr.rnn, Kjærsvcj 73, -122t1 Ktrrsør,
TIf.: 58 37 23 76, F\E(r,korsoerkonr.clk

Unionens adresser:
Web-adresse: www.ffu .dk

Sekretær og webmaster:
Hans F. Niclscrr

Formand:

Klemivej .1, 835i Solbje rg
'l'lf.: il6 92 7E 76. E-m.ril: HFli(lradr.dk

Per Grunnet (postmodtager)

Ericavej 42, 2820 Gentofte
TIt. 44 4488 76

Modelflyvenyt:
Hans F. Nielsen

1.

com

Næstformand:
Hugo Emst Ægirsvej 38
7000 Fredericia

Kontingerrt for 200(r: 150,- kr

na,gterlc sic ikke.
F.

perg ru nnetCr.uho tmai
sc ovenfor og

Frede Julrl, Cl. Færgevcj 22
'llf.: 7.1 65 1.1 57
6300 Gråstcn,

i',':i ii.r.rttussen tik clen Lred'tt' flr reticl lrrrt. for
lirl -onr .n .ri lrrrelets bccl:le \ akeiir:lcltlr r t're iorFoto: I l.rns

-

Tlf.: 75 92 92 93
hemst@post12.tele.dk

\ie lsel

Distriktsleder Øst:
Henning Nyhegn
Industrivænget 27, 3400 Hillerød
Ttf. 60 77 73 09

henning(<rni,hegp.ift

Distriktsleder Yest:

Konkurrence kalender 200 6-2007

f)le \restergaard, Jacobsmindevej
7100 \'ejle, Tlf .75 7229 30

I

dk

hanne.ole.vestergaard(@rnail.

1'ccl.1l<torcr.r. ilct lil i.--nclrirger iorlrcholtlcs. I
tvir'lstili'ældc kan du se clcn .rktuellc kalender p.r \\'\\ \\.nr()rlt'lilr r ning.clk. Ller tirrdcs dc
ilcste oPlt'snirtgcl oltl 1i1cst1,1g1 lttodcl fl\'\'tlilt g i Dattr..rrk.

Ancivne d.rtocr; er datocr; der cr tilgået

21

261,474 25

Webmaster/Fritfl yvnin gsnyt:
Jens Borchsenius Kristensen

PS. Krøyersvej 28A
8270 Højbjerg, Tlf .: 86 27 1.3 28

2006

Jens_B_Kristensen@mail. tele.dk

Dato
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" Flyveplads"

Cup-

I Irrgo

Nvborggade

Ernrt

Tlf.51

Ocle..r, Ukrrine
Ole \t.1e
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I cif
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\tstrr;qrrrd

Tørgen Korsgaard
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Eng,e

\ lbe ri'1tr nrl

Ahornweg 5, Ellund
D-24983 Handervitt, Tyskland
Tlf. 0049,1608 6899
e-mai I : j Korsgaaltlrt foni.net
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Formand for ud tagelseskonriteen:
Peter Buchrvald, tl)lehøj 49, Hønt
Jl00 Ringsted. Tl{.: 57 t'{ ll 83
e-mail: buchu,alcl(o.post2.tele.dk

Unionens gironumnrer:
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ST0RT & småt ST0RT & småt ST0Rt & småt
Er

dit modelfly forsikret?

Proteus

En karnr-nerat fi'a r-nin klub har \'.-'r.e . Lilie
for e.n kedelig oplevelse i forlrinticl:.' mer-1
et tyveri af blandt andet r.rrodelilr.

Fra Henning Caspersen, Gudenå MFK har

vi modtaget denne lille notits

om prøveflyvningen af Proteus

Vedkor-nn-rende havcle en irrtiL'ottr:.:ikring,

som clækker ved tvvcri, 1:r,lrri, rr.:.r. Eiter
indbrr-rddet, hvor h.rr-r t.rr :ii.rlet mocle1t11'
og udstvl fol tlcr..' tii>iliele kroucr; tinger

han til sit forsikling.sclskab, sonr oplyser
orn .rt nroclelt-lr' er' ,:i luitfartøj, og at disse
ikkc cr clækkei uncier en almindelig ind-

boforsiklincl Dct kr'ær'el en spcciel til1æqs.rit.rlt for at r'ære dækket ved bl.a. tv-

vcri.

Efter rlenne medclelelse ringer jeg straks
til mit eget forsiklirrgsselskab for at høre,
or.n tle vi1 dække vcd tyveri eller brand.
Hcl ender jeg rned at få sammc r"neddelelse, sorn min kamr-nerat i k'lubben, efter
err de'l polemik flem og tilbage. De kunne
sa tilbl'flg cr.r tillægsforsikring, som selr-

iolgt'li*

kostcr.

lidt

>:.\

uPs!

Modellen lettcde alt for ticlli5:

Snc, blæst og rcsn forhindrede gang på
gang prør,etlyvningen af Proteus.
Err af de sidste dagc i april måtte er1 prØve-

den opad og skred ud til sirlen.
Fotografer-r Hans Dahl Christcr-rserr .o:'ioi]tc forgæves at f'ølge det hultige forltrl. oS
f.rrrgede modellert lige førr'rr vitrgetil. -.1111-

fll'rmir.rg pti asialtb.rner-r på Lindtorp fl1'veplacls vcd Holstebro aflr'ses.
10 maj havde sor.nrnerblæsten lirgt sig så
r.neget, at folsøget blev gjort p.i Gudenå
MFK modelflyvcplads i Helstrr-rp enge.
Sor.n ventet krreb det med kræfteme til
jordst.-rrt, så accelerationen blcv støttet

snu-

te jorden.

Skaderne på nrodellen var minitnaie, rttr'rr
e-t nyt forsøg måtte dog uds;ette's hinsides
dctte blads absolut seneste deadline.
Fortsættelse følger ...
- Casper

r-ncd ct gumn-ritor,.

Mriske var tovet fol stramt.
M.iske var t]'rrgdcpunktet for langt tilbage.
NI.iske val trækkr"osen fol larrgt tilbage.
M.iske st1'1gf,g jeg bare forkelt.

ekstr'.r.

Mcn tænk at mell tror; at man er iorsikret,
og ikke cr det alligevel, SUKL
\ii h.ilrer selvfølgelig på, at rnarr alclrig får'
blu,t lirl rt arllelde ct 11 r eri.

-Forb.rr serrtie ia skacler. \/i irroVer stlart igcltl

NIen check lige din police for e'rr sikkerhedsskyld.

\.r'sie q.rnq bincle r jeg gumnritor tri til en err clollv og
:tillt'r ntoclcllert lost or eupa.

M.r'.h. Ron
Mcd1.4801

I

#æ

I
Man skulle tro det var et full-size fly, der kom ind

l

l,.rt: Il;tsnusscu (l)ropel Lars)og jcr vrr til

3

l-.rn floj på lufthavncn og jeg tog LrJ.a. clcttc billtrle.rl I rr.'SLrFer llc.rpt'r.
.rf landingsbrnrn clcr cr i b.rg,lrLrrrlcn, l:t* nr:r.rkc til,
iurbinen ligt b.rg nrorlellen.

l)ei er endenlakeringen

.1l m.rn kan

Iltr licnniron,

50

til landing

TctTrtut i5r,r)!lcrl-.org.

.e r rrmerr fra

\IotlrlIlr vcrnc,\rhu'

- C.rspgg

Problemerne med

Det r-iste sig, at I.L. på en eller anden måde, havde slettet certifikat status og billede

RC-unionens medlemskort

på de medlemmeq, som har certifikat. Vi
ringer om mandagen til I.L. de vil hurtigst
muligt sende et nyt medlemskort.
Her opstår de næste probleme4, idet I.L.

Som de fleste ved, har der yæret store pro-

må have udsendt kortene over flere dage,
så mange modtager dobbelt, idet en del af

blemer med udsendelsen af vores med-

medlemmerne modtagerbåde 2 og 3 medlemskort, nogle er korrekte andre er det ik-

lemskort.

Vi vil prøi'e at rekonslruere

hændelsen.

Hvad er der sket og hvorfor er det gået
galt, som det r-ilterligt er.

så

Fredag den 3. marts afsendes dataene fra
sekretariatet til Lars Kildholt, som afleverer hele databasen til I.L. KortSystemer
(1.L.), fredag den 24 I 3.

Grundet produktionsproblemer ved I.L.,
bliver kortene først produceret torsdag
den 30/3 eller fredag den 31. marts.
Som det geme skulle være de fleste af vores medlemmer bekendt, har sekretariatet
Iukket fredag,lørdag og søndag. Men om

lørdagen og søndagen ringede RC-unionens telefon temmelig heftigt. Vi besvarede dog ingen af opringningeme, men om
lørdagen kikkede vi i vores mailboks, og så
væltede mailene ind. Siden udsendelsen af
medlemskortene har vi vel modtaget godt
400 mails om problemer med medlemskortene foruden de efterfølgende mange
telefonsamtaler.

Om mandagen valgte vi at åbne telefonen
fra k-lokken 9.00 til kt. 18.00. Hvor mange
telefonsamtaler r.i havde den dag har vi
ingen anelse om, men der var næsten konstante opringninger hele dagen.

ke.

For at gøre forvirringen total udsender I.L.
også medlemskort til vores ca. 200 stormodelpiloter. Hver eneste af disse kort er

forkerte, idet de alle skal have et tryk på
bagsidery hvilket ingen af disse kort harde.

Stormodelmedlemskort har sekretariatet
allerede udsendt omkring 1. marts, og de
skulle ikke udsendes af I.L. Disse kort produceres udelukkende i sekretariatet, da
hvert enkelt kort skal behandles manuelt.
I.L. har påtaget sig hele skylden, og RC-

unionen bliver holdt skadesløs for de
mange ekstraudsendelser af kort, og yderligere har unionen modtaget en væsentlig

refusion.
Skulle der endnu være enkelte, som ikke
har modtaget et korrekt medlemskort, så
bedes I venligsi henvende jer til RC-unionens Sekretariat på tlf. eller via mail.
Dette gælder ikke for stormodelpiloteq,
som alle skulle have modtaget et korrekt

Trods veiret flyver man

medlemskort, samt ændringe4, som er
foretaget efter den 1. marts i forbindelse

iFalcon

med klubskifte eller adresseændring.

Fra Anders Pedersen, Falcon har

vi modta-

get dette billede fra en meget fugtig sæ-

sonstart i ordets bogstaveligste forstand.

Tragisk modelflyulykke i Ungarn
To mermesker blev dræbt og fire andre lettere sårede lørdag den 13. maj, da et

radiosh'

ret modelfly på ca.2-2,- meiers længde styrtede ned i en flok tilskuere under en opvisning i Ocseny, 160 km svd for hovedstaden Budapest i Ungam.
Et ægtepar fra Szekszard, som deltog i arrangementet sammen med deres I'oksne børry
blev dræbt, siger Sarolta Kasler, talskvinde for politiet i Ungams Tolna-distrikt.
Modetflyet var et kunstflyvnings biplan stvret af en pilot fra Tyskland. Årsagen til ulykken formodes at være radioforbindelsen til modellen der blev forstyrret, men vides endnu ikke med sikkerhed.
Politiet lukkede flyvepladsen i Ocsenl', og har indledt en undersøgelse af ulykken.

på en affaldspose.
Så

detblev til en kølig og fugtig gang com-

bat mellem undertegnede og Mikkel
Frank, som ses her i det "våde element"

Kilde : Ritzau og MTI

TML
Modelflyvcnyt 3-2006

Der har været sæsonstart hos Falcon i Veerst, men vejret var bestem ikke med os,
hvad billedeme også tydeligt viser.
Ca. 10 piloter var mødt op men desværre
regnede det temmelig meget, og det var
ikke alle, der turde eller kunne flyve.
Men det afskrækkede nu ikke mig. Jeg fløj
med min Vinge og til senderen fik jeg fat

Anders
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CAModel ogDino Hobbyi Lyngby oplyser at der kommer en ny model MATRIX
(ill. 1) tra CA Model i Argentina til at supplere de større F3A modeller som GENESIS. MATRIX leveres som en AM-model med glasfiberkrop med Airbrushlakering. (ill.2) Spændvidde 1600 mm. kropslængde 1650 mm. vægt 3500 gr. Motor:90

I
i

g
&

- 110 eller Hacker C50 10XL, (kan også leveres), eller tilsvarende elmotor. MAIRIX

er en alsidig og yderste velflyvende model beregnet til både 3D og Aresti manøvre. Pris kr. 4395,-

Endvidere kan CA Model nu også levere
spindere (i11. 3) landingstel mv. i kulfiber
fomden Chip Hyde's rorhorn (ill.4) og en
omfattende serie af kvalitets alu-spinnere
(ill. s).
For yderligere se venligst: wr{.w.camodel.com.ar eller wwwdinohobby.dk

Hamrner Models er leveringsdygtig i
Wasp (ill. 6) der er en lille flyvende vinge
med enestående flyveegenskaber. Denle

model, som er specialdesignet omkring
en af de billige CD-ROM børsteløse motorer, vil imponere de fleste med dens
hastighed og evne til at accelere lodret op.
Wasp'en er en danskudviklet og dansk-

I

1

I
I

produceret model. Læs mere på:
www.HammerModels.com. Prisen er kr.
375,-.

i
l

Multiplex leverer nu nogle solide alu rorhom (ill. 7) til den tidligere omtalte Rhino
servo. Multiplex leveres gennem hobbyforretningeme. Prisen på et lorhorn er ca

I

kt.75.
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Der dukker med mellemrum byggeartikop i modelflyvepressen og diverse fora
om de danske KZ IV ambulancefly.
Flyene var ejet af Zone-Redningskorpsef
men faktisk var korpset også leverandør af

1er

q
.l
,r
l
I

i

modelfly

i ikke mindre

end 3 forskellige

størrelser.
Om det og om Zonens i alt 18 ambulancefly, der fordelte sig på typeme:

Monospar ST-25
KZTTI

KZIV
KZVII
De Havilland D.H.89
Stinson L-5B

Douglas C-47A
Avro Anson V
Lockhed 12 A

kan du læse om både anvendelse og data
for de enkelte fly i bogen "Zone - Redningskorpset i Luften"

ff

ir@

Battery

Bogery der er på 136 sider er udgivet af
Fonden Redningsteknisk Samling, kan købes på Zone Museet, der er en afdeling af
Teknisk Museum i Helsingør via en mail
til info@zone-redningskorpset.dk for kr.
148,0Q eller ved besøg på Museet hvor du
så samtidig kan se både Monosparen, der
er den eneste tilbageværende i verdery KZ
IV og snart også en KZ III (OY-DHY)
Lars Pilegaard

Industriparken

3

l, Lind

7400 Herning

Tlf.97128869
Fax70228861
info@greenlight.dk

Aps

NiMH Celler:

Li-Polvmer:

Eiu

{F
t:
J'O

3:l
r,6

foi *

I,
Sanyo
Sanyo
Sanyo
Sanyo

HR-3U (2300mAh) 4 stk. 85 kr.
HR-4U (800mAh) 4 slk. 85 kr.
RC-3300HV SC 1
45 kr.
RC-3600HV SC 1
49 kr.

stk.
stk.

NiMH Pakker Sanvo:
Pakket med RC-3600HV SC celler:
7,2V 360OmAh SC
8,4V 3600mAh SC
9,6V 3600mAh SC
12V 3600mAh SC

299 kr.
349 kr.
399 kr.

499 kr.

VartaE(9V)5stk.

Med Balancer JST-stik:

Lvsdioder:

7,4V 400mAh
11,1V 400mAh
7,4V 800mAh
11,1V 800mAh
7,4V 1600mAh
11,1V 1600mAh

170 kr.

230
1

kr.

75 kr.

250

kr.

21O kr.

305

kr.

stk.
stk.
stk.
stk.

Med Balancer Tamiya-stik:

Rød 5mm 3000mcd 10
Gul 5mm 3000mcd 10
Hvid 5mm 10000mcd 10
Blå 5mm 490Omcd 10

7,4V 2200mAh

Alkaline:
Sanyo AAA 50 stk.
Sanyo AA 50 stk.
Varta C 10 stk.
Varta D 10 stk.

Long 12V 1,24h
Long 12V 3,3Ah
Long 12V 7,2Ah

1

1,1V 2200mAh

99 kr.
99 kr.

20 kr.

20kr.
30 kr.
30 kr.

Bestilling pr. tlf. eller mail.

49 kr.

Abninqstider:

79 kr.

49 kr.
Mandag

- Fredag:

8.00

-

16.00

Egen produktion af batteripakker,
NiCd og NiMH.
Ring eller skriv fot athørc nærmere.

Alle priser er incl. Moms.
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NEKROLOG

Snyd ikke dig selv for glæden ved at få Modelflyvenyt med posten hveranden måned fra nu af - Tegn abonnementl
Abonnementsprisen for hele resten af 2006 (ialt 3 blade) er 160,00 kr.
Bestil ved at udfyide og indsende nedenstående kupon.

Det er med stor-stor sorg ieg må
givc den r.rregct triste mcddclelse
at Arne Jtnser.r fla Ringe ikke er
blandt os lnclc.
An.rc dr;de efter en kort indlæg-

gcl.e

;r.1

Sverrdborg s1'gchrrs

Pas på dine blade

i j;-

Vi h;u sotide samlebind, der hver kan rumme l2 numre af Modelflyvenyt altså to årgange. Bladet holdes fast i samlebindet med metalklemmer * der
skal ikke limeg "hu1les" eller klippes for at få bladene til at sidde fast og de

nuar rnaned.

Arne vil blive husket af mange

kan let tages ud igen, hvis man skulle få lyst til det.
Samlebindene er lavet i meget kraftigt plastbehukket karton.
På forciden og på ryggen er der trykt
i fem flot"Modelflyvenyt". De leveres
te {arver - husk at krydse af på bestillingssedlen herundel,
hvilke(n) farve(r) du ønsker. Prisen er kr. 75,- pr. stk.

modelflyveklubber på Fyn og i de øvri-

modelf11,1'c19, og i nrange

ge larrdrdele s.rmI

RC-rrrriorrt'n

som dcn der aitid kunne afse tid
og hj;elp, fol gode råd og vejledrring, når et l1)rt medlem skulle i

Ekspeditionsgebyr

eang mecl den srrære start på
irobbr.en. Ame var også sel\'111eqet a<tiv ilecl loi'ariitet og enfus:io\.L.L.ir| r rr| iællcs hobbv
ticl r i. i:t--.ir:€ J:t >igti.\rtrr:

Vi har desværre måttet indføre et ekspedifionsgebyr på
alle ordrer urder kr. 10Q- Ekspeditionsgebvret er kr.

15,- og går

Ll

r ltl

r l':

dækning af portoudgifteme ved

,,"r[:il"'\

ordrel over kr-.
101),- opkr-ær'er r-i intet

numre tilbcge

V-ed

i

ll'.a.1 :,:.,r.l.l:u. Lr:

:l.l-;:.-l' l'.1;-

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

, --:-':',-j.,..:..icr
-. l- -lr.- .1'..] -,

r:1..11

r |

crcc:cerel 986 2A06. De

eksceditionsgeblr. Hr-is du
ikke vil klippe i bladet, så skriv
din bestilling i et brer', en mail eller

.t11.

.\.r'i'.. r.:.r. Lrgi.t Llen der kr-rnne

:.... :i' .r: 1.l.rrrlæq,;c og.rlir.i t- :l,,.lelilvvestæ\,nc og

..--..
\

til

udsendelse af bestilte blade og
mapper.

-

\

på et postkortl

1e

i

senesie orgonge kqn du bestil-

po kuponnen her, ældre årgonge kon bestilles pr.
ielefon eller moil - og vi gir gerne et lilbud
på bestilling of flere gomle numrel
Ring: 6224 1255 (ml. l0-14)
eller mcril: mfn@plokotforloget.dk

klLi:..---' :.'. !irlstc. nracle, altid
ll'le(i -: .-:'

,-.: :lrr\ L' Og tllfntfe
a,:i:r r'r.li clet rrar
pa!:r'i:\ ri ri^.:,1 rt ,-'t. i\,:L)fLl

bet-u.rr.:'.- '-.

Artle tt'-,-.. : -. t...l .f idcn p;r L. S... r :.,:r je l..'lt red

-'-. .'..i:r
elskede l-rol.l..i. .i,': i.- .'.'..- 11a11
hcldigvis til .i.' - - r ,'.:
mellem iægge re'er- . -- O\lF
klr.rbbcrr fol en hr q-.. - - . . -:

ieg:

ophøre.tkrrr:

r

.

"'---.',

-

lrær'r'1'L-:- :.

-

Vor dybeste tankcr trlclse g.rr
milie.

til Arrrcs

Ære r'ære Arnes minde
På vegne af

Østfyns Moclelfl yveklub
Kr-rud Aage Hansen

,

Hermed bestiller
Abonnement for hele resten of 2006 (iolt 3 blode), pris kr. 160,00

r

n

blå

stk, somlebind

o

d kr.75,- i forverne:

gul a grøn it rød

r {,rgong 2005, kr. 230,r $rgong 2004,kr.210,1 {rgons 2003, kr. 190,r Argong 2002,kr. 175,
r {rgong 2001, kr. 150,I {rgong 2000, kr. I50,
:'r Argong 1999,kr. 125,r {rgong 1998,kr. 125,1 Argong 1997,kr. 125,I Argong 1996,kr. 125,r Beløbel vedlogt i check

'l

sølv

Følgende enkeltnumre {sær kryds} d 55, kr.

Nnl

Nr2

1996: ll
tr
1997: :l
at
1998:3OOllO
1999:i-JtrD:.l-l
2000: -'l D
200]:trBn-i
2O02: I
a1
2003: I
J
2OO4:a3Ja3
2005;JftJ13
2006: a at

Nr3

Nr4

Nr5

Nr6

ll
n

D
3

3

tr

tr
t'l
at

-'l

-I

il
aI

J

-t

3

i

Novn:
Adresse:

Postnr./by:
\lodclil\ rrn\1

3 2(l{la)

Ved køb for under kr 100,- tillægges et ekspedilionsgebyr på kr 1 5,- til dækning o{ portoudgifbr
Uden for Donmork lillægges oltid et beløb til dækning of forsendelsen.
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HOBBY
Bliv helikepge,rpilot

!

Opsætningskursus
viSvend Wirenleldt
Viborgvej 250, Svenstrup
8450 Hammel
Tlf. 40 37 27 73Fax 86 96 97 31

www.swhobby.dk
E-mail : info@swhobby.dk

Ny hobbyforretning med alt i modelfly
og modelbiler - også via internetsalg.

Justering

Stort åbningssalg ijuni måned 2006.

/ testflyvning

Skolef lyvning

tww.ia-heliskoie.ck- i. if ::ll::, , .'1: /: t

Hold øje med den præcise dato for
åbningssalget på vores hjemmeside.

'

Forhandler bl.a. produkter fra Graupner, Multiplex, Hitec, Jamara, Kavan, Silver Star
Models, CA Models, Oracover, Robbe, Futaba, CEN og Traxxas m.fl.

I
I

1

I

stDEN 1948
I
I

I
i

AEROPLANKRYDSFINER

til

svæve. og gummimotorfly.
Tegninger og materialer til veteran- og
skalamodeller. - T!æ - lister - balsa - rør
profiler - beklædning mn.m, På gensyn i
Byggesæt

4m,,"tffi

Wisa Craft plywood
Vand- og kogefast birkekrydsfin6r i tykkelser
lra 0,4 til 12,0 mm.
Pladestørrelse 1270 x 127Oh220 x 1220 mm.
Hurtig levering.

MODEL & HOBBY
Frederiksborggade 23 - 1360 København K
Tlf. 33 14 30 l0 - rr, rr-lz, rø. 10.13, onsdag r,uKKET

www.rnodel.hobbydk

S

ÅRF, spv. 1&50 mm.

MIJ(46FX...............

lrd. 0S

895,16e6,-

trIRA 3fl L
ny mod€l

os/lin6r
Frodesgade

Mhi Show Fly€r

ngbd€llorEl(sæ[gis)
AnF,spv. 1600 mm.
medfubedrct

flwægenskab€r......
1

71 ,

6700 Esbjerg

lncl. 0S Mtu\ 61 FX" udstød. mv.. .

.

.

rl!.75 12 23 90
Fax nr. 75 12 23 35

5$;
845;
795,1295,.
1695,-

BREV

GrdpnorIeAilEn
Den

65 ARF

kerdts og vdfiA,eodo modd. spv. 1695

mm.EPSlLON 40, Særpris: 795,lncl. 0S lvlAx 65 l,A, dæmper mu: 1295,-

ftrrc@øe1
GENESTSFSAÆCHIPHYDS
MARCEI0 CflOilBO, Spv. 1990

m.

l-ldtnymodelnreddebedlrenyve€gerFlder.
Kit 5195,- AFF:

lS5,-

GALAX,
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sp{.2mm

mto. @d

50 c.ln. Lyhad

Kn:2$5,- AFF:0€0,Se

Tids

skriftet Modelfl yvenyt

Strandhuse 4
DK-5762 V. Skerninge

CA lilodd

8/€

hd€tr du køba på:

ww.ømdd.@arla
MULNPLEX
ROYALa8 7 int-Set m. HFtl-SyntHno&1, modt., 4xæno

4J

30$i,'

RoYAlqe9ssdersst
m. HFM.SFttmodul...,....
3595,.
RoYAI s/o 12 sendersat
m. HFl,lsyt8r{odi........ 4995,Alt i MULfflPl-o( brtxardles
Easyslar
b ily m. prcoline 1795,-
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CA,
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- Hnæ - OS

Cbft - flrcfor - Clæro,r - OænÅ*cmlt

Færg os på: wdiml}ooby.dk
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Emdt por@dinohobbydk - Tel, 27as40s5
tag6r: Cdbhøl'rei 3, æ00 Lytlgåy, Fiq0l torFlan)
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Fun World EP - 4OO
Kr, 695,-

'

:
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e^t

Piper J-3 Cub -

EP

Speed4SO

P-51 Mustang -

EP

Speed43O

Kr.

no"'

-r-

Hs*

695,- c

-

Clipped Wing Cub - EP
.

Speed4SO

o ',".

o

"it*,a&*-*.111*

Kr. 695,-

w

,

Spitfire -

Kr, 695,-

r

EP

895,-

Børsteløs
l:

q

r$4i*.\.

Speed480

o
Kr, 695,-

4;;

.

Kr. 215r-

Spegd43O

Kr. 695,-
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Kun Kr. 495r-
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Børsteløs 25A
regulator
Super Chipmunk - EP
.

\.

Børsteløs
opgraderingssæt
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Multiplex
MiniMag med Motor

!

Jr'

,*æ

Rambler -

l-.'iå*i"**b*r.

nq"
Kr'

-

r

Multiplex
Multicharger LN-5O14

f

{."i
Kun Kr.

"

'f
Kun Kr. 295,-
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Nitro procent
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Vi forhandler: Graupner, Kavan, Krick, Schulze, Robbe, Multiplex, Hitec, Jamara, GreatPlanes, TopFlite, Futaba,
Webra, O.S, Moki, Saito, Hatori med flere,. Og selvfølgelig hele TWM's serie af kvalitets tilbehør,

Nu to forcetninger

til

danske hobby-folk i Storkøbenhavn

*fi-ltofr&x

fr&#J'##€fITHøJ
futsrc; XUU
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lift t$ alj;lJ'k[
tulu!'* Fb - ruililj,

Åbningstider:

Åbningstider:

Mandag: 11.00-18.30

Mandag: 10.00-17.30

Tirsdag: 11.00-18.30
0nsdag: 11.00-16.00 (lukket nov-marts incl.)
Torsdag: 11.00-18.30
Fredag: 11.00-18.50

Tirsdag: 10.00-17.50
0nsdag: 10.00-16.00
Torsdag: 10.00-17.30

[ørdag:

10.00-14.00

OS Motorer, bl.a,:
m/lyddaemper
m/lyddæmper
m/lyddæmper
m/lyddæmper
m/lyddæmper
OS 6lFX m/lyddæmper
OS 65LA m/lyddæmper
OS 91FX m/lyddæmper
OS 15LA
OS 25LA
OS 25FX
OS 46LA
OS 46AX

OS 16OFX
OS 160FX-F1

10.00-17.30
10.00-14.00

Kyosho's Warbird Collection ARF.

kr.
kr.
kr.
kr.

545,549,-

799,720,-

Vellignende og meget detailjerede semi-skala fly af de berømte WW II jagere.
De er forberedt for optrækkeligt understel. Fåes som option. Beregnet for
motor 2T 7,Sccl 4T 9,5cc. Vægt 2,5 kg. Der medfølger motormount, tank,
spinner, fast understel, hjulbrøndsafdækning og fittings.

.l

kr. 7.L45,kr. 7.445,-

kr.

860,-

kr. 1,801,kr. 2.595,kr.6.490,-

4-takts motorer
OS 70FL m/lyddæmper
OS 70S.II m/dæmper
for he/ikopter

kr. 1.675,kr. 1.999,kr. 1.160,kr. 1.495,-

OS 32SX-H

OS 5OSX-H

Kyosho Spitfire, Vingesp. 744 cm,

kr. 395,-

Reflex flysimulator
- Next To Reality
Fantastisk f lysimulator
med en fotografisk billedkvalitet, Du kan bl.a.
skabe din egen flyveplads
og dine egne fly.
Super realistisk. Både fly
og helikopter. l(r. 1.599,-

Stor, robust alu-kuffert til f,eks,

3Pl(,

P-51 Mustand, Vingesp. 144 cm,

,,gn

Mi

Futaba FC-18,

Fredag;
Lørdag:

r.ll

Curtiss P-4O , Vingesp. 142 cm,

Holte Modelhobby
øverødvei 11,2840 Holte, Teleton 45 42 01 13

mail: info@holte.modelhobby.dk www.holte.modelhobby.dk

Man - Tors. 11.OO - {7.3O
Fredag 11.OO -'t9.OO

Lørdag

1O.OO

-

14.OO

Modeller

ørsteløse motorer

Flere modeller på lager

Hold Øje med vor hjemmeside i nærmeste
fremtid opdateres der med en ny serie helikoptere
Mange forskellige versioner. med bl.a. Kulfiber
chassis og mekanik he.t i a ur nium.

\.\

l&'

Børsteløs sæt:
Motor: 47 g, Max

l*,

HCS C

ARF modeller i Balsa og krydsfin6r.

Rigtig god kvalitet og finish.
Extra 300. SV=944 mm, L=765 mm
Sukhoi-31. SV=941 mm, L=765 mm
CAP 232. SV=930 mm, L=800 mm
Pris fra
kr 725.00

Semi-scala svævefly
ASG29, SV=4835 mm, L=1720 mm kr. 4.200,00
ASH26, SV=3000 mm L=1200 mm kr.2.100,00
ASW28, SV=3400 mm. L=1480 mm kr. 2.700,00
ASW28, SV=4200 mm. L=1720 mm kr. 3.200,00
Svævefly og el-svævere
En serie helt nye modeller med krop i kevlar og
vinger hvor rammen er i glasfiberbeklædt skum.
midten af vingen består af ripper som er beklædt
med Oracover. priser: kr.1 400,00 - kr. 1500,00
Se vores hjemmeside for flere oplysninger.

l@
l"æ

l*
|

\
14

A

og Regulator: 20 g, 1 5/25 A

Samlet

pris:

kr.325,00

150/2€

AGT modtagere, tyske.
Digital4: 4k, 5 g, >1000m, Hold.
Forberedt for diversity: kr. 365,00
Micro 6 Digital: 6k, 12 g, >1200 m
M/failsafe og
kr. 410,00
DSLS:6k, 129,>12OO
Med diversity og dataloggerfunktion.
kr. 475,00
SmartSCAN: 8k, 30 g, Dobb.super,
Synth. modtager u/krystal kr. 510,00

qs

hold:

Pris:

:1'.i

Strøm:14A, Peak:18A

S

Vægt: 53
-.
Med propsaver til GWS og APC
Kan trække en 9x5 eller 10x6 propel

Pris:

,,,.1'-

PM Budget børsteløse regulatorer.
PM18, BEC, 12 9,18A, peak: 25A
programmerbar: kr. 325,00
PM25, BEC, 13 9,25A, peak: 35A

kr.475,00

Cyclon rFirii 2/3
Strøm(Mini 2\:12A, peak: 'l8A
Strøm (Mini 3): 8 A, peak: 12 A

programmerbar:

Vægt: 42 g
Med propsaver til GWS og APC
Aksel for montering af fast propel
Pris:
kr. 420,00

Cyclon motorer, kan. direkte erstatte
brændstofmotorer:
Cyclon 3O,svarer til 5 ccm, 25/35A,
Vægt: 150 g:
kr.610,00
Cyclon 40,svarer til 7,5 ccm, 30/45A,
Vægt: 175
kr.725,00
Cyclon 60,svarertil 10 ccm, 30/45A,
Vægt:235 g:
kr.955,00

Castle Greation børsteløse regulat.
Med Govenor mode til helikoptere
Phoenix 10 micro, 10 A, peak: 15 A

39,programmerbar:

kr.425,00
Phoenix 25, 25 A, peak: 35 A
129,

planemania.dk
www.
**"

programmerbar:

kr. 590,00

Phoenix 35, 35 A, peak: 50 A
2lg,programmerbar: kr.730,00

g:

Gyclon Elite motorer, med gear:
Elite mini:789,300/450W: kr. 11 25,00
Elite 10:2009, 600/1000W: kr. 1550,00
Elite 18:2509,1000/1 500W kr 1 800,00

kr.396,00

PM36, BEC, 15 9,36A, peak: 45A
programmerbar:
kr. 520,00

TowerPro

g:

seryoer:
kr. 75,00
kr. 80.00

9,0
Standard BB:

Li-lon-Mangan celler:
3Sx1600 mAh:kr.449,00
3Sx3200 mAh:kr: 699,00

LiPo celler 3Sx2200 mAh:
100x34x23 mm, 20Cl28C, 44N61A,175 g, 11,1V,
Passer til f.eks. T-Rex
kr. 450,00

heli:

Tlf: 8750 9170
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Nye helikoptere er på uoin
nogen at dem er allerede på lager:
i:--=-. -.: .il:rsirukt0n Synergy N90 3D hellkopter
...'' :
3.T-REX 600CF&T-REX 6C. s:^' .-*: :: s:i 00
1. Jason Krause &Tocr

2. l'robos"yetL ^e k'.'.,..

T-REX 450 SE
lncl. borstelos nroftor 3550KV og 35A regulator

som byggesæt

Kr 3445,-

Golden Edition "Raptor 50 & 30
Hirobo Sceadu 50 Alu med den nye YSa:

)- -:::.

X-cell MRX 500 FL og brændstof modei
T-REX 4505E ny version

0g ikke at forglemme Scorpion 3D verslon
Alle modellerne 0g priserne kan ses på vores h

{

r--____N'

r-:---v

d.:-:--....l||:.'

:- -:.

\s
T-REX 450 XL

::: fra 1.6.06

*

--lncl. børsteløs mortor 3550KV 0g 25A regulator

Vi har selvfølgelig gode glasflber & carbon
rotorblade til alle typer
helikoptere fra flere forskell ge iabr kanter,

Amlundvej 4, L ndeballe

F.eks. disse tlotter carbon

F-maI I0tO'05^ole"li\ d^ - 21 I *e

rotorblade fra Bladsmeden i Tyskland.

Telefont d: lvlandag 09 00-1 9.00 - Tjrsdag 09 00-1 5.00 . 0nsdag ukket

ROTORDISC'EN
Torsdag 09.00-1 5

00

Skov /321 Gadblerg .Tff 7588 5454 /

Fredag

S

Fax:

7588 5495

-et\ Le

09.00 1 4 00

www. rotordisc- rc-helicopter, dk

....

Kr. 1775,-

RC.NETBUTIK
B-25J Mitchell

filC..

Dcn til drto t'lotteste
l;h ing

Strrl

.Biler

Ki1

Spændr'.

123

cn.r.

Pris
t.290,-

Jumping
Juck

I

lct og
sPcn.lcnclc 3D
SLtpcr

,\llli
I

I

i

SpLurrdi'.

00cllt. \'iDgt

.Både
Modeltog
Pløstbgggesaet
SCX 7:32 røcerbqner

Plis 860,-

570g. Nlotor' Hackcr -\21)

Rouge 3D

Ilot .\l{F i 1r'æ os
glaslibcr

Fliton.

l-r-a

Spændr'.

80 cm. \'ægt

Il

lf

ca.680g
\ Iotorston clsc
-\\l 2808 2l

Pris.

990,-

Quiet Stonn

\cllls'endc

.\I{F hæ glasl.
model. .LXI
2212 el 21i08
Spændr'. I09crn

I
1

Vrugt I{TF cl. 630granr
Sc mangc llcrc

lll,

Pt'is.

990.-

mocleller r)g udst\t l)n

rvrvlv. l'c-netbutik.

d

li

Iarer kan rlhentes i Horsholnr cfter lllale

SANWA RC ANUEG
Sanwa RD-8000
Sanm RD-8000 er

I
I

model og hobby
Nygade 17
79OO Nykøbing Mors

o,g.EtEttEg

computeranlæ9, men
let at programmere selv for begyndere.
Leveres komplet
med slim-line 8
kanals modtager,
4 servoer, akkuer
og ladeapparat.
Har indbygget
hukommelse til 10
modeller. Elevsystem er indbygget i
senderen. I ndeholder programmer til helikopter og fastvingede fly.
Ring efter prospekt!

på 11 ,5 cm3 har samme monteringsmal som FS70-ll-S.
Cylindersæt uden ring for lettere
vedligeholdelse. Nyt udluftningssystem reducerer problemer med
tankniveau. Lukket forleje forhindrer olietab. Leveres med let
og kompakt dæmper. Prisen

L

Sanwa VG 6000
Et 6-kanals computer
anlaeg til meget lav
pris. Specifikationer
næsten som det store
RD-6000 anlæ9.
Dog ikke helikopter
programmer. 4-model
memory. Trainer-

system. Leveres
med 4 rormaskiner.
akkumulator, sender/
modtager og lader.

Abningstider:
Tirsdag - onsdag '12 - 17
Fredag 12-18
Eller efter aftale
Tlf. 97711007 mail@togstop.dk
RC BRÆNDSTOFBILER

OS FL-70

el

meget avanceret

I
I

TOGSTOP

SANWA RATRADIO
Sanvua kan nu levere 3
forskellige computer ratradioer MX-A er 40Mhz AM
anlæg med 2 funktioner.
Leveres med 2 rormaskiner og batteriboks.

MX-3 er 40Mhz FM med 3
funktioner.
Leveres med 2 rormaskiner og batteriboks.

I

MX-3S er 40 Mhz anlæg
synthisizer (der anvendes
ikke krystaller i anlæget) Man har alle frekvenser i
40Mhz området.
Leveres med 2 rormaskiner og batteriboks.
MX-3 anlæget 3. funktion giver mulighed for betjening
af f.eks gear.

Hvis du vil have lonlitet, sa vælg SANWA.

Vi kan nu levere en hel serie kvalitets brændstof biler
i skala 1:10. Bilerne, der er 90% færdige, le'reres 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 fl9. karosserier: Ferrari F50, Ford
Escort Cosworth & Porsche 91 1 GT.
'1110 biler 4WD Monster Chewy
Truck. I 1/8 biler leveres Subaru lmpreza. Toyota Corolla,
Peugeot 206 & Truck.

Vi kan ogsa levere

BEMÆRK

VI ER FLYTTET

!

Bemærk vi har ikke åbent på lageret, undtaget isærlige tilfælde, efter nærmere aftale og bestilling.
Telefonen svarer normalt fra tirsdag-torsdag fra kl.
10.00 til kl. 16.00. Udenfor denne tid er der telefonsvarer. Brug venligst telefonsvareren, så kan vi ringe
tilbage, også udenfor telefontiden.
Gå ind på hjemmesiden

urwrrv-s i I ve rsta rrn odels

-

d k.

Der vil være interessante links.

KATALOGER

- i'o" din forhandter
eller mod frimærker eller check fra impoftøren.
Simprop Hovedkatalog 2003 - kr 60,Simprop Nyhedsprospekt 2004 - kr. 1 0,OS Motor-katalog - kr. 10,-

SY brænd-

stof biler 1:10

NYHED SANWA VG4OO
FM 40 Mhz anlæg til fly, bil og bad.Leveres med 4
rormaskiner, Sender-modtager akkuer og ladeapparat. Nu med slim line modtager.

SILVER STAR MODELS
Smedevej 5,9500 Hobro - Tlf. 98 52 02 55
tele.dk

Herfin erdu:mereinfomnaffimml
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Ilaptor 50
Titan cr en ny vcrsion
af markcclcts rncst popola:rc
noglc al ttyhcdernc, som gor Ralttor 50 til dcn opti
male

lil) hcllikoptcr.

Markedets skrappeste 50-Hellikopter er rru blevet
endnu bedre!
llaptor 50'l itan levcres i bl,ggcsiet.
; Utlrtrstning:

4

Tifriffirlon

r

f locr

I

e Srvushplactc i trretal
lær'dct hoveclrotoraksel

e Servolil'ste for sorvomontering på bonr

r i)itch I)ush-Pull

s1'51gnt

'r Elevator l)ush-Prrll system
o l.æugrc bom

r I{eavyl)utv

centrilugal kobling

Rapt0r 50'l'itan

Pristieuea u: ca. 3.800,

-

ilaptor 50 litan mecl PIIO-501I(R) motor
Pitch l'ush -PttII

s1,stent

Prisnieueau: ca. 4.900,

Senontonteringpå bont

-

rl

:i
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:
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Nu fås Thunder Tiger's 2006 katalog
og håndbog på svensk i din butik.
De 244 sider indeholder radiostwede biler, MC, både, fly, hellikopt"ere,
motorer, RC anlæg, og mængder
med tilbehør og optionsdele.
Her findcr du også råd og tips om
hvordan du bedst kommer i gang
med RC-hobby.
Besøg din butik og spørg efter'l'hunder Tiger' 2006 katalog allerede i dag.
Du kan også bestille kataloget
direkte hos os. Send os dit navn
og adresse, så kommer kataloget
direkte hjem i din brevsprække.
Glem ikke at vedlægge 50 kr i sedler.

,&
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hrurclcr

'l

igers

,3.j

velkenrltc \l-1;\4
cr nu kottttttct
I en nv skarpcrc
version - \l i.\.1 4.6

i;.'.". O

/,

52B.

Som tidligcrc irar
den 2 trin.
gearkassc o.q

backtunkrion
Lkstra liLncc
bærearrtre gir :l.llnte n rned
B stk. kratrigc oijr:to(lir'ntperc
maksimalt tejiro.d. \11-\4 4.6 S2U er udrustct rne d en tligllkrck
4,6 cc sonr givci lrri cliekt og ntotnent. Itrl at klare kraften fra clen
stærkc nrotor L'r iu:r: og clrivakscl lorstærkct.

Prisniueau: ca.

4.8OO.-

t

('F

Itt
,aI alth
llr

Det 16 sidede katalog er fuldt rned
nyheder fra markedes ledende producenter af RC.
Nyhedskataloget Radiostyrd modelsport nr. B finder du hos nedenstående velassorterede butikker.
Nyhedskataloget Radiostyrd rnodels-

T

=4F.-_<,

/

port nr.

B

kan også hentes på vores

hjemmeside: www.carrocar.sc.

S'l'-

I cr e n nv bil i klasscn

I :8

Send din katalogbestilling til:
CarrocarAB. Box 12l I
581 l2 Linkriping' Sverige

-l'RU(iGYl

Dcn skarpc irnO-:g ntoror, racingstoddærnpere. racingdzek, CVD
drivakscl, dele fremstillct i ERGAL,
ståldrev i transmissionen, 2 stk. B kg
servo med rnctaldrev gor at ST- I er klar
til dc hårdcstc strabad:er - direkte fra
kartonen...... Vielg mellcm 3 tbrskcllige
karoslakelingcr.
Prisniueau:

'l

I

ltrttrder'l'iger .',.

tnonr ,o
rrtetl afpnsset
Itllo.-29

tt(lstodnittg. 2,5
RII P/30.OOORI'LT

M
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Sorhavadlerc;

og Fririd
Holte Holre Modellhobbv
Klarup LeifO Mortensen
Odense HobbyHouse
Århus Hobbyllouse

Helsingiir Hobby

49 214542
45

420u3

98319422
66 124400
86 120062

MAGASINPOST

RC-Unionen
Rugmarken 80
8520 Lystrup

DANMARK

P P

Blad nr. 46083
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Karo Air 2-845 Dragonfly

Karo Air 3-1O95

JB.

3

kanals

ko m pl

kr. 1.195,-

2

et sæt rned fje rnsty ri ngsa nl æg

kanals

komplet sæt

kr.795,'

me

d

fj er nstyri ngsa nlæg

1'

t,

Stor

I
?
d

motorprogram
"fra SH
5H-21 Compet tion t

Til bil, båd, fly m.m.

.\

æ

-)+"
f ---r

:

*#"\
I bil

SH-32fs trl

sH-21 til

fLy

bil

sH-12 Slide carb. til

bil

5H-32 Marine til båd

I
Å

I

Karo Air
Karo Air 3 kanals fjernstyringsanlæg Komplet sæt Karo Air standard servo
Karo Air mini servo

kr.
kr.
kr.

Kvalitets servoer fra Blue Bird, Taiwan
698,88,168,-

Komplet malespraysortiment fra Ghiant
Komp et malespraysort ment fra Gh ant
RC Styro

TiiEPS
Ti plast;c

RC Colours

Tr cc,ycarbonat

RC Car:
Pr s

pr. dase

(til alt og i alle farver)

kr.

58,-

kr.
kr.

398,598,-

Hobby Træ
Blue Phoenix, 2 m.svæver, godt begynde. træbyggesæt

2

kanaLs

Lindy 25, Godt begynder træbyggesæt, 3-4 kara

s

BIVS-306 Micro Servo, str.22 x 10 x 23, speed 4.8V - 0,11 sed60 , 69
BM5-371 Micro Servo, slr.24x11 x 24, speed 4.BV -0,12 sed6O, Bg
BMS-380 Mlcro Servo, str.29.5 x 13 x26, speed 4.BV - 0,13 sec/60 , 139
BM5-380N/G Mrcro Servo, str29.5 x 13 x26, speed 4 8V - 0,15 sec/60 , 159, BB
8l\15-620 H gh Torque, str40 5 x 20 x 4l,speed 4.BV- 0,15 sed60, 459, BB
BMS-620MG H gh Toroue, str40.5 x 2a x 41,speed 4 8V - 0,15 sec/60, 519, BB
BN/5-621 High Speed, str.40 5 x 20 x 41,speed 4.8V - 0,13 sec/60, 41g, BB
BM5-705 HighTorque, slr.42 x21 .5 x22, speed 4.BV - 0,18 sed60 ,28 g, BB
BM5-706 Hrgh Speed, sIr. 42 x21 5 x22,speed 4.BV - 0,13 secr60,26 g, BB
SDC-05A8, Speed Control, 5A, m.B, 4-B cei'e'
SDC-10A8, Speed Control, 10A, m.B. 4-B celler
SDC-45A8, Speed Control,45A, m B.6-10 celler
Alle speed control med 1 A BEC

South Herts Models
Absolut den bedste glødestrømsrequlator

ti

permanent qlødestrc:-r^

kr.

398,-

Walkera R/C Helicopter
Koml:iet helikopter incl. fjernstyring, lader, batteri, interface kabe og computer
srmuiator 0rogram til mange helikopter og fly modeller,
n

r.2.495,-

Great Vigor
1/8 Buggibil
Model: Rex-x, topkvalitet, med T6 alu chassi, kuglelejel atuoæmper, ståltandhjul, krængningsstabilisator, high performance pipe, aluh;" ophæng

kr. 2.585,eller incl. SH-21 Motor med slidekaburator og bagududstødning:
kr.

Auto & Surf

A/S

Jollen2.6893Hemmet
Tlf.75 2A04 55 . Fax 7528 05 OO
www.autoogsurf.dk . mail@autoogsurf.dk

3.685,-

