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Forsidcns foto hører til artiklen side 26, hvor Ole

Steen Hansen prøvcflyver Elipsoicl lll billcdet hø-

rer dertne tekst: Fra første testflyvning har jc'g sch'

hånclstartet Elipsoid. Det er aldelcs uproblematisk'

Billedet her er taget under ct af dc første kast, men

med den stærke Mega 22/30/3 cr det næsten ikkc

engang nødvendigt at tage et par skriclt fremad.

Foto: Jorras SvenstruP Hatrsctl

Modet{lyvenyt er dit blad..Brug det - og

skriv til det og send din artikel, notits e1ler

liile klubhistorie ti1 en af grenredaktørerne
(ikke tilden ansvarshavende redaktør).

Organisationsstof, referater, indbydelser og

lign. sendes til de respektive unioners

sekretariater.
Refent€r det modtages mere end tle måne-

der efter et arrangements afholdelse, kan ik-
ke foruentes bragt i bladet.

Tekster afleveres i elektronisk form. Lav

tekstens opsætning så enkel scm muligt *
geme i et rent tekst-fofmat og uden speciel-

le formaieringer med spalter, bokse eller
Iign. Sæt alclrig billeder ind i din tekstfil

Papirbilleder som sendes sammen med sto{

til bladet, vil blive retumeret, hvis du oply-
ser hvem de skal tilbage til. Husk at oplyse

hvem der er fotograf, men undlad at sk:ive

direkie på billedeme.
Digitale billeder ændes på cd-rom- Gern

særskilt (altså ikke lagt ind i en tekstfil) i
TIFF eller JPEG-format i bedst mulige kva-

[tet. Bilieder fra lntemettet kan bruges.

Claus Tøruresen deler ud af sine erfraringer med

el-model, som dog kan motoriseres.

Widebody 40
Anders Pedersen fra Falcon har erhvervet denne knnsiflyver og

fortaeller om Almost Readlz ti1 qot'"t-Ilodellen'

L6

denne model, en - ikke overrasketrde'

20

e1.,ol.L.i-en gelLre;la. >,.rnne!t Kt-istian pa 1-1 ar og {oltæ11er

nir:raic,L.penqere i'i€\ ctnsat og en heii erhvervet Der

.ie : el .-.: r. -re itl' t e n \lu'i', .om .:iie kan lære ai "'

jM-Skrænt 33
Referat og resuitatliste fra F3F i
Hanstholm i juni 2006.

)ysk Mesterskab i F3j 34
Ame Bruun har skre\-et ie feratet fra det-

te stævne i Esbjetg.

Li-ion Racing Pack 36
Poul Møller iancit nogei spændende på

unionens forum - og det måtte testes.

Læ. hcr hvordan det grk ...

Fotokonkurrence 37

12

Sonne i sit tilbageblik på 30 år med lines$'ring

1.4

i billederne til to artikler med samrne uavn.

undskyldning.

Modelflyvenyt i 30 år
30 årgange, det er mange skriver Ruben

og Modelflyvenyt.

YAK! Det måtte jo ske!
Redaktøren har kvajet sig og lavet kludder

Her får du de rigtige billeder og en oprigtig

Yak 54 - fra hyperion

Det måtte jo komme ...

Henrik Jensen iølqer mocieli-ir.r.

her medrivencie ori ilvttrciar kc'

cr hnc ia j::agul-=r r't:l :L\'\':i::

Pilatus PC-6 Porter

er bladet beskadiget i forsendelsen eller

skifter du adresæ så skal du henvende dig
til din unions sekretariat:-

RC-unionen: 86 22 63 79 ma-to k1. 15.30-

17.30, sekretariat@ rc-urionen.dk
FFU: 57 64 33 g8, buchrvalil(,_ipost2.tele.dk

CLU:86 9il 92 39, ullaCq'modelflyvning.dk

Alle andre skal henvende sig ti1

Modelfyvenyt 62 21 77 55 kl. 10-14

mfn@plakatf orlaget.dk
Yed eventuel udmeldelse

er det vigtigt, at du giver besked hl din
unions sekretariai - og ikke bare lader være

med at betale det næste kontingent.

|an Llnnebjerg Knudsen iortæller her om sin Pilatus ogsa kaldet Tigerdyret.

Mallorca Jets 24

En glad mand, Flemming Le Fevre, fortæller om en mægtig fødseisdagsgave

- en tur til Mallorca-|ets i maj.

Vi prøveflyver EliPsoid
Ole Steen Hansen iod sig overtale til at kaste sig ud

Det kom der denne beretning om Elipsoid ud af.

Skalatræningsdag i Viborg

18

22

26
i el-flyvningens fomnderlige verden.

Bjame Peclersen beretter fra en veilykket stævnedag i Viborg'

Referat fra DM F3B 32

Michael MuI1k refererer fra årets Danmarksmesterskab i svæveflywediscipiin.

31
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KZ-VI
Finn Hansen har ombygget den til en KZ III [æs her hvordan.

Nyt liv til Ion-x - og til billigere penge
Lars Kildholt er imponeret over hvor stærkt det er gået de sidste 2 år.

Nyt fra RC-unionen
og fra sekretariatet, stævnekalender og indbydelser

Stort og småt
Om naturen, en tragisk modelflyveulykke et par boganmeldelser
og om sorunerhalløi på RC-unionens sekretariat

Produktinformation
Poul Møller har igen kigget på det nyeste nye ...

Nyt f ra Fritfl yvningsunionen
Indbydelse til Høst I på Randbøl Hede og
Danmarksmesterskabeme på Skjem Enge
Referat fra Jyllandsslaget på Kongenhus Hede
FFU Kalender

Byg en Sweepette
Lars Buch ]ensen har haft et hold spejdere til at bygge en lille, fritflyvende chuckglider.
Her kan du læse hvordan det er gået med projektet.
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. C.rrl Hcnrik Villurnsens artikel orn Fieseler

FI 116 Storch som clrr kan se herovel ...

. Lars Piletaards artikel om lleinkel hc-l62
"S.rlarn.rncler" - en c-lcktrisk fanrnodel.

. Forsic afsnit af Hans Dahl Christerserrs

ovcrsættelse af "\locitager ABC".
. Og måske skal vi lr.rvc'nr rrtikel om clig og din

model?
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Lucky Star AFE Træner. Spændv. 1 650mm

Mator 40-522f I 52-70 4T.... . . ... . 695,'

Pory Charge. 4 ladeudgange. 1-4S LrPo. .985.-

Qulck Field Charger. 2 ladeudgange.

1-3LiPoeller4-8Nimh............. ..495,-

Greal Planes Venus 40 ARF Spændv. 140Ornnr.

N/otor40-52 21 1 52-70,{........... 1895,-

Great Planes Curtiss P-6E ARF.

Spændv. 1930mm,
l,4oior 10-15 2I I 15-20 4L . . . 4695'-

Great Planes Stearman ARE

Spændv.181smm.
Motor 15-20 2/4T. .........4255,-

Facination 50 ARF Spændv.1550mm

Ma;o( 4A-522I I 52-704T.,...... ..ltSS,-

P51-D lVustang. Spændvjdde ca 166cm

Motor 10 2Tl 15 4T. .......1395,-

Electric Power Lithium
3.7V2200rnah 12118C.... .. .. 115,-

3,7V 1000mah 20l30C. . . , .... .. 65.-

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

3,7V 1700mah 20l30C. . .... .. .112,-

11,1V 2200mah 8/15C. . ... .... ...300,-
11.1V5400mah8/15C....... . 895'-

14,8V 5400mah 8/15C. , ... , , .... . .. 1.195,-

1 1,'1V 1000mah 20/30C. . . 275,-
'11,1V 1300mah 20/30C... ... ... 325,-

11.1V'1700mah20/30C..... .. 425''

11,1V 1800mah 8/15C..... .. ....250,'
11.1V2200mah12118C...... .. . 395,-

11,1V 4400mah 12118C... ... .. .865'-

11,1V6600mah 12118C......,,...., 1.050,-
'11,1V 2200mah 20/30C. .. ... .. .495,-

11,1V4400mah20/30C..... .. . 865,-

14,8V 2200mah 20/30C. .. .. .. 595'-

14,8V4400mah20/30C..... . . . 1.190,-

14,8V6600mah20/30C.,.........., 1.750,-

18,5V4400mah 20/30C............. 1.495,'

22.2V 44}0nah20130C. ..,......... 1.795,-

Thunder Power Lithium
11.1V 6000mah 12118C. .. .. . 1.700,-

14.8V6000mah''2t18C . .. ... 2.150,'

185V6003Tar',2ti8C... ........ 2,700'-

Electric Power borstelose reguleringer
a :-:: : :-j -:: lll 175.-

210,-

t,':'#it.-
f,-ilb,Frisfr* ,

GODT NYT FRA I/VIONICI

Annoncen der blev væk
Først var den godt gemt.

Så var den helt væk,
Men alle vores gode kunder i hele landet

ved at vi bor i Ringsted, har det godt og

flyver derudad.

Når du laver en aftale med os holder vi ord,

og leverer varen. Det samme er desværre

ikke tilfældet med Modelflyvenyt'

Men husk:

De allervarmeste nyheder; og de allerbedste

tilbud finder du ikke i Modelflyvenyt

- dem finder du i butikken hos os.

hobby-g5nffig"t",,.
Søgade 26 . Ringsted 'Telefon 57 67 30 92

www.hobbY'centret.dk

\4 - 1" propel 
09 t5 GG*'qffi'.

ll"'., s:l1;Hl låi ran tino'

12.Ouu l"-. 
"11s1 
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^r ot å(5 rt

',lii*"t**"



885,-
'L145,-

1.895,.

2.350,-

695,-

L tvc.-

4.495,-

1.185,-

1.385,.

1.895,-

3.995,-

J,JYC,-

1.800,-

2.500,-

1.100,-
1.100,-

850,-
1,100,-

1.000,-

800,-

400,-
500,-

500,-
700,-

500,-
1.900,-

2.100,-

1.150,-

1.500,-

1.800,-

1.000,-

1.000,-
2.300,-

5.200,-
5.000,-

600,-
400,-

550,-
600,-

200,-

GARAGESALG
Pica P-40E.
lVidwest Super Si rk,.' . . . . . . . . . . . .

Pica Jungme;s:e' 1 33

C. Goldberg Sup:'Cr cr.'{.......
Flair Ehich Ta,:b:.
Dynaf te SE 5A

Wot4.....
Uno V,bi. .

Yarnaro:o

)"1u':l:rD::ilG.....

KL oui n 3D svæver.
3cbbe FX18 senderm. akku.,..,...
Llu i plex EV07 synth sender,..... .

I'lu1i plex EVO 9 synth komplet anlæg

GraupnerMX22 sender..,.,,.,....
Fl6skum jet m. motor .,..........
BAE hawkskum jet u. m0i0r..,,.,..
SU-27 skum jet m. m0t0r..,.......
MC12 senderm. akku.,..,,.,.....
Hydrofoam båd/bil/fly

r
\

EN GOD START
- hvis man jkke har lået bygget sin model
og gerne vil i luften i en fart vil AVISTAR 40
MKll være et godt valg. Modellen har en god
stønelse, 1520 mm, samt et assymetrisk
v ngeprofil, der giver den nogle helt specielt
gode flyveegenskaber

idatt "' f

l.rgr;€a,

:. i-:: j^:::.a::^.-... kr. 995.-

-:.:-a-. - S,::'-;:'ja -:::' kr.1.645,-
:::--::. -:iCS-:-i: .... .. kr.1.795,-
:: . -:: - : -: :: s:::l;11: .. c' Af €' Teo.
S;pe'ig:' i5 moior. Fltaba 6EM PCN4 eler
H tec Optrc 6 RC-an1æg opTadel ge accuer,

lader samt glowdriver . . . . , . . . . . kr. 3.595,-

SPECTRA ABF er en 2 m elsvæver (færd g-
bygget) som v I være en god begyndermodel.

Pris incl, motori klappropel.

fartregulatorogbatteri.,..,..,., 1.695,-

Pris med komplet startpakke med

Futaba Skysporl 4RC anlæg, .. , . 3.295,-
Alternat v m. Futaba 6EM
computer anlæg 3,695,-
Alternatrv med lUultiplex Cockplt anlæ94.295,-

4

698.-
548,.

'1.195,-

940,-
1.260,-

SIINGER ARt spv '1200 mm, incl. speed
400 m/ propel. Vingen er lavet af EPS og
EPPskumbetrukketrnedfilm...,.,, 48S,-

80,-
80,-
70,-

'r85,-

100,-

200,-
1075,-

ooE -

Tilbud incl, ELSÆT, . ...

æ

SIREN HOTLINER, ABF m/ carbon fiber krop.
spv: 2000mm. RG15 profil.

[4ode en er klargjoil t I mont. af servoer
og motorgre1.... .. T|LBUD 1395,-

SPi;;:-Ti 2i:i
S:.i'i2::lr-.....
bf 11 I iLJ. z::U iin.
SP]RITELITEGFK, ARF ...,.... -..

PIPER CUB J-3, 1555 mm .... .......
PIPER CUBJ-3,1945 mm ...........
PIPER CUB J-3.2286 mrn .. .... .... .

PIPER CUB J-3, 2055, ABF 6.5-13 cc . .

ELECTRI CUB 1500 mTn.,.......,.,.

EXIRA 3OOS WAGSTAFF 1/1 SC
ARFfor25-45cc m0t0r.........
EX|RA 3005. 1470 mm . . . . . . . . . . . . .

EXIRA 3005. 1680 mm . . .

EXIRA3005, 1470 mmARF.......,..
EXrRA 3005, 1880 rnm ARF
20-30 cc NYHED..,.
EXIRA 3001 1/3 scala. 2530 mm TILBUD

E

EN GOD START MED EL

GODT NYT FRA I#VIONICI

ELECTRO STREAK ARF
lVodellen er med glasfiberkrop og færdig-
beklædts y;ngs|, .t 6er er motor. propel og
fa'tregulator red i sættet ....., ,... 1.295,-
pris incl.3 stk. CS12 micro seruoer.. 1.795,-

Graupner Ultramat 14
Lader 1-14 NilVh e ler 1-5
LiPouia 12 I 220\'1 ... ..,

Vi kan nu igen levere Super
Tigre motorer til timelige pfiser

Graupner Li-Po charger 4
Laderl-,1LPc. .............150,-

U-CANDO 3D ARF

Spv. 1650 mm, 10-15 cc... .... ..... .. 1.995,-
Spv. 1450mm, 5-12cc.............. 1.595,.

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

73s,00
620,00
670,00
835,00
9i0,00
939,00
989,00

Super T gre 34, m/ dæmper
Super Trgre G 20/23, m/ dæmper
Super Tigre G 3250, ui dæmper
Super Tigre G 4500, u/ dæmper
Super Tigre G 51, m/ dæmper
Super Tiqre GS 40, m/ dærnoer
Super Tigre GS 45, m/ dæmper
Super Tqre G 61 K. rn/ dæmper
Super Tlgre G 61 ABC, m/ dærnper
Super Tlgre S 75 K, nr/ dæmper
Super Tigre S 90 K, n/ dæmper

FJERNSryR/NGS-ANLÆG
- Spørg Avionic til råds. hvis du teenker pa ny't fjernstyringsanlæg.
Du vil hos os altid få et godt tilbud og vr forer de kendte hærkei
FUTABA - MULTIPLEX - GRAUPNER, HITEC oo SANWA
Der følger dansk vejledning med ttl de fleste antæj nar du køber hos AV1ON1C

INTELLECT NIMH AKKUER. BLANDT MARKEDETS FøRENDE!
7.2V4200mah SC . .. ::r - t 2\,! '.4A0nah2t3A. ,..,.,. 130,-
8,4v4200mah SC . r': - 8 iV 1r00mah 2/3A, , . 1S0,-9,6V4200mahSC r7:- 96V1400mah2/3A, .,.,.. 170,-
12V4200mahS0 .. . a35.- 1.2V4200mahSC .... $;
420anah 7,2V og 8,1V la.es c,- c::: -i 1 .2V 2000nrah M, |VAX t 0A . . . . . . 25,-

1,2V1400mah2/3A,lVM25A ......., 18,-
7,2V1200mahTilbud ... 1C0- 1.2V750mahAM,I\IAX7,5A ..,..,.,. 12,-
8,4V1200mahTilbud.. .. ....'120.-
9,6V 1200mah Tilbud .... ... .. 1,.10.- GP 1,2V2000mah. ,..,.... 37.-
8,4V 3800mah SC Tilbud . . . 288,- GP 1,2V 2200mah. . 44.-
9,6V 3800mah SC Tilbud . . 325,-
12V3800mahSCTilbud . ...... 400-

Den absolri b:csl: s r! a:c. oa r3rk:d::. G3 kr. 1,795,-
l.f:j USB l'::: 'i C3i:fc :. -,.=_c s:,'cr cJ',i b:ilite C€n mediolgende controller ellet
c ^ ?;:- s:-::'
a- ---.^^,--*-.
j--:-:':::-:=aa'-:'c::.: aEir-!eoaqser-over500jusierbareparametre-dukan-..: -": i-: -:-:-:'a::. :: -iEir::::t.

NYHED-Den nye Expantion Pack er nu kommet. . kr.295,-
Agd cn s 1-5. kr. æS,-

Agenturer:
R&G Glas og Epoxy .ORACOVER . EXTRON . KAVAN .StG .Chris Åbningstider:Hdu Gtas og rpoxy .OHACOVER . EXTRON . KAVAN .SlG .Ci
Foss . MFA England . FLAIR .Airfly Modelle . Robart . Hobbico .

Midiviest . Hobbyrra . Greven .Jamara .Aeronaut . Carl Goldberg
Great Planes Tcip Flite . DuBro . Kyosho - TOPMODEL CZ

I'f\VIONICI
rSMS-HOBBY.DKI

lva'dag.........'0-18 1'::,r...... 10-18

Ti.sdag.........'C-1; ;':cit........... t0-16
Trderne er vejlende og der kan i v sse tilfælde
væ€ abent læ'gere. F ng er,4. Æ^d. 'ger i

åbningstrderne kan ses pa hjemmesiden.Onsdag ...... 10-17 Lc.da[_efteraftale,

Nørreled 14 . 4440 Mørkøu . Tlf. 86 94 60 88 . Fax 86 94 60 gB

www.avionic.dk . www.sms-hobby,dk W forhandler og-så el.tU ag el-titbehør...



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

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

Blade Dancer, 3D/kunstfl,, spv. 93 cm t140,-

til 3 x Li-Po 91 0/1 250. Flyvevægt ca. 3209

Space 900, 3D kunstfl,, spv. 90 cm 59a .

til 3 x Li'Po 1250, Flyvevægt ca. 4509

ARA, kunstflyver, spv, 100 cm 750,'

til 3 x Li-Po 1500 SHD og POT 150W

:
€4*--- iJ*

"\'æ="'

Maxi Swift, spv 140 cm, til sP. 600

eller børsteløs motor.

750.-

E rit',
q€:',

ryse-
otq

til Li-Po/KAN1050. Flyvevægl ca 3009

Lagerføres i disse 3 bemalinger'

Der medfølger motormontering, uden motor

R.arclelaq mntnr + TL4[,41 2 reol. 655.-

Uzi XL, spv. 70 cm, med decor 695''

til Li-Po 3 x 910, Flyvevægt ca 2709

Uzi XXL, spv, 100cm, med decor 925.'

til Li-Po 3 x 2000SHD, Flyvevægt ca. 6309

!

5-

''!

-eL---
Uzi XXLUzi XL

Swift ll, Airbrush, sPv. 80 cm

Børsteløs motor + TMM'12 regl.

KATANA mini, 3DlkunstflYver, 995.-

spv 102 cm, til AXi motor og 3 x Li-Po 2000

Flyvevægt ca, 700g. Leveres i rød/lilla

YAK 55SP, spv 98 cm, ca 6809

Model + HP-23007-26 børsteløs

motor + HP-TITAN 30Aregl. TILBUD 1785''

Su-31 Sukhoi EXTRA11lL

Su-31 Sukhoi, sPv 94 cm, ca 4809

Model + HP-22213'20 børsteløs

motor + HP-TITAN 20Aregl TlLBUD 1595,'

Extra 3001, spv 94 cm. ca 4809

Model + HP'222'13'20 børsteløs

motor + HP-TITAN 20A regl T|LBUD '1595,-

lvlini EDGE, kunstfl '3D, spv 94 cm 995.-

Til AXi 2808'24 og 3 x 2000SHD 680-7409

Magic, 3D kunstflyver. spv. 1 02 cm 695 -

Vægt ca, 4709, Til AXi 2212126 og 3 Li'Po

895,-

79s,-

795,-

YAK54, kunstflYver, sPv. 107 cm

vægt ca. 770.In AXi 2808t24

Extra 3305, kunstflyver. spv 107 cm 695,'

Vægt ca, 7409.1i1 AXi 2808124

Classic. spv, 2500 cm, termiksvæver

Til borsteløs motor, motorsæt fra

NYHED 2006

Thermik Dream, sPv 300 cm.

1 295,-

1 
'1 80,-

Bapid EliPsoid

Rapid, spv. 228 cm, til sP.600 1295,-

Elipsoid, spv. 280 cm, l. sp 600/gear 1295'-

/ ,/ -*\\-_
\- 9,'-,,

t'"'.

Variant II Sqrinter

Varjani li. sPv. 20C crn. iil so 600

Scrrr.:le' sc. '-5 c:r t :P 6lC

:,':: i: :--

2295.-

Flyvevægt ca, 26009. Fås også som svæver'

@--?r\-'\,
_ -\.

x13200

695,-

XL 3200, spv 320 cm, ca. 2.7 kg

Blizzard. spv 350 cm. ca, 2,7 kg

Focke-Wulf FW 190A, sPv 85 cm 825,-

F-86 sabre, spv,75 cm med FAN 1095,'

F-86 + Mega motor + TMM easy 25 2145'-

l/ig-15, spv,75 cm med FAN 995'-

Focke Wulf TA183, spv. 80 cm, u/FAN 825''

P-51 B Mustang, spv, 85 cm

Lavotchkin La'7, sPv. 84 cm

F4F wildcat, spv. 83 cm, NYHED 2006 825.'

P47D Thunderbolt, sPv, 83 cm

P-51D Mustang. "Marie", spv. 85 cm 825,-

F4U-1 Corsair. sPv.81 cm 825''

NAKAJIMA Ki,84a Hayate, spv 85 cm 825,-

Model + MPJET børsteløs motor + TMM

regulator + 2 HS-55 + propel og nav 1795.-

Sp, 300 m, 5:'1 gear, APC 9x6SF og 375.-

8A regulator

Modellerne er af malet dePron'

Alle modeller er normalt lagervarer!

BLIZZABD

_ 
___ i::_

=y'a-
Twinstar ll. sPv. 142 cm EPP

Startsæt 2, (N,4C'12 sender)

4

695,-
O2E E

Kan eftermonteres med børsleløs motor

REX220-1800, 319, Der bruges 2 å 350.-

BL-X-22-1 8 er en REX220-1 800 fra flyware.

Nem at flyve:

Easy Glider

Easy Glider.

Electric. spv. 200 cm

spv, 200 cm

Space scootet

\-!
{>---'/.----" -

**; o d
Magister

Magister, spv, 163 cm 2 3 kg

Børsteløs motorsæt lra

Space scooter, sPv, 83 cm

2006 Nyheder:

FunJET. spv. 79 cm

Børsteløs AXi motorsæt fra

850.-

1180,"

525,-

825,-

825,-

825,- AcroMaster. spv, 109 cm kunstf 3D 875,-

Børsteløs AXi motorsæt fra 1180,-

495,-

855.-

Easy Star, 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 købes separat)

tt\

\ :";--'e
o

l.1.ril.'ag. lrle tra.ner. sp'. 101cm 195 -

:ll: ',vL=l c: i?'.a /:':i,":s n':C

i::S:: ;: r::1.:æ: r-C::r-regl I 655.-

3::-:=: ' ':-= ='. "1'' 2 =z'i=: 2695 '

',==': aa':::::--: ::-: :''l l:syslar)
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Mustang P51D

Sukhoi SU-31. spv, 120 cr"n

CAP232.spv.120cm
l\4odel + motor + regl (45C,,,r1S:i

lntro tilbud: SET + 1 Li.Po 25!C.33
Vægt ca, 990-1 1 009 Suc:r e:

YAK54 spv, 160 cm. 3,6k9 (15 ccm)

EI:24035 + Titan 90 Acro (8S)

Tigermoil" .{0. spv, 144 cn2.7kg

Tucano 40 Extra 3305

Tucano 40. kuns:iy . er sc, 1 56 cm 995,-

6.5-7,5 ccm motor. \,/€S ca 28009

Extra 3305, kunstil.. sp.. 162 cn 1195.-

Til '10-15 ccm motor, VæE ca. 35C0g

Alle modeller er ARF og leveres
færdigbeklædt

YAK54, spv 138 cm. kunstf, 3D

YAK54 + Motor 24020-14 + 80A regi.

Model + motorsæt + Li-Po 4200c1.5S
Mustang P51D, spv, 120 cm

P51 D + Motor 23025-08 + 50A regl.

Jupiter, spv. 1 40cm. 2,2k9 (8 ccm)

El 24020 + Titan 80 + nav til 4S15S

Accrpier.:F, :å1 c- 3 ti.g :5 .cr '53a.
El: i,lc:or 2.1035 + :l:a:r 30 Acrc r ESt 2550 .

å

Thunderbolt P47. spv 164 cm(10 ccm) 1395.-

med optrækkelig understel !

El: Motor 24035 + Titan 90 Acro (8S) 2550,-

as

e--;r*' 
--ø:fF--?1,'

åi_t*å
€ +

æ#-
o =%o

6'

YAK54

\',ry,

Tiger Moth 40

il

lr
lt

1 250,-

'EÅN
1 250,-

YAK54

Æ"ff
HP-24U5 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

NP-24025-xx,3569 til 5-7 Li-Po

HP-24035-xx. 4469 til 6-10 Li-Po 975,-

HP-24045-xx, 5539 til 8-10 Li-Po 1125,-

HP-Emeter måler: Strøm op til 100A 675,-

Spænding, Omdrejninger, Udregner Watt,

Kan programere regulator lra Hyperion og

anvendes som servo'tester. Den er smart.

Vi lagerfører et bredt udvalg af Hyperion
produkter: Modeller, regulatorer og tilbehør.

NYHED
her er

balanceren

alle har

ventet på.

Hyperion L846 balancer 2-5s Li-Po 275,-

rnar 64. Lose stik til akkuer købes separat.

Anredes sammen med alle Computerlader,

@FrI
MX-12 Computersender løs m
MX-1 2 Computersender sæt
MC-1 9 Computersender m/HF modul

MC-22 Computersender løs m. akku

Hitec Optic 6 komplet set u/servoer
Hitec Optic 6 komplet set m/servoer

Cockpit SX Computersender, NYHED Ring

EVO 7 Computersend. set m/HF Ti1b.2595,-

EVO 7 Computersender m/Synth Tilb.2595,-
EVO I / EVO 12 Computersend. se hj. siden

STORT UDVALG I KVALITETS-
SERVOER TIL LAVE PRISER

Srrr',
' .u.tB+JY-
AXt 221 2 xx

AXi motorer
AXi 5330/xx

;Y. 22'22a 519 2-3 Li-Po
:>:t ))-) 3.1 519. 3 Li.po
:X 28:3 2l iSg. 3 Li'Po. 10x5
:x 23i1 :2 1069 3 Li-Po. 10x5
:X 232C 10 1519. '10c 3 Li, 11x5.5
:X :326 1C 1819 12c4Li.12x6
iX 532c28 4-o5g 8-10Li,23x11
ÅX 533c 18 6529. 10 Li. 20x13

ÅX 5330 i3A.652. 10Li,22x12
AX, 5333 2i 652. 10 Li, 23x11

akku 795.-

128s,-

2595,-

M95,.
1325,-

1 695.-

500,-

500,-

580,-

630,.

680,-

750,-

1650,-
'1850,-

1 900,-

1 850,-

==m"
PJS 3D 1200iPJS 3D 900

PJS 3D 350 C. 289. 2 Li-Po 325,.

PJS 3D 550 ny vers, 529. 2-3 Li-Po 395,-

PJS 3D 900 Q. 659.2 Li-Po, 10x3,8 450,-

PJS 3D 900, 659,3 Li-Po. 10x3,8 450,-

PJS 3D 1200.829, 3 Li-Po, 10x5 550,-

PJS 3D 1200i. 829,3 Li-Po, 10x5 550,-

PJS 3D 1700i, 1269.3 Li-Po, '10x5 595,-

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

D37 servo,4 Ncm. 49

XS'6G Blue micro. 13 Ncm, 69

MS-X2 (lQ-1'10)servo, 7 Ncm, 99

MS-X3 (lQ-140)servo, 16 Ncm. 139

Graupner
C1041 BB 7 Ncm, 69

C261 servo, 14 Ncm, 89

C2081 BB servo,15 Ncm, 109

C577 servo, 50 Ncm, 409

C5077 BB servo, 50 Ncm, 429

DS 361 30 Ncm, 189

DS 8077 Digi, 36 Ncm, 399

DS 8081 Digi, 50 Ncm. 4'lg
DS 5391 Digi, 50 Ncm. 469

85,-

85,"

1'10,-

1 10,-

,#',ry
AC22/30 AC22/20 AC22/10 AC16/15

Mega AC 161151x,7-10c.769 6x4-8x6 625,.

Mega AC 22101x.7-10c. 1 009 6x5-8x4 625,.

l/ega AC 22i20!3,3E.4, 7.8c. 1659 675.-

l/ega AC 22 30'x.7 -12c. 2249. 12xB 795..

435,-

170.-

285.-

330,-

193 -

1Cn -

I4J.-

210.-

190.-
oA_

125,-

#iTec

HS-5625MG Digi, 79 Ncm, 609

HS-5945MG Digi, 110 Ncm, 569

MULilPLil
MPX SLllVl STAR FL Digi, 2e N.rgfo-

.sffiFæ

Jeti 4k MPD modtager, 69 (iPD)

Jeti 5k MPD modtager. 89 (iPD)

Jeti 7k IVIPD modtager, 159 (iPD)

Jeii krystal til Jeti modtager

285..

285.-

350,-

60,-

t frotzi. itig Et t yqzmznL
H.1ørringvel 145D DK-9900 Frederikshavn tlf. 98 43 4872

l,4ed simpel programering via gaspind.

':.4 
:

.- e' l.

Telefontid:
lVandag 13 00-19 00
Tirsdag '13.00-18 00
Onsdag 13 00-18 00
Torsdag 13.00-16.00 kun ordre
lngen teknisk velledning

X-PEAK 3plus er

en ny og forbedret

udgave af X-PEAK 3.

Lader nu op til 5A og

op til 5 Li-Po cel.

X-PEAK 3plus 5A. 1-14c, 1-5 Li-Po 550,.

;;F,i,l5>---
lntelli-speed 7A. 1-14c.

lntelli-control. 54 1 -25c
1-5 Li-Po

1-5 Li-Po

lSL6-330d 5.5A, 1-30 celler, 2 udg. 1375,-

lSL6-530d 6.04, 1-30 celler. 2 udg. 2395."

iSL6-636+ 8.0A, '1-36 celler. 2 udg. 2995,-
Køb din Schulze lader der hvor du også
ønsker at få vejledning og service.

KOKAM Lithium Polymer pakker u/stik

Følgende er pa TILBUD, begrænset parti.
3 x 4800SHD.4800mAh (964) 3929 1'195,-

4 x 4800SHD.4800mAh (96A) 5249 1595,-

5 x 4800SHD, 4800mAh (96A) 6549 1995,-

HYPERION

2 x 740SHD, 730mAh (14,6A) 499

3 x 740SHD, 730mAh (14,64) 70s
3 x 9'l0SHD, 91omAh (13.5A) 799

3 x 1500SHD, '1500mAh (30A) 1309

2 x 2000SHD. 2000mAh (30A) 1149

3 x 2000SHD. 2000mAh (30A) 1689

2 x 3200SHD. 3200mAh (6aA) 1929

3 v 32C0SHD. 3200mAh (6aA) 2889

3 x 1200vx. 1200mAh (24A) 999

3 x 1800vx. 1800mAh (36A) 1369

2 x 2100c1. 21 00mAh (33A) 1 029

3 x 2100cl.2100mAh (33A) 1499

3 x 2500vx. 2500mAh (50A) 2039

3 x 3700vx. 3700mAh (74A) 2879
4 x 3700vx, 3700mAh (74A) 3689

5 x 3700vx, 3700mAh (7aA) 4609
3 x 4200c1-2P 4200mAh (60A) 29ag

5 x 4200c1-2P, 4200mAh (60A) 4759

cl = 16C(22), vx = 20C

230,-

340,-

5 tc,-

410,-

315,-

460.-

585,-

895,-

350,-

485,-

360,-

530,-

785,.
ooE _

'1320,-

1 640,-

975,-

1 570,-

Se altid aktuelle priser og

Hyperion Lithium Polymer pakker u/stik

Forretningen:
Mandag '15 30-19.00
Tirsdag
Onsdag
Torsdag - Fredag lukket
Lørdag efter aftale

15.30-18 00
15.30-18 00



Nyheder

Yak 54. Flot semiskela kunstfwningsmodel
Spv 1 61 cm, længde 1 56 cm, vægt fra 3800 gram

til motor 15 - 20 cc ... ............. kun kr.1495,-

Nyheder

cap 232. Meget let elektrisk skala/30 model t I

børsteløs motor. Spv. 1 09 cm kun ki 775 -

Extra 300s. N4eget Iet elektrisk skala/3D model

til børsteløs motor. Spv. 1 09 cm ..... kun kr. 775 -

Extra 260. Flot semiskala kunstf lyvningsmodel
Spv 1 60 cm, længde 1 51 cm, vægt fra 3800 gram,

til motor 1 5 - 20 cc. kun kr. 1 465,-

ultimate. Flot sem skala k!"s:ii"...3si.::
Spv 133 cm længde 151 cm væg: ira i::l g-:-
til motor 15 - 20 c.

motorl0-15cc .. ...... .. kun kr. 1495."

Edge 540. Flot semiskal6 kunstflyvningsmodel
Spv 161 cm, længde 153 cm, vægt 3800 gram, til

C6sna 182. Flot semiskalamodel
Spv 210 cm. vægt ca.5200 gram,

lil motor 18 - 20 cc. kun kr 2495.-

Extra 330. Flot semiskala kunst'f y!n;ngsmodel
Spv. 196 cm, længde 179 cm vægt fra 6800 gram

Simple Stick. Billig el-modeltil GWS 370 moto,
gerasæt eller børsteløs motor, med krængeror.

Beklædes med medfølgende rør tape Spv 109

cm, vægt flyveklar fra ca. 600 gram kun kr 386 -

Wild Wing. Billig vinge støbt i EPP
gummiskum. Til 400 motor eller børsteløs. Spv 89

cm,vægt flyveklarca 450/500gram kr 257-

til motor 35 - 50 cc kun kr.2995.-

se vo16 hiemm6ide på internettet, nu med
over 3000 varenumrer og 2500 tarvebilleder'
De flesto varer er med beskrivelse og
sp6cifikation,
Vi sender som pGtorder i hele landet.

whobby-vl/orld.dk
Nyheder

Acromastet.
Spv. 1 09 cm.

Sr ii.
\,

... .... kun kr.895,-

kun kr. 1 250,-
N,4ottrsæt med børsteløs motor, fartregulator og

propel til Acromaster.

cWS bøasteløse outrunner motorer
::a5 :05! Gntu 95W neC 7 '1 voil

:::: '::lT-.

2205 med 1 5A regu1ator ..............
2208 med'l 5A regu1ator..............
2208 med 25A regu1atq ..............
2212 med 25A.telulator ..............

GWESC25A

GWs Fartregulator til bøEteløse motorer
.... kun kL 235,-
.... kun kr.335,-
.... kun kr.420,-

cWS motoFæt med fa*regulator
. kun kr. 365,-

.. kun kr.395,-

.. kun kL 475,-

.. kun kr.495.-

Programmeringskort. Til programmering af

GWS'anregulator i stedet for programmer;ng

med radioens gasstyrepind. ............... kr. 98,-

Gør dine indkøb lettere, b6til varer på

voræ hjemm6ide og betal med Dankort.

Radioudstyr / Nyheder

Futaba FF-9 Super. Sæt med synthersizer
kanalvalg i både sender og modtager, 4 stk 53001

servoer, 1 600 mah batteripakker og ladekabler'
. ............ .. Kun kr.4595 -

:'a tr_ -.a:::;:_ -a:

,,. <' i:3-< -

Futaba R168DF.
8 kanal Dual Conversion modtager. væ9123,2
gram kun kr. 595,-

Futaba FIight pakke til motormodeller'
4 stk Futaba 53003 seryoer, Futaba R'1 36R 6 kanal

modtager, krystal, 1 600 mah akkupakke, afbryder

med ladeslik og forlængerkabel
.. nu kun kr 1100.-

GWS Flight pakke til motormodeller'
4 stk. Gws/Supertec S03 servoer, GWS 8 kanal

modtager, krystal,700 mah akkupakke, afbryder

med ladestik og forlængerkabel .. . nu kun kr 695,-

cWS Flight pakke til Park modeller
3 stk. Gws/Supedec Naro servoer, GWS 6 kanal

modtager, krystal, GWS 8Afartregulator. 8 4 volt
600 mah NimH flybatteri, .... . . n! kun kr 870,-

Vi sælger kvalitetesanlæg og radioudstyr
fra bl.a. Futaba, Multiplex, Graupner, Gws,
Schulze. Hitec. Webra og SimProP.

Vi har Oanmarks største uclvalg I

begyndermodeller og f ærdigmodeller.
Altld minimum 150 forskellige llymodeller
på lager.
Vi har Danmarks længste 16ultatgivende
ertåring i radiostyrede modeltly

Forbehold for fejl og prisændringer

Hobbg luorld
v/ Birgit og Erik Toft. Elvirasvej 1.7100 vejle. Tlf. 757222 95, fax 75722297

e-mail: hobbywo@post5.tele.dk - Telefon mandag - torsdag 13.00 - 17.30, fredag 13.00 - 15.00.

Butikken er åben: Mandag - fredag: kl. 13-17.30. Besøg uden for nævnte tider efter aftale.



HYPERION
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Med Ønskq'om en God Sommer!
ø4tf.
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Felcon:o lnrr;
6 kanaler 3D helicopter RTF lnd. 6K A,1,Ted)
sender og modt4€r, 4 seffit Art-Tedr Gy1o,
Li-po 11.1v 1400 mAh og oplader, børsteløs
motot Træn,ngst, s, mLlator/kabet.
kr.2.625,-

UrHmar 4fq6 1o-3oo (150-aooa)

Modellen med to foFkelirge larer er S iag€.
og kun =lgs i butji*en kr. 12.750,-

- .-./_.,
"1

Focus +oo EP (RTF)

De fleste mm tester denne model, vil geme
selv eje en. Den er vild, men kontrollertlar.
Modellen kommer med en Towe. pro t,ørste-
løs motor, Li-po 11.1v 1250 mAh batteri,
lader. 3 servo, ESC, Dynam ænder og
mcdtager. kr. 1.500,-
Focus/3 servos/ motor. Kr. 75O,-

K;
Walkera 36 V2 6k. (RTF)

Nyt rotorsystem med remkæk trl haier.
Inkl. 6k. ænder og modtager, Wrc, batten
og 'ader, ekstra na n oq ta, b'al:, o!
træi1n9sFl kr,1.875, -

And.e populae mlkæ helikoptæ
(komplet med -nder og modbger/
standard pakke)
Wal(eE 4/4k. kr. 895,-
Walkec 35/6k. (Zæm 400) kr. 1.750,-
Wålkera 22El6k. k. 1.337,-
walkec 60/7k CCPM kr 2.250,-

Erru asol lrnr;
l"lodellen kommer med den kraftige 22A 15M
bøEteløse motor, 4 hlgh speed Servær (2 til
kængeror). Karbon støtteptnd i vinge,ne og
støre sideror og højdemr giw modellen qode
mullgheder fo. 3D flyvning.
Inkl. Motor og 4 servoer kr. 1.125,-

P-sr r,rusrete 60-91 (aRF)

Irkl. opf-ække,ge h'u', trlDelo- cg frå tE ?,
uden anlæ! og noicr kr. 985,-

--/
----

Vortex (RTF)

Kom godt i gang med bdikopter fll ning. Den
er meget stabil og holdbår rned ca. 15 min.
flyvetid.
Incl. 4k ænder 09 modtager, 7.4v 800 mAh
Li-po batteri. lader, ekstrd blade, simulåtor
og kabel. kr. 1.250,-

*,æet

Inld. 4k sender 09 modtager/3 , 1 (Gyro, mixer
og ESC). Batteri og oplader, ekstra marn og
tail blade, træringssæt, srmulator/kabel og
8 x AA alk. lråtterier til sender.
kg.t-sfs,- Tilbud..............1.2sO,-

Futaua rrs s.pcr Ft4lvcl glgl6

Incl. rcl'l Send6, Futabå R149 DP 9k. modtager
, 4 x S-æ01 servo, 2 Dynam mioo high speed
srvo, Crystal til sendtr 09 modtagel gåf.eri til
$nder og modtager, opladet ON/OFF kffitakt..
Kr. s.625,- Ti|bud,.,,........kr. 4.175-

Futaba 53003
Firtaba 53001
Dymm high speed micro æryo

kr.47,50.-
kr.99,99,-
kr..6l-

llr--trlrr-rltl
I

SPIiCIFCATIONS
fU4 Spar....--.. lSlXtoE(72')
lltht' ... ,* 50009-526S
Irn$b....-.**....- l69ltE6(66,t,
lvhg Arå........... 64 dor

,$tuA IÆdlD&.... 1t-t2gl dmt
Å1r1o11........--...... \-M4O I {
8r81mi'............. 2c- l0E- l60,L-l2lt- lil{)
REdle-*..*.4cir!tr 16r6ff

x Et stort udvalg

* Meget detaljerede skalamodeller
* Meget flot finish
* Meget præcise glasfiber dele
x Professionelt design

* Reservedel suppod
x De bedste priser

Som eksklusive importører af
CMPro produKer i Skandinavien
vil vi tilbyde meget lave priser
(ca- t0-41o/o rabat) i år. CMPro er
specialister i glasfiber modeller
med meget prdecise laser-skårede
og detaljerede modelfly.
Se alle modellerne på vore hjemmeside

LrIIt I
It

Huexrs 3{xr v2 (RrF)

*rp=-.: Æb @4mo mn@ddhr komnmnen snaffi @ hger,
I(ata l- awrNcspAN:18fi)mm(7 z,) .l:lO .l\FtF* Absorut bedste kvaritet
Itr\DIO CONTROLLED 2C-108-'160 4C-120-140r:\(;Il..E POW!:RED.4EROBA'I'IC AIRCRAI*IÅLt\tOST REÅDy-TO-FLI'

Fæturir€ pre.ævered tuslage and wiogs wilh græt looking æ|tr gcåere sue to
61.cfi th€ eye ol everyme. Prc{æsiffilty påinted fibertbs wl and wheet pants.
An epoxy låndir€ gear wh;ch is strslo and dum$G. Just a ffl simple iobs like
l)ining the sngs and iffitaling |tre sgine and etc. wil get the phre €dy lo ffy_ tf
you ae læi{rE fs a suærb aercbatic pertomer. ye ænl miss it!

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.
All€ pri* er inkl. moms ITOBBYFLY
Adr. Bagsvær Hovedgade 116 S, 2880 Bagsvær
tlf. 44 44 80 91 Fax. 44 99 80 90 e-mail: info@hobbyfty.com
Bestilling kan ske via vores hjemmeside www.hobbyfly.com, per e-mail eller tlf.
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NiMH Celler:

Sanyo HR-3U (2300mAh) 4 stk. 85 kr
Sanyo HR-4U (800mAh) 4 stk. 85 kr
Sanyo RC-3300HV SC 1 stk. 45 kr.
Sanyo RC-3600HV SC 1 stk. 49 kr.

NiMH Pakker Sanyo:

Pakket med RC-360CHV SC celler:

299 kr
349 kr
399 kr
493 kr

99 kr
99 kr.
49 kr.
79 kr.
49 kr.

Li-Polvmer:

Med Balancer JST-stik:

7,4V 400mAh
11,'1V 400mAh
7,4V 800mAh
11,1V800mAh
7,4V 1600mAh
11,1V 1600mAh

Med Balancer Tamiya-slik

7,4V 2200mAh
"l 1.1V2200mAh

Abninqstider:

*ffiL

Industriparken 3 I, Lind
7400 Heming
Tlf.97128869
Fax 70228861

inlb@greenlight.dk

E]lt

Long 12V 1,2Ah 69 kr
Long 12V 3,3Ah 89 kr
Long 12V 7.2Ah 119 kr

Lvsdioder:

Rød 5mm 3000mcd 10 stk. 20kr.
Gul smm 3000mcd 10 stk. 2Okr.
Hvid 5mm 10000mcd 10 stk. 30 kr.
Bla 5mm 4900mcd 10 stk. 30 kr.

Bestilling pr. tlf. eller mail.

Egen produktion af batteripakker,
NiCd og N|MH.
Ring eller skriv for at høre nærmere.

AIle priser er incl. Moms.

1 70 kr.
230 kr.
175 kr.
250 kr.
21O kr.
305 kr.

7.2V 3600mAh SC
8.4V 3600mAh SC
9,6V 360CmAh SC
1 2V 3600mAh SC

Alkaline:

Sanyo AAA 50 stk.
Sanyo AA 50 stk.
Varta C 10 stk.
Varta D 10 stk.
VartaE(9V)5stk.

t__

8.00 - 16.00



]{odt rl
ang30 årg

0]lll
det er m

I

l0år
el

Jeg synes det er flot at Modelflyvenyt nu

har eksisteret i 30 år. At bladet gennem

alle årene er blevet skrevet af mennesker,

som brænder for deres hobby og det at de

gerne vil dele deres glæde og erfaringer

med andre, gør Modelflyvenyt til unikt

blad. Da bladet i sin tid blev grundlagt,

var det et samarbeide mellem de tre mo-

delflyveunioner, der blev grundlaget. Med

undtagelse af et par enkelte år, er samar-

beidet fortsat mellem de tre unioner, så

vi i dag modtager et meget alsidigt blad,

med mange gode artikler.

Min opgave har denne gang været at se

tilbage på de tredive år, og finde nogle af

de ting som dengang kendetegnede og i

dag kendetegner linestyring i Danmark.

Dog tillader min alder ikke at ieg taler af

egen erfaring for de første år. Så ieg har

måttet tage til takke, med de historier,

som er blevet fortalt af de mennesker ieg

har mødt, og hvad ieg har læst i Model-

flyvenyt.
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I de gamle blade kan man også 1æse om

sommerlejrene på Vandel flyveplads. Et

årligt tilbagevende arrangement mellem
"Fritterne" og Linestyringsunionen. Det er

yderst førnøjelig læsning, men ikke så ibr-
nøjeligt som at høre historieme fra folk,
der var tilstede. Historier har det jo med at

blive bedre som tiden går. (Billedet her-

over er franr. 4 I 77 side 23)

Op gennem 7O'erne var Dar.urark ikke no-

gen lilleputnation på den intemationale li-
nestyringsfront.
Faktiskhar vi haft flere viseverdensmestre

både i combat og i teamrace. \'Ien højst står

nok de danske verdensmestre i teamrace

Hans Geschn'endbrer og John Mau. I 1980

lykkedes det dem at vinde titlen i linesty-

ringens formel 1 klasse. Olde tunger har

siden hen forialt at det I'ar Hans Gesch-

wendhret r-ler opfandt platauskoene. Det

var af nød, da Hans ikke er begunstigei af

nogen overdreven højde, og det var et pro-

allge ...

Det først blad hed pudsigt nok, Modelfly-
venyt nr. 1 og udkom 177.Hvad er bedre

i det første blad end en artikel med over-

skriften "Begyndelsen i linestyring"?
Artiklen er skrevet af Hans Geschwendt-

ner, og den er i dag stadig værd at læse.

Ønsker man at blive klog på sin moto4 si-

ne propeller og anden teknik, kan man

med fordel læse de første årgange af Mo-
delflyvenyt. Her er der virkeligt gået i de-

taljer, med teknikken.
Specielt en artikel fra nt. 3 I 78 er god "20

grunde til at motoren ikke vil starte" (Bil-

ledet henurder er fra nr. 3/78 side 30)

Modelllwen]'t +2004r
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hvgge og søndagsflyverne. I dag vil ingen
vel sige at gløderørsmotorene ødelagde
combatten, de gjorde den derimod til en
helt ny gren af linestyring. (Billedet her-
over til højre er forsideu af nr.. 5/82)
Det hele endte dog med at det danske
combathold ved VM i 82 i Sverige blev
samlet nr. 3 og at Uffe Edslev fik kæmpet
sig op på en 2. plads.

Den næste store omvælhring inden for li-
nestyring kom i slutningen af B0'eme og i
starterr af 90'erne. Derrne gang var clet ik-
ke i de hurtige klasse4 men inden for gent-
lernan-grerren Sfunt, eller kunstflyvning.
Fra USA, begyndte man at hørc orn mo-
deller trdstyret med afsternte effektpoiter.
Dette knn for at kunne kotrtrollere rnoto-
rens gang optimalt. Mange danske Iod sig
inspirere til at eksperirnentere med disse
hurtigtgående motore4 mens andre sta-

digt, (eller stædigt), holdt ved den gamle
2-4 takst motorgang.

Desr';erre. skete der også i disse år en vis
-..r:lahring.ri linestyringen i Danmark. Fra

-..: irlr e kr-rmret t-nønstrr op mod 30 delta-
:.r: rl ci enkelt corlbatst;cvne på Fyrl
:...-.i: .i.1i:: ger.lntallct lil konknrrencer støt.

\l:r:e .:i .ie "Samie", der havde r,æret

82

rned fra sluhringen af 60'erne og op gell-
nem 70'erue lagde lige så stille deres mo-
deller på hylden, for derefter stille og roligt
at glide ud.

Det hænder dog, at de "gamle" af og til
dukker op ved forskellige arrangementer.
Cirkushestenå kan stadig dufte savsmul-
den, og de kan lide duftenll

I dag dyrkes linestyringen i Dannrark af en
lille håndfuld mennesker. M er vel om-
kring 50 stykker. Så kunle man fristes ti1 at
spØrge om, det virkeligt er noget at fort-
sætte med?

Ja det er det. Vi keder os aldrig når vi er
sammen. Modelflyvere er et hyggeligt fol-
kefærd. Nævn mig en anden sport, hvor
du med glæde hjælper din modstander til
at slå dig og bagefter glæder dig sanmer.r
rned ham.
Det er Iinestyling i en nøddeskal!

Vi gør det fordi det er sjovt, og fordi allc
skal l'rave det sjovt.

Kom ud og plo\i du er ikke err "rigtig"
modelflvver tbr c1u h.rr provet trade frit-
fl yr.ning, radiostvring og linestl.ring.

Ruben

blem når han sktrlle overhale Lriloier clcr
var flele "fod" højere end ham. Folk, sor.n

har set teamrace, ved at marr ikke b.rre
vinder et VM i demre klasse, sa det ur.t r.i
godt være stolte af.

Om Hans og John havde læst den udm."er-
kede altikelserie fra årgang 79 orn Tearn-
racepilotteknik, vides ikke, men selv i dag
er der r-neset at hente i den.
Deres \-\'I-model blev vist sorn byggeteg-
ninS i r.rr'. - 'E0. (Billedet herover til venstre
er itrr:it1en .tf nr. 5i 80 med de to mestre)

I :iar:er. ;: > -1'emr. opstod en meget livlig
og :l,e-.-..-:.it: .lc':..rt i lilestyringskredse.
C;liri.l.:' .'.::.. i.-.:' qltrder'ørsntotol.elts

inr-l:rrg i c.r::ri---::;::.-c:r.-Dcr var. meget del-
ie meninqcr r'::-. :---. r':-. ,.i: riet \-.1l.godt eller
skidt .-rt .ienr.- ;:,t:-.::.-.:::t .kr-rlle br.r-rges i
COrnb.ti. Frrri.r-r.:t = u-.r t i- :..i gltlderOr.s-

ntotorenc \ ctl- :=::t:t-- l: - : .-.-.'. . :tc.i .:t grr-
re og at modeile:re :'.: ..-.:,r= :.. lta: iet-
tere, da disse ikke -ru..c : . jr:_. -i. :-.:::i.
vibrationer fr.r dieselmt :tr:<::. 1,.1- -i:::.:-.-
derne på derr andcn :itlr'. ntcr:r .-:i -ir . -r-
Ie rrLr gik for steerkt, det lrrm..i. :, : :-.:.:
og at motorerne var for dlre.
Det hele endte med at r-i i dag i ci.:;'ur-.--.:-

flyver 2 klasser combat "FAI", som e: :trr
de hårde hunde og dieselcomLralten itrr

N{o.1cl t'l \,ve11\'t .l-2(Xlal 13



YAK!
Det måtte io (IKKE) ske o..

t-t

Heru:rder til r'enstre: Hver enkcl del er p.rkket incl i plastposer'

Til lroire he[rncler: Uclskæring til højcleroret. Jeg har nontelet malertapen p.i Lregge kropssider så cler ikke kommer epoxv på beklædnirrgen

I'tb
-*#q

aa.-i.. i:::..:: *.

':-: l\.;, r,'i
,-; \, \

?;il]:l:iil::::iLffi illil'i,Hf,IJ:LT:l ses er det e,r me get rærer; s enr 
$i fi t{
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N'lasser ;r i højclcrorsu clsalg.

Sidsk- tjek indcn prør'eilvvninu

q54* tu,.... ; :r:, :.,,.: -.ø*fl5i

fJcrlrring S. Niclserrs nroclcl i lnften
L;-'s artiklen (igen)i \'locleJflvvcnyt -l/200(r sidc 30-31

Og når vi nu er ved det!
Så sneg cler sig også en iejl ind i
KlUB-listen på side 53. Redaktø-

relr var lige lovlig hurtig på tas-

terne da hun forkortede og så

kom S.M.S.K Sjællands Model-
s\'æveklub til at hedde noget for'-

ker t. Også det beklager jeg og be-

del alle rette i deres klubliste, så

der nu står:

23 S.M.S.K.

Sjællands Modelsvaeveklub
2398 Steen Høj Larsen

Tjørnehusene 20,

2600 Clostrup
4345 17 44 post@rsmsk-rc.dk

It'lotorinst.rl I.r ti on

l\hrtlelfh r rrrvt -l-?0(l1r 15



Modsat lillebroderen, er denne YAK 54

med en spændvidde på 187 cm ikke øre-

mærket til eL men kan motoriseres som

man ønsker - 120-150 størrelse metanol-

motor eller 8-105 LiPo og tilhørende elmo-

tor. Mit valg blev el-versionen, ellers var

du nok også blevet overrasket.

En Hyperion 210Jr-14 motor med tillro-
rende 90A regulator, svinger en 20r10E

propel med 6960 omdrejninger når den io-

des fra 10 stk. LiPo. Da vi testede motor-
sættet hos importøren (Neu'Heading) la-

vede det så meget blæsevejr at papkasser-

ne fløj om øreme på os. E-meteret viste 2,5

kW - det må vist passe til en 5 kg perfor-
mance model.

Gummiophængt motor

Efter at have kigget Hyperions justerbare

motorophæng lidt an, måtte jeg konstatere

at det måske ikke er kønt, men at det er en

meget effektiv måde at frontophænge en

el-motor på en traditionel firewall. Samti-

dig er det oplagt at montere det via et par
gummiophæng. Det tager utroligt meget

støj i modellery da man slipper for at små-

resonanser fra propellen forplanter sig

bagud i den store violinkasse en sådan

model jo er.

Lidt forstærkninger omkring understellet

Man har efterhånden vænnet sig ti1 hvor

lidt materiale der er i de modeme CNC

udskårne konstruktionel men min er{a-

ring er dog at man kan vaelge at forsiærke

omkring understellet med det samme eller

senere, forstærkes skal der, især med dan-

ske gennemsnitsgræsbaner bliver der flået

godt i ophænget. Så der blev limet fire tre-

kanter og to firkanter ned omkring under-

stelsophænget. Ophæng, alustel og de til-
hørende fornuftigt store hjul har holdt

16

fra Hyperion

Tekst og billeder: Claus Tønnesen

upåklageligt til både frostknoldede baner

og en vinterrusten pilot der til tider er an-

kommet noget hårdt og hoppende.

Cyanohængsler og skruearbejde

Der er forberedt til cvanohængsler; og mar

romdslag bulde kunne- tilired'stille seh'

der-r mest hidsige 3D pilpi. lei iL.lq en limes

tid, sa var alle ror hængslei, erg re:ien af

modellen skal siort set blot tages oP lra

kassen og har-e skruet grej i. \4edfølgende

rorhom og fittings blev benyttet. De er

godt nok ikke i kulfiber og eloxeret alumi
nium, men mindre kan nu også få en ror-

flade til at bevæge sig.

Emcotec DPSI regulator og elektronisk kon-

takt

Til modtagerakku blev valgt en Hyperion
VX 25 1200 lipo pakke, der via en Emcotec

regulator forsyner modtager og de 5 Hitec

5625 digital selvoer. Emcotec DPSI enhe-

den er ikke kun en spændingsregulato4

den fungerer også som elektronisk kon-
takt, og har ir"rdbygget alarmfunktion når

spændinger-L på modtager akkuen begyn-

der at være lav.

Samling af l0S akkupakke

Hyperion VX 3700 lipo cellerne, blev leve-

ret som to stk 55 pakker. For at undgå unø-

digt lange ledninger blev der med største

forsigtighed lukket op for flexen for om-

kring den sorte minus ledning så ledning-

en kunne hives tilbage under flexen. Ved

denne operation sPares ca. 30cm ledning,

hvilket dir-r regulator sætter pris på.

Selvfølgelig vil det være bekvemt at kunne

få en 10S faerdigpakke, men det tager ikke

mange øjeblikke at samle den af to 55 pak-

ker, og så har man stadig fleksibiliteten

ved at kunne benytte pakkerne enkeltvis i

mindre modeller. Fleksibiliteten afspejler

sig også når der skal lades, man behør'es

ikke en 10S lader, idet man kan lade pak-

keme som to 55 pakker.

\år der skal lades, h.-rr man således to mtt-

liqheder. Enten abner man stikket på mid-

ien r-rs lader de to 55 praKier hler for sig via

5 celles balancere, eller man lader pakken

som en 10S pakke, og tilslutter to stk' Scel-

les balancere.

Nem adgang til akkupakke

Som leveret er det meningen ai overbyg-

ning/canopy skal fastholdes med 4 skrueq,

hvilket er ok til en forbrænde1, men noget

træls når man skal have låget af for at skif-

te akkupakke.

Jeg valgie at traekke cowlet 1-2 cm tilbage,

da det hermed fikserer canopy'et forrest.

Bagtil har jeg blot en 2.5mm pianotråd

som jeg skyder ind igennem de to skrue-

hulleq, og en stump trædy'vel for enden

passer tilpas stramt glasfibercøret i krop-

pen til at det sidder fint.

Meget ready to fly og flot finish

Bygge- og samletid var i alt 3 eftermidda-

ge. Når jeg ser tilbage på hvor mange

uger'/måneder andre såkaldte ARF-mo-

deller har taget af byggeiid, må jeg kon-

kludere at dette er noget af det mest færdi-

ge og letsamlede jeg har haft fingrene i. Fi-

nish er flot, og generelt virker konstruktio-

nen og udførslen god. Som gammel mo-

delbygger, kan man altid finde et hjørne

man har lyst til at give en forstærknings-

trekant, eller et sted der måske skulle have

haft en klat lim mere, men sådan vil det

nok altid være. Testmodellen vejer 4850

gram fuldt tanket, hvilket nok bliver til
4900 gram når jeg finder den rigtige spin-

ner til den.

Modelfln'envt.l-2006



Dumme Claus - eller hvordan man brækker
en højderorsklap ved ankomst

Du er på vej ind til landing i helt vindstille
og s;mtes ikke rigtigt at du har højderor
nok til at flade ordentlig ud med. Du r-æl-
ger derfor at skifte fra normal til 3D uc-
slag samtidig med at du har'pinden i ::la-
ven. Som Homer Simpson siger 

.'D3
OOH", hvor smart er det at ga dre.:e =:
10 grader op til 60 grader op: Resu-.':e:
var at Yaken knaldede halen i ,r-::e:: ::rri
et brag fra en hah'meters h-.je. .x .::::s,
nere kom hovedstellei c{Se =.=;:.=-: }:
taxiede pænt ind, men oe: \-å: a€_+ =-.::=
at det havde kostei de:: 'r;e:::cl:- - :r-
deroret. Skaden lar :,.1 i-.: ..J::e e:.:
den kunne tir.e> me.i Lc: ;,-a:o o:r :::+-
nen, og piJtrien-: es(r 'a;e\- rri5a rcF:,5erci
lidt med pa-isende t-luidum

Ligeud, er det et kvart loop op når den ven-
des på ryggen?

Ikke uventet flyver den ikke 100% præcist
uden finjusteringeq, men den er særdeles
tæt på. Eneste unode var at den havde ten-
dens til at stige når den blev vendt på ryg-
gen, dette blev justeret med en skive under
motorophænge! som gav det nødvendige
nedadtræk.
Med den justering på plads, flyver den
som en akrobat skal, og som vanligt har jeg
en model der flyver markant bedre end
personenbag styrepindene. Så der må træ-
nes hvis det skal se pænt ud.

Yak familien - eller storebror og lillebror
Og måske er det ikke så underligt at redaktøren
ikke kumre se forskel?

Ser godt ud, flyver godt, mangler der ikke
noget?

To, til en model i denne størrelse sarmer jeg
r-ingeposer, håber at de bliver mulige at
kote som ekstraudsfyr. Opbevaring og

=an-iport ai de to vingehalvdele erbare så

meqet lettere, og det sparer vingeme for
dumme småskrammer. Altemativt må jeg
ea rur til svmaskinen, eller også finder ieg
ei ude i det danske land der har lige det
iæ: ieq mangler.

Farveskemaet er skalatro

1 :,::=: -=iE rå airliners.net viste at
l::-. +\=:^.:€: c: €:ieitr:- Sl.aiatrO. Sa med
--:: r;-=--- :--: :: ::: ;t:.:-:el r.nfkring
i-'-.'. - .': '.:i-li:::i. --: .'. :. -::: ;trtrli: iid-
renhi.',1- ::,å:-, i: r:: .æ:ie-= il"r; 1.g vel-
t"ln'ende skaiarnctdel.

Formationsflyvning?

Alti ait en lækker model, godt med porr-e4,

velflyvende og i skrivende stund ikke en
som alle de andre har. Jeg har dog fomem-
melsen af at den får selskab henover som-
merery så vi kan gå i gang med forma-
tionsflyrming!

(på billedet er forstærkningen tegnet op)

Samling af 2-5S lipo pakke

Ladning som 2"5S

t7Modelflyvenyt "1-2006
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ideBody 40
Fra Anders Pedersen, Falcon har vi modtaget denne artikel om hans nyerhvervede model WideBody

Min WideBody 40 bliver til:

Jeg havde længe ledt efter en kunstflyv-

ningsmodel til en40 eller en 50'eq, som og-

så skulle kunne bruges til noget 3D-træ-

ning. De modeller som jeg umiddelbart

kunne finde var, en Diablotin, Cabriolin og

som noget helt nyt, så ieg en annonce af en

WideBody 40 fra CAmodels i Modelflyve-

nyt. Efter sigende skulle den flyve formi-

dabelg så jeg tog kontakt til DINO HOBBY

på sjælland og lavede en aftale om, at skri-

ve lidt om den under bygningeo og også

senere evaluere dens "performans"' Men

nu til modellen.
Modellen fås i to versioner nemlig en ARC

(Ælmost ready to cower) og som et Træ-

byggesæt.

Førstehåndsindtryk ved ARC-sættet:

Tiædelene der er færdige, har en pæn fi-

nish og en meget fin tolerance alle delene

passer nøjagtigt sammen, der mangler

dog en gang spartling af kroppen for at al-

le ujævnheder og huller ikke skal genere

beklædningsarbejdet.
Det er et minus, at canopyet ikke er tildan-

net, når der nu ikke er nogen klippe/skæ-

relinie i et trukket canoPy.

18

Motorcowlet ser stærkt ud, er støbt i glas-

fiber, passer godt på kroppen, og ser ikke

ud til at det skal tilpasses foq, at det passer.

Desværre er der ridser i gelcoten fra støb-

ningen.
Ellers vil ieg nok sige, at sættet er fint og en

let konstruktiory selv om kropssideme er

lavet i balsakrydsfiner. Delene er også

godt beskyttet med deres skumkemel' om-

k it-rg.

Man forventet, at alle dele til at gøre selve

modellen faerdig er med, såsom rorhom,

spirurer, tank, trækstænger og diverse

skruer. Men på den anden side så kan man

også sige at så er der i hvert fald heller ik
ke noget med, som ikke er godt nok. Og

mange vil nok ligesom ieg lave om på elier

udskifte flere dele.

Beklædning bliver med Oracover

Højde-/siderors trækket: Her er der lagt

op til, at man bare skal sætte nogle bow-

denkabler eller tilsvarende i' Det har ieg

valgt at droppe og i stedet valgt at lave høj-

derorstrækket med en kulfiberstang, og så

holde det inde i kroppery da der er rigeligt

med plads. Siderorstrækket vil jeg lave

med push/pull wire, da ieg mener detbli-

ver mere stift.

Hvordan så med rorhorn til højderoret vil
mange så nok sPffige om, se det har jeg

løsi ved at bmge krængerorshom forbun-

det med et kuglelink.

Man skal, når man sliber udhakket til dis-

se lave det så stort, at man kan 1ægge et lag

glasvæv ned ihakket, til at gendanne styr-

ken med. På det viste billede har ieg end-

nu ikke fået limet vævet På'

Servoerne:

Ja der er den egentlig tiltænkt standard

servoeL men jeg har nu valgt nogle Hitech

HS225MG som trækker ca' 3,9 kg ved 4,8

vol! og det er egentlig mere end eu stan-

dardservo som Fut 3003 som trækker ca'

3,2 kg ved 4,8 volt. Så ja - hvorfor ikke spa-

re vægtery og de bliver også nemmere at

placere, når nu ieg laver om på træksyste-

met til højde- og sideror.

Montering af motor:

Det er lidt drilsk idet der ikke er andet op-

lyst end at motor skal placeres l20mm fra

Fl og ca. 5mm til høire for center' Nemt

hvis man bale sætter et motorfundament

på, men jeg kan tilføie at det ville vaere

meget lettere, hvis også afstanden fra bun-

Modeltlln'enyt'1-2006



HeL ses krærrgcroLshrrltel trji i.lut-i(
link. P;i billcclet er (lr.r.nri;.,ri :i\. :

rierr eller i6prpgn \ ei olrl\'ri. .1ir ir,::.,.:: ..-,:
til ca. 50nrr-n, llen LIL-I er 5\'ært het: ltrr,:{:r:
.rt qigc, icict ieg h.tr i.rreL r'nii e.jci.-1inr-
miophæng. Som vist Lrå billec-let herolcr.
Jeg har maittet placelc motoren i forholcl til
co\^/let, som val' meget tidskreevende.

Tilpasning af Motorcowl:

Hcr el dct el1 god ide, at motorell er mon-
teret p.r nrodellen, s;i kan man nernlig tage
et stvkkc slift kalton og og lægge på siden
af nrocle.llen lrcl fra den opmærkede kant
på kro;.1.g11 fi'.t crrr-let og ja så lar.er man et
hul dcr Lr.-ts>tr' :jl c linderen i kartonet og
overforcr c-let itl crri 1e t, husk at lave fi.i-
gang hlis d'.r hrr '1.:-riqt qurlmiophæng,
som jeg. For ai un.il: :k,:ipre k.rn1s1 gjycl
jeg alupladen er1 ir:r f .r k.rntc.n med lim pi-
Stolen, ePoxv elL.r :;ii.tr:::;r .t1i cfter.hvad
man har ved h.tntleir.

Montering af tank

Tænk det skulle r-nan trtr \.-ri rtu:ti t.,.tr Licr.

er rigeligt med plads til or ers :r--:-. r.r.j titt
val et puslespil af støtte ionr.:: i.r. .ic:r .i.rl
1o ligge last. SA skumkerirer ,r. -,.;;;'- - -;::-
rni blev skåret til og ja det h'kkc.ie. .:i i.,
den fast gjolt. "Hvis lnalt t-lL1 bvggc.lc- :1..-
dellen fra bunden vil1e jeg placere tankerr

Nkilclfl\'\ en\ t -1-2006

il.i.i'. L.ritrii'..l.tcL.rr tirtrt: Lr.t,

:'r'll1: . \:a:r .t: ':.t l.illcle : .ir-i
.e l. r .-. ..ir .'": -.. . .:. r. . -.1 .:..i.

s.-t t't- rit t
-rr -r' -iL-

Montering af servo'er:

Ja I kendel sikkert alle det s\'ære i at fa
tr'ækstængel r-rd forbi tanken ud til karbu-
ratorel-r, men der er så ntaget plads i der-rne

model at jeg fra de store kunstflyvere har
set, at de bare monterer servoen ude ved
motoren eller ved siden af dæmperen i kå-
ben. Og da denne ikke har nogen kåbeja så

placelede jeg servoen under motoren. De
øvdge servo'er er montelet normalt.

Slutvægt på modellen

Total med tom tank sammenligltet mecl
min Saphir 40 ...

Sapl-rir 40 Krop
Vinge
Total:

Widebody 40 Krop
Vinge
Total:

Understel:

1900g

630g

2000g
5J0o

25-10g

Efier' .rt r.nodellen er færdig og turderste'11et

er lntrnteret vilkel det meget bkrdt, sa det

Montcring af tank var ikke så nemt, trods derr me-

een plads.

skal nok skiftcs 11d. Jeg vil prove at støbe et
i kLrl til dr.rr i ioLret af vintereu.

Konklusion:

.\RC sættet el firrt ti1 dem der geme hurtigt
vil i luften, men jeg vil lige sige, at det
laserskårede byggesæt må være meget let
at gå ti1 hvis det passer ligeså godt sam-
men som det de har san-rlet til ARC'en og
det skulle det eftersigende. Der er også en
god byggebesklivelse online i thrwer hvis
mal ikke lige gider kigge på det grå der
følgel r.ned. Og j"g r-il seh' ruene, at jeg
næste gang kolrer bi'ggesættct da prisen er
en hel dcl lavere crrcl for ARC'en.

ARC sættet koster 1995,- kr. mens træbyg-
ge:ættet koster 1150,- kr.

Sa nu venter sidste del af konklusionen på
rrogct lret'lre vcjr til flyvedåberr, det bliver'
en spærrdende dag.

Jcg h.rr efterfølgerrdc hait et par prøve-
tlyvnilger; og de før'ste flvr.nilger har ab-
solut ikke skuffet. Jeg har dog erfaref at
der var lidt med udslagene til rorene, men
det hal jeg fået rettct, det er ved at være på
plads, så den nu er hannonisk i hrften.

'.1, :.:. r iri ai ntotrtr i eummiophæne.

T9



L-- 
-

Fra højvinget til lavvinget

og nu helikopter

- og en masse teknik

For godt halvandet år siden lettede min
knægt Kristian, nu 14 å4 sit første RC-fly:

En gar.nmel slæber af en PT-40 træne4 er-

hvervet brugt. Tiæneren eksisterer eudntt,

og den el sidst blevet brugt iil at øve Ora-

cover og strygejeln på.

Af og til finder PT-40'eren vej til bagage-

rlrmmet, hvor den gør skuldrer-re så blede,

at den kæmper om pladsen med SKAK-2,

den blå- og hvidternede fra Caspersens

udviklir-rgscentel. Design af satnme Cas-

per.

SKAK-2 el en raket. Jeg og min søn plejer

at bekr';efte hinanden i, at der ikke er et fly
i Randers Modelflyvekltrb (tidl. Modelfly-
veklubben Gudenå) der'flyver så godt er

så manør'redygtigt, har så hidsig en mo-

tollyd, og vi kar-rblive ved. SKAK-2 er per-

fekt helt ud i vingespidseme. Sidste år be-

søgte Kristian og familien Ferlari i Mara-

nello, Modena i Italien. Her er de tæt på at

bruge fly-teknik, når de rnålel slip og aero-

dynamik på de røde djævle. Derfor: Sætter'

vi SKAK-2 på prør'e i Felraris vindhrnnel,
sorn kan scs fra Via Abetone, ja, så r'il den

v"ele optimal. Vi garanterer. Men nok om

det.

Tilbage i Randels Modelflyveklub. SKAK-

2 har netop optrådt til åbent hus 28. m;rj.

Den nåede akkurat et par flyvninger;

inden regnen halvanden time inde i den

store dag satte en stopper for yderligere

aktiviteter og opvisning. Men, aret før, da

vejret nok val overskyet men holdt tør't, ja,

da omkom SKAK-2's fotg:enger; SKAK.

Samme SKAK har tidligere figurer:et og

været omtalt i dette blac1. Det var der-r, hvis
haleror i en ordentlig garrg flutter rev sig

løs, hvorpå rnaskinetr valgte den eneste

rnulige vej: Nedad - uden at slippe gassery

vel at m.r:rke. Og for øjnene af åbent hus-

\'lodrl t'lvlLlvt -l-2006



publikummet. Se, det var et ordeniligt
åbenthus...

Et år er gået siden. Halvandet ar er S:e:. :i-
den knægten lettede før,ste g.:rr*. \le:c::
vind er blæst gennem Nørreada:.en stien.

I "Randers Ugen" sidsie ar. di-s- : augusi
udvidede Kristian sin llaie rei en Shutt-
leZXX. Nu skulle der;'li-r'es heJlopter. En
god og velholdt b'rug. blev handlet hos
klubkammerai \tiåa.ei \iel-en, mens det
åbne hus stod ca. \Iiåael kom med et
godt tilbud. or så r-ar Kristian den lykkeli-
ge ejer af ei Flrkens. Jeg iænkte: Gudfader
ber-ares. Hr-ad r-ii i-ran dog med den. Men
pa den anden side er man som far også
nodt til at bal-ke knægten op i hans sunde
interesser. Det mener jeg, modelflyvning
er.

Jeg har ellers mangefold bandet helikop-
ter-foikets larmende choppere langt væk.
Randers Modelfly.veklub bor som nævnt i
Nørreådalen. Her er der normalt fred og
ro. Faktisk må netop dette sted være Guds
egen natllr. Holder man sin kaje er det
eneste man hører he4, vingeslagene fra di-
verse høge, lærkens trillen fbrår og som-
me4 og på de varme sommeraftener myg-
genes summen. Og er man helt stille, kan
man høre en knækkende 1r'd fra sir-sko-
ven, der har redtlet mange th- fra dodelig
udgang. \'Ii'ggene li,-der ikke som hr-erken
Mosquitog Spitfires eller Grumman-c. De
lyder kort og godt at kløe, svie, irritation
og def der er værre. Men sådan et sprog
må vi jo ikke bruge her i bladet. Vi må dog
godt fortælle, at Kristian i april - inden
myggenes indtog - tog sig et A-certifikat.
Hal blev bedømt af Kurt Hevang, ham
med den orange 3D-jet, I alle kender. Kurt
havde i fon,ejen en stor stjerne hos Kris-
tian, fordi han et par gange har vist sine
færdigheder med den store jet. Se, dygtig-
hed gør lige så stort indtryk som spæn-
dende materiel.

Tilbage til Shuttlen. Se, det var årets jule-
gave, da den stod på den heit rigtige mod-
tager til ZXX'eren. Og det r-ar årets dag, da
vi bestilte en GY-401'er med digitalservo
på nettet. Og det var i-lr-r'ekarrierens for-
løsning, at ZXX'eren første gang tik lov at
hover med Kristian ved roret. Stille og ro-
ligt gik det under kyndig vejledning af
klubformand Kim Sauermilch. Kim er og-
så tosset med piskeris. En af gangene gik
det lige præcis som frygtet: Piskeriset tog
over og klippede hul i klubbens helt nr-e
sikkerhedshegn. Efter en fire-fem gange

Modelflyvcnyt "1-2006

rog hooia hop-ringen af. Her fik jeg som
i;: kurlde fodder, for jeg ved, at reparatio-
nei oq rsen'edele koster knaster. Men det
er endnu iklie gået galt.7-9-\3. Og knæg-
ien har stor fomøjelse af helikopteren. Det
er io godt, så længe den lander på lan-
dings-stellet.

I samme tidsrum har Kristian øvet og øvet
og øvet på en Real Flight-simulator hjem-
me på computeren. Mery som han sige4,

det er ikke helt det samme. Jeg er nu over-
bevist om, at det er næsten det samme.
Den største forskel eq, at når man dratter
ned med simulatorery ja, så trykker vi på
mellemrumstasten og vupti: Så er der
straks en ny chopper klar. Bare der var en
mellemrumstast i klubben.

12. maj blev Kristian konfirmeret. Så kom
der penge i lommen. Men de forsvandt
hurtigt dagen derpå. Klubformanden hav-
de en Hirobo SST Eagle Freya til salg. Med
en ny 91'er motor. Købt. Den anden halv-
del af gave-gysseme rØg efterfølgende til
servoer og gyroer og kontakter med tykke
ledninger og you name it. Kristians skole-
kammerater købte mobiltelefonet compu-
tere, i-Pods, dyre Diesel-bukser og andre
uundværlige forbrugsgoder. Kristian sat-
sede alt på flyvning. Akkurat som Elle-
hammer uden dog at sammenligne. I skri-
r-ende stund mangler krur en modtager og
en akku. \Ien i sommer er det fødselsdag.
5a nar knægten nok i mal. Allerede nu er
han begl'ndt at snakke om at få en anden
krop på piskeriset. Måske en Jetranger -
måske en UH-1'er. Lad os nu se. ]eg har be-

kendtgjort, at det kikker vi på når han er
sikker med piskeriset. Det håber vi, han er
til foråret. Han snakker godt nok om at fly-
ve Hard Core 3D med chopperne, så det
kan være, der ikke er noget at sætte en flot
krop på når vi skriver 2007.

Jeg håber også, at foråret vil vise, at han ik-
ke glemmer sin fastvingede, blå og hvid-
temede SKAK-2 fra Caspersen Design. Jeg
har konfronteret ham med tanken. Svaret
er: Faq, jeg vil altid flyve med SKAK...

En anden del af Kristians og lidt mit liv i
klubben eq, at jeg ofte ikke ane4, hvad han
og nørdeme taler om, når de sidder ved
bordet i klubhuset eller sidder udenfor og
nyder liv og hobby. Så bliver der snakket
52'ere, 401'ere, 50'erg 45'erc,2'ere, 3'erc,
nylory træ, motorjustering, tomgangs-
skrueq, luftråle, spænd, tryk, problemløs-
ning i en overflod af teknisk benævnelse
osv. Dertil kommer den linde strøm af ord
somlithium, kokam, polymeq, ryano, am-
pere, Futaba og6'ere,7'ere og 8'ere i glø-
derør samt opdrift. Jeg tænkeq, der findes
et teknisk udtryk for en kanelstang også.

]eg har engang læst Mikkelsens latinbog
og bestået realskolens latineksamen. Men
det he1, tekniksproget i klub-regi, det over-
går selv hebræisk, som bruges på teologi-
studiet. Men sådan er det. Det nytter ikke
at n'nke på næsen og vende det hvide ud
ad øjnene. Det er en del af klublivet. Og
sikkert ikke kun i Randers Modelflyve-
klub.

HenrikJensen
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Selv venner, og dem er der mange aftil Pi-

latus Porter, kan ikke med deres bedste

vilje betegne dette fly som smukt.

Onde tunger siger, at det er så grimt, at

det næsten er smukt.

Men det er heller ikke for at være smuk,

at man hos Pilatus Flugzeuwerke AG i

Schweiz, har bygget dette fly. Fabrikken

blev grundlagt i I 939, og har sit navn fra

Mont Pilatus.

Kr.rvet til i'h'et var; at det havde styrke, på-

licllighecl og STOl-egenskaber og gode

t1n eegenskaber.

Fh-et kan næsten løfte sin egerl vægt, og

har plads he.lt op til 11 passagerer.

Der er noge4 der påstår; at bag ethvert

modelfly ligger der en historie, eller en

drøm om, at sådar-r et fly ville man geme

bygge, og dei er ihvertfald tilfældet med,

Jan Linnebjerg Knudserl Midtjysk Model-
flyveklub, Herning, som her fortæller om

sin Pilatuls Porter også kaldet "Tigerdy-
ret".

Da jeg i 1995 underviste på Abildhøj skole

i Praestø, havde jeg 2 elever, som havde

mistet deres far ved en drul,areulykke ved

Koge. Sammen med en pilot jeg kendte lej-

ede r.i et fly i Holeby, og foretog en 2 timers

eftersogning - men forgæves. Faderen blev

forst hrndet druknet en måned senere.

Da r-i landede i Holeby lu{thavn, så jeg Pi-

lahrs Tr-rrbo Porter stå de1, Tigerdyret, som

mal kalder clet, gul og med en tiger malet

pa siden,

Det var mit storste onske atbygge sådan et

fly. I 1995 priltede min kammerat Morten
Rasmusssen, :om t'lot i Herning en hel

mappe ud til mig om Pilatus Turbo Porter.

Der skulle ailiger-el g.r nogle år før ieg gik i
gang.

Gennem Flywood i N;estved lik jeg en teg-

ning hjem af Pilahrs Tr,rrlro Porter i halv
stør'relse 1:2.l2002byggecle ieg to 2 cylin-

drede, HP-Gold Cup Poiver Trvin 120,

samtnen som tændte 1-3-4-2 og trotoren
kørte perfekt.
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Pilatus PC -6 Porter

Jeg købte træ ind til projektef og fik Flem-

ming Vestr-r-rp til at tegne ny profil, og fik
kopielet tegningen på A4-ark, som jeg

klippede ud og tapede sammen, og skar

profiler og spanter. Jeg rnåIte på tegningerr

og doblede op. Flemnring Vestntp viste en

god byggemetode med skjtrlte hængsler

og rned larnineret højde-og sideror.

Hovedbjaelkerne fik jeg Finn Mortensen til
at lave i fyrretræ, så de passede til bære-

planet. Spændvidden bliver på 3rn og mo-

dellen skulle komme til at veje godt 10 kg
(den endelige vægt blev 14 kg). Hele mo-

dellen er limet samrnen med hvid lim. Mo-
toren er forsl'net med en glowdriwer til en

5 rylindret stjernemoto4 sollr er købt l.ros

Hobby World i Vejle. Udstødningen har
jeg lavet af 20mm aluminiumsrør som jeg

har bukket på en maskirrfabrik, og loddet

sammen med aluminiumslodning. Lyd-
potten er lar.et af et 45mm aluminiumsrør
fra en støvsuger.

Byggeprojektet startede i køkkenet, hvor
jeg laminerede balsatraeet, som jeg skulle

bmge til kroppen. Vingerne er ligeledes

bygget på køkkenbordet, da det er fu1d-

stændig lige. Det gik fint med at laminere

enl-profil-3 mm lirnet på en 3 mm plade,

beklæde oversiderr lade det tørre, vende

planet om og beklæde den andetr side.

Husk at sætte ekstla forstærkering i til
haengslerne. Dette gjolde jeg ligeledes ved

højde- og sidelor.

Kroppen er forstær'ket med krydsfiner;

hvor rnotoren sidder, der er 2 tanke å 1 li-
ter, fordi der er ? karbulatorel der er 8 stk.

7,5 kg. Futaba digrtale servoer i, der hol-

der med 12 kg. Og modtageren er en dob-

belt "Super Multiplex"- 2 batterier med

back-trp. Propellen er en 3 bladet 1'4-7 " fta
Graupne4 det er tanken den skal byttes

oln med en kulfiberpropel der er lidt stør-

re, jeg tror den vil køre bedre med sådan

en. Der er også tlaps på, det halve a{ vir-rg-

en er krængeror; og den anden halvdel er

flaps. Det er meninger.r" at modellen skal

monteres med trækkrog, så den kan bru-

ges som slæbefly. Jeg mener sagtens den

kan trække det, idet de 2 motorer med til-
samrnerr 4 rylirrdre har ca. 6 hk tilsamnren.

Modellen skal beklædes med gult Ola-

cover, min lillesøster skal rnale "Tigerdy-

ret" på sideu af den, hutr er god rned en

airbrush. Det bliver ikke altid, som man

ønskel det, min lillesøster havde ikke tid,

så flyetblev et leklamefly i stedet for. Stræ-

beme vil jeg lave af kulfibre, da der bliver

en stor belashrir.rg på vingerue.

Profilet er lavet lidt om, så det buer en lille

srnule rred ad på undelsiden, som blev an-

befalet af Flenrrning Vestmp. Jeg ved ikke

endnu om jeg skal have pumpe el1er tryk
på motoren, jeg har lavet trykstuds i mani-

foidet, og tror godt det kan gå, men sådan

et fly kar-r larrde uden motol og uden pro-

blerner.

Torsdag den 15. juni var clagen, hvor jeg

skulle have rnodellen godkendt. Jeg havde

aftale med Femmins \\'eshrrp, der er stor'-

modelkontrollant. Han har været en god

hjælp under hele Lrvggeligt. Jeg ankom til
Helning Modelt1rxeklub kI' 19'00. Flem-

ming gennerrgik alle pur-rkterne, ieg sam-

lede modellen, tankede, da del ikke var fly
i lniten. Stattede motorell, men ak" den

\'l rlel th,vtnvt .l-2(l(16



Hr.r til venstre dert rigtige Pi-
latus Porter, som jeg s;i i Hole-
Lr)'...

brændte 2 gløderør. Det var de forkerte
gløderør jeg havde i, de passede ikke til en
4 rylindret motor. ØV!
Så kom gutteme og hjalp, og vi fik moto-
ren i gang. En holdt flyet til vi var klaq, jeg

gassede motoren op, den var OK. Hjælpe-
len slap modellerl så fuld gas - 75 m og fly-
et var i luften. Det trak en lille smtrle til
venstre, et par klik på krængerorstrir-r'rlnet,
og den fløj lige.

Jeg val så glad fol clen konr i lufterr. En hel
vinters arbejde og Flemming \\estr-r_rps

store hjælp, så fløj den perfekt.
Den var allerede rned til Midtjysk Model-
flyveklubs store Warbird træf.

jan Limebjerg Knudsen.
A1

<:- F.i,gi!iii".:;9 c-'m

Herover:
De to samnrenb)'g8ede

I llr-motorer.

Trl højre:

Hcr ses tvdeligt det 4

kantedc'sidcror.

Henurcler:

Kropperr med isalte

skriistivs e

Nederst:

Pilatus Porter til lVar-
bird træf i Herning
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Flemming Le Fevre har desr,ær're ikke leveret nog-

le billecltekster iil de fine billeder fra Mallotca lets.
Derfor er det her redaktøren der konsiaterer ;rt dcr

Var mange slags ilotte moclelletl

Det hele startede, da jeg l-ravde fødselsdag.

Jeg havde lige gennemgået en større n'g-
operation, så min kotre syntes, at det var

synd for mig og havde uden tnin viden
kontaktet Stig Andersen og fået hjælp til at

arrangere, at jeg skul1e til Jettræf på Ma1-

lorca 26.-28. maj.

jettr'ær tl jtr 'L-'.ric ir'rit, og sa pa \l.rllorc;rl
K.:r-r t-let i.lii r' rti.r{ei betiic? jr'g lætt.: cleres

sp.inske hienrnrc.icle c..r. Jiltl gcrllqe og

kunne se, at der kom virkelig rnatrec'pilo-

ter fi'a hele Europa, med deres utrolig tlot-

te modeller.

Vi pakkede og ar*iom sent den 26. maj. Vi
kørte til vores lejlighed r,'ed Cala D-or. Kl.

r,;rr 23,00 og det var 25 grader varmt. Det

tegnede rigtig godt, og jeg havde store for-

venhringer.

Den 27 val klokken ikke rnange, da jeg

siog øjnene op. Jeg ville af sted nu, og det

kur.rne ikke gå hurtigt nok. V tog vores ka-

lnera og er1 r'nasse t'and med, og så rrar det

om at komnre mocl Ses Salirres, hvor iet-
lræfiet blev ai'ht lrit.

Nu skulle vi b.rre finde vej. Vi havcle kun
skaifet et enkelt ovet'sigtskort over Mallor-
ca, og der var kurt cle store veje tnecl, merr

vi fon,entede, at der var god skillning
rnod flyr.etræffet, når vi uærmede os. Der

var efter spansk vis vist vej til iettræffet, et

skilt hist og her, og så ingen skilte, så dc't

tog rigtig lang titl at finde vej. Vi fandt en-

delig frem og Lretaite 5 euro hver for ind-
gangen den dag.

Det var en enonrl piads, der mødte os, ca.

200 x 300 meter og mecl en helt n1t asfall
bane. som cle nafur'ligvis var rneget stolte

af - og med god grund. Asfaltbanen r,ar car.

15 x 200 meter. Jeg spekulertde meget på,

hvordan de kunue starte og lande, ftrl cle

fik asfalt. For der var stenet, tør og ekstreln

uiær'n jord over hele pladsen. Da vi nær'-

mede os, gav jeg Heidi mit karnera og sag-

de, at jeg ikke havde tid til at fotografele,

for længere fremme stod ca. 100 jeis prå

række. Jeg opførte mig som en lille dreng

juleatten.

Der stod nok 15 iets i kø for at tlvve irele ti-
cic-rr, og t-let iorstc', ieg ben'r;erkede va4 at

.llir. .-ier 11i:j, abenbart lr.rr'.le store prrcible-

r-rrel nred at ia gaspirrclen lidt ned efter

start. De fløj ekstrernt hr-rrtigt og helst 1-1,5

meter over den nye asialibane og selvføl-

gelig på ryggen.

Det -,'ar vildt at se, men publikum elskecle

det, og det samme glorde ieg. Indinrellem

kunne man mær'ke på publikurn, at det

tog vejret fra dem, r'rår de fløj i marginaler-

ne. Publikum vat der i ørtligt nok af ca.

300-400 den dag, \'i1 ieEi tro.

ieg tror, at de'ved morgenbriefin€len var

blevet enige om, at den sknile have hrld
gas i dag, selvom der blæste en frisk vind.

En oplevelse, del becl sig fast i mig, r'ar; da

der kom en fullsize helikopte4 som fløj

tværs over udkanten af pladsen i lai' lrøj-

de. Det tog modelpiloterne sig ikke af. De

fløj videre, og en enkelt model konr så tæt

på helien, at jeg troede, det ville gå g.rlt.

Det var helt ubeskriveligt og uiolstaeligt,
men gudskelov skete der ikke noget. Teg

r.ed, det er svært "rt betltlt-tr.ure aistand,

merr jeg garatrteret at jetmodellen først

drejede af under 50 rnete r f ra helikopteren.

Nå, men alle flv i'ar r.ir:kclig flotte, og et

par Turbineheliet r.ri der trgså plads tii,

den ene på str,rrrelse tled et lille hunclehlrs.

Nogle af piloterne havde lidt problemer

mecl at iarrde på.rsialten, og jeg skal lige b-
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Mon ikke det er den glade forfatter selv?

ve fo4, at det gør man ikke ustraffet heme-
de. Røg de af banen lignede det et Dakar
rally, et infemo af rødt støv, understelsde-
le, der t\øj i luften og en dansende jet. Av
for den, tænkte jeg, det koster. Piloterne
tog det dog med ophøjet ro. jeg overveje-
de et øjeblik at blive importør af understel
til Mallorca. Det må jeg kunne leve af.

Jeg havde mailet lidt med arrangøren af
træffet inden ankomst og fortalf at jeg ger-
ne ville tage lidt fotos og fortælle om træf-
fet fil deres nordiske venner, og jeg var me-
get velkornmen, ske'ev hal. Jeg gik hen til
sikkerl-redstblkene og meldte min .rn-

komst og jeg glædede mig til at repræserr-
tere Danmark og komme i pilotieltet, så
jeg kunne se detaljer og tage rigtig gode
billeder.

Men ak! The President gad ikke rejse sig
men sendte et bud med besked om, at det
ikke kurrne lade sig gøre. lrgen forklaring
eller noget? Okay, der skal mere til at øde-
lægge min dag. Men en sådan arrogance
og kedelig måde at opføre sig på var jo ik-
ke nødvendig.
Vi havde trods alt rejst fra Danmark til
Mallorca for at se deres show. Her kunne
han have lært meget af os danskere, der al-
tid tager pænt imod gæster i vores klubber
og til arra-rr gemen ter.

Men som træffet hed (The show must go
on) Og det samme glorde jeg. Men ikke
mere den dag. Vi var brændt godt af solen.
Der var 30 grader i skyggerr - og ingen
skygge.

Dag2

Vi ankom ved 10 tiden, og jeg tænkte, at
der nok går lidt tid, inden de starter. Der
var i hvert fald 15 fly klar til start. I det he-
le taget herskede der en entusiasme og lyst

ModeLl\ ven\t 4-2006

til at flyve, som jeg sjældent har set. Der
var fuld power på konstan! og alle ville
fllwe hele tiden. Rigtig fedt og ekstremt
publ-ikumsvenligt.
Mange nye modeller (fly) var kommet til,
og jeg rendte frem og tilbage for at få det
hele med. I dag var det mere kunstnerisk
flW",i.g. Der blev bl.a. lavet et hjerte med
røgan7æq, på ca. 150 x 150 meter. Det var
perfekt og meget flot fløjet. Der var ingen
vind i dag og skyfrit. Optimale forhold for
kunsten.

Min interesse for et F-16 fly var stoq, da jeg

stlr, er i sans ned et sådan projekt. Og nu
stod den endelig klar til stait. lee blinkede
iKle mange gange rbr jeg skulle have det
hele med. Endelig r.ar det hans tur til at
flyve. Jeg var meget spaendt på at se den i
luften.
Tak for kaffe! Det må være den bedste pi-
lot i feltet. Han lettede, og så brød helvede
løs. Han kunne næsten hover med den i 3
meters højde, og han lavede cirkler på si-
den i 3 meters højde. Han lavede loop, så

bunden af loopet var 30 cm over jorden.
Han fløj over trætoppene, så grenenebøie-
de i hans vind og sluttede af med en per-
fekt landing.

Samtlige piloter rejste sig og klappede, og
det var yderst velfortjent. Han var far-rtas-

tisk d1'gtig. Jeg var naturligvis meget glad
og imponeret. Den var jo magen til miry så

nu skal jeg bare laere at flywe den og have
taget mine certifi kater.

Efter denne fantastiske afslutning på sho-
we! var vi klar til en kold øl og lunken
dukkert. En masse oplevelser skulle nu
fortæres. Det var en glad mand, der sad på
aitanen med en øl i hånden den aften.
Min bedste fødselsdagsgave.

Flemming Le Fevre OY 2132

Nyd disse sjove modeller og nyd også det store

billec{e i baggrunden med hjertet fra et røganlæg.

Billederne er alle fra Mallorca lets.



Da jeg første gang skubbede gaspinden

frem, var det en lidt besynderlig oplevelse.

Jeg kunne mærke, at min nye Elipsoid-els-

væver blev levende i min hand. Det ryk-
kede faktisk i dery så der var da grund til
at antage, at den nok ville begynde at stige,

når jeg kastede den, men der var praktisk

taget ingen vibrationer el-

ler motorlyd. Det var lidt
svært at tage motoren al-

vorligt, når jeg de sidste

30-35 år har været vant til,
at en modelflyvemotor vi-
brereq, lyder af noget, og

at nran står i duften af ud-

stødning umiddelbart før
start.

Starten forløb dog fint,
og min Elipsoid steg pænt

lige fremad. Ingen trim på

krænge- eller sideror var

nødvendige. Da jeg så ef-

ter kort tid slukkede mo-

toren for at undersøge

dens svæveegenskaber

g{

kort efter igen satte motoren i gang steg

den efter min bedste overbevisning lige så

hurtigt, som hvis jeg havde sendt en svæ-

vemodel op med gummitovshøjstart. Elip-

soid fløj med slukket motor hurtigere end

mine træsvaevemodellel men den har og-

så væsentligi større planbelastning, så det

&r*6kXcxa

åxaxxd$æx. &&K,

fuwærdam m&$?

trrædæx" åxxd å

*&-fXyvrxårxgerxs

fæx.axrxderXåge

verd*13

viste det sig, at den havde en tendens til at

dykke, så der skulle trimmes op, og da jeg
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både negativ og meget rosende omtale af

Elipsoids iermikegenskabel, og på et til-

EliHd6i

er der ikke noget meerke-

ligt i. Anden dag, jeg var
ude med den, steg den så

hurtigt op med en termik-
boble, at jeg snart måtte flY-

ve den væk igen for at

komme ned, inden model-

len blev for lille. Den kred-
sede nydeligt i termikkeru

så jeg kunne konstatere, at

den fungerede fint som

svævemodel.

Jeg har ikke prøvet andre

el-svævere, så jeg har ikke
noget sammenlignings-

grundlag, men jeg burde
nok nævne, at man på RC-

unionens forum kan finde

svarende forl-rm i England har jeg fundet

dem meget nydeligt omtalt. Den slags vur-
deringer vil nok i mange tilfælde være

temmelig subjektive, men jeg klager altså

ikke. Og så kan den meget lettere komme

hen og op til de steder på himlen, hvor ter-

mikken løfter. En ren svævemodel, der

højstartes, begynder jo altid sin søgen efter

termik lige over pladsen, mens man står

hett frit med hensyn til, i hvilken højde og

hvo1, man slukker elmotoren på Elipsoid.

Dens højere fart betyder desuden, at det

ikke er nær så kritisk som med træsvæver-

ne om den ligger i modvind eller med-

vind, når det blæser lidt. El-sveeveren er

med andre ord et bedre modelsr'ævefly,

hvis man skal se nøgtemt på det, men selv-

følgelrg lurer den puritanske sr'æveflyver

et sted inden i en og synes, at det er lidt
snyd, at man sådan bare kan starte moto-

ren, mens modellen er deroppe. Men det

må han lære at leve med! Smart er det.

De brændstofmotormode.ller jeg har byg-

get de senere år, tror jeg ikke kan flyves i

stykker i tuften. De har stor modsiand og

meget stærke vinge4 så jeg tror ikke, det er

muligt at få så meget fart på at vingerne

Modelflyvenyt &2006



r.il stå af i en hård oprehring eller at der vil
gå flutter i haleplanet. Her stiller.sasen si.q

nok noget anderledes med Elipsoid. Dt-n
l"rar rneget lav luftmodstand, nert r ejer al-
ligevel 2 kilo. Jeg har da lavet lool), siall og
noget, der minder om stallturn, mtcl clen.

Men jeg hal ikke forscrgt r.niS r.ueti n-gfl1'r'-
ning og slet ikke et lodr.ei .lr k mccl ld
kraft efter'fulgt af et h.tr'.1 trL.rehring. Jeg
forestillel mig, at et c.I1cr. ...nrict li1 så galt -
flutter i de tvnde r-inqer er næ\t1t i artikler
rundt omkring pn iniemetiet. Jeg kurne
også foresiille r.uiq ciet i lialeplanet. Jeg hal
engang set halelrlanet på en af rnine mo-
deller sia ai. Jeg har.de solgt derr til en
kllrbkar-nmerat, del satte en overdimensio-
neret motor i clen. Jeg skulle hilse og sige,
at den fløj hurtigt, men at flyveegenska-
berne blev kraftigt forringet på den tu4
hvor højderolet stod af eftel en gang tyde-
1ig flutter under en lav, hurtig for.biflyr-
ning. Jeg tro4 at man sagtens kunne clver.-

belaste en model som Elipsoid, rnen har
ikke tænkt rnig at forsøge.

Flot model

Midt i koncentrationen og spændilgen
ved disse første pr'øveflyvninger. var der
ogsei tid til at rryde synet. Elipsoid så flot
ud deloppe. Jeg er vild med elegant afiun-
dedc i'ingetippet og cn I'inge ser så sodt
ud, nar rtrarr k.trt sr. h.set iqL.ll]tent rielt.
Elipsoid r.rr mecl altr'ir!. r)rd fn 'i...,:r l-
delse'rr err ri-{ti: ptr.iir Lr',il!.\ c,>a- ; li:::c:t.
nren fonrtl \ ar q.ret en elel ricl itled :ii \.æ:t-
ne sig til t'len fagre nve lerLlen, :ont rlennc
el-sleever jo horer hjcr.nme i. Jeg har siclen
begl'ndelsen af 1970'errre b1'gget merc end
40 modeltly - fritflyvende, linestyrede og
radiostyrede - praktisk taget alle i træ, og
de seneste 10-15 år har modelflyvnirrgen i
meget høj glad værct en fi.itidsbeskæfti-
gelse for mig. Derfor. har jeg rnest hygget
mig med at bygge flere modeller i trae efter
eget design" men gmndlæggende set med
samme antikke konstruktionspr.incipper.,
og rnin artikel om "min model" Kaiser-
r,r,urst i Modclfllwenyt omkring juletid I'ar.
vel nærmest en forrn for kanrpskrift med
opfordring til, at man i disse køb-det-hele-
færdi gt-og-fl y\-senere-på-dagen-tider
skulle unde sig selv den glæde det er, at
bygge en rnodel op fra bunden.
Men mens artikel var i trykken blev jeg så

linget op af Modelflyvenyt og splrrgt, om
jeg ikke kunne tænke mig at anmelde en
el-sr';cver. Jamen jo, det kunne jeg faktisk
sodt, for en sådan harjeg i flere år tænkt på
.1t pro\.e. Og mon ikke der er flere som mig
demclc- i klr,rbbeme? Altså hyggemodelfly-
vere nurl rroqle års erfaring inden for de

rn.rn træder ind i el-flyv-
ningerrs fomr.rderlige ver- ,,., 

{..::: , * {t r4 
..112 

,r,.{ ,., {b
rlen - sa er I advalet. Alle ""'' & "r I r.':r'!-'

jer, del er'har fået regulato-
i el r)g klappropeller incl / ' '^ 1'1 

" ';" 1

r-ner1 modermælken kan så-

ledes stå af her; for I 1-ral al- : ' . * *,1&t
lei'erlr irct kor-Lklusionen -
Elipsoid er e' dejlig rnodel, ,r.,a.y,. .,,:, {r, ,*3 t-t *, * t,
del livver godt!

sode ganlmeldags modelfly, som godt
kurrne tænke sig at prøve noget nyt? "Du
ved jo ikke om du kan lide det, før du har
smagl pa det!" Iyder en standardformule-
rir-rq i bolneopdragelsen ved middagsbor-
clct. Og for eller siden er det vel rimeligt, at
n1c]Il ,clnager på el-flyvningen. Så artiklen
her h.rndler derfor i høj grad orn, hvordan

I begyndelsen

Det kan faktisk virke noget uoverskueligt
at begvnde på el. De larrge lister og navne
på n.rotoler siger ikke ligtig en noget, og
når man spørger om, hvor klaftige de er i
forhold lil det, man kendet, er det vanske-
ligt at få sr.ar; fbr el-rnotorer lader sig tilsy-
neladende ikke uden videre sammenligne
med br'ændstofmotorer. Når jeg læser an-
lloncer for brærrdstofmotore4, har jeg eu

ganske kiar fornemmelse af, hvad en OS

46SF kan traekke, og hvilke modellelne
den vil kurrrre brtrses i. Mer-r hvad rled cn
l.or-:ttirir \kqa 22 '3tl 13? OS s.t r iser. dct
si.l. a: ll...11 iot-ildtr'. lttrit)i€11 .kai ]r.tr-.. re-

_lii r-l itr:. >a::', -\Lr.:r : it.i'. C ; :et' !-iL.: :.lnmc,
rrg erl l..L-lei iil ai l.rq1e ir.tiieriei op n-red, og
sa enclclig seh'e ak}tu'en, som r-nan heller-e

ma købe to af, og som heller ikke er ganske
billig - faktisk kan man jo få en mindre
gløder'ørsmotor og en dunk braeudstof for
noget i retnirg af det akku'en koster.
Heldigvis er der råd at hente, når familiens
frivær'dier skal investeres. En butik som
El-flight, der leverede model, rrotor og
grej i øvrigt, svarede på rigtig, rigtig

nrallse spørgsmål fra min side. Hvilken
model skulle det være, når jeg nu ikke var
interesseret i en skummodel tii begyndere,
men godt ville have noget, der mindede
om en rigtig sr'ævemodel? Hvilken mo-
tor? Hvilken lader? Og "hey, hvad var det
lige, du sagde om forholdet mellem pro-
pelstørrelse og reprlator?" Jeg tror den

forsie snak varede 50 mi-
nutter; og det blev til flere
siden foruden e-mails.

Jeg havde skam læst på
lektien i fort'ejen, sfuderet
hjemmesider og katalo-
ger og modelflyveblade,
så jeg var da sådan no-
genlunde klar ove4, hvad
det vari jeg var ude efter.

Men der er mange valg at
træffe, når alt er nyt. Vi skal v;ere glade fo4,

at vi her i landet har hobbybutikke4, I-rvor

man kan få kvalificeret rådgivning. Det
var jo ikke sådan, at kombinationen af
Elipsoid, Mega 221 30 I 3. 3700 mAh akku-
'erne og en Schultzelader var den eneste

mulige, men det var en god kombination
til mig. Elipsoid blev valgt fordi det er en
pæn, stor el-svæver med en spændvidde
på 2,80 meter, der skulle kunne flyve seri-
øs termikflyvning. Motoren er valgt for at
give kræfter. El-flight betegr-rer på sin
hjenrmeside kornbinationen som "hot" i
forholcl til Elipsoid, og jeg har i øvrigt
c.itcrfolsr.nde kunne bekr'æfte de tal for sti-
st'k.rpacitet, de opstiller (sådan skøns-
m:essigt, jeg har ikke foretaget præcise
målinger). Laderen blev valgt fordi den
skulle være enkel og effektiv. Det hele fås

billigere, men jeg ønskede grej, der var sta-

bilt, fornuftigt stærkt og enkelt at betjene.

Jeg har ikke mulighed for at fly've så tit,
som jeg kunle ørrske mig, og når lejlighe-
den endelig er de1, vil jeg gerne kuru1e be-
nytte den uden for meget bøvl.
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Modellen

Elip.3s1.1 bi'gges af Reichard Modelsport i
Brirtr sr-ct.rst ior Prag i Tjekkiet. Firmaet

har .1e senere ar giort sig gældende på det

L-u:oPæiske modelmarked med en serie

billige, r'elflyvende modeller' De ses i ka-

taloger og bliver Senerelt pænt anmeldt i
modelpressen i andre lande. På den årlige

modelmesse i Prag blev Elipsoid udnævnt

til "årets model" i 1998, og andle Rei-

chard-modeller har fået æren siden' EliP-

soid var firmaeis første svævemodel med

de elliptiske vingetipper, og disse er siden

blevet liclt af et varemærke for Reichard.

Det kan undre, at man overhovedet kan

producere og sælge en model som EIip-

soid til 1.295 kroner, når der både skal vae-

re til moms, transport, materialer, hobby-

butikkens omkostninger og fortjeneste og

måske endda til arbejdsløn nede på fabrik-

ken i Tjekkiet. Kroppen er en glasfiber-

støbning og vingeme er r-rydeligt forarbej-

det i træ ogbeklaedt med Oracover. Kunne

jeg med mine mange års erfaring med træ

havde lavet disse vilrger lige så flot selv?

Måske, men også kun måske, og der er ab-

solut iltet at udsætte på kvaliteten' Glasfi-

berkroppen kurure ieg bester.nt ikke have

fremstillet, og dens elegante fornter er en

glirnlende illustratior-r ai hvoriol det el en

gocl ide at arbeide med dette nlateriale'

Samlingen af de to halvdele ses og er ikke

specielt køn, og den bøjede blå støbning,

der gør det ud for hood, passer ikke fuld-

stændig, men godt nok. Den slags småkri-

tik skal holdes op mod prisen, og alt i alt er

der tale om absolut rirnelig kvalitet til
pengene. Højde- og sideror er åbne ora-

cover-beklædte trækonstruktioner og

desuden følger to sæt traekkabler og en lil-

le pose med dele til batteri-bakke/ motor-

montering, servomontedllg m.m. med i
den store kasse, sættet kommer i.

Reichard understrege4 at Elipsoid ikke er

en begyndermodel. Derfor får man også

kun et minimurn af instruktionel; og er

man ny inden for el-flyvninger; kunne

man godt have brugt lidt flere' Der var

nogle detaljer i Elipsoid, ieg var usikker

på.Jeg er meget konservativ og anvender

geme besten'rie kon>lmktionsdetaljer i fle-

re rnodeller, nar jeg ir.-rr hrndet fi'em til, at

de fturgerer. Saledes I'ar ieg ikke helt be-

gejstret for de r edl.rsie tr;ekkabler, da de

så mig noget spinklere r:r1, end de Sulli-

van-kable4 jeg pleier ai L'enr tte. El-tlight

kunne imidlertid oplr':e, .li cle ikke havde

meldilger på at andre har.de skiitet dem

ud.
Haleplanet bliver holdt pa placls af en en-

kelt skrue, og foran sidder en lille metal-

stift til at styre det. Den slags skal mau

selvsagt lime omhyggeligt på, sa vinkler-

ne passer. Men jeg kan ikke andet end

forestille rnig, at skrrren og pinden i det re-

lativt bløde balsatr"æ hr-rrtigt vii tidvide sig

i clet lange 1øb, så jeg spænder skmen fast

ned over en plade, der fordeler trykket, og

til at holde styrestiften har jeg limet en

messingbøsning af dem, der følger med

servoeL iast inde i hullet i haleplanet'

Højderoret er forbundet med trækkablet

på en lidt pudsig måde. Den tynde piano-

tråci inde i kablei er bøjet i en vinkel på ca'

80 grader og glider ild i et lille plastikrøq,

cler limes på højderoret og dækkes med en

str,rmp Oracover' Pinden er let at sætte'i,

når man sarnlel modellen, og clen kan ik-

ke glide ud, fordi seh'e halefinler-r funge-

rer sol11 stop, når haleplanet er skruet fast'

"This conr.rection is very safe" bedyrer in-

struktionen i sættet. Nu er der jo græuser

fo4 hvol meget en lille stump Oracover

kan holde, og en limning kan jo vaere nok

så stærk, hvis materialet i sig selv kan gå i
stykker. Så for en sikkerheds skyld borede

jeg nogle huller, som jeg fyldte op med

epoxy, da ieg lirnede det lille rør på' På den

måde komrner ePoxyell til at fungere som

en slags nitte, og det hele hænger lidt me-

re sarlmen. Om det var nødvendigt ved

jeg ikke. På nettet kan man finde folk, der

ikke kan iide sættets højderorsmonterirg,

men nu kan man jo snart sagt også finde

hvad sorn helst På nettet.

For at være sikker på at nå Modeiflyvenyts

deadline og for at se nogle af konstluk-

tionselementerne i praksis købte jeg i for-

året en brugt Elipsoid med hvid krop og

røde vinger. Her var sen/oerl til hojdeloret

t.ir efier mo-

l:,:

ø
gv

in
H

Servo i halen på den brugte model, ieg købte Det

furgerer fint nok, men det kriever ekstra bly i næ-

sen. Akku-bakken inde i kroppcrr burde have r'æ-

ret limet i længe re fremnre.

feg skar nogle hullcr i en papkasse for at have ct

sted at samle modellen. Snudcn med propellen sid-

der uden for kassen, mens fingerarbejclet med at

sætte stik samnlen foregår inde i kasseu. Så kom-

ner fingrene ikke i propellen, hvis den pludselig

skullc gå i gang på grund af en radioforstyrrclse,

eller fordi en cller auden har stillet på gaspinclen l
den henseencle er el jo helt anderledes end glød

propellen kan i princippet pludselig begynde at

korc nurdt, n;ir battcriet er koblet til! Kassen har

også inngeret som prøvestand, når jcg har kørt

nred notoren p.r jorderr fot at iinde ud af, hvor

langt b.ltterict r.rkte. \Iaske laver jeg cn nydelig

trækasse senerL-, nt-n i forste omgang var paPpet

hcr err ncnt og L [ieklir lo-nirtt,.

l*
iffi

iffi
tffi

tffi
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monteret i halen, men havde i or.rigt :li-
dig forbindelse til højderoret scnnell- .ic:
lille plastikrør. Denne model krær ei= =:-.
del bly i næsen for at få t1'ngclepr.Lril;=; 1-
at ligge soln angivet. Halcsent't,'t r: ::.:.r
tttng, men der er en lang an-u h.-: -.: :-::-
til, så jeg vil mene, at mo-
dellen ikke er oplagi nrer'i

haleservo.

I en tysk anrneldelsc ;.:

Elipsoid påpere> dt:. -r: :'.:-
leplanet med sinr- -li-r ;:-..::.,
er fol hrrrqti S.t .lr: -::.ir--
støtter vel .11'.i1lt'.t:.:(. . ::.
.rI nrarr sk.:l r..-,--. -..... ;.'...'.1

1l]al1 lllLrl-liCiCi i i'.;-.1t.
Nl.rske sktrlle i1f::ar-t Li.l

rllurtlellUrr ir.lr .le r'.trec .r
par centinetcr 1ængerc?

Under alle onrstænclighe-
der n'kkede jeg bakken til
akkn'err lidt frern i mir-r

egen model. Akku'en skal efter instnrktio-
nerne holdes på plads af en elastik, der
sættes fast gennem huller i servobakken.
Det så mig lidt hokus-pokus r-rd, når man
betænker af akku'en vejen over 500 g. Men
den brugte Elipsoid fungerer fint med det-
te system. Før ellel siden må den elastik
skulle skiftes ud, og her skal man nok blu-
ge pincet og fikse fingre for at korlme ind
og oldne det, r-nen det bctl knnne lacle- sis
gøre. På urin rlodel fra El-fli,rht ntontL.rc-
de jeg akku'err med vt.lcro-b.rrt1, stri-n rle
anbefalede i butikken.

Jeg har to rnirriservoer lil sit-le- trg hojrleror
fi'emme i sr-ruden. Thget i behaghrirrg. .ri
man let lisikerer at skulle l;egge lidt blr. i
derl kurrne man lige så godt montere stal-
dardservoer; hvad Reichard faktisk også
anbefaler på deres hjemmeside. Bly er no-
get ai det dummeste man kan flyve mndt
med. Vægten bruges bedre på en kraftige-
re rnotor ellel relevante forstærkninger af
stellet, sa de ekstra gram får en fornuftig
fuirktion.

Sikkerhed

En el-model krær'er. at l'nalt rent sikker-
hedsmæssigt onlg.ts rlen pa anden vis end
brændstofmodeller. \I.u sk.rl simpelthen
furd i nye tankeganqe. l.n'.-:rl r-ler lidt efter
lidt går op fol en. \;rr .ie:r s:rrre akkll er
koblet til, kan motorcn i pnrciprpet eå i
gang når sorn helst - lr p.; jr-LitlLl .tf crl
radiofolstyrrelse. Erfame e,-iLrik har.

utvivlsom deres rutine1, nt€r-. it.:i nt.irl
kommel fra brændstofmotore:. s..::i :l::n
altså flere gange sige til sig seh; ai >c,r.ri:r
propellen står stille, skal derr i princi::e:
betragtes som værende startet, nar aiiku-
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'er trr :llitiet fil. Dette gaelder ikke mindst
.::!i i.:nrlingen, hvor man netop er vant
::-. ;: ;lr vningen er overstået og slut, når
i :LrLr.llell sLrr stille.

D.: fremgar af laderens instmktionsbog,
,1i n.u1 iklie må slutte en ftrldt opladet ak-

ku til der-r. Men når man
nu har to? Og måske får
flere? Før eller siden en-
der det da n.red,.rt rnan ik-
ke kan huske, hvilken ak-
ku der er ladet. Her lave-
de jeg mig et system, så en
ftildt opladet akku'er får
en elastik oml:r'ing med et
papskilt, hvorpå jeg har
skrevet "opladet". Når
akku'en hal været i rr"ro-

dellen, I.ægges derr blot i

kassen uden skilt. På den
måde, kan jeg altid se,

hvilken akku, der er ladet
og hr.ilken der er tom.
Da jeg var i gang med at montere radio-
grejet, slog det mig, at det rnåske ikke var
heldigt r.ned en radiomodtager lige op og
ned ad regulatoren. Jeg kunne ikke lige
finde nogen steder; hvor manblev advaret
rnod den slags, men for en sikkerheds
skyld sendte jeg (endnu) en mail til El-
flight, der svarede, at under ul-reldige orn-
st;--ndigheder kur-rue det ledncere moc1ta-
,felL.ns rækkevirlcle. til 3tl', , .rt tlerr l.r clirek-
ic- r crl sjt'ie:. .ti iegulatlrrcir. Dr'i r':r tjn

'...'-.. -' ... : jei(:::.ia. ---.1::l()\ -.'- \.elr.;l-:i ll--:' :lti icf-
ne vilir. ir.:r e nrt ii.-:qe i..n længere fr..r'rr af
heusvn iil tlngtleL-unktei. Det kom clen sa

ikke, tordi der.r clerr.ed netop ville komnte
ti1 at ligge op og ned ad regulatolen.

Hvem skriver en bog?

Jeg har egentlig savnet et sted, hvor man
kunne se sådan nogle helt elementære ting
med hensyn til, hvordan man omgås el-
modeller. I Crenaa Modelflyvekiub står
der jo ikke lange rækker af erfarne el-folk,
som man kan spørge til råds. Der findes
jævnligt oplysninger i bladet he4, men
hvilket nummer vat' det nu, det var? Og i
øvrigt kan et blad ikke begynde med
Adam og Eva hver gang, da det ville give
alt for mange gentagelser. Nej, en grund-
læggende oversigt egner sig bedst til bog-
form. Jeg købte derfor et par udenlandske
rnodelflyvebøger om el-flyvning (Chinne-

ry: "Fly Electric" og Schulte: "Elektroflug
leic-ht gemacht"), men ingen af dem er rig-
tig gode - til dels fordi der er en temmelig
srrakkende tekst i dem og dår'lige eller ing-
c;', siikord. Den engelske var også nogle iu
!:urlmel, hvilket tvdeligvis gør den deh'is

foræLjct. c1.r udviklingen er gået hurtigt
met-l el. Br.qqe boger er skrevet af meget er-
ianre- cl-folk, ir.i'ilket er godt ud fra den be-
tragtning. ;: dc r ed, hvad de skriver om,
men det er itrik, r'ler har vanskeligt ved at
ramlne det, :rri-n je,l h.-rr brr-rg for at vide -
jeg er jo iKre begvndcr inden for model-
flyvning som sclrian. kun inden for den
grery der hedder e1-flr'r'ning. Bogeme er
simpelthen ikke gode ai:1.: trp i, hvis rnan
vil have en præcis oplr.srring - rr r-ued hen-
syn til ladeprincipper eller sii<kerhec1. Jcg
ville ønske, at der var nogen, sr'rnr lat-ede
en ny modelflyvehåndbog, hr.or rtral kolt
og præcist kume få svar pa den slags
spørgsmål. Gad vide, om ikke ogs.r folke-
ne i El-flight og a11dre hobbybutikkcr I'ille
få det lettere, l'rvis de ikke skulle svare på
så mar-rge elementære spørgsmål, men
kume henvise til "biblen".

Jeg tror heller ikke, at jeg er den eneste, der
har den slags problemer. En klubkamme-
rat betragtede mirr Elipsoid en af de første

gange, jeg var ude for at flyve med den.
"Er det en børsteløs motor?" spurgte han.

Jeg nikkede. Så stod vi lidt og beundrede
modellen. "Hvad vil det egentlig sige, at
den er børsteløs?" spurgte har.r sii efter et
stykke tid, og det var da et godt sporgs-
m.il. Jo jo, vi r ed allc s.rnrlen lr.t Jmlolrccr
og diverse artiklet at en borstelos motor er
Scrg€1r l1r1 til dag>, merr hr'.rd er det egent-
lig for en strrlrel:e? Tc.S kunne kun svare, at
tiet var nL)gct ned, at den ikke hayde ktrl.
Prov iise at lrcre, hvordan det lyder: Mo-
torerr behor-er ingen børster; fordi der ikke
el kul! Lyder det ikke mere som noget rned
at feje i en garnrnel kulkælder end som det
sidste sklig i rnodelflyveteknologi? Nu
kan man naturligvis sagtens flyve en Elip-
soid uderr at ane noget om dens ikketilste-
deværende børster, men derfor kunne det
da også være interessant nok at vide noget
om dem. Der må være bmg for en moder-
ne modelflyvehåndbog.

Redaktøren indskyder her at del net-
op nu arbejdes ihaerdigt på en "Mo-
delflyvegrundbog". Nogle af landets
mest erfarne modelflt'r.ere er i færd
med at skrive. Bogen forvcrrtes klar til
r"rdgivelsc til foraret lt)U, .

Det er RC-r-rnionen, dcr st.tr bag udgi-
velsen og derfor komnrer bogen også

til prir.nært at h..rndlc'om RC-model-
flr'r'ning. trg rler blir-er netop massere
af tips til savel eriarne folk, der vil prø-
lc nve grenc og til n1'begyndere i mo-
11 el t-1r' r'everdenen.

Marianle

29



l;
i8

tl
it
lt

lt
1l

IL

De to i luften

Jeg har haft begge Elipsoid-modeller i luf-
ten. Den jeg selv samlede fra sættet er godt
100 gram lettere, da jeg fik monteret batte-
riet lidt længere fremme og sparede det
meste af blyet. Det mærkes - ikke afgøren-
de, men først og fremmest staller den bli-
dere. Man kunne overveje, om man behø-
ver en så stor akku som en 3700 mAh, for
med en mindre kunne man spare yderli-
gere vægt. I min papkasseprør'estand har
jeg haft motoren til at gå or-er 20 minutter
med gaspinden sklrbbet noget i retning af
'/ frem. Da et stig i.ed tuld gas til en pæn
højde varer under et minuf er der rigeligt
strøm på akku'en, og måske var man be-
dre tjent med at spare lidt vægt.
Den brugte Elipsoid har en tendens til at
stalle lidt pludseligt og hårdt over venstre
vinge, hvilket kan have noget at gøre med,
hvor præcist man borer hulleme til vinge-
stålet og med, hvor præcist man monterer
flyef men altså også med vægten - den
Elipsoid, jeg selv samlede har et blidere
stall. Men en tendens til at stalle pludseligt
gør det ikke attraktivt at flyve langsomt
ind til ianding så man er tilbøjelig til at
komme med lidt overskudsfart. Da mo-
dellen glider vældig godt, er den en klar
fordel, at man via sin computerradio kan
progranunere krængerorene til at fungere
som luftbremser. Men ellers ser jeg ingen
flyvemæssige problemer i modellen. Det
er ikke en kunstflyvningsrnodel, men det
er der heller ingery der påstår. Som svæve-
model i termik kan den def den skal.

Problemer med højderoret

Derimod havde jeg problemer med højde-
roret på den, jeg selv samlede. Det vaq,
som om det havde problemer med at cen-
trere. Det viste sig, at jeg nok ikke havde

S;idan villc Elipsoid
se ud.1500 iod over
\'lidtjvlland - men så

hojt, må vi jo slet ikke
komme med vores

modelfly...

fået lavet samling-
en godt nok mellem det (efter min bedste
overbevisning) lidt spinkle kabel og det lil-
le plastikrør. Måske var der kommet en let
knaek på kablet inde i kroppen" hvor jeg
havde skubbet noget skummateriale ned
for at holde det på plads. Måske kurrne pi-
anotråden inden i røret bevæge sig en lille
smule. Måske var der lidt tuæghed i syste-
met. Hvorom alting va4 mærkede jeg de!
som om højderoret havde en let forsin-
kelse, der kom i ryk på før.ste flyvetur -
specielt når der kom lidt fart på under ind-
flyvningen til model-
flyvepladsen. Jeg lan-
dede, men højderoret
virkede forsinket og
bed lidt sent under den
sidste opretning, så mo-
dellen satte sig lidt
hårdt. Sideroret blev
flået af, trækkablet re-
vet over og et tandhjul i
servoen fik en grundig
gang tandrensning. Så

var min tillid tii sættets

højderorsforbindelse
væk. Så selvom det er
surt at skulle til at rode
ilrde i en nybygget modef skiftede jeg høj-
derorstrækket ud med det jeg kender -
sullivankabler og et almindeligt rorhorn
på højderoret. Siden har det fungeret heit
perfekt. Og så limede jeg også et beskyt-
tende stykke krydsfiner på den nederste
del afhalery så sideroret får en ekstra chan-
ce, hvis jeg en anden god gang skulle kom-
me ind med næsen højt i landingen.

Prøv selv!

Og hvordan er det så at flyve el? Elipsoid
er en meget velflyvende og effektiv model,

Ved termikløs aftenflyvning er clet rart, at mall
med en el-svæver får læugere ture, encl det er tjl-
fældet med gummito\.sstarter

uuffi***Xf$yv**

gå'K,åmdke K" *y

ffifr-wmåæm*m

ax#gåv*r *å*

ffiffiså* €*y&t -.r

der har indfriet alle de forventninger jeg
havde til den. Def at man kan taende og
slukke motoren i luftery er nafurligvis en
forunderlig og glad ting. Men jeg ser ikke
el-svæveren som en erstabring for rene
svævemodelleq, for der er nu ikke noget
som at se sin svævemodei højt på himlen,
når det hele er begyndt med at treekke en
elaslik ud, og man ved, at der ingen motor
er i den. Til gengæld har el-svæveren langt
lettere ved at finde noget termik at hænge
fast i, så jeg forudse4 at det bliver dery der
får de fleste flyvetimer fremover. En gam-

mel brændstofmotorpilot
som undertegnede sa'urrer og-
så lidt musik fra motorery
men gad vide om andre - na-
boer f.eks. - ikke sætter større
pris på den meget diskrete
summen fra elmotorery hvis
de da overhovedet opdager,
at der flyves fra modelflyve-
pladsen. El-motoren er for
mig heller ikke en erstatning
for braendstofmotoreri og jeg
ville da synes det var et fattigt
liv, hvis man aldrig mere
skulle nyde duften af brændt
olie, selvom jeg da vil ind-

trh !/i,-!
åpq Y 1- ,.

rØmme/ at jeg er godt tilfreds med ikke at
skulle tørre modellen af for olie efter endt
flyr,rring.
Så til alie je4 der ikke har prøvet el, er der
kun at sige: Prøv! Selv ser jeg frem til
mange gode timer i selskab rned den
strømlinjede og aerodynamiske Elipsoid.
Til vinter vil jeg så fortsætte mir-r bygning
af en ren svævemodel i træ, der vil blive
noget af det mindst aerodynamiske, man
kan forstille sig. Masser af indbygget mod-
vind - det hele behør.er ikke at ligne hin-
anden! Men der ligger allerede andre pa-
pirer med skitser rundt omkring i kontoret

- skitser til flere el-modelle4 for el-flyv-
ning er en charmerende og spændende
form for modelflyvning.
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Da sLyringsgrupprr :.-,::-...; -- : .. .nier lrrr
at evaluere den f(rla-::-.:- :-=::-.::, lriev det
hurtigt klalt lbr Lr> :-.'. -..-:- l , : .\.rlie inde,
holde, for at iiri\ i.:-. - I :i-.'rsr. skalatlvt'-
ningerr i D.rn;:-.--,:.., l:--.::,::g.d.-:ge måtte
vær'e micilei. \:J t--.tt::>::ijf:c under DM
2005 r'ar tie::. t: .-:...,.-i..-::l.it dc tleste, nye
som ganrl. ;:-:--,:::.. D\1:aill r-.rr en god
indik.::t: trjr -ti=t::-:ti. pS t-len nv indfør-
te klr,ii..l..--,.-,-.---,:-,.. >,: r-ici iil at \-ære popu-
lær oq e: :. -:. r:.-: -.: -:.:iiL'.
2005 r'i::. L ::,-. ,r: acr 1'cir Lrasis ior genind-
førelse .-.1 F=f ,.--:.r.1. \'i sa en del model-
1e4 som Ltci-t l-=:'. --;i ., t^le kurue gøre sig
geeldencle i .i-:. -:r:-::-...ian.tle klasse, men
som piacerei- :-: - :-: jl.-:rskalaklassen,

udelukkencie ;.--: :: :-.-,'. -': iratalgt F4C
for 2005. \'i r i..t i=:^, -: i--:.:--. .tt'I.

Ved ar-rkornst tii '-.,:,;-.: .. - I ,..:r cler al-
lerede livlig aktili:c:. ---,--...: :---,: ier r.æret
så mange modelle: s.t::-a.: -,_ - - :r-tl.-r:1.&f i
min tid.
Mange af modeller-n. rr.: : .-.-.: ,ir:c-
jomfruflyvning den d,r.:,. rr. r. j. j - . : l-t-
slutning, netop fordi tl., =: r- :-.-: j: L\-
spertel'samlet, sour albici Ii.:= :-.,-- :. : - .i--.c

råd. Fx skulle Ulrik Ltitzen prøveflyve sin
Tiger Moth fra Flaiq, monteret med en La-
ser 150 og lige over 7 kg. Efter nogle rno,
torvanskelighede{, var det tid til atfåprø-
vefløjet, og samtidig få den godkendt tii
stormodel.
Leif Poulsen havde efterset flyet ganske
nøje inden prøveflyvnilgen. Så et enkelt
loop for at belaste rnodellen og den var
godkendt som stormodel.
Ole Jensen fra AMC, der også flyver med
en Tiger Moth i skalaforholdet I:3,5, 14kg
med en ZG 45, gav Ulrik nogle hir-rt.

Første flyvning gik ikke lige efter bogen.
Modellen var en kende for haletung, så det
blev til en lidt hård landing med nogle få
skader til følge. Der blev jr-rsteret på romd-
slag og nogle andre småting. Anden flyv-
ning gik lidt bedre og loopet blev gerurern-
ført.
Leif Poulsen og Jan Rundstrøm have lavet
i fællesskab to ekstra 330L fra Lindilgel,
7,3 kg med en GF 45 ccm, rnen desværre
blev det kurr til Leifs model som fik sin luft-
dåb. Modellen fløj udmaerkef selvom mo-
toren, der var ny, ikke gik for fti1de omdrej-
ninger.

Leo Eriksen fra Filskov Mtk. havde taget
sin tante Juhur-r med, og med den blev der
trænet i kompagniskab med Ole Jensen og
undertegnede.
Vi fik alle fløjet 3 gange, som det hører sig
til under en konkurrence, og vore domme-
re fik også lejlighed til at få trænet øjet.

Viborg Mfk, der altid er velforberedte og
velorganiseref var godt repræsenteret. Vi
fik bl.a. at se: en Super Cub i skala 1:3,9 10

kg og en ZG 62, en Ultimate, 4 kg og en OS

91 samt flere aldre.
Dagen tog sin afslutning med overræk-
kelse af præmier for: Bedste flywende pilot:
Ole |enserl og for bedste skalamodel: Leo
Eriksen.

Styringsgruppen vil gerne her takke klub-
ben for det vel tilrettelagte stævne, vi l.rav-

de alle en rigtig god dag, og nok den bed-
ste i rigtig lang tid. Vi ser frem nl Østfyn
træningsdagen den 24 juni herom senere i
Modelflyverryt.

Bjarne Pederser-r

Skalastyringsgruppen

lr'loclelflv verrrt -1-l0il6
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spil op mod vest eller øst,betød det, at der

blev startet op i sidevind, hvilket stiller sto-

re krav til piloternes evner. Piloterne var

rutinerede og tog bloi sidevindsstarten
som en ekstra udfordring. Vejrgudeme

bød også på en del regn i større og mindre
målestok i løbet af Lørdagen. Da det stort

set smådn,ppede hele tiden, besluttede

stævneieder i samråd med piloterne at

fortsætte konkurrencery med mindre regn-

vejret bler- for krattigt.
Alle distancet-lnningeme var gennemført
kl. 11.00, og lige på nær et mindre styrt af

undertegnede iorløb distancefl yrningeme
udramatisk. Efter en middagspause med

et overdadigi tag-seh'bord, blev tidtag-
ningsudsh'ret stillet om til speedfly'"ning
og blot to piloter inde i første speedflyv-
ning blev regnen for kraftig, og der måtte

holdes en mindre pause. Regleme erklae-

re4, at såfremt en runde afbrydes længere

tid end en hah' time, flyves runden om.

Dette blev dog ikke tilfældet. Vejret klarede

op efter et kvarters tid, og resten af spee-

d runden kunne gennemføres.

Speedfllwning er meget afhængig af vejret,

og især regn kan sænke farten betydeligt.
Det omskiftelige vejr var derfor uheldigt at

flyve speed i, da det var tilfældigt, om man

kom til at flyve i regn eller tørvejr. Konkur-
rencen kunne derfor hurtigt blive uretfær-
dig. Det blev derfor besluttet at stoppe da-

gens flywninger elter iørste speedrunde.
Lørdag aften blev der tændt op i grillen til
masser af grillmad og almindelig model-

flyverhygge.
Søndagens vejr blev noget mere tørt, ltl
gengæld var vinden hårdere. Igen forsøg-

tes det at starte konkurrencen tidligt for at

få fløjet så mange af termikrundeme som

muligt. Under morgenbriefingen blev det

besluttet ikke at starte nye runder op efter

kl. 15, af hensyn til de piloteq, som havde

langthjem.
Speedfly'l'ningeme blev gennemført i et

noget omskifteligt vej{, og tideme blev der-

for noget spredte alt efter, om man fløj i
regn eller tørvey. Et par gange blev byger-

ne dog så kraftige at konkurrencen måtte

afbrydes.
Søndagen blev nok hovedsalig pga. den

hårde vind, noget mere dramatisk. Da

OMF's flyveplads ligger mellem to rækker
træe1, opstår der en del turbulenser som

gør flyming lavere end 20-30 m til en ud-
fordring. Dette var nok også grunden til, at

Egil Roland, i 4. speedrunde, ramte jorden

med meget høj hastighed, hvilket resulte-

rede i en noget havareret model. Da Egil i
5. runde forsøgte sig med sin B model, gik
et ror i flutter under hølstartery og Egil

valgte, pga. den kraftige vind, at udgå af

konkurrencen og skåne sin model.

Knut Vidar Moløkken var også uheldig
under sin højstart i 5. mnde. Et for kraftigt
dyk i katapulten resulterede i, at linenblev
viklet omkring modellens næse, og da li-
nen pga. den kraftige i'ind var meget

stram, blev modellen filhet ind i linen og

halen revet af.

KI 12.00 var speedrunderne blevet afholdt
og termikflyvningen blev startet op. Pga.

den megen vind blev det noget lidt speciel

termikfl ywning hvor termikbobleme hur-
tigt forsvandt med vindery og det derfor
sjældent kurure betale sig at kredse i dem.

Referat
20-ZI mai 2006

Åres Danmarksmesterskab i svæveflyve-
disciplinen F3B blev afholdt på Odense

modelflyveklubs plads på Nord$zn. De
danske F3B konkurrencerholdes som regel

åbne, da der altid er plads til intemationa-
le pilote4 som har lyst til at gøre et forcøg

på at slå de danske piloter på deres hjem-

mebane. Til dette års DM havde fire nord-
mænd fundet vej til Fyo for at yde de dan-
ske piloter modstand.

Meteorologeme havde været svært pessi-

mistiske mht. til weekendens vejr. Lørdag
eftermiddag havde de spået varig regn, og
det blev derfor besluttet fra stær.,nearrang-

ørens side at fremrykke hele stærmet en ti-
me, for på den måde at få fløjet mest mulig
inden regnen satte ind.
Det var derfor en flok knap så friske piloteq,

som lørdag morgen kl. 7.00, mødtes på
pladsen for at stille højstartsspil og tidtag-
ningsudstyr op. Der kom dog lidt liv i øj-

nene hos de fleste, da morgenkaffen en ti-
mes tid senere blev serveret i klubhuset. Da
piloter og hjælpere havde fået stillet deres

sult og konkurrencen derfor kurne begyn-
de, veeltede den første sorte sky med solid
regn ind over pladsery og morgenkaffe-
pausen blev derfor forlænget til kl. 10, hvor
regnen var stiLnet af igen.

Under briefing blev det annonceref at run-
deme ville blive splittet op, så det skulle
forsøges at flywe alle distanceflyruninger og

speedflyrninger om lørdagen og flywe va-
righedsfl yvningeme om sønda gen.

Lørdagens vejr blev en blandet fornøjelse.

Vinden var 8-9 m/s fra syd, og da det på
OMF's flyveplads kun er muligt at stille
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Jrr:cr irl \ ru:iI!, :iæ\ ne:rrlltgLrl SOIelt Hr.lSteci i

nridi.rr og J.rn Harr:e:r til hojre. \lanclen i forgrun-
tlen c.r Cll: Ancler:en. Jce (fotor:rafcn-red.) skrr)lc
jo egentlig og:a r'ære på billcdet, rnen jcg havde ik-
ke mulighed for at deltage i præmieoverrækkelsen.
Foto: Michael Munk

På trods af dette, var der jo stadig en rnu-
lighed for at glide imod vinden på de rig-
tige stedel, og det lykkedes da også de
fleste at flyve fuld tid, dvs. 10 min.
Middagspausen blev sØndag atholdt kl.
13,00. Det blev besluttet at holde palrsen
kort, for at nå 3. og 4. runde termik efter
middagen.
Landingerne undel tern-rikken var noget
besværlige, da turbulenser giorde det
svært at manø\/rere hen lil landingsprlnk-
tet, og dette resulterede for Claus Ander-
sen i en uheldig landing, hvor.efter han
måtte udgå af konkurrencen.
Konkurrencen sluttede som aftalt kl. 15,

og mens nogen pakkede udstyret sam-
men, blev resultatet regnet ud. Det blev ti1
følgendc placering:

]espel Jensen

Jarr Hansen
NIichael \lurrk
Søren Helsted
Soren Krtrgh
Erik C. \lorg.-.n
Germr-rnd \\e:t.ir'l
Kenn Dvrebors
Knut Vidar \Ioitrkst:r
Egil Rolald
Klar-rs Anderser-r

12865,45

12857,32

12316,70

12276,9r

77916,50

77731.34

70587,06

9213,89

807L]r
6685,10

5970,35

Et stort tillykke til Jesper jc':t>::r strnr end-
nu engang kan kalde :iq D.-t:-.:-r-,-rr.s mes-
ter i F3B, samt en stor tik :. :-.,.:.:.:., rr j
stævnelede4 Uffe Jørgensen. !r: tri-. :=r.liq
tak til stævnearrangøt Soren Heisl...:. :.rr
endnu et godt stævne i Odeuse \itr.ieiilr--
veklub.

lVlichael \lurrk

lrloLlcl t'lvvenrt.l,2006

fM'Skrænt
(F3F)

Hanstholm den 24. o926. iuni 2006

\:-+t

Til dette års mesterskab var der tilmeldt 15 deltagere, heraf 8 deltagere fra Tyskland.
Mødestedet var sat til Campingpladsen i Hansthoim. Efter briefingen kørte vi ud til
Hanstholm fy4 hvor der er en forholdsvis god sydvest skraent. Banen blev sat op og
efter en prøvetur til alle, var vi klar til start på mesterskabet kl. 10,45. vi nåede i alt
11 runder om lørdagen. vindstyrken var næsten hele dagen på 6-8 meter/sek. Der
skete desværre 3 havarier med store skader på 2 aI flyene. Af tider kan nævnes, at
Knud fløj hurtigste runde i tiden 5Q98 sek. Teet forfulgt af Klaus i tiden 51,21 sek. for
de 1000 meter. Der var ønske om forsat flyvning om søndagery det syntes vejrgu-
derne ikke om, så dagen måtte aflyses til middag (pga. regn. og næsten ingen vind).
Knud genvandt mesterskabet. Tak til alle deltagere/ledsager for hjælp under hele
arrangementet.

Resultatet fra l.M. Skrænt 2006

Plac. JM
Nr. 1

Nr. Z

Nr. 3

Nr4
Nr. 5

Nr. 6

Nr7
Nr. 8

Nr9
Nr. 10

Nr. 11

Nr. 12

\r 13

\r. 1{
\r 15

(dk)

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nn6

Nr7

Knud Hebsgaard

Helge Borchert

Jørgen Larsen

Klaus Untrieser
Kaj H. Nielsen
Ralf Lindert
Axel Barnitzke
Andre Austen
Nik Dotsek
Erik F. Andersen
Rainer Jessen

Giinther \{arrrecke
Regnar Petersen

Grinter Mai
Preben Nørholm

Esbjerg Mfk.
Tyskland
Thv RC Klub
Thy RC Klub
Filskov NIF

Tvskland
T)'skland

Tvskland
Tl'sklancj

Thi'ItC Klub
Tyskland
T]'skland
Brande MF
Tyskland
Midtjysk MF

9792point
9:136 point
9427 point
9312 point
9054 point
9006 point
8757 ponrt
8697 point
8320 point
8311 point
8265 point
8099 point
8052 point
7904 point
6827 point

JJ



Referatlra 2006

YSK MESTERSKAB F3

Herunder f;ir Ke.ld Jcrrsen marrge råd! Foto: JN

Esbjerg Model Flyvekltrb var i år vaert for
de Jyske Mesterskaber i F3J. Stævnet blev
atholdt i weekenden 10-11 juni 2006. Del
var tilmeldt 12 pilote4 det er noget urrder
hvad vi er vandt til, normalt samles 16 - 20

piloter i Esbjerg. Vejrudsigten lovede godt
vejr til weekenden!

Piloterrre startede deres ankomst fi'edag

først på eftermiddagen. Telte og campirg-
vogne blev opstillet og flyene samlet. Der

blev fløjet til solnedgang. Den upartiske

stævneleder havde grundet det lave delta-

gerantal valgt at alle skulle starte ved hjælp

af spil, det gjorde af grupperne knmre be-

stå af 3 personer og dermed kunne vi få 4

grupper.
En enkelt udlænding havde meldt sin an-

komst, nemlig Meelis Tikk som kommer
fra Estland og studerer i Tjele - det er altid
rart at se nye ansigter.

Lørdag morgen valgte vi bane og udstyret
blev sat op, flyene samlet og alt klargjort
ved startsiedet.

Derefter'ftilgte et solidt rnorgenkonrplet og

briefing før første start.

Vejret skulle have været kanor-r, men et

kæmpe "havgus-område" lå i Nordsøen

og sendte sine r-ullende tågebanker ind
overJylland fredag nat, så vi rnåtte vente til
omk. kL: 11.00 før' solen havde fået blændt
hul i skyerne og vi kunle starte med fl1'v-
ningeme. Derefter og hele resten af wee-
kenden kunle vejret ikke tænkes bedre; 1-

8 rn/sec. og temperaturer inrellem 22 &27
grader C. Pladsen blev passeret af både ter-

mik og synk - vinden vendte 180 gr. loldag
eftermiddag og banerne måtte vendes.

Søndag blev de sidste indledende ninder
samt Fly-Off fløjet i sidevind, dog uden de

store problemer. Der blev star-tet nogle

gange Iørdag formiddag, men krur for at

checke sky højden som la ekstrem lav
grundet den før omtalte tågedis.

Sorn tidligere nævnt gik første start
kl.:11.00 og r-undetiden lå på omkring 15

minutter. Fint, for så kunne vi rned lidt
held nå 6 - 7 mnder lørdag og fortsætte

søndag, eneste krav til søndagen var at

stævnet skulle v;ere slut k1.: 15,00.

Herover er Jespcr rrde i de 91'1111nstiskc ør.elser mens han spænder lilen. Foto: [N
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Rr-rnde .1 ble.r skæLrrrerrs rnnde, da Meelis
Tikk & Steiten Jorgensen fløj samnren i høj-
starten - lrr,'ilket resulterede i brækkec-lc
vinsel for begges vcdkonrmende. Steifbrl
kumre ikke ilr'r'c mere, mens Meelis hat'de
ct par ruirrdre vinger lran kumc montere

Li.,.O" 

ttr,"., gen ner.n f ore l.rel e konku rr.en-

Det gik o,,er'.r1t fol'\elnliirg lil.cl.rg, kl.:
lb.ill r.'r'11r '' i.,'..: - :-. ::,:. r,_ !t.; -,..r lr

det .pi:e- \).: \:',:^\L\. \: :..'.... .:':--.:.::t.:-
llgtc p.ru:cr i itr:nt .:: .-: \. ,.. , .- -,-
skaelrnskhrb skr-i 1l c- r,r 11 f t-r re : i p.-, : i,r :r.:i. :r -.

spring som t'i sa pa ta-t hold.
Søndag morgen kl.: 9.30 startecle t1r,r'rring-
erne igen. Da vi naermcde os fi.okost -
13.30, blev pausen brugt ti1 udregning af
poillts i de indledende runder.
Det blev til hele 11 indledende runder; det-
te kun fordi vejret var godt, piloternc rne-
get disciplineret og ikke mindst en hår.d og
retf.ærdig stær'rreleder i det ar-rtomatiske
tidtagemdstyr.
Fly-off startede kl. 14.30 og følgende I1øj -
Jesper Jensen, Søren Krogh, peter Mik-
keisen og Ame Bruun.
Der bler. flø1et 3 runder i fly-off og Jvsk
mester 2006 blev Jespcr Jensen. Eftcr. pr.æ-
rlieoverr'ækkelse sluttede stær,uet kl.:
15.30, så alle piloter havde mr-rlighed for at
r'.ære hjernr.ne i ordentlig tic1. A1le tr.ænste
rtrrk iil |rr ortlerrtli,; skr lle or crrpa L,n *t()\ -
f-r'ld t r ler-ker-r t'l.

Del skai ivtlc err t.tk til .rlle rtlt.tsent: trg
ikke nrind:i irj:,'ip..r'c j E\iF ftrr-et qr'.1,l\l
stæ\ne, ri lt-:i-.: \e::.: t:. r--.rrr r.- .-.-r>tu

gang del er i. sk;l itrr,ci-. .: .:=r :ic i E:-
bjerg.

N{erc kan ses p;i :

\\'\\ \\'.et))l.L5rn('i.rlk,irrdcr r::.i - . -

oqcnclviclerepå:http;//rvrrir.:3j.r. ::: .: ::
lerrr.rspTcl-\clanish+f3j.-er.ents, jnr ri :::-:: i
6,esbjerg \

Enclr,iderc skal cler lvde err rigtig stor t.rk iii i. :_

sporrsorer - EXIDE BATTERIER - BG BA\K s
TARP tsAC;EItI

På stævnets r-e.gne

Alne Brlrurr

llri,rr.!r !r'det prttl)mråclet. Folo: JN

Hrr rur.lcr Heinrich & Kcnn i en af startclle. Fokt: JN

RESULTATER

Fly-off

1. Jc-spel Jensen
?. Petel Mikkelsen
3. Soren Kroglr
J. Arrre- Bmut-r

Vinderne:
lrr \ elrstre ltr. 2. Pcier Mikkelserr,
rrr. l. & Jvsk l\lester Jesper Jen:en,

nr. 3. Søren Kro.rh

lndledende runder - dårligste runde er fra-
trul<ket

3000

2643

2550

2334

1.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11.

12.

Peter Mikkelsen

Jesper'Jensen
Søren Krogh
Arne Blunn
Ole Blomseth
Heinrich Jør'gensen
Kemr Dyrbolg
Keld Jensen

Jorgen Nederlarrcl
Regnal Petersen
\,Ieelis Tikk
Stefterr Jørgensen

9981

9700

9676

9149

9234

9046

9018

8897

8131

8027

5681

1727

.C
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Som mange andre læser RC-redaktør Poul

Møller på unionens forum. Der bliver skre-

vet om mange ting, og mange meninger

bliver luftet. lkke alt er lige interessant,

men af og til falder man over noget der

fænger.

I en tråd under elflyvning var der en dag

en der spulgte om der \/ar nogen der har'
de erfalinger med nogle n1'e Li-lon aK:uer.

Tiaditionen tro på fon-rmet var den forste

der svarede en der ikke havde nogle erfa-

ringer med akkueme, men en klar rnening

om at de ikke duede til modelflyvning.
Den slags støder man ofte på forurnet, men

man lærer at springe deres indlæg over og

koncentrere sig om dem der har erfaringer

og viden om det der sl,r'ives onr.

Allerede den næste på tråden skrev dog at

han havde fløjet med cellerne i'y' år i en

TWin Star først med 2 stk. 400 motorer og

senere med 2 stk. børsteløse motorer. Sidst-

nævnte gav godt skub i modellen, og bedre

ydelse i koidt vintervejr end LiPo-celler.

Flere i klubbenbenyttede cellerne, og ind-
1ægget sluttede med udtalelsen: "Et hit til
prisen"

Et efterfølgende kig på forhandlerens

hjemmeside www.batterier.dk/hobby / li-
ion-rc-packs.htm var nok til at gøre redak-

tøren så nysgerrig at en 2 cellet 1600 mAh

akku blev hjemkøbt ti1 en lille praktisk test.

Akkuen der kaldes Li-ion Racing Pack er

på7,2Y, vejer 96 g, har målene 65,5 -38,5 -

18,5 mm, har en max afladestrøm På ca.

20A og en pris på kr'. 349,-. Racir.rg Packs

kan købes i mange forskellige konfigura-
tioner - se selv på hjemmesiden for detal-

jet
Hjemmesiden fortæller at Racing Pack kan

lades op med 5 A på en 1200 mAh Pakke -

36

det er 4 C. Det betyder i praksis at en tom

akku kan lades op på et kvarteq, og det er

da en god tir-rg i forhold til Li-Po'ernes ti-

melange opladningstid. Racing Pack bør -
som alle Ion akkuer - ikke afledes til min-

dre end 2,5 V pr. celle. Det er dog noget der

forholdsvis let kan overholdes. Mange re-

gulatorer kan i dag programmeres til at af-

bryde strømmen tii motoren før denne

spænding nås. Og har man ikke en regula-

tor del kan dei, skal der bare slukkes for

motoren og lancle., r'rår den ialcler markant

i omdreininger. Lilon akkuen skulle heller

ikke kunne br1'de i brand som Li-Po aKiu-

erne kan - noget undet'tegnede dog aldrig

har oplevet.

Akkuen var forsynet med Tamiya stik' Den

type stik er ikke velegnede til modelflyw-

ning da de ikke giver så god kontakt, så det

blev skiftet ud til et af de grønne MPX stik

der giver god kontakt og kan håndtele op

til40 A.

Praktisk afprøvning

Da stikket var loddet på, blev akkuerr lidt
bmtalt sat til en ladel og ladet med 5 A. La-

deren var programmeret til at lade en 2 cel-

let Li-Ion akku. Normalt vil ieg indstille la-

deren til at lade med 1 C - hvilket her sva-

rer til 1,6 A - første gang en akku lades op.

Efter kort tid havde akkuen taget imod

små 700 n.rAh uden at blive det mindste

varm, og ladeprocessen var afbmdt af la-

derens elektronik. Den efterfølgende tlyve-

tur i er-r N4icroiet med en Petrlax 400 motor

kr,rnne heller ikke fi'emkalde varrle i akku-

De næste opladninger skete igen med 5 A,

men akkuen blev sat tii at trække ca. 15 Ai
en Easy Glider med etr børsteløs motor.

Heller ikke det fremprovokerede saerlig

meget varme, men rnit Whatt Meter afslø-

rede at der ikke kur.rne "tappes" mere end

ca. 1100 mAh af akkuen før spændingen

faldi til de minimale 5 V Efterfølgende test

Modelilt'r'envt -l-2006



C)\ cr''t p,r :i(l.n: irn ('nkclt liJCjng lrack (t oio: p.rrl
\.'.1er:i 1.1 siclt,n:.\lil<rren tt.stp5 1111.,1 \\'lt,tt \1,:-
(i:trto: l(rrin l\krller)

merl 1tl \:r-;-i, irtnteclc kr-rn 1200 nrAh ud
af .rkktrrn. Dc't kan godt \,ære at akklren
kan eilc.r cL- str)rL. st1'ømst).rkL-r, men pr.i-
sL.n eI alts.t n'tiltdrc kapacitet.

Konklusion

At Litlriunt teknolcleiot har.r.undet ir-rd-

p.rs i l-llodclfl\'vni11g er hæ\,ct oyer e11h'cr
tvir'1. De førstc. akkuer urlder.te[j1lede
brugte var af Ion typen, nten i l.rnc tid har.

I'ol1'11191' typcn r';clet den mest benl,ttedc.
Nu har lon-tcknologiell sl;iet igen. Med
kortclc' ladeticl, lodd efligc sonr ahlincleli-
ge mL-lxtesl(er kan locide på, ingen brand-
fale og ntulighed ior..rt lever-e r.ir-nelis nrt-
get st1'onl ct' dc igell Lrlcr ct attt.alitir.c ior.

nrodclpiloter'. Pt-rstl p-r lei<1.,krltlcn t,r. Iitit
hrritrc r'ægt, litlt.tt'r.tt \ r)hilrtL] r)l Llr t.rr-
*ct optitli;il:4.. 6p,;ir tl:c :i L.tr-r:ciit:c i.t

vetl stot't :tt'otltr'æk, 1l-tL.n: Liat pa pr.j.si-
dcn n;r.sten el uaigjort.

Hvordan cellemc holder i la:ngderr er
svclll't at s\/a1'e p.i, n-ren iiølgc s;clgers
hjer-nnreside el holdb.uhc.derr clen salrme
sorl dc LiPo-akkucl r.i brtrgcr i stort tal. I
praksis betl'dcl det at holcllrar.hedcn crgcs
betragteliet, lrvis man bel.r.rrrdlcr dcrr
pænt. Dvs. ikl<e ;rilacler. for. dylrt, ikke l;i-
d er for l<r'a itiei (na:ppe hc1 1er. nodvc.n tli gt
rne c1 .lC 

-son1 r-rorr-uarl lactcstyrl<c), og opLrc-
\/arer aliku L.rltt hai vt opl.r clet.

Uclviklingen Lra Lrattelisiden går st.erkt,
og mcd Racins Packs l.rar "rlcn ganrle" l_it-
hiunr Ion tekrologi slact igcn. Endnu er de
ikl<e 1ic.lt p;i lrnjde mc-d Polr mcrakkuerne,
r.nen dcn dag de holde r hr,.rci dr. lovcr; for.-
tjenel de plads i vor-cs modellcr. Dc-n hul-
tige ladetid og de aimindeligr. locldefliec
el et l.rit - derr optinristiske nl,Ah opgivclse
el et t1op.

PN\4

r'vr.r' n,.b;rtterier'. dk
w\\'\v.l'c-Lil1iOlren.dk /

På med Yanten ogud med kameraet!

Modelflyvenyts redaktion er igen på jagt efter di gode skud ... og udskriver

derfor denne fotokonkuirence ... . . 
l

Send dit bedste skud i 6n eller:flere af disse trc kategorier:

o Menneske og model
Nok den sværeste katgori ...

Modelflyvqren og modeUlyet på
del Svært? la, for vi taler vel om
meraet med flyet ulder armen-

' Klubliv
Den hyggetigste kategori ...

M søger og vil præmiere det bilJede der bedst illustrerer hvorfor det er så
herligt at være modelflyver i en klub. Billedet kan også være fra et stæv-
ne, arangement eller en som$erlejt så længp det illustrerer det gode
klubliv.

. I luften
Derr lrurtige katepiori ...

Her gælder det or' at r'ær'e hr,rrtig på aftrækkere. og fange det flone skud
af et mcrdelil' i lufterr - og helst sådan at .r1an kan se, at der er tale om et
modlet-h'og, ikke et rigtigt r1r'.

Billeder kan være papirbiliedel, dias eller digitale billedet {digitale b;ueder dog
i minimum 300 dpi). Billeder taget i 2006 prioriteres.

Du må max indsende 3 billeder i hver kategori. Husk tydeligt at angive
hvem der er fotogra{ og også gerne hvad biilået forestillår. alla nueri og
hvad der er med på billedet og hvomår billedet er taget. EvL et par linier om
hvorfor du synes at netop d6t billede skal vinde.

sarnme billede - og tilmed et godt bille-
"in action" ikke bare poseren foran ka-

I dommerkomiteen indgår udover redaktionen selv ogs.å et par professio-
nelle fotografer.

Send dine pletskud til redaktøren:
Marianne Pedersen

Jemba negade 24, 4000 Roski lde
pe{ope-design.dk

Mærk din mail eller forsendelse: "Fotokonkurrence,,
Der er indsendelsesfrist 20. oktober 200d.

Og præmieme? |a der er tale om flotte ting bl.a. forskellige b,yggesælbør-
steløst motorsæt, et firetaktsmotorsæt og andre spændenae ti"i - st .d er der
naturli gvi s æren! Alle vinderbilled eme off entl i ggøres i Mode-lfiyJenyt.

Marianne Pedersen

Redaktør

)/



KZ-VIl
konverteret til
Fra Finn Hansen i Kr. Hyllinge har vi mod-

taget denne lille artikel om, hvordan han

har bygget en KZ Vll om til en KZ lll.

lnspirationen kom efter et besøg på KZ og

veteranmuseet i Stauning.

Sot-n gamr-nel hol.Lrymand fra den tid, hvor
vi selv skr-rlle "opfinde" alting selv, pga.

dct "rnarrselsamfuurd" r'i dengatrg var
medlem at, er det sjovt at genoptage lidt af
clet sorn sætter fantasierr i gang. Det er jo
un;egteligt nemmere at købe alt det færdi-
ge, som tager lang tid selv at frernstille.

Jeg kan godt folstå de unge rnennesker,

sorn skal på arl-rejde osv. at det kniber med
tiden til hobbyarbejde.

Jeg kan nlr som pensionist få tid til at byg-
ge fl1', og samnren med mit bamebartr har
vi nogle lryggelige timer.

I sornnreren 2005 købte jeg en tegring hos
RC-r-urionen over en KZ-VII. Efter et spæn-
dende besøg på Stauning Flymuseum be-
sluttede jeg mig for at bygge er.r rnodel af
KZIII. I tiden 1940 ti1 1950 bler' flyet an-
vendt af redningskorpset Zonen.
Folandringen til en KZ-III el let, idet rnoto-
ren med hær.rgende rylinder passede godt
til en 05-61.
Det er nok lidt garnmeldags selv at bygge
lrelt fra grunden af, men selve processen,
synes jeg el lige så sjov som at flyve.
Det fremnrede jo også projektet, at jeg har
et dejligt og interesseret barnebarn med
fin gerspidsfomemmelse for l.robbyen.

Cowlet

Jeg el bJevet tredt orn at uddybe et par tirrg
af min bi'grring af rnodellen.
Corvlet el lar,et af 2 stykker'1 rnrn alumini-
umsplade. Frontsivkket el banket over en
tl;eklods. Nittet sartl'nen med 2 mm nitter.
Det er bomstærkt, og t.rler nok nogle flere
knubs end et i plast eller elasfiber.

Understellet

Undelstellet erbukket af 4 og 2 rnr.n piano-
tråd, hovedbenet el rnonteret i bunden af
kloppen og l-rængslet er fra en køkkenl.rge,
selve fjedermekanismen dækkes af en læ-
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dermanclret. Hovedbenet går' igemrem et

elektrikerrør, sorn er malet solt. Nederst på
hovedbenet sidder der en fjeder. Affie-
dringen kan leguleres.

Til sornmer konrmer der luft under vinger-
ne på "Radioflyveklubbens" plads i Ger-
1ev

Finn Hansen

\lotorf und.rment og cockpi ttct uncler b1, gnin g

rnoclellen \,ed al \'ære trPltor

E r'åd'-r-
rtF,F:

Færclig mociel

Het ses uucle.rstcl og Lruncipladen

HeLover: Te.:ning af nrotorc.rrr'1
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:+t..*
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Miniature Aircraft Ion-X har været på mar-
kedet i et par år - og på trods af at der er
kommet flere el-helikoptere i samme "90"-
størrelsg betragtes Ion-X af mange som no-
get at det mest ultimative - og frem for alt
en af de mest velflyvende 3D helikoptere
or,erhovedet.

Den er derfor værd at arbejde med, for når
man står bag pindene og flywer Ion-r; når
rmrndvigene næsten helt op til ørene.

Hvad er der så af nyheder?

Fra ofliciel kar.rt er der ingen nyheder - Ion-
X er stadig Ion-X og det er fair nok, for pro-
duktet er s:erdeles gennemarbejdet. Det
nye eq, at bade motorer og batterier er ble-
vet MEGET bedre inden tbr de sidste to år
- så hvor man for r ar siden næsten kun
kunne bmge de af \ trniaiure Aircraft solg-
te ThunderPou'er pakler (lidt specielt
"pakket" til formalei), sa er der i dag
mange andre og langt billi.eere aliematit'er.
Jeg har fået lejlighed til ar ieste et sæt
Hyperion Litestorm 5s 3700 nr*\h pakker
på Ion-X'en. De sættes til formalet s.rmmen
til en 10s pakke. Hvordan det er gaei n-rå

du læse lidt mere for at få afsloret. men i
udgangspurktet er disse pakker interes-
sante af flere årsager. Dels er de celler der
ligger inde i Hyperion pakkerne forment-

Modelfl,ryenyt 6-2005

lig de bedsh'dende celler man kan få i dag.
De overgår klart de ellers så populære Ko-
kam 3200 celler - bade på kapacitet og på
spænding under belastrLing. Dels kan de
levere "varen" med 20C kontinuerligt
(7aA) og 30C kortvarigt (111A). Dels er de
med476 gprpakke 316 g lettere end Thun-
derPover "Prolite" 5s 8000mAh (som er
den "officielle" pakke til Ion-X). Dette gi-
ver en samlet vægtbesparelse på 632g.
Sidst men ikke mindst må du slippe over
kr. 5.500 for et sæt ThunderPower
8000mAh pakker - Et sæt Hyperion Lite-
storm 3700 mAh kan fås for under 3000kr.
Nuvel, sammenligningen er ikke helt fair
for TP-pakkeme har trods alt mere end
dobbelt kapacitet, og dermed er der om-
trent dobbelt så lang flyvetid, men hvis vi
taler om hvad der skal til (af penge) for at
få en Ion-X i luftery så er Hyperion pakker
nu en mulighed til næsten halv pris. Der-
med kan det være, at vi er kommet under
smertegrænsen for flere, for det er arg-u-
mentet man altid høre4 når man snakker
om de store el-helier: "Batterierne er for
dyre", "Tænk nu hvis den styrtede ned og
batterierne blev smadret". Nu er der et væ-
sentligt billigere altemativ. Det rigtigt fure
er; at der skal 2 styk 5s pakker til på en gang
pa Ion-X'en og det er jo slet ikke så ringe,

for 5s pakker på 3700mAh kan man bruge
til så meget andet, Der er rigtigt mange fly
og mindre helikoptere som skal have net-
op en 5s pakke, så der er ingen grund til at
et sæt kun bruges til Ion-X. Er man til de
lidt større modelle4, er der også rigtig
mange lækkerier der kan flyves med 10s -
så mulighedeme er mange med sådan et
sæt balterier.

På ladersiden er der også sket en del

Det er nu mest hvis man kan "nøjes" med
3700 pakke - så er det jo ikke nogen herre-
gård at investere i fx 2 styk X-Peak 3 Plus
ladere. Hvis man stadig gen're vil have de
store pakker på 8000 mA[ må man enten
væbne sig med tålmodighed når der skal
lades eller investere i lidt dyrere ladere.
Men også her er der kommet alternative4,
der kan lade 5s pakker med BAtil fomufti-
ge Penge
lnden du får historien om hvordan det er
gået med Hyperionpakkeme i Ion-X, kom-
mer her lidt info om, hvad der ellers sker
på Ion-X fronten. Ion-X kan fås inklusiv
"Powerset" eller uden. "Powerset" inde-
holder en Hacker/Jeti 77 A Controller og
en Hacker 50XL motor (15 vindinger). Det-
te sefup er der mange der har brugt - og
der er en del der har droppet det igen. I den
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lon-r baiancerer tini mecl Hvperionpakkerne rykket godt frem i skibet (og sådatr checker man tyngdepurkl

pa -in heli).

de at have trænet visse 3D manøvrer gen-

nem en årrække hvorefter der kommer
"knægte" som Martin Hjermitslev,

Krrrnder og Kim Jensen - og efter de har

trænet et enkelt år eller mindre, så bliver
man "lammetævet". Ikke at det er nogen

konkurrence, men man går jo alligevel og

lurer lidt på, hvad de andre laver. Jeg må

blot se i øjnene, at jeg ikke kanhænge på de

drenge, der tydeligvis både har hiemen

gyroskopisk ophængt OG den monteret i
gummiophæng. Alt dette gø1, at rnin fly-
vestil de sidste par år har ændret sig hen

mod en mere rolig stil. Der er ikke så

mange tosserier på himlen og der går også

længe imellem, at ieg eksperimenterer

med (for mig) nye ting. Dermed er dethel-

ler ikke afgørende om jeg har 3,9 eller

4,6HK på akslen

Hacker motoren har det med at blive for

varm, hvis man spænder den op til mere

end 70A r-ed tuld Pitch - Neumotoren kan

klare noget mere. Jeg har foreløbig sat den

til 80A med et 10S setup. Dette giver et max

forbrug på ca. 3200W og holder motoren

"blot" 90'/o betyder det næsten 2900 w på

akslen svarende til 3,9 HK - en ganske fin

effektforøgelse på 1 cm motor. Hackermo-

toren blev kølet af en lille PC-blæse{, men

den kan man spare væk med Neu 1521 -
og stadig holder den sig "kold". Efter rela-

tivt hård flyvning i 8 min er temperaturen

på motoren ca. 60 grader vel at mærke i
den danske sommerhede med 25 grader

på termometret. Ingen tvivl om, at den høj-

ere effektivitet har en meget positiv
virkning - mindre energi fra accuerne bli
ver til varme, så enkelt kan det egentlig si-

ges.

Da jeg ikke selv rodel med 12s setup kan

jeg ikke så godt bidrage med inJormation

på regulatorsider-r. Men det er helt klart, at

der sker en masse for tiden. Regulatorer

der kan køre op til 15s (55,5v) ved en kor"r-

tinuerlig strøm på 120A-160A og kottva-
rigt over 200'4. (vi hykker altså 8.000 Watt

veru1er) bliver testet r-undt om i verden for

tiden - og der er i alle fald muligl-reder i
skidtet. Hvorvidt vi nogensinde kommer

op på 8.0000W i en Ion-X er nok tr-ir'lsomt.

Det virker som om, at man allerede ved

4.000 Watt skal udvise omhu r-ed opsæt-

ning af tandhjulsafstand for at få tlansmis-

sionen til at holde, men kommer behovet

og ønsket fra kunderne om noget så ex-

tremt - ja så skal Miniature Aircraft nok

være på pletten og let'ere en opgradering.

Hvordan gik det så med de Hyperion pakker

Forrygende! Total-vægten er helt nede på

4,6kgogrned 3,9HK på akslen får vi en ef-

tidlige tid var der problemer med motorery

idet magneteme slap akslen og dreiede sig

delvist inde i motoren med den konse-

kvens, at kræfterne forsvandt samtidig
med at omdrejningeme steg helt vildt.
Hacker fik disse problemer løst gennem

vikling af kevlar rundt om magneterne. Jeg

havde selv fomøjelsen af en motor der gik
kold på denne måde, men fik den repareret

af Hacke{, naturrligvis uden beregning.

Hvad der i højere grad har taget "livet" af

Hacker setup'ei er at der er kommet krafti-
gere alternativer. Hacker setup'et e4 be-

grænset til at bruge ca. 2800w ved fuldt op-

ladede akkuer. (Kortvarigt kan den godt
Iidt mere - men den bliver varm af det).

Med en effektivitet på omkring B2(/a ved
den belaslning lander ca. 2300W på akslen.

Det er i sig selv ganske glimrende, for det

er tlods alt omkring 3,1 HK som nogenlun-

de svarer til det bedste man kan få ud af en

91'er. MEN mere vil have mere og hvor
man med brændstofhelikoptere må tage

hvad der findes, så er der inden for el-heli-

koptere reelt kun begrænsning i accuerne

og i regulatoren. Motorer er der nok af. En

meget populær motor gennem det seneste

godt 1,1 ar er Actro 32-3. Det er en aussen-

laufer; og som alle andre af den slags løber

de langt færre omdrejninger og derfor kan

sekundærtrilet i lon-X'ens transmission

droppes. Dette giver en særdeles stØ,svag

helikopter. Senest er Neumotor 7527 L,5y

blevet populær. Det er en motor som næs-

ten har samme størrelse og omdrejnilgstal
som Hacker 50 XL motoreru så den kan di-
rekte skmes i Ion-X'ery hvis mau hal haft
Hackerrnotoren i. Det som gØr denne mo-

tor bedre end Hackermotoren er dels at
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den har højere effektivitet, deis at den er en

smule større (ca. 1 cm længere), men frem

for alt kan den ligesom Actro 32-3 kore

med 12S - og kan ved denne sPænding

bringes op pa et iorbrug på over 4000W.

Angiveligt er eft-ektiviteten ved disse be-

lastninger "ot-er 90',L" hvilket gø4, at den

holder sig kold samtidig med at en større

del af energien havner på akslen. Ved 4000

W er det over 3600W på akslen svarende til
4,6HK!! Der skal justeres lidt i gearingen,

hvis man sætter Neutnotor 1'52f i. Sekun-

dærgearet i Ion-X er normalt på 54 tænder.

Hvis man bruger Neu 1521 sarnmen med

10s skal man have fat i tandhjul der har 48,

50 eller 52 tænder.48 vil give lige over 2000

o/min på hovedet, 50t ca. 1940 o/min og

52tca.1870 o/min. Jeg kører selv i øjeblik-

ket med 52t og det fungerer rigtigt under-
holdende, men det handler nu mest om, at

jeg går og venter på en lille pakke fra Ro-

tordisc'en med tandhjul i , for de andre

kombinationer skal selvføJgelig prøves. Vil
man køre med 12s virker det som om, at de

fleste finder 60t optimal.

leg har selv valgt at holde fast i I 0S setup

Dels skal man, hvis man vil køre 12s ud
over selve batterielne, også investere i en

ny regulator og dels må jeg konstatere, at

jeg er knapt så "powerhungrende" sorn ieg
har veeret. Når man som jeg snart mnder
de 40, kan man konstatere at indlærings-

kurven er blevet længere, altemativt koster

det styrt at lære nye ting. Da jeg ikke har ti-
den til de lange indlæringskurver og helst

ikke vil smadre mine helikoptere, er jeg

stået ftildstaendig af ræset med "mest gak-

kede fl1wning". Det er da også firrstreren-
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fekt/1';so1 der minder om noget af dei
rnest hysteriske inden for motorcvklerj
Hyperion pakkerne kan levere 74A konti,
nuerligt og 111,4. i "burst" af n.rax illsek.
leg har sat min Ion-X til at trækkc Srl,.\ r ecl
max pitch ... Det er jo lidt rnere errrl 7-iA-
men hvis man giver fuilct pitch i 30 sek-
unde4 er vi langt over.de tillatlie 100m og
givetvis også langt forbi clet Lrunkt ]lvor
man overhovedet kan se helikL)pteren me-
re. I forhold til TP pakkcr-ne Fra 8.000 mAh
er der jo noget minc'lre kap.rcilgl og der-
med flyvetid. \lerr c'ien t1vvetid man så
har er særtleies unc-lerholdende! Flyver
man hårdt, sk.ri man sætte stopuret til 4
rnin og sa s1.lpp.e ai clerefter - og lande
inden der er g.ret 5. Flyver man bare stille
rundt kan nran t-ln'e ca. 6 min. Der er i dis-
se tal naiirrligvis taget højde for; at vi AL-
DRIG tlr-r'el Lipo accuer TOMME - og i
næurte titler vil man skulle lade ca 3.000
mAh pra akkuerne efter flyvr-rirrg. Det er
helt sikkert, at derr dramatiske "slanke-
kur'" pa t'.egtskal.rerr g(rr sit til den under-
holdende t11,r'nilg. Ion-X'err foles fjer-let
ogbliverhængende i rnanovrer sorn fjnrn,
ret udført ellers vi1le betl'de hrrjdetalr. Der
er andre i denne verden som har Lrrolet
dette setup og ud over den lidt lai-e flr.r'e-
tid , sii er c'ler nogle få c'ler nævrrer; at clen
lave vægt gø4 at Ion,X'en ikke "gerrnen.r-

trænger" luften så godt - klart der er min-
dre inerti. Jeg har indtil nu kun fløjet med
Hyperion pakkerne i relativt stille vejr og
der er det i alle fald ikke noget problem.
Jeg er egentlig heller ikke i tvivl om, at
Pakkerne kan holde til livet i en Ion-X. De
er jo efterhånden gennemprøvet og und-
lader man at køre dem tø4, så skal de nok
holde. Jeg tør næsten ikke tænke på hvad
vi kau om yderligere 2 år. ...

Lars Kildholt GRCC

Cirrck ir rr rr'.lreiifrcak.com - kig uncler,,Miniature
,\irir.ri. Ei..tric IleJicopters" clet er,,stedet,, for
udr.k:li:* -:i e:farinqer med Ion-X

Mit setup:

Nlin.rture -\tri: -t:: ..,:.-\
\elrmot(rt 1t_l - -)
)eKunQærgeJf: -_:
Flackcr/leti 77-O Co:r::, .l.r
Servoer Su'ashplatc: \ir:::-: :-.- Jli2
Cyro: Fui.:i:: ( \ ,. ri

Haleservo:

De store ThurrclerPower ProLite 8000mAh s.lnnren med Hyperjon Litestorm 3z00mAh

Hyperionpakkcrne f1'lder kun ca. hah'clclerr .rf .rccuholclcrne
rrncler bundpladcn

Det k.rn anes.rt Neunotor 1521 stikker liclt

MoclLrger:

Modtager.tccn:

Ilobrblade:

Fur:1.-: -li l

Fut.r[.... C] :a\1 :'r.l\
4 cellet llL'.j::: \lr \i\Ih
"et eller an.i.:
Øøøh70 crr l,:n;. -.. 11-

metriske... Dc- er hr i.i.
1909 - resten huskcr j.:
ikke
SAB 95mnr

€€b

B. 'ienll cll rigtig Socl og billig nruliglred ,t,,, ,nlr sk.rl larlc sine I ifo'er. I ly puriurr Brl,rrrccren er gcnial, Lrlot
kurrue jcg til de store TP pakker gocit tænke lnig at man knmre lacle igcn:rern clen nrecl 8A(max 64) men
clct gor ikke så megei - kan jo bare verrte mccl at slutte cien til, til accuerne. er næste1 færdiglaclet. Der er la-
cie.lrrrnrmen allieevel lav[""1,,r"*,

\lotlt l fh'r,envt -l-?0{)fi
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Fritflyvnin gs-Unionen

Formand: Per Grunnet

Ericavej 42, 282Q Gentofte
Tlf.44 448876

Bestyrelse:

Formand: All.rrr Fe'ld, ANIC

Tlt.il(r l3 -11.1(). Ejr.ril:formaud(!r rc-tttliotren.cll<

Næstfornrarrd:'l loc'ls Lrurcl, Crcve l{C-Cerrter

T ars Kilclholt, Grevc RC-Center

Jor5;err Holsoe, KIrI(

Reen.rr lreicrsen, Brarrde N'ltk

Kim Mottricl tseu, i\'iator
Steen Larscrr, Crcve llC-Ceuter

Supplean t: H;rrrs Jorgeu Kristctrsetr,

Eliteudvalget:
Ilcgnar Peterserr, Vlngel 20, 7330 Brirndc'

T1f. 1052 2328, Ettrii:regnarbrarrde(q mail clk

StyringsgrupPer:
Kurrstf lvvning:

Pecr Hirrrichserr, Parkgade 27, st

6-100 Sorrclerborg, 7l l3 l2 (.0

E-nrril:Pet'r-Gitl"'ti.tofatrt't clk

5r ir r;ltirtlrllq r:

i -i- | - : ( ::: '

r.-!-Ll-\ri'ri'tcrL'r-rr: Tli ;i tr: ll !'J

E-nr.ti1: re;..cj-fu.k' post ielc'.tlk

E1-sr'ær'emodcller:

Pcier Bcclr, Sørrtlerg.irclsvej 13,

35011 Værlose, Tlf. '14 '+8 28 0t
f -rtt.ti I:p,'telL' " I lulllt"ilrI L'l rlri t t rlll

HelikoptcnnoclelIer:
Reni Dakin JePPrescu

Iloscup.rrketr 61, (1710 Bramrning

Tlf.75 i 0 18 09 / 23 -17 7-+ 23

E-nraii: rcne(tr clakin dk

Jet-eruppetr
Kinr Jørgenserr, Rib:r'ej 30, "{230 5k*-l'kirr

I lf. 58 l9 50 32, rnobil: 20 (rZ 9S 3l
L-mail: kirr.iorge115g11(ri gst2ueL tlk

Skal a

Bja rne l)cdersur, Bred girci t' 50, 9'190 Panci rup

Tlf. 98 2-l 0E 07, nrobil. 3(l E9 20 1E

E-mail: b jarrrcbcntpeclerscll(1 stoiarrei dk

Sportsflyveudvalget:
Kim lVlouricltstrr, Iiin gkobinqr t i 31, c)221)

,\alh,Lq SO, tlf. llll -;Lri

E-rr.ril:rittt fl!rliiiJi-rir !ik

RC-unionens sekretariat:
Kart'n L.tL>ett, Rugrl.rrkerr 80,

3520 L1'shrrp, 
-flf 

66 22 63 IL), iax t(r 22 6t 67

E-nail : st'kretari.ltLlr rc-uuionen clk

Hjenlresiclc: u'tvl Lc-ttliottelr'tik

Girobank 32(r 1366

Tli. tid: \{anda;i-torscl.rg kl. 15 30-1 7 30

f:reclag i/iørclag / søuclag cr tele-forrcn lukket

i

l

H jernmesiden:\'vw\'v.1rod el klublretr -nord-

k)'sten.dk

Ny mail-adresse
SjæIlands Modelsr'ævet-h'\ cklLllr har etr

1r1ai1-adresse som er: postr(l slllsk-1c.dk'

Se i øvrigt komplet klul-itrr-ie3;nelse i MFN

1u.3i 2006

A-certifikater

Jespel La rsen, S*-br' \lodeltlyveklr-rb

Henlik Sihvold, Racliofl,weklubben

Clatrs Poulsen, Holstebro Modelflyveklub

Lcif Møilebier g, Vejle Modelflyveklub

Modelflyve

Forbund

Formand: Allan Feld

Tlf: 86 13 41 -10

formand@rc-unionen.dk

RC-unionen

Formand: Allan Feld

Tlf:8613 41 40

f ormand@rc-unionen.dk

Linestyrings-Unionen

Formand: Ole Bjergager

Hollænderdybet 1 3.tv

2300 Itubenhavn S

Tlt 3257 400'l'

Dansk ModelflYve Yeteranklub

Formand: Frede Juhl
Gl. Færgevej 22, Alnot,6300 Gråsten

Tlf .:74 6514 57

liC-urrjont{ er clcrr clanske lanclsorgallisation for nrodelflvrlriug tlecl raclio:t\rc-i. :- -r: ' I ':Ir':'n 'I
tiJsluttctKorrgelig D.rnskAeroklub og Fdd6ration Aerotrautitl Intertr.rtiotr.rl Artkorri:::':::-: -r r 1- kr' ftrr

serriorer og 300,- kr ior juniorc; ior beggc k.rtegorier cr cler et inclrnelclclseseebvr 1'r 11 - : r' ': irrLlrrlL-

clelsc sk.rl der Jlticl betaies et fulcli iirskontiugcrri. \/lecllerrtnel; sonr itrclnrclcles i året( -rti-:' ': "i' 
I lil

arrtomatisk fii overskvcle|tle beløb rcfuuderct i træste års kotrtiusc:rtopkræuring

RC-unionen

Orienteri ng fra RC-u nionen

Sekretariatet holder hrkket i trgeme 32 og

-lJ

KLUBBER

Navneændring

Modclflyt'eklulrlren GUDENA, hal skiitct

navn, og hedder nlr:

Randels Modelf h'r'eklub (RMFK)

E11ers ingen ærrclringer'

Nye kontaktadresser
Modelklubben NordkYsten

Jarr Jahnke, B1'holmvei 22,3200 Helsinge,

t\f . 27 72803, E-m a i1 : j ;rnCrii allrke.dk

l\krlel flr r t'ni i -1-l{1116



Henning Hansery Sæby Modelfl1.r'eklub
lllrik Mølle4 Modelflyweme Aarhus
Bo Gamb4 Københavns Fjemsh.ringsklub
Bent Larsen, Hjørring Modeli'hr.eklub
Lars Larsen, Østfyns Modeltln-eklub
]ane Jørgensen, Østfyns \,lodelr1r,r-eklub
Timrni Christensen, Sr en,Jbory \ftk.
Daniel S. Christensen, \ftli Falken
Steen Viggo Christen-s€n. \ Itk Falt<en
Kenneth B. Due, \Itk- Falken
KimAndre Holck. Skanderborg NIfk.
Knud Nørgaard Han':sr, Skanderborg Mfk.
|ohn Pedersen. Randers \Iodelflyvekiub

H-certifikater
Lars Larsen, ØsLlils \,Iodelfl1,veklub

Medlemsstatistik

I skrivende stund har vi passeret 3400
(3401) medlemme4 derudover har vi 150

medlemmer i restance. For et år siden var
vi 3250 medlemmer + 172 restanter.
Dog er medlemstallet ikke blevet forøget
så meget her i foråref det skyldes måske
det meget regnfulde vejr vi havde. Fra ja-
nuar til 1. juli har vi fået252 nye medlem-
mer mod 268 i samme tidsrum sidste år.

Det vil sige vi har fået en nettoforøgelse på
151 medlemmer i første halvdel af 2006.

Adresseændringer

Det er i dag tvingende nødvendigt, at du
melder adresseændring til RC-unionens
sekretariat, da Post Danmark ikke advise-

rer sekretariatet om nye adresser. Du kan
risikere, at du ikke modtager Modelflyve-
nyt.
Sekretariatet fremsender ikke post før der
er givet officiei adresseændring til postvæ-
senet.

Til MFN rtr.312006 har vi modtaget 6 stk.
Modelflywenyt retur med påtegningen
"ukendt på adressen/flyttet uden at oply-
se ny adresse". Det er smadder eergerligt,
at man ikke sørger for at den lille ting er i
orden.
Husk at afsætte søndag den25. marts 2007

til repræsentantskabsmødet.

Karen ogArild Larsen

HUSK AT ajourføre arrangements- og stævnekalenderen på www.rc-unionen.dk

HUSK AT få kameraet med til arrangementer og stævner.

HUSK AT skrive til Modelflyruenyt om de aftroldte arrangementer og stævner.

Konkurrencer
Dato Arrangement Ansvarlig
26.-27. augtst2006 DM i skala Bjarne pedersen

27. aug,tst2006 2M DM og Nordisk postkonkurrence 2006

2.-3. september 2006 DM i F3I - termiksvævning poul Møller
76. og17. september NFK Cup i F3A Torkil Hattel

Andre Arrangementer
Dato Arrangement Ansvarlig

Jørgen Kyndesen19. august 2006 udstilling / opvisning

79. &20. august 2006 "Fl1'y so- de rigtige dag" Greve RC-Center Steen Larsen

Peter Kleist

Robert Danielsen

Carsten V Jensen

Allan Feld

Jørgen Larsen

Telefon

98240807

Telefon

7588i152

30;63948

22162900

86930028

10559293

20759777

86734740

97936261,

e-mail

bjap@post.te1e.dk

Steen Høj Rasmussen

20267053 pnm@stofanet.dk

2.-3. september 2006 1. års tbdselsdagsfest Greve RC-Center Lars Kildholt

26.-27. august2006 Dragsholm 20 års træ{

9.-10. september 2006 Skanderborg MFK flyslæsdage.

2. september 2006 Åben hus på Kaisholmen

9. september 2006 ANIC Festugeopvisning

14. oktober 2006 DM-skrænt F3F

e-mail

steen@iarsen.tdcadsl. dk

peter.kleist@mail.dk

rd@webspeed.dk

info@haslevmodelfl yweklub. dk

lars@kildholt.dk

allan.feld@mail. tele. dk

j.k@larsen.tdcadsl.dk

Hold øje med arrangements- og stævnekalenderen på www.rc-unionen.dk
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DM i skala 200626. - 27. august

Skalagruppen afholder i samarbejde med

Københavns Fjerstyrings Klub DM i skala

for samtlige klasser: klubskala, populær-

skala og F4C.

Startgebyr er sat til 100 kr. pr. model. Der er

mulighed for ovematning i egne facilliter
(campinvogn/telt) pa anviste pladser fra
fredag aften. Klubben l-rar eget klubhus
samt toilet dog ingen form for vand. Der

arrangeres fællesspisning løldag med en

gangpizza fra den lokale for egen regning.

Der er mulighed for at glille på klubbens

egen store grill.
Briefing med sikkerhedsorientering starter

kl. 10.00 den 26. august.

Yderlige information og tilmelding skal

rettes til: Bjarne Pedersen på Tlf. 98240807-

30892018 eller bjarnebentpedersen@stofa-

net.dk
Med de positive erfaringer fra DM 2005 i
Viborg, atholdes DM på Sjaelland med det

klare mål at øge antallet af konkurrencepi-

loteq så r'i kan få et mere balanceret DM'
Bedømt ud fra RC-unionens hjemmeside

på fomm for skalamodelleq, er det tydeligt,
at der mndt omkring i Danmarkbygges og

flyves ivrigt med skalamodellel, og nok
mange flere end der nogensinde har været

i unionens historie. Dette kunne skyldes

bla. at der i dag som bekendt produceres

mange ARF modellet, og som man rnå be-

tegne som yderst konkurrencedvgtige mo-

deller.
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Skalagruppen har derfor justeret i antallet

af kiasse{, så der i dag også er plads til ARF

modeller. Klubskala-klassen henvender

sig direkte til disse piloter med ARF mo-

delle4 som for de flestes vedkommende er

velflyvende modeller. Hvis du ikke kender

til regler for klubskalareglerne, elier regler-

ne for de 2 øvrige klasse4, vil du kunne

finde den på skalagruppens hjemmeside

for download, eller ved henvendelse til
Pitch Skala og Hobby v/ Henlik Sommer.

Fælles for alle klasserne eL at der flyves det

samme obligatoriske program, (de valgfrie

sammensætter dtt selv i forhold til model-

len), og bedømmelsen som udføres af

dommerne foregår efter de samme ret-

ningslinier. Klubskala-klassen er afgjort en

klasse, hvor man får mulighed for at snuse

til konkurrenceflyvning, stifte beker"rdtska-

ber med ligesindede skalafreaks.

DM er et stævne som mange af os ser hen

til. Mange har l.moklet det meste af vinte-

ren (eller flere) ior at blive klar med deres

sidste nyskabelse. Det er aitid meget inspi-

rerende for de deltagende, at undersø-

ge / udveksle tips og tricks om den ene eller

den anden detalje. Frem for alt; DM afui-

kles altid i en atmosfære, som er til at hol-

cle ud.
Opfordringen lyder; kom og vær rned og

gør det til en uforglemmelig dag i skala-

modellernes tegn.
Med venlighilsen

Bjarne Pedersen

Skalagruppen.

lnvitation til DM og NORDISK

POSTMESTERSKAB for 2M

27. august 2006

S.M.S.K. Sjællands Modelsr'ær'e1-hveklub,

inviterer atter alle modelflyvere i Danrnark

og Norden med en svæveflyl'er på max.

2m til at deltage i denne postkonkurrence'

Konkurrencen afholdes efter S.M.S.K.'s 2m

regler søndag den27. august 2006 med re-

servedag søndag den 3. september 2006

Man flyver på sin lokale plads, og der kan

flyves begge dage, men det er resultateme

fra den bedste dag der tæller til konkur-

rencell.

Hver deltager flyver mindst 2 runder (ger-

ne i'lere), flyver man flere end 2 runder er

det de to bedste der tællel hvis man vil væ-

re med i konkurrencen.
Husk der skal være en tidtageq, der kon-

trollere den opnåede tid samt tager mål af

landingen, tidtageren behøver ikke være

en modelflywel men det er mange gange

en af konkurrenterne.

S.M.S.K. Sjællands Modelsvæveflyveklub,

har udsat en vandrePokal og en

erindringspokal til vinderen.

Vinderen vil blive kontaktet direkte, og vi
vil sende en resultatliste til alle med oplys-

ninger om, hvem der har deltagef og hvil-
ke resultater der er opnået.

Resultaterne skal være hos Steen Høj Ras-

mussen senest den 15. september 2006.

Resultaterne kan sendes pr. e-mail til:

post@smsk-rc.dk

eller til steen.hoj@mail.dk

Man kan også hvis man har spørgsmål

bruge disse adresser.

Resultaterne kan også sendes med alm.

post ti1:

Hvis I ikke har regleme kan de hentes på:

ww.w.smsk-rc.dk/ se under konkurlencer.

Steen Høj Rasmussen

Tjørnehusene 20

DK-2600 Glosh'uP

Danmark

PS Der må gerne sendes billeder af model-

ler og deltagere.

Modc'Iflyvenl't 4-2006
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ÅgeNr Hus pÅ KÆsHoLM I HASLEV

2. september 2006 kl. l3- 16

På Br;ibyr,cj (der er tydclig skiltning r.: -::..-..:::;r.r-
err mellun Lrytavlen og onrlart\\ !1.::

Haslev Modelflyr.ekllrl. ht l.jer abent lrr-rs

den 2. september 2(lllar :r:. kl. 1300-1600
safi[nen med DCH rDln.k Sclueferhun-
deklub ), PH ( Perliii-Hundt-klulrbsrl ) og

Jagtkh-rbben, som.-:lle Ii*ger pa Kaishoh.n.
Vi haber p.r .rt kunne ll-en'e lidt n1'e med-
lemmer ved denne lejlighed.
M er nu ikke sådan at kue, selvom vi er en
lille klub, med beskedne faciliteter og en
temmelig ujævn bane. Denne er vi i øvrigt
i fællesskab ved at rette lidt op på, så frem-
tidige rnedlemmer ikke skal fiygte for de-
res landingsstel. At vores bane er ujævn og
ligger højt i landskabet skyldes, at området
er anlagt på en tidligere losseplads. Dette
kan man heldigvis ikke se i dag.
Haslev modelflyveklub har 36 medlem-
me1, hvotaf 12 er aktive, særligt "Onsdag",
der er klubdag. Mange mødes også til hyg-
geflyvning om søndagen. Vi har et lille,
men meget hyggeligt klubhus (en ældre
kantinevogn), som vi ordner verdens-sitn-
ationen i, når morket har _<;cnkei sig, elle,r-

vi søger 11'for yejret.

I vintersæsonen b)'gger vi nt'e modeller, el-
ler reparerer de gamle i et sløjdlokale, r-i
får lov at låne på en nærliggende skole.
Til åbenthusarrangementet vil hundeklub-
beure give opvisnilg med lydighedsdres-
sut apportØvelser med deres hunde, samt
naturligvis indvie publikum i klubbernes
arbeide.

Jagtklublren holder ingen skydekonkur-
rence rleune dag, men vil nøjes med at for-
tælle om deres hobby og ar.bejde hernred.
Vi i H-UK r-i1 gir-e al den flyveopvisning vi
kan na, samt nalulligvis udstille så mange
modeller sor.n muligt, b;ide flyveklare og
under opbvgnine.
Vi vil også forsose at ia opstillet en flysi-
mulator (PC), sa publikum kan få mulig-
hed for selv at prcrve modelt'lvvningens
svære kunst. De dygtig>te her, r'i1få mulig-
hed for at prøveflyve vores sktriei-lri san-
men med en inshrrktøt. Hur-rrleklulrlrerne
vil sørge for kaffe og kage til c1e frc-mrnod-
te. Endvidere vil der blive stande mecl salg
af ø1 og vand. På bestyrelsens leqrlc og
med venlig hilsen

Fimr it4olstec-l

Hasiev Modelf'lvi'eklub

Voclelf ivvenyt.l-20tJ6

Falken inviterer til DM i F3l

- termiksvævning

2.-3. september 2006.

Konkurrencen er udtagelse til NM og EM
2007.

Vi har fået lov til at benytte en brakmark
teet på vores flyveplads i Katrineholms Pi-
ber mellern Fuglebjerg og Slagelse. Under-
tegnede vil være på pladsen fra fredag
eftenniddag.
Konkurrencen afvikles lørdagfral} -\7 og
søndag fra 10 - 15 (ca. tider).
Det er rnuligt at flyve med alle typer af mo-
dellel i "fritiden".
Del er mulighed for at campere i vogn eller
telt på pladsen. Vi har strøm og toilet, men
intet drikkevand, så lrusk at medbringe
det. Det er også muligt at sove på gulvet i
klubhuset. Ø1 og vand kan købes til rimeli-
ge priser. Lørdag og søndag er det muligt
at bestille mad.

Tilmelding til Poul Møller senest den 26.

august rned de sædvanlige oplysnirrger.:
- Nartr.r

- RC nunrmer'
- KluL.

- Kanaler
- Er t tilmelding til spi-sning

Prisen for deltagelse iigger ikke fasf men
den skal kun dække udgifterne til konkur-
rencen - og mad for dem der ønsker det - så

clet bliver rirneligt.
Evt. spørgsmål til Poul Møller

Tt{t.20267053

Mail: pnm@rstofanet.dk

lndbydelse til NFK-CUP 2006

16.-17. september

Nordsjællands Fjernsh'rilgs Klub indby-
der hermed til den 15. NFK-CUP i kunst-
flyvning i klasserne FAI, Nordic, Sport og
X.

Stævnet afholdes på vores flyveplads kal-
det "Langstrup Mose" - beliggende 2 km
syd for Langstrup, vest for Nivå. Kortskit-
se tilsendes, hvis det ørrskes. Kort og køre-
vejledning kan også ses på klubbens hjem-
meside. ww-w.rc-n1k.dk.

For FAl-klassery er stævl1et udtagelse til
vM2007.
Vi starter med briefing lørdag kl. 10.00.

Søndag er der briefing kl. 09.00.

Der vil være mulighed for trimflyvning fra
kl. 08.30 begge dage.
Minimum deltagerantal:3 i FAI, Nordic og
Sport,2 i X-klassen.

På mange opfordringer, flyves 2 nurder
hver dag, for alle klasser.

Der kan købes ø1, vand og pølser m.v. på
pladsen, hvor der også kan camperes. Der
kan car-nperes fra fiedag aften. Der er pri-
nritive toiletiorliold og 230 V i dagtimeme.
Lortlag .rften i,il der blive arr.angetet fæl-
lesspisning.

Tilmelding skai ske til Torkil Hattel på tlf.
48 48 30 03, eiler pr. mail hattel@rnail.dk
senest 10. septembe4 med oplysning om
RC-nummeq, klasse, frekvens og hvor
mange der deltager i fællesspisningen lør-
dug.

Startgebyr kr'. 100,- for FAI, Nordic og X.
Startgebyr kr. 75,- for Sport.

Vel rnødt
NFK

Aspach El-træf2006,

kom til sydtyskland l6-17. september

Det mest Lretydningsfulde el-træi gerurem tiderne
er ubestridt Aspach træffet i Tyskl.rncl der har
r'æret lroidt siden 1991. Aspach ligger liclt nord
for StLrttgart, så det er en af de længere trdtlugtcr,
men lrrr.rltid \'ærcI trlr( t] \'ærd.
Vi er en fast sk.rre de'r i en iirrækkc har besogt og
deltaget i Aspach træffet, i 2004 og 2005 hjen-
br.rgte hhv John Borgen og Claus Tomrescn hæ-
derspriscr fra træffet.

For køreplan, så kig i EFKS7's elektrokalendcr på
http: / / n'wrr,.efkS7.dk/nyhedcr / kalcrrde r.irtml
Udover el-fly og flyming, er der naturlier.is også
rig lejlighed til at møde skrrt set alle bett'dende
prodrrcerrter og iå en snak med dem der uclviklcr

tirrgene. Antallct af forhandlere der møder op o;;
falclbyder deres varer kan ikke helt nråle sig nccl
Dortmund messen, men set rncd en el-pilots øjne,

er der alle cle rigtige, så bilerne cr som regeJ lastet
til bristeprmktet når kursen går hjcmover med
tomme lommer.

Fokus for Aspach træffet har altid \'æret at frem-
me og r.ise dct ypperste inclen for el-flyvning, og
det kontept Irolcler cle fa.L i, Derfor intl[ør'er c']e i

år forhåncistihnelding og godkendelse af delta-
gerne, så det bliver det batrebrvdende og veltløj-
rre der fastholdes i fokus. Målet er 85 piloter til
opvisningen (mod 1 20 sidste .ir), så der bliver be-
drc tid til dc spektakulære projektcr og tlyvning-
er.

Vi ses til Top-gun i Aspach!

Claus Trrnnesen og Peter Bech
lrttp: / / ri'rvl'.e-meeting-aspach.de /
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STORT & småt STORT & småt STORI & småt

BS
En tragisk modelflYveulYkke

IMoclelfly'venytskrevviligelidtonrdentragiskemodelflyveulykkeiUn*arrrinral
måned, hvor et aegtepar blev dr'æbt og fire andre lettere såret'

piloten va' en meget erfare. tysk mod;Hyvepilot, som ha'de alle sine tilladelser for

at flyve stormodeller i orderl og iflg. den foreløbige rapport var alle sikkerhedsfor-

anstaltninger taget, men alligevel sker ulykken'

Iflg.detnorske,,Modellflylnformasjorr,,sornrefererfraDaeC(dentyskeaeroklub)
sklldes styrtet, at en lokal radiosende' overiapper ka.alenre 60-63, og modellen fløi

på kanal 62.

brganisationen af stævnet havde oprettet senderdepot med frekvenskontrol' men

huia" *t 
" 

b"nyttet fi.ekvensska'ning, og cler var ikke blevet oplyst orn mulige støi-

kilder.

Bliv 0BS på naturen

Via KDA - Kongelig Dansk Aeroklub har

vi fr-a Friluftsrådet rnodtaget en anmod-

ning om .tt \'ære med i et storstilet nafur-

oven-.rgningsprojekt for hele den danske

befolkning.

Friluiisråclet kender vi i unionsregi fra Fri-

Iuftsrådets "sPonsorstØtte" i 8 år'

Plojektet hedder OBSnatr-rt og målet er at

give flere mennesker gode natr-rrople-

velser samtidig med at vi får vigtige op-

lysninger om den danske natur'

Vi citerer lidt fra deres nyhedsbrev'

Så går den vilde sneglejagt

Vi kencler dem alle sammen - sneglene'

De slimede smådyr fildes overalt, til glæ-

de for mange børn og aergrelse fra en de1

haveejere. Alligevel el der meget vi ikke

ved on1 hvor udbredte de forskellige arter

egentlig er. Findes den sorte skovsnegl el-

ler den flotte røde skovsnegl overalt i
Darunark - og hvor i landet holder vin-

bjergsneglen og plettet voldsnegl til?

Hvor mange danske haveeiere føler sig

plaget af iberisk skovsnegl, bedre kendt

sorn dræbersnegler"r?

Disse spørgsmåI skal et nyt storstilet na-

tr-rrovervågningsprojekt OBSI-Iatur - svare

på. Alle kan være med - det eneste der

krær'es er adgang til en computer"

Sneglejagten lolrer af stabelen den 3' sep-

tember. Ti1 r'inter er planlagt en naturrjagt

på vinter'fugle i haveme. Til foråret gælder

det padder og kn bdvr'.

Se hjernmesiden: tvlnr'.obsnatur'dk eller

har I spørgsmål eller iolslag kontakt:

Jesper Bønløkke, ieb@'condidact'dk,
Ragna Christensery rch@'condidact'dk, tlf'

55 72 04 00 eller Thorbjørn Eriksen, Fri-

luftsrådet, toe@Friluftsrådet.dk på tlf 33

79 0079.
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Boganmeldelser
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Motorkunstflug mit RC-Modellen

Basiswissen fiir Einsteiger.

Folfattet Lothal Be'Yer.

Bogen kan kobes hos:

Verlag fiir Technik und Handrverk GmbH

Pris 17,00 Euro + forsendelsc trclland 5 Er'r-

ro inkl. DVD 36,00 Euro

Bestellservice

76526 Bader.r-Baden

WWW.vth.de

Bogcnhenvencler sig specielt til RC-pilotcr

med en kunstflyvningsn-rodel, sonr gerne

vil have cleres model til at ilyve optimalt'

Når' clcr står B.rsisi'r'issen ftir Eir-rsteiget,

over-c.tt til dansk betvdel det Basisviden

ior begynclere, s;i er det tneget bogstaveligt

talt. Bogen beskriver fi'a bunden med rc

indbygning over til tlirnning og uclførelse

af de gr'undlæggende kunstflyvningsma-

nØvrer. Bogen er lagt ud til nybegynderen

inclenfor kunstflyvning, og her el den rig-

tig gocl. Den vil samtidig også kunne give

megen inspiration til hobby piloteu, sotn

miiske ikke hal tænkt så meget på kunst-

flyvrring, men tritrrrit-ls. RC-monterings

kapitleme er så godt beskrcvet, og tbrkla-

rer basisviden for alle lc-piloteme', at den

er læsevætdig. Den erf.rme kunstflyv-

ningspiiot vil nok ikke have detl store g'lvn

ai bogen, cla han vil kende til de ting, der

^-r..(

står i den. Jeg fik dog lige genopfrisket mirr

lacrdom omkring servoarm rnonteriug i

iorholcl til rorhom på lorene, og |eg fik ny

r,,ic1en omkring trimning af modellen, men

her fincies .tltså også mange forskellige

metoder at gørc det Pti.

Den største ulempe bogen har e1, at den er

på tysk, og clet kr;ever lidt kendsktrb til

tysk ior at få ftlldt udbytte af boeen, men

h.rr man det så er bogcn ikke så ringe end-

da.

Til bogen findes der også en D\rD, der gen-

nemg(ir bogens tekst rned filmklip' Filmen

viser fini, hvordan nran laver dc i bogen

beskrevt-re lnanovre4 men det er ikke en

DVD mtrn får lyst til at se flere gange'

Peer Hinrichsen

1i.;i#!'i:''l'j 
1iil 1 li1+il+ql

N4oclelfl ,wenvt 4-20(16



STORT i& småt STORT'&,s.p'fl{, ST0Rt'& s,måt
Elektrofl ugmodelle nach Vorbildern

FMT - Flugr.rroclell und Tcclrnix ir.rr. ige.rr

barslet med en bog. De har nr-l inrltntor de
sidste 10 år alcne udsir ct rr\'€r -10 trogcr
kur-r onrh.rncllendc nrotie l:] i lritrg.
Derlre- bog l-rarrdlcr- t:r ci-moc-lellel efter
sit originale for.Lriilccie.

Forfatter': Kl.us P.rradies
Sideantal: 1()l
Forir.ri.\-J
Sprog: tr,sk

316 biiledel alle solt/ht,id bortset fra for-
og bagside.

Pris22,- euro + folsendelse 5 eulo
Bestilling nr. 312 00,11

u,lvnn'th.de elle.r' mail -sc'l'r'icc(r,r.ilt.de

Man får err rimc.liq detaljtle t gclltenlganq
af nraterialer og t'ælktoj, der anvr.ntles til
bygning af de l3 modeller; som onrtales i
bogerr. Enkelte cr beskrivelse fra et bygge-
sæt, men hovedparten er helt fra schratch
af. Vi flir eksempler på, hvordan man vi;'r

interr.rettet kan finde billcder og tcgnineer
til modellernc.. Internetadlessemc el. op-
lyst sidst i bogen, os nrange af tegnirrge'r-
ne til n.rodellelne kan r.nan køLre hos VTH
Verlag frir Technik und l-Iandu,clk, og
rrogle kan errdda clolvnloaclcs fra rrcttet.
Til cn af modellerne, en Piorreer 300, sonr i

originaludgaven el et ultralight f11', kan
man keilre ct træsæt bestående af flot la-
serudk.ime kroprsspanter; højde- og sicle-
ror og vingeribber.
Bogen og tt'æsalttet samt tegr-rit-rgcn koslcr
75 euro inkl. levering. Har du tegnir-rgen i
forvejen er pliscn 63 euro.
Forfattercn ledcr os orså igerrnem cle.

mallp;e fornrer en flykrop karr bygges på,
eksempelvis, kasse-krop som til Pilahrs
Porter; Junkels W 33 og Cessna 1E0, sor.n

..rlle beskrir.es i bogen. En Piper J-3 kasse-

kr..op med rurrde formel som til Pioneer
300, og den 4 motorede Air-bus 400 og
mange t'lere nrodellel beske'ives.

B1'gning på bedding, indtrygning af mo-
tor; frer-nsti'lliug af rnotorcolvl, understel
og beklædning er også nogle ai errrrcrne,
som iolfattererr kommer ind pai.

Bogen kan anbefalesl Sonr du rnåskc- kan
forstå, hal jeg allerede købt h.;evcttet til
Pioneer 300, rnen vil vente r.nccl at bvggc
modellen til vinttr.

Flcdag den 16. juni, skulie vi skifte farve-
bånd i vores kortprinter. Printeren vi1le ik-
ke acceptere det rrye farvebånd, ligemeget
hvad vi prøvede. Vi kolltaktede så I.L.
Kort, og en tekrriker prøvede, via telefo-
nen, at suide os igennern på forskellige
nr.rcleL men det kr-rnne ikke lade sig gøre at
fa c'len til .rt r-ilkc. Del var så insen anden
udvej end at sende Lrlinteretl ovel til I.L.
Kolt. Tilbagemeldingen fik r.i tolsdag cien

22. jut:li - al elektronikken r.ar gået, og de
havde aldlig før været udsat foq, at det he-
le skulle skiftes.

Efter at vi har fået den hjem igen, har: der
ikke været andet end prilterproblemet og
disse har også bredt sig til vores laser-prin-
ter'. M l.rar' eftelfølgende kontaktet LL.Kort,
og har via dern fået don'nloadet ny driwel,
og den kunne efterfølgerrde printe med-
lenrskort igery lrien vores laser-printer vir-
ker kr-rn en gang imellem. Vi har igen haft
tekniker på, men det hjælper.kun på en af
tingene hvel gang. Det el sorn om hele sys-

ternet er gået helt "bananas", hvad atrgår.

vores database. Teknikeren er mr taget på
t-erie, og vi lrar også sehi eller prøver på at

torcykel, han havde taget Molslinien Od-
den-Århtrs. Lars ankom kl. 17.35 og k1.

19.05, tog han igen af sted efter også at ha-
ve nået at få et rnåltid sammen med os. Det
var bare sejt, så nu katr vi holde de sidste
dages ferie i fred og ro. toede vi da. Sam-
me dag som Lars var he4, I'ar jeg, Arild på
fjernalkivet for at hente noget. Da jeg ville
lukke tremmedøren op til vores arkiv un-
drede det mig, at døren gik så stramt, det
viste sig, at der llavde været sprunget et
vandrør; og vandroret sonr ligger undel
loftet, var sprængt ligc udenfol vores ar-
kiv, så den ene halvdel af arkivet havde få-
et sig en omgang vand. Vi har pt. ikke helt
overblik over situationen, men alle unio-
nens tegninger har fået vand, alle tegning-
el som lå først for i arki",et var ødelagt, og
Iige til at srnide veek, derimod havde de
fleste af kalkeme til tegningeme klaret sig
nogenlunde. Vi har derfor haft samtlige
kalkel, tegringer som kunne reddes til tør-
re på diverse tØrresnore inkl. naboeus tør-
res11()r.

Vi holder igen ferie i uge 32 og 33 og håber
på en lidt mere fredelig fcrie.

Karen og Arild

Somme rhalløi i RC-Unionens sel<retariat

holde felie.
I mandags
kom så

"r'iddelen
på den hvi-
de hest" og

reddede os.

Det er næs-

ten ikke en-

gang løgn,

idet "r'o-
res" riddel
var Lals
Kildholt
som kom
på sir-r rno-

\Toclt'llh r orvi i-2006

Arild Larsen
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RC-Netbutik i Hørsholmhar også denne
gang en del nyheder på programmet.

Blue Bird har lanceret en serie af større

servoer i vægtklassen 41 gram til 47 gram
alle med 2 kuglelejer. (ill 1)

BMS-6218B måler 405mm x 20mm x
41.,2mm, vejer 41 gram, har en hastighed
på 0,13 sek. ved 4,8 Volt og en traekkraft
på6,4kglcm. Pris 120,-

BMS-62188-MG har samme specifikatio-
ner som ovenstående, dog er vægten 47

gram og gearet er med metal tandhjul.
Pris 150,-

BMS-63188 har samme mål som ovenstå-

ende, vejer 43 gran, har en hastighed på
0,10 sek. ved 4,8 Volt og en tuækkraft på
5,0 kg/cm. Pris 150-

BMS-63188-MG har samme specifikatio-
ner som BMS-63188, mens vægten er 46

$am og gearet er med metal tandhjul.
PrisI70,-

Desuden er der en servo på 34 gram til op-
trækkeligt understel, BMS-136BB-MG

som måler 42mm x 21,5mm x 22mm. Has-
tigheden er 0,31 sek. ved 4,8 Volf en træk-
kraft på 6,1kgl cm og en vandring på 185

grader. Servoen har ligeledes 2 lejer og
metalgear. Pris 15Q-

Fra Blue Bird er desuden komrnet en serie

af mindre børsteløse motorer. (ill 2)

BLM-
22041 40 er

den mind-
ste motor i
seriery

vægten er
på25gram
og moto-
ren har
1600
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RPM/Volt. Den trækker omkring 300

gram med en APC 7x4 propel. Leveres
med monteringskit samt propelsaver. Pris
290,-

BLM-2208 lxx er den mellemste størrelse
med en statortykkelse på Bmm, \'ægten er
her 36 gram, og den findes i 950 RP\II /Volt,
1350 RPM/Volt og 1850 RP\'I7y611. pirt"
motorer trækker op til ca. 570 gram. Pris
270,-

BLM-2212Ixxel de største i serien, med en
vægt på 48 gram og henholdsvis 900

RPM/Volt, 1300 RPM/Volt og 1600

RPM/Volt. Traekkraften når her op til ca.

790 gram. Pris 320,-

Flying Styro Kit har lanceret deres første
fanmodel. Det drejer sig om Me-262A (i11.

3) som ensædet version og Me-2628 (ilI. 4)
som er den tosædede version. Begge udga-
ver er lige så detaljerede som de øvrige mo-
deller fra dette firma. De første test flyw-
ninger viser at den er særdeles velflyvende
med et bredt hastigheds område. Model-
len er opbygget af 3mm formstøbt Deprory
og er færdigmalet i de originale fan'er. Mo-
dellen har en spændevidde på 110 cm. og
en flyvevægt på ca. 730 gram, hvilket er
medvirkende til de gode flyveegenskaber.
Den skal udstyres med 2 stk. fanenhede4,
fx Wemotec Micro Fan og 2 s&. børsteløse
motorer fx Hyperion Y22S-5000 samt en
FlightPower 1800mAh 3s LiPo pakke. Har
du drømt om en fan model ud over det
sædvanlige til en meget rimelig pris, er
dette lige en model for dig. Pris 1.090,-

MZK har udviklet en ny 5 kanals micro-
modtager Profi Penta (i11. 5) med en vægt
på kun 4 grarn. Det nye i denne modtager
størrelse er den indbyggede DSP software
som sørger for at uønskede signaler bliver
bortfiltreret med deraf følgende mindre
radioforstyrrelse. Der er desuden Hold
funktioru så servoerne kan blive låst i se-

neste position indtil fejlfrit signal modta-
ges igen. Målene er så beskedne som
35mm x 12mm x 9mm, så hvor kravene er
en modtager i professionel kvalitet med
minimale måf er denne modtager et godt
valg. Pris 390,-

Mini Rav fra Hacker Model (i11. 6)er egent-
lig tænkt som en fritflyver til børn og andre
barnlige sjæle, lavet i EPP og derfor utrolig
stærk. Den kan dog udstyres med en lille
elmotor og RC udstyr i mindste størrelse
for en samlet tlyvevægt på omkring 70

gram. Det giver en ganske velflyvende mo-
del til sjov og ballade en vindstille dag, et-

Modelflyvenyt 4-2006

ler som indendørs model. Spændevidden
er 51,5 cm. Findes i 3 spændende bema-
lilger. Pris 100,-

F4F WILDCAT fra Alfa Model (ill. 7) er
igen en næsten faerdigbygget semiskala
model i 3 mm formstøbt og færdigmalet
Depron. Spændvidden er 83,5 cm og flyve-
vægten ligger på ca. 430 gram. En mindre
børsteløs motor i vægt området 40 til 50

gram vil være passende til denne model.
Byggetiden er under 10 timer. Pris 800-

Yderligere oplysninger om ovenstående
produkter kan findes på:
wrvw.rc-netbutik.dk .

Multiplex har også ladet høre fra sig.

Til Minimag - og andre modeller op til
6509 - kan man nu købe et sæt pontoner i
hvid elapor (ill. B). Sættet kommer komplet
med supplerende understel og div. fittings.
Prisen fra Multiplex angives hI27 €.

Firmaet anbefalerbrug af den lille BL-X22-
18 børsteløse motor (i[. 9), hvis Minima-
gen skal flyve fra vand. Motoren kan kø-
bes i et sæt hvor fundament, regulato4
stik" propeinav og propel følger med.
Prisen for sættet er 100 €.

Vi vender tilbage med en minitest af
ovennævnte sehlp, når delene er monte-
ret på redaktior-rsmagisteren og et pas-
sende vandhul fundet.
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Høst I
Randbøl Hede

Helrned indbydes til Høst I koukrtt rt-ucr'

i clistrikt Vest. Konkulrencen t1r'r-es pr.r

Randbøl Hede i rrær-heden af \ an.1el.

Tid: Søndag d. 27 ar'rqust lLl06

Sted: Randbol Hede

Arrangører: O1e \iestt'rg.r.rrtl

Klasser: Del t-h'l es .-rlle klasser undtagen

gas.

Clruck - jr-rnior'/ senior

K.lt"rpult - Chuck - itrnior / serrior

FlH - junior'/senior

F1A - junior/ senior

F1B - junior/senior'
Vi mødes kl 10.30 i Fledelikshåb - ved

tankerr.

Program:
9.30 Vi mødes i Frederikshåb

9.45 Briefing ved startstedet

10.00 1. periode

11.00 2. periode

12.00 3. periode

13.00 4 peliode
14.00 5 pet'iode

15.00 Evt. f-lr'off

Startgebyr: 10,- fol juniorer. 30,- for senio-

rer. Startgebyret ga'ir til indkob af præmi-

Tilmelding: ja tak, sendes til netlenstaeu-

de aclresse:

Ole Vestergaald

Jacobsmirrdevej 21, 7100 Vejle

TIi.: 7 57 2 2930, Mobil 267 4 7 425

e-mail : hanne.ole.vestergaald€t\rrai1. cl k

T'rdsrum:

Sted:

Mø deste d/overnatning:

Klassen

Regler:

Program:

Lwdag76l9-06

13.00 - 13.30

14.00 - 15.30

15.30 - 17.00

17.00 - 18.30

18.45 * 19.00

19.30

16 - 17 September 2006

Skjem Enge

Amagerskolery

Amagervej 35, 6900 Skjem

Der flyves alle klasser F1A, B, C, G'H,t'
P-30, chuck og kataPr'rlt'

Alle kJasser opdeles i en iu-nior og en

se niorafdeling.

Geeldende FAI reglel, dog tager

deltageme tid på hinanden.

Såfremi vejret tillader det afuikles

mesterskabet efter fø$ende program:

12.00 - 13.00

Ankomst og indkvartering

Velkomst og briefing på Amagerskoler!

kørsel til pladsen

1. Periode

2. Periode

3. Periode

Evt fl yoff-periode afu ikles

Fællesspisning på Bundgård Mølles

Vandrehjem. To retters menu for 100,-

kr. excl. drikkevarer.....

Hermed indbydes alle fritflyvnings'Unionens medlemmer til DM-2006

på vel nok rigets bedste flyveplads: Skiern Enge' Også denne gang afvi-

kles DM sammen med Oldtimerne, hvilket vi ser meget frem til'

Søndag d. 17 l9-06 8.30 - 10.00 4. Periode

10.00 - 11.30 5. Periode

11.30 - 13.00 6. Periode

13.00 - 14.30 7. Periode

i5.00 Præmieuddeling

og afslutning På Amagerskolen'

Hvis to el1er flere deltagere har fuld tid efter 3' periode hoides fly-off lør-

dag aften fra kl. 18.45, idei det af både tids- og vejrmæssige grunder er

uheidigt af holde fly-oif rnidt på dagen søndag'

Startgeby'r: 60 kr for seniorer og 30 kr for juniorer

og intromedlemmer' Startegebyret bm-

ges til indkøb af præmier

a) Gratis ophoid og ovematning På

Amagerskolens klasselokaler

Under konkurrencen vil skolen være

lukket!

b) Bundgtud Mølies Vandrehiem,

Bundbaekvej 4.A, 6900 Skjem.

Enkeltværelse 225,-,

v/ 4 mandsvaerelse 9O- / mand.

Morgenmad 45,- og madPakke 4Q-

Ovematning:

Tilmelding tii Hans Nielsen på ilf .56927876, e-maii hfn@adr'dk

- senest 8/9-05

Oplys veniigst ved tilmelding om du

ønsker at deltage i fælle*sPisningen'

Henning Nyhego Industrivænget 2&

3400 Hillerød

JATak, send den senest d.8/9-05 til

adresen ovenJot e-mail eller ring . '

TlI: 4820 7708 eller 6077 7309,

e-mail: henning@rYhegn.com

Aftensmad:

Konk.leden

Tilmelding:
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$ynXæffids$Kæffiæ& æffiffi&
Den 27. mai på Kongenshus Hede

Vejrudsigten var meset t1.rrlig, r.nen lokal- Leif og Lars har helt nye Jablonowskij - var meget dårlig. Den dårlige uclsigt viste
meldingen uoget bedre for lørdag, så buntmodellet,somdeervedatlæreatken- sigatholdestik.
undertegrrede mailedr- mndt til de potenti- de, og vi så da også et par'interessante' ud- Vi havde en hyggelig flyvedag på heden.
elle deltagere lreclaq eliermiddag om at løsninger. Detkommer med træningery jeg Referent: Jens B Kristenser-r
man roligt kr-rnne ntcrde op. Og ganske rig- kan tydeligt huske de første internationale
tigt: Vinclen r'.rr uncler 5 rn/s lørdag, der konkurrencerforca. 10årsiden,hvorbunt- RESULIATER:
var lidt finregn den forste halve time, men systemerne var i brug (alle ville jo have F1A
derefter var clet tort. dem) - der skete alt muligt. Lars Buch Jensen 727;

Beslr-rhringen lar i iørste omgang 5 starter Ole havde Jesper Milver samt sin søn Jacob Leif Nieisen 659;
lørdag. Forste start varl på grund af usik- med til konkurrencerl og de havde håbet fens Peter Larsen 653
ker-hed r.nht. r'ind-styrken, rned 2 min. på at flyve nogle B-diplorner hjem med de-
mar. Begrænsnirrgen r.iste sig at være ube- res A1'ere, men det var termikforholdene F1H Junior
gr-undet, sa resten af konkurrencen var for uberegnelige til. Det kommer sikkert jesper Milver 387;
med 3 min. r.nar. hurtigt, starteme gik fint. ]acob vestergaard 7r
Der deltog lre r.narrd i F1A, men de havde Undertegnede fungerede som konkurren-
lidt besvær med termikJ<en (ellel manglen celeder og tidtageq, idet der ikke var nogen Chuck
på samme). Luften var egentlie ikke tlrrbu- konkurrenter i F1B. Lars fløj lidt Chuck, og Lars Buch Jensen 85
lent, men det lod til at indikationerne pa li- hans far Poul fløj 10 goder flyvninger med
nen ikke svarede til virkeligheden, nar mo- katapultglidere. De fem bedste tæller! Katapult
dellen først var udløst. Kun Leif havde en Det blev besluttet at stoppe konkurrencen Poul Buch Jensen 110
enkelt flyvning i en rigtig god bobie. efter 5. start, idet vejrudsigten for søndag

2006

Dato Konkurrence navn. "Flyveplads" Konk - leder Kommentarer.
27-08-06 Høst I - Vest Ranbøl Hede Ole Vestergaard
16-09-06 17-09-06 Danmarks Mesterskaberne skjern Enge Henning Nyhegn
01-10-Ll6 Høst II - vest Randbøldal Hede Leif Nielsen
8-10-06 20-starts chuck - Vest Randbøldal Hede Ole Vestergaard
5-11-06 Vinter Cup Vest Skjern Enge Ole Vestergaard
5-11-06 Vinter Cup Øst Albertslund Lars Buch Jensen
12-11-06 Landsr.rrøde Ringsted Karsten Kongstad
3-12-06 \'ir-rter Cup Vest Skjern Enge O1e Vestergaard
3-72-06 \ inter Cup Øst Albe'tsh-urd Lars Buch Jensen

2007

Konkurrence navn. "Flyveplads" Konk - leder Kommentarer,Dato
07-01-07

07-07-07

04-02-07

04-02-07

Vinier Cup \ esi
Vinter Cup Øst
Vinter Cup Vest

Mnter Cup Øst

Skjem Enge Ole Vestergaard

Aibertsluncl Lars Buch ]ensen
Skjem Enge Ole Vestergaard
Albertslund Lars Buch Jensen

51l\loclelllvvenvt 4-2006



Bygen Sweepette l9

Lars Buch lensen har haft et hold spejdere

til at bygge en lille, fritflyvende chuckgli-

der.

Her fortæller han, hvordan det er gået

med proiektet.

I vores lokale spejdergruppe skulle vi have

en luftspejclelaktivitet, og det stod hurtigt
klalt at vi måtte skaffe chuckglider-bygge-
sæt, så jr-rniorspejderne ikke blev fol utål-
modige.

Efter lidt søgen fandt jeg Chuck byggesæt-

tet hos FAI Model Supply i USA. Valget
faldt på Sweepetten som jeg tit har hørt

godt omtalt. jeg bestilte 25 stk. via deres

hjemmeside og betalte rned Vsakort.

Konstruktion

Modellen er oprindeligt udviklet til inden-

dørs brug men forstærket så den kan bm-
ges udendørs. Alt er i balsa og efter en del
flyvning viser det sig at kroppen er det sva-

ge led. Den brækker; rnen kan nemt limes

med cyanolim så flyvninger.r hurtigt kan

fortsætte.

Bygningen

Sættet kommer i en aflang plastpose med

alt bortset fla værktøj og lirn+lak. Bygg"-

vejledningen er ret forståelig og de r-rdfræ-

sede to dele til vingen skal først limes sam-

men. Vi valgte konsekvent at benvtte cyan-

olirn til samlingerne i vingen og eiter'lime
rned UHU-Hart i nogle tilfælde, hvor der

var luft imellem balsastykkeme. Metoden

har virket på samtlige 23 modeller.

Modellen balanceres med rnodellervoks

og byggevejledningen siger man skal opnå

kurvet ved at komrne vægt på venstre tip.

Det virker OK, men vi benyttede nu skævt

sideror som den almindeligste metode. De

fleste modeller ender på 35 gram som start-

vægt, hvilket er meget fint.

Flyvning - præstationer

De fleste modeller flyver fir-rt stort set fra

byggebrættet og er derfor velegnede sotn

begynderrnodeller.
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og oplev fritflyvning; den rene form

Byeecvejleclninst'n ir:.r- -. -,, . .:-,: c,i Iille.
ll-:nit onr Lrirrrr.i''- - - i.- :-.rlt.i.-
r';el<ning fol c;r :.* :t-:. .. \1, jillerls p1..LL

statiorrcl lig:.: -.- ::-... r1-i lt) - -10 se-
kundcl itloil .:-::: :r-:r- .:-r.i.-n cr. lct, r,il cn
sr'.rq tr' I-nl :., --'. i... :.' i - Lt t] d r'1.-\ æf kL.f.

Konl<lusion

B1'gr:csættet er allc de 139 r,ærd (cxcl. for-
sende'lse., tolcl og el<spcdition) og r.nan f.ir
eu rnodcl som t11'1,s;' filt sitrntidig rned .rt
nran frir.cn kor.t bvggetid. Modellen er der._

for velegnet til aftenskolekul.sel- os rtroclel-
fl)tt,"r" som r.il prc)\,e en megct rlndc.r.hol-
detrde gt cn af fri tf11,111i11,'g11.

Eneste minns el balsal<iopprcrr scrnt br.æk-
kel ai og til. Jee r,il ikke sclr. tovc- med at
.rnvcnde rnodellen i konkrrr.terrcc.r.. hvor.
den r.il gøre c-let godt.

Moclellerr k.rr købes lros:
r,r'n'1r,. iaimodelsr-r pplrrcom

Lars Buch Jensen

?Tr'!' .

\ LjJr.l fl\ \ r'I\ I +,ll )i16
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lndbydelse til DM

i Linestyret Modelflyvning
2006

Hermed indbyder Herning Model-
flyweklub alle medlemmer af Line-
styringsunionery til deltagelse ved af-
holdelsen af Danmarksmesterskabeme
2006.

Sted: Herning Modelflvveklubs baner
på Skinderholm, r.ed Herning Flyve-
plads.

2. - 3. september 06.

Klasser:
F2A-speed. Handicap speed op til lccm
F2A-speed.Hasti ghedsfl ywning.
(Brændstof 80/20 stilles til rådighed.)
F2B-B Kunstflynning efter begynder-
programmet.
F2B Kunstflyvning ekspert.
F2C Teamrace

F2D Combat.
GIY Good Year-racing efter gældende
danske regler.

Konkurrencesiart lørdag kl. 12:30

Tilmelding: Bindende tilmelding til Ru-
ben Sonne, 97214706 I 25354423 eller
ruben@modelfl pining. dk

Betaling: Ved ankomst på pladsen. Ef-
ter anmeldelse udløser et gebyr på 50,00

kr.

Startgebyr: 15000 kr. uanset antal klas-

Banqueh Lørdag aften afholdes banqu-
et. Her er tilmelding nødvendig af hen-
syn fil køkkenet.
Pris 150,00 kr. Her i inkluderet '/ flaske
af husets vin.
I øvrigt: Der vii på pladsen kunne købes
ø1, vand, kaffe mm. Morgen mad søn-
dag kan købes for kr. 20,00. Frokostbuf-
fet søndag koster 25,00 kr. (Bemærk:

Frokostbuffet kun søndag! )
Indkvartering: Under de sædvanlige
primitive, men hyggelige tbrhold.
OBS: Sidste års vindere bedes med-
bringe pokaler i præsentabel stand!
Mød op og værmed til at gøre DM-2006
til et godt arrangement.

Med venlig hilsen
Herning Modelflyweklub

Lirrestyrings-Unionen (Cl-Unionen) er den
danske landsorgmisation for modelflyvning
med linestyrede modelfly. Unionen er tilsluttet
Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) og
F6d6ration Aeronautique Intemationale (FAI).

Årskontingentet for r 2006 :

Senior m/MFN: 45Q- kr. u/MFN: 275,- kr.

Junior (max 1Za) m/MFN: 225,- kr. u/MFN:
10O- kr. Medlemskab km opnås l.ed henven-

delse til foreningens kassere4 eller ved indmel-
delse i en af de klubbet, der er tilsluttet mionen

Unionens web-adresse: rsrvw.modelflyvning.dk

POST BEDES SENDT TIL
Unionsformand:
Ole Bjerager, Hollænderdybet 1, 3.tv

2300 København S, Tlf: 32574001

E-mail: bjerager@get2net.dk

Kasserer:

Ulla Bødker Hune, Siiliingvej 22t)

8{71 Sabro, T1t: 86 9{ 92 39

E-mril: ulla,, modelth vning.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Ruben Some / Modelflyvenyt
Falkevej 25, 7400 Herning, Tlf:972141,06

E-mail : rubenCqmodelfl yvnin g. d k

Henning Forbech (web-master)

Brilowsgade 36 1. 8000 Århus C

Tlf: 86 12 62 36

E-mai I : heruring@rmodelflyvning. dk

Aage Wiberg, Søndergaardsvej 30

7400 Herning, TI f: 97209737

Regeludvalg:

Jesper Buth Rasmussery ALmavej 8

9280 Storvorde, Tlf. 98 31 91 98

buth@model fl yvning. clk

Unionens gironummer: 5 20 87 69
Kon kurrence kalende r 2006-2007

Angirnc datoer, er d.rtoet, der er tilgået redaktøren. Ret til ændringer forbeholdes. I tvir.lstilfælde kan du se

derr aktuelle kalcncler pa rlrr.u'.modclt-lyvring.dk. Her findes de flestc op)ysninger om linestyret model-
i1;'r,rring i Danmark.

2006

"Flyveplads"

Ranbø1 Hede

Skjcrn Enge

Randbøldal Hede

Randbøldal Hede
Skjern Enge

Albcrtslurrd
Ringsted

Skjern Enge

Albertslund
2007

"Flyveplads"

Skjerrr Enrc
Albertslu ntl
Skjem Enge

AlL.erisiunrl

Tilknyttet Society of Antique Modellers
som SAM-35 Denrnark

Klubbens adresser:

Hiemmeside: www.dmvk.dk

Formand:

Frede Juhl, Gl. Færgevej 22, Alnor
6300 Gråsten, Tlf .7465 "1457

Kasserer:

Fritz Neumann, Kjærsvej 73, 4220 Korsør,
Tlt.: 58 37 23 7 6, FNE@korsoerkom.dk

Sekretær og webmaster:

Hans F. Nielsen
Klemivej 4, 8355 Solbjerg

TIl.: 86 92 78 7 6, E-mail: HFN@adr.dk

Modelflyvenyt:

Hans F. Nielsen - se ovenfor og

Frede Juhl, Gl. Færgevej 22

6300 Gråsten, T1f .:74 65'1.1 57

Kontingent for 2006; 15O- kr

Dato Konkurrencenavn

27-08-0tl IIostl-Vest
16-09-06 77-09-06 DrnntarksVestcrskalrerne
01-10-06 Ho:t II - \tst
8-10-06 2O-itarts chuck - Vest

5-11-06 \'irrtcr Cup Vest

5-11-06 \'inir.r Cup Øst

12-11-06 Landsruode

3-12-06 \/irrler Cup Vest

3-12-06 \rintcr Cuo Øst

Konkurrenceleder

Ole Ve:terc:-rr.i
Henning \r ir=.jrr

Leif \i.l-.r
Ole \.-i.r::errl
Ole \.-t.r:aard
1,.::- Buclr Tensen

\-:r-icn Kongstad

t)1. \ e.tergaard

l--rr. Brrch Jerrsen

Konkurrenceleder

Ole Vestergaard

Lars Buch Jensen

OIe Vestergaard

[-ars Btrclr Jensen

NIodeli.h Yenl't -l 2{106

Dato

07-0r-07

07-01-07

0.r-02-07

0rt-02-07

Konkurrencenavn

Vinier Cup Vest

Vinier Cup Øst

Vrrter Cup Vest

Virrter-Crrp Øst

54
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Danmaikd enesie FAI anerkenclie.

fritfl yl'ningsr:rganisation. Mecllem .ri KD.\.

Kontingenter for 2006:

Senior

Junior
Intro-medlern
Abonnenrent alene

Unionens adresser:

iri-, ro:=:kirr
:r1,., :r.r:il.ir:
n!, i(riiiiiir:
\IF\-FF\\T

100,- opkrær'er r-i iniet
el.pedition-sgebr.r. Hvis du
iKie r.il klipp" i bladet, så skrir.
din bestilling i et brerr , en mail eller
på et postkort!

rp
I . ir r'
i,qJ:irY-:.

jil

Snyd ikke dig selv {or glæden ved at få Modelflyvenyt med posten hver-
anden måned fra nu af - Tegn abonnementl
Abomementsprisen for hele resten af 2A06 (ialt 2 btade) er 10&00 kr.
Bestil ved at udfylde og indsende nedenstående kupon.

Pas på dine blade

Vi har solide samlebind, der hver kan rumme 12 numre af Modelflywenyt -
altså to årgange. Bladet holdes fast i samlebindet med metalklemmer - der
skal ikke limes, "hulles" eller klippes for at få bladene til at sidde fast, og de
kan let tages ud igen, hvis man skulle få lyst til det.
Samlebindene er lavet i meget kraftigt plastbeh-ukket karton.
På forsiden og på ryggen er der trykt "Modelfl1,wenyt<. De leveres i fem flot-
te farver - husk at krydse af på bestillingssedlen herunde4,
hvilke(n) farve(r) du ønsker. Prisen er kr. 75,- pr. stk.

Ekspeditionsgebyr

Vi har desværre måttet indføre et ekspeditionsgebyr på
alle ordrer under kr. 10Q- Ekspeditionsgebyret er kr.
15,- og går tii dækninp; af portoudgifterne ved
udsenclelse af bestilte blade og
1IaPPL.r.

Vet'l ordrc-r trr-er kr.

a,I ) I tt . t ,
:;J\/ J.l J Jj...J,. v .J:;

, , | ).t
r/rw\,l tr v

a. L t
ltt'ts

-w/ulu)

il'F stLl , fir\\.FLr a..lr5Lr.rr!J-\rr.Er

J.ei.ieJ jJyverryJ eg iå

{:t-l kr

111 l{
lri kr.

l{et'-a.1rc-sse: n-rr-rr'.fiu.dk

Formand:

Per Grumet (postmocltager)

Ericavej €, 2820 Gentofte
Tli.44448876
pergru nnetr?Dhotmail.com

l{æstformand:
Hugo Ernst,Ægirsvej 38

7000 Fredericia

Tll.: 75 92 92 93

hernsl(upoct 12.tele.dk

Distriktsleder Øst:

Hennirrg Nyhegn
lndustrivætget 27, 3400 Hi1ler6d
TV. 6A 77 73 0g

henning(4ryhsgn.dt

Distriktsleder Yest:

Ole !-estergaard, Jacobsmindelej 11

7100 !'ejle, Tli.75 72 29 3tl i 26 14 7{ 5
hame.ole.r'estergaard@mait.dk

Webmaster/Fritf yvningsnyt:

Jens Borchsenius Krlstensen
PS. Krøyersvej 28A

8270 Højbierg, Tll.:86 27 73 28

Jens_B_Kristensen@mail. tele.d k

Økonomimedlem:

Thoma-< RojgaarrJ

n-vborggade 21, 2.th., 2100 København Ø
Tlf.5t90t595
dk-migo hotmail.ctrm

Materialer:
Jørgen Korsgaard

Ahomweg 5, Ellund
D'?4983 Handen itt, Tr.skland
Tlf.0049 4608 6S9e

,e-nail: jKorsgaard@foni-net

€iro og medlemsregistreri ng:
Foirinand f{ir udtågels€skomiteen:

Peter Buchwald;. lllehøj 49, Hom
4100 Ringsle4 Tlf.:57 64 33 88

c-åaiI: buchwald@post2.tele.rik
UniOnens girirnummei: 7 13-9535

Hermed bestiller jeg:
n Abonnement for hele resten of 2006 liolt

o'gcrgenei 986-2006. De seneste årgonge kon du bestil-
ie po kuponnen he1 aeldre årgonge kon bestilles pr.

telefon eller moil - og vi gir gerne ei tilbud
på bestilling of flere gomle numre!

Ring: 6224 I 255 {ml. 1 0- 1 4)

eller moil: mfn@plokotforloget.dk

blode), pris kr

75,- i forverne:
J SOIV

Følgende enkeltnumre (sæt kryds) d 55,- kr.
Nrl Nr2 Nr3 Nrr' Nr5 Nr6

1996:ffalaJD
1997::tJJifll
1998:aJOJ-lr
1999: f tr J n .al f
2000:allaln.tr
2001:SJnJaj
20O2:33JJJ3
2003:lDD-lalf
2004: il 3 :1 D ::l I
2005: al I -l 3 il fl
2006:3aliIl

\

\
,,"011""1",, \

numre tilboge i

tr blå o gul
sik. somlebind d kr.

a grøn a rød

r {rgong 2005,kr.230,-
tr grgong 2004,kr.2lO,-
D Argong 2003, kr. 

,l90,-

il Argong 2002,kr. 175,-
n {rgong 2001, kr. 150,-
tr Argcng 2000, kr. 150.-
D {,rgong 1999,kr. 125,-
1 Argong 1998,kr. 125,-
o Argong 1997, kr. 125,-
o Argong 1996,kr. 125,-

. Beløbet vedlogt i check

Novn:

Adresse

Poslnr./by:
\lodell\ \'rn\ t.l-l(l()6 vedkøbforunderkr ioO,'tillæggesetekspedirionsgebyrpåkr r5,-til dækningof porfoudgifrer

Uden for Donmork tillægges oltid et beløb iil dækning o[ forsendelien.'



Nordic Cup 2006 Rinkaby,sverige re. 6. 2006

Ialt 61 glade deltagere fra mange lande fik
noteret resultater i dette års udgave af den-
ne World Cup konkurrence, som.urange-
res af Danske modelflyvere.
Konkurrencen foregik i perfekt fly'r'eveir

FIA

1. 40391.

2 -134

3 3024

4 2073

5 447618

15 1006

21 111.5

22 4272

32 4203

den 19.5.06 på miJitærfeltet i Rinkaby ved
Kristianstad i Sverige.

De første 2 runder - med start kl 05:00 -
foregik i næsten vindstille vejr,

Lidt senere fik solen'rigtig magt" og vind-

styrken steg til 44 r::rls - incl en masse ter-
mik.
Termiken var vanskelig hvilket også kan
ses af resultateme.

Peter Buchwald

2ffi26 ANSELMOZEITI
6 VIKTORSROSONQKS
376 HÅKANBRoBERG
7 ISMETYURTSEVEN
2022 PETERWINDISCH

5L78]. IOHN CUTHBERT

39 IURTROOTS
2480 KJELL ARNE JOT{AN9SON
109 MARIS VOITS

M MMMMMM 1290

M MMMMMM 1290

M MMMMMM 1290

M MMMMMM 1290

M MM167MMM 12N
196 M 154M 104M M 1174

M M 162 M 80 M 148 1140

M M M 121 138 112 M 1127

M L44 139 5 M 66 116 860

1320

1320

1320

1320

7320

M MMMMMM 1,320

M MMMMMM 1.320

202MMM15277573872A7
s4MM83000497

AEROPLANKRYDSFINER
Wisa Craft plywood
Vand- og kogefast birkekrydsfin6r i tykkelser
Jra 0,4 til 12,0 mm.
Pladestørrelse 1270 x 1270/1220 x'1220 mm.
Hurtig levering.

osltin6r
Frodesgade 171, 6700 Esbjerg
Tll.75 12 23 90
Fax nr. 75 12 23 35

ROBERT FIELLGREN

GERTIARD ARL\-GER

RONASSML;SS

THOMASWEIMER
MAARTENVANDIJK
STEFFENIENSEN
TOMOXAGER
LARSBUCHIENSEN
TROMASRØIGAARD

SWE

AUT
GER

GER

NED
DEN
DEN
DEN
DEN

NED
LAT
SWE

TUR

GER

GBR

EST

SWE

LAT

M
265

138

113

M
223

1.69

148

129

,qq

235

1590

1555

1428

1403

1277

7174

1140

1"127

860

7620

193
1489

1468

1449

1.619

1555

1207

497

FIB

1

2

J

4

5

Ftc

1

2

3

4

MMMMMMM
MMMMMMM
MMMMMMM
MMMMMMM
MMMMMMM

srDEN 1e48 få
Byggesæt til svæve- og gummimotorf,y.
Tegningor og materialer til vetcran- og

skalamodeller. - Ihæ - lister - balsa - rør
profiler - beklæ.tning m.m.nn. Pd gensyz

MODET & HOBBY
Flederlksborggade 13 . 1360 Køtenhavn K

Tlf.33 14 30 l0 - kl'u.17,lr.10.13,oBitrgLUIq(ET
vww.morlelåobbydk

BREV

Tids skriftet Mo delfl yvenyt
Strandhuse 4
DK-5762 V. Skerninge
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Piper J-3 Cub - EP-'1..- sPeed48o

:f-'
Kr. 695,- a ,-

Clipped Wing Cub - Ep
Speed43O

/ .,

G{- o Kr. 695/-

Sky Walker

4F _. ----
Speed4SO

Kr, 595,-

P-51 Mustang - EP
S peed43O

- -f,9

" Kr. 695,-

Spitfire - EP
Kr, g95,_ Borsteløs

..-,._@

_ 3'-

Multiplex
Multicharger LN-5O14

't
t1'

', 9, .' ::

Multiplex
MiniMag med Motor
i, ...

å
".""., ...gq.. - å'

.r! -ri-.

dr' d#{"E'#\å -.æ .

-a# -{.Æ
''^@{qd * Kun Kr.495,-

W"

f 't
t /, t . t r'*..

Rambler - EP
W Speed4SO

''v- 
.., t- '

o "'i..-.-.l.)t.

Kr.695,- ''%

Super Chipmunk - Ep
spepd4so
J

rtr,ll, -

Børsteløs
opgraderingssæt

,,

-'-l/ Kun Kr. 2L5,-
Børsteløs 254

'"n'il.1,p5uT1--

Kun Kr. 295,--=\
Kr, 695,- - , Programmerings- 2l9omAh 11,lv LiPo

kort tit regutator f 1OC
IKun Kr. 95r- Kun Kr.295,_

Robbe,-Multiplex, Hitec, Jamara, Greå@
Og selvfølgelig hele TWM's serie af kvalitets tiinefrør.

g&'d-{ræ:

rF, n'rft Æ

[,i; lFi* *-

{ ; l [,fItrl,.,&' 
.:.'. .

LiPo balancer

Vi forhandlen Graupner, Kavan, Krick, Schulze,
Webra, O,S, Moki, Saito, Hatori med flere..



ffiFfiCE
Nu to forcetninger til danske hohhy-folk i ttorkøhenhavn

wtsHøJ f,e-$#*frt)Ir nøDovRE

d} Hå}
åfillj ilulurus
lik i1[ dJ {S }J

,ffix.# px*i Jl$

Åbningstider:
Mandag: 10.00-17.30
Tirsdag: 10.00-12.J0
0nsdag: 10.00-16.00
Torsdag: 10.00-12.J0
Fredag: 10.00-12.J0
Lørdag: 10.00-14.00

Ifux+HJ U,tlF '

å[rt$ Ilgj
lir $ 'fl -ff 'firt

r,nlu*striur$l#

Åbnlngstider:
Mandag: 11.00-18.30
Tirsdag: 11.00-18.30
0nsdag: 11.00-16.00 (lukket nov-marts incl.)
Torsdag: 11.00-18.30
Fredag: 11.00-19.30
Lørdag: 10.00-14.00

Den 1. september flytter vi 100 meter!
Det giver 3 til 4 gange så meget plads -
så vi bedre kan vise dig alle vore varer.

Og det betyder at vor flyafdeling udvides
så den bliver 4 gange større og med
plads også til alle småtingene.

Samtidig bliver både vort
servicevaerksted og forsen-
delsesafdeling udvidet, så vi
kan yde endnu bedre service
og hurtig ekspedition til vore
mange netshop kunder.

Hilsen Malene og Rudi

Holte Modelhobby
Øverødvei 5r 2840 Holte, Telefon 45 42 01 13
mail: inf@holte-modelhobby.dk www.holte-modelhobby.dk

Man - Tors. 11.OO - t7.3O
Fredag 11.OO - 19.OO
Lørdag IO.OO - 14.OO



Semi-skala svævefly fra S2G

ry

lr'
&*':"

ASG29. SV=4335 rnm
ASH26 SV=3COC mm
ASW28 SV=34CC mm
ASW28 SV=4200 mm.

L=172O mm
L=1200 mm
L=1480 mm
L=172O mm

kr. 4.200,00
kr. 2.100,00
kr. 2.700.00
kr. 3.200.00

"æÆ#l\
Cyclon motorer. kan direkte erstatte
brændstofm otorer:
Cyclon 30.svarer til 5 ccm. 25l35A,
Vægt; 150 g. kr.610,00
Cyclon 40.svarer til 7,5 ccm, 30/4SA,
Vægt: 175 g. kr. T2S.00
Cyclon 60,svarer til 10 ccm, 30/454,
Vægt: 235 g. kr.9SS.O0

Cyclon Elite motorer, med gear:
Elite mini:789,300/450W. kr. 11 25,00
Elite 10:2009, 600/1000W: kr. 1550.00
Elite 18:2509,1 000/1 500W:kr 1 800,00

ACT 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 hold: kr. 410.00
DSL-6: 6k, 12 g, >12OO
Med diversity og datalogger funktion
Pris: kr. 475,00
SmartSCAN: 8k, 30 g, Dobb.super,
Synth. modtager u/krystal kr. 510,00

Brændstofmoto rer fra MVVS

Denne serie methanol motorer fra MVVS 6,5. 1.25 HK:
MVVS, udmærker sig ved, at være MVVS 7,5. j,44HK.
designet til 0% eller 5olo Nitro, derved MVVS 8,0: 1.54 HK.
er brændstof billigt, og motoren får MVVS 10,0: 1 .77 HK.
længere levetid. Desuden kan udstød- MVVS 12,7: 2,25 HK.
ningen vendes båden til siden og bagud. MVVS 15,O.2,45 HK.

kr. 570,00
kr 600.00
kr. 675,00
kr. 825,00
kr. 915.00

kr. 1080,00

Benzin molorerne fra MVVS giver hø.1
ydelse ved lav vægt. alle modellerne
bljver nu leveret med et helt nyt elek-
tronisk taendingssystem. For en lille
merpris medfølger komplet udstødning.
Bemærk at MVVS 45 Mg er fremstillet
delvis i magnesium, for lav vægt.

MVVS 26: 3,8 HK, 940 g:kr. 2825.00
MVVS 38: 4,2 HK. kr. 2960,00
|\4VVS 45 N,{g: 5,2 HK: kr 4765,00
MVVS 58: 6,8 HK: kr. 4850 0O

www.planemania.dk
Ttf: 8750 9170

Nye helikoptere er på uei,
nogen af dem er allerede på lager:
1 . Jason Krause & Todd Bennett's nye konstruktron Synergy NgO 3D helikopter kr. z7gs,-
2. Hirobo's nye EL-helikopter Lepton EX kr 3595,-

3. T-REX 600CF fra kr. 3195,-

GciCen Edition ''Raptor 50 &3A fra kr 3295,-
T-B:X 450SF ny version kt 3195,-
Cg ,kke at forglemme Scorpion 3D version fra kr. 14995,-
A.ie fiodeilerne 0g priserne kan ses på vores hjernmeside fra '1,6.06

T-REX 450 SE

lncl. llørsteløs rnortor 3550KV og 35A regulator

T-REX,l50 XL\*
lncl, børsteløs mortor 3550KV og 25A regulator

Kr 3195,-

Kr. 1595,-

(
r-----Nr::-N,-----',

Vi har selvfølgelig gode glasfiber- & carbon
rotorblade til alle typer
helikoptere fra flere forskellige fabrikanter,
F.eks. disse flotter carbon
r0:orll ade fra Bladsmeden i Tyskland.

ROTORDISC'EN
Amlundvej 4, Lindebal e Skov . 2321 Gadbjerg .Tlf Z5BB 5454 / Far: 7588 5495
F qair:.O,0r0SCøtettrhCi, -'l r^".. 0r..c
Telefontidr lvafdag 09 00 19 00-Trsdag 09 00-15 00 . 0nsrlag lukket
Tors0ag 09 00 1 5 00 Fredag 09.00-l 4 00

www, rotord isc- rc- hel icopte r. dk

-€!l't" 
'*

" 
*-



RC.NETBUTIK
l{E-262
Schwalbe
Den første
2 rlotors
fia Flying
Styro Kit
til 2 Micro t-ans. Spændv, 1 J0 crn.
Pris 1.090,-

Blue Bird servoer
3068E}, 6_e. l,l Kg/cn. 0.10s. lrl;l: I i(,.-
380MG. 159.3.6 Kg crn. (l.lr.. r:::;,lr: l.'lrt.-
62lBB, 41g. 6.4 Kg/cm. 0.1-rs. \l.t:r ll0.-
631BB.43g.5,0 Ksicnr. 0.i(l :. ]ri;-jer l5{J.-
63lMG^ 43g.5.0 K,g cm. {r.,(t:. r!rciill!:r 170.-

Børsteløse motorer
SN-2406-32. -11g. -ifitt,1 s:.:ir:k rræk 140,-
SN-2408-21. 5(l-g. f.i(t,r sretisktræk 100.-
SN-2.+10-9.60:r. ri61r_i si.riisk rræk 120.-
BL\l-ll0S 1(|. -r(r.. <i11,- statisk t1æk 270,-
BL\l-ll 1l 16. lig. -9t)g srarisk rræk 320.-
AXI ll()\ -ri Silicr. -{6,q 330,-
Hrcker-{l{r-il\L. E-lg. lilledianieter 580.-

Borstelose regulatorer
S\- I ()-\. i f)Amp. BEC, I 0 gram 200,-
S\- I 5A. l5Amp. BEC. 20 gram 200.-
S\-15.\.25Amp. BEC. 23 grar.n 240,-
S\-i0A. 30Amp, BEC, max 4 LiPo 270,-
S\-50A. 50Amp. Opto. max 7 LiPo 350,-
S\-70A. 70Amp. Opto. rnar 7 LiPo 450,-

Se rrangc flere ELtodcller og udstyr på:

www.rc-netbutik.dk
Varer kan afltentes i Hørsholn.r efter aftale.

SCX 7:32 røcerbøner

TOGSTOP Abningstider:
Tirsdag - onsdag 12 - 17
Fredag 12-18
Eller efter aftale
Tlt. 97711007 mail@togstop.dk

RC:
.Flg
.Biler
.Både

Modeltog
Pløstbgggesæt

model og hobby
Nygade 17
79OO Nykøbing Mors

S. lrlif. HOBBY

v/Svend Wirenfeldt
Viborgvej 250, Svenstrup
8450 Hammel
Tlf. 40 37 27 73 Fax 86 96 97 31
www.swhobby.dk
E-mail : inf o@swhobby.dk

Nu faste åbningstider i butikken.
Man.-Ons.-Tors. 16.00 - 19.00
Fre. 13.00 - 17.00

Herudover kan der også åbnes efter
forudgående telefonisk aftale.

Altid gode tilbud - se hjemmesiden.

Forhandler bl.a. produkter fra Graupner, Multiplex, Hitec, Jamara, Kavan, Silver Star
Models, CA Models, Oracover, Robbe, Futaba, CEN, FG og Traxxas m.fl.

60 Modclflyvenyt -1-2006
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ZK-2 ogZT-2 er to af markedets hurtigste biler
i skalaen 1:18. Størrelsen 1:18 passer perfekt
til indendørs og udendørs kørse1. Bilerne er
tilstrækkelige store for at give en god præstation
og er tilstrækkelige små så de kan anvendes på
små arealer.
Udstyr: individuel fjederrang, 4 stk. rigtige olie
støddæmpere, differentiale, m.m

Pris niueau ZK-2: ca. 1.449,00
Pris niueau ZT-2: ca. 1.399,00

c Back funktion via den 3. kanall
r 2 trins gear med høj og 1av gearingl

o Leveres med 3 kanals senderl
r B stk. oliestøddæmpere!
. Store hjul (170 mm) for maksimal
effektJ
o Aluminiumschassis!
e Motor med dobbelt startsystem;
strapstart og mulighed for at starte
med l2V starter (elektrisk starter

er ikke inkluderetJ
.Vælg mellem orange eller blåt karos-

set'il
! Stort udvalg af tilbehør, så du kan gøre din MTA-4

mere personligl
Pris niueau: ca 4.699.-

Thunder Tiger 2006 Kata[og
Nu er Thunder Tigers 2006 katalog tilgængt-iig pa
svensk i din butik.
De 244 sider indeholder radiosqn'ede biler. \lC,
Både, fly, helikoptere, motorer og en mængde
tilbehør.
Råd og tips om hvordan du kan komme i gang med
RC finder du også her. Besøg din hobbyburik og
spørg efter Thunder Tiger's 2006 katalog og hånd-

bog allerede i dag. Du kan også
bestille kataloget direkte hos os.
Send dit navn og adresse
sammen med 50 kr. så
kommer kataloget direkte
hjem i din postkasse.
Kataloget har svensk
tekst.
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RC-Unionen

Rugmarken 80

8520 Lystrup

Blad nr.46083

MAGASINPOST

.s--Xo#
-å.

Karo Air 3-1095
3 kanals kr. 1 .195,-
kompl et sæt m e d fjernsty ri n gsa nl æg

P P 
DANMARK

Karo Air 2-845 Dragonfly
2 kanals kr.795,'

- komplet sæt med fjernstyringsanlæg

/1

5H-21 i i brl 5H-12 Slide Carb. til bil 5H-32 Marine til båd

Kvalitets servoer fra Blue Bird, Taiwan
BMS-306 Micro Servo, str.22 x 10 x 23, speed 4.8V - 0,11 sec/60 , 69

BMS-371 Micro Servo, slt.24 x 11 x 24, speed 4.8V - 0,12 sec/60 , 89

BMS-380 Micro Servo, str,29.5 x 13 x26, speed 4.8V - 0,13 sed60 , 139

BIVS-3BOMG Micro Servo, str.29.5 x 13 x26, speed 4.8V - 0,15 sec/60 , 159, BB

BM5-620 High Torque, str.40.5 x 20 x41 , speed 4.8V - 0,15 sed60 , 459, BB

BMS-620MG High Torque, str.40.5 x 20 x41 , speed 4.8V - 0,15 sed60, 519, BB

BMS-621 High Speed, str.4O.5 x 20 x 41,speed 4,BV- 0,13 sed60, 419, BB

BMS-705 HighTorque, str. 42 x 21 .5 x 22, speed 4.BV - 0,1 8 sed60 ,28 g, BB

BN/S-706 High Speed, str. 42 x 21.5 x22,speed 4.BV - 0,13 sed60,26 g, BB

SDC-05AB, Speed Control, 5A, m.B, 4-8 celler

SDC-10A8, Speed Control, 10A, m.B. 4-8 celler

SDC-45AB, 5peed Control, 45A, m.B. 6-10 celler

Alle speed control med 1 A BEC

South Herts Models
Absolut den bedste qlødestrømsregulator til permanent glødestrøm kr' 398,-

Stor
motorprogram
fra 5H
Til bil, båd, fly m.m.

5H-21 Competliior lil b

Karo l\ir
Karo Air 3 kanals fjernstyringsanlæg Komplet sæt -

Karo Air standard servo

Karo Air mini servo

Komplet malespraysortiment fra
Komplet malespraysortiment fra Ghiant
RC Styro:

RC Colours:
RC Car:

TiI EPS

Til plastic

Til polycarbonat

kr. 598,-
kr. 88,-
kr. '158,-

Ghiant

kr. 58,-

kr. 398,-
kr. 598,-

Pris pr dåse (til alt og i alle farver)

Hobby Træ
Blue Phoenix, 2 m.svæver, godt begynder træbyggesæt,
2 kanals

Lindy 25, Godt begynder træbyggesæt, 3-4 kanals

Walkera R/C Helicopter
Komplet helikopter incl. fjernstyring, lader, batteri, interface kabel og computer

simulator program til mange helikopter og fly modellet' 
n r.2,495,_

Great Vigor
1/8 Buggibil
Model: Rex-x, topkvalitet, med T6 alu chassi, kuglelejel aludæmper, ståltand-

hjul, krængningsstabilisator, high performance pipe, aluhjulophæng
kr. 2.585,-

eller incl. SH-21 Motor med slidekaburator og bagududstødning:
kr.3.685,-

Auto & Surf A/S
Jollen2.5893Hemmet

Tlf.75 28 04 55 . Fax 75 28 05 O0

wwwautoogsurf.dk . mail@autoogsurf.dk
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