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t2

30 år

Steen Larsen har mcd sinc RC-unionsbriller kigget i de gamle bladc

Hårdt arbejde betaler sig

1.4

Silkeborg El- & Sr'æv tejrer 10 års jubilæum med denne herlige beretning
om hvordan nogle ildsjæles arbejde kan føre til mange timeres flyveglæde

...

Mit livs drøm!

16

John Gøth skrivcr om Carls Henrik Mllumsens Fiesler F1 156 Storch

Fotokonkurrence

17

Du kan stadig nå at veere med. Deadline 20. oktober. Læs mere her.

Heinkel he-162
Forsiclcbilledet er ftigvan I Ianst,ns billcclt'ai lranr
selv og lrans \\bnclcr. Læs nrc:rc sicle 32

"

S

alamandel'

18

Lars Pilegaard har set på en elekkisk fanmodel i parkklassen og skeler samtid
forbilledets historie - det er der kommet en meget laesevaerdig artikel ud af!

til

Modtager ABC

20

I'Ians Dahl Christensen har overcat Klaus Westerteichers lille hæftc om modtagere
for såvel begyndere som eksperter. Her kommer første afsnit.

Min model

23

Finn \forten:en pralsentcrl-r sin Giles 202, som han længc har.de i flysimulatoren
inCen iran k:btu'clcn.

Min model
Henrik Hammer har sendt os et par linier

24
on-r

Boing PI-17 Siearman

Min model
Modelflyvenyt er dit blad. Brug det - og
skriv til det og send din artikel, notits eller
lille klubhistorie til en af grenredaktørerne
(ikke til den ansvarshavende redaktør).
Organisationsstof, referater; indbydelser og
[gn. sendes lil de respektive unioners
sekretariater.
Referater der modtages mere end tre måneder efter et arrangements afholdelse, kan ikke forventes bragt i bladet.

En

lille historie

I'apirbilleder sonr sendes sammen med stof

til bladet, vil blive returneret, hvis du oplyser hvem de skal tilbage til. Husk at oplyse
hvem der er fotograf, men undlad at skrive
direkte på billederne.
Digitale billeder sendes på cd-rom. Gem
særskilt (alts.1 ikke lagt incl i en tekstfil) i
TIFF eller JPEG-tbmat i bcdst mulige kvalitet. Billeder fra Intemettet kan bruges.

26

om hvad der kan ske når man surfer på intemettet, skriver Preben V. |ensen

Katana mini

28

Nielsen foriæller om denne lillebror til hans Funtana 1405;
Katana mini - en flyver lige til at tage under armen!
Flemming

S.

Min

Tekster alleveres i elektronisk form. Lav
tckstens opsætning så enkel som muligt *
gerne i et rent tekst-format og uden specielle formaterinp;er med spalter, bokse eller

lign. Sæt aldrig billeder ind i din tekstfil.

25

Peter Høyer Hansen præs€nterer biplanet Wayfarer

model

30

Claus Rcinke præsenterer sin Spad S13

Min
er bladet beskadiget i forsendelsen eller
skifter du adre;se så skal du henvende dig
til din unions sekretariat:RC-unionen: 86 t" 63 19 ma-io kl. 15.3017.30, sekretariatq rc-unionen.dk
FFU: 57 64 33 E8, buchrtaldtttpost2.tele.dk
CLU: 86 91 92 39, ullat(rmodelflyvning.dk
Alle andre skal h!'nvende sig til
Modelfvvenvt 62 24 1l55 kl. l0-1.1
mfn@plakatforla get.dk
Yed eventuel udmeldelse

er det r-igtigt, at du giver t'eske'd til din
unions sekretariat - og ikke bare lader vaere
med at betale det næste kontingent.

model

32

J6gvan Hansen præsenterer sin Wonder.
Og det er ikke så tit at vi har nyt fra Færøeme. Det er også J6gvan Hansen og

Wonder på forsiden af dette nummer.

NM F3B

34

Jan Hansen beretter fra dette stær'ne i
Sønderborg.

VN{ i Skala

36

Steen Rasmussen bringer en begejstret
øienvidne beretning

Fra

Ncirrkøbing
\L,,lllilr rrnvt

5 2(l()(r

I-III-^-.r-^t\lao

lllltlllfltrl

2m DM 2006

38

og Nordisk Postkonkurrence blev afuiklet hos S.M.S.K

Ny grenredaktør

40

søges

\lodel t-1n'envt søger grenr.edaktør

Nyt fra RC-unionen

40

og ila -sekretaliatet og stævrrekalenderen (hvis man kan kalde derr sådan!)

42

Stort og småt
Oln diver-se hobbymessel, Hamburg, Bremen og Bodensee. Om RC-Modeldata, om brug af medlemskort,
en boganmeldelse og om at Iære så længe man lever.

Produktinformation

44

Poui Møller har igen fundet en masse nye ting

46

37.

...

Intemationale Eifelpokal

Leif Nielsen var med og bringer både beretning og resuitater.

Nyt fra Fritflyvningsunionen

47

FFU Kalender

48

Free Flight Days in poitou 2006
Steffen Jensen har sendt os en oplevelsesbereb:ring og et par gode billeder.

50

Salzland Cup 200b
Lars Buch Jensen har fået et særligt forhold tii solsikker ...

52

Eksp6dition og annonceekspedition:
Tidsskri f tet Modetfl yvenyt
Skandhuse 4.5762 V€ster Sk€minge
lostgiro m.7 1610 77
mfn@plakatforlaget.d k

Swedish Cup
Lars Bucl.r Jensen var også i Rinkaby i Skårre til Worlcl Cup
konkurrence ... Læs her hvordarr det gikl

54

Tll:622412 55
(i alm. kontortid)

Modelflyveklub Randers Fjord?
Arild Larsen har besøgt en klub, der er så lille

Annoneemateriale skal
være os i hænde 6 uger
før udgivelsesdato.

at den

endnu ikke er en klub.

55

Oplysninger og meninger
fremsat i Modelflr venvt -tar
tbr forfatterens egen regni^g
og dækker ilke nodvendigvis redak-
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I/VIONICI
+1rif,llt

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

Great Planes Curtrss P-6E ARF.
Spændv. 1930mm.
Motor 10-15 2Tl 15-20 4L

Facinatlon 50 ARE Spændv.1550mm.
Motor40-52 2T I 52-70 4T............1195,-

.....

Lucky Star ARF. Træner. Spændv.

Motor 40-522r I 52-70

1

650mrn.
. . . 695,-

4T......,, ..

Eleclric Power Lithium
3,7V2200mah

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

3,7V 1000mah 20/30C.................65., ....85,3,7V 1300mah 20l30C. , .... ,
.. ... .....112,3,7V 1700mah 20i30C.
..........300,1 1,1V 2200mah 8/15C.
11.1V 5400mah 8/15C, .... . .... . . ... .895,14.8V5400mah8/15C.............. 1.195,'1.1V 2200rnah 12118C. . ., . . . . . . . . . . , 395,1
11,1V4400mah 12/18C,.,....,,...,..865,'11,1V6600mah 12118C............. 1.050,-

.....
.....

Great Planes Siearman ARF.
Spændv.1815mm.
Motor 15-20 2/4T.
Quick Field Charger. 2 ladeudgange.
1-3 LiPo eller4-8 Nimh... .. . .... . ,

EGDE 540 ARF EP komplet
..

.4295,.

1595,-

m, anlæ9, Spændvidde 930mm

....495,-

.....

11,1V2200mah20/30C,,,.........,..430,11,1v4400mah 20/30C. .... . ..... ....865,14,8v2200mah 20/30C. .... , , .... , ...595,14,8V4400mah

20/30C.............

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

1.190,1.750,-

Thunder Power Lithium
11,1V6000mah
14,8V6000mah
18,5V 6000mah

12/18C.............
12118C.,..........,
12118C.............

1.700,2.150,-

2.7æ,-

Electric Power børsteløse reguleringer

Great Pianes Venus 40 ARE Spændv. 1400mm.
l,lotor 40-52 2f I 52-70 4T,. .... . ..... 1895,-

Dago Red [.4ustang ARF. Spændv.
1650mm. [,4otor 10 2I / 15 4L .. . . . . , .1295,-

M ni Mustang

ARI Spændv. 850mm.

Motorel.,.

.......495,-

5ampere, 2-3 LiPo, BEC..............175,10ampere2-3LiPo, BEC. ......,....,210,60 ampere 3-6 LiPo, BEC 2-4 LiPo. . . . , .540,80 ampere 3-6 LiPo, BEC 2-4 1iPo......680,-

Land på det bedste tilhud
Det kan være svært at bevare overblikket
når man kikker efter gode tilbud i fagblade
og på nettet.
- så husk at de allervarmeste nyheder og
de allerbedste tilbud finder du ved at lande

i Ringsted.
Vi har "landingsbane" tilden firhjulede
lige uden for butikken og mere end 12.000
varenumre, så læg flyverbrillerne
og kik ind og få en snak
og et godt tilbud,

e
ry'æffi.

* =*.+4.

hobby--cs,i]Ltg"L,,"
Søgade 26 . Ringsted .Telefon 57 67 30 92

www.hobby-centret,dk

GODT NYT FRA

I#\/IONICI

BEGYNDERTILBUD
DEN RIGTIGE START
f:' ce: son med stor interesse og omhygge'Eheo se,v bygger sin model, så han
-

g"o
PIPER CUB J-3, 1555 mn,
PIPER CUB J.3,

8&5,.
1.145,1.895,-

PIPER CUB J-3.

2.350,-

ELECTRI CUB

695,1.195,.

PIPER CUB

J.3. 1945

1

Tilbud incl, EL

kender hver en pind i modellen, Det er vigtigt
at man væ ger et byggesæt af høj kvalitet og
med en ordentlig vejledning til, for at opnå et
godt resultat - at spare måske 200,- kr. på et
byggesæt af en dårlig kvalilet, kan resultere i
mange ærgelser og i at man kommer skævt
ind på hobbyen. Vort bud på en god begyndermodel kunne være en PT40 Trainer fra
Great Planes, der flere gange er kåret med
årets bedste byggesæt.

spv

.1400

Lancair ARF 2030 mm for 1 0-1 5 cc
mm, 10-15 cc

{>ELECTRO STFEAK ARF
Modellen er med glasliberkrop og færdigbeklædte vinger og der er motor, propel og

EtrTRA 3OOS WAGSTAFF 1/4 SC

ARFfor25-45cc

m0t0r..........,...

EXIRA 3005, 1470

mm

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

fartregulatormed i sættet.......... 1,æ5,pris incl.3 stk. CS12 micro servoer . 1.795,-

.

startpakke

.

EXIRA 3005, 1680 mm . ,
EtrIRA3005, 1470 mm ARF......,,..
EXIRA 3005, 1880 mm ARE
20-30 cc
3,995,EXIRA300Ll/3 scala, 2530 mm TILBUD 3.395,-

U.CANDO 3D ARF
Spv, 1650 mm, 10-15
Spv. 1450 mm, 5-12

cc..............

cc.... ....

..

....

1.995,1.595,-

RC-anlæ9,

NYHED....

EN GOD
-

hvis man ikke
og gerne vil i luften

\4

i

L4Kll være et godt valg.

storrelse, 1520 mm,

SIREN HOILINER, ARF m/ carbon fiber krop,

spv: 2000nrm, RG15 profil.

vingeprofil, der giver den
gode flyveegenskaber,

Model en er klargjort t I mont. ai servoer
og

motorgrel........,....... TILBUD

SPlRlTEL|TE2000 mm

.........

SPIRIT 2000 mm
SPIRIT 2000 mm ARF lærdigmodel .
SPIBIT 100, 2520 mm ,

SPIRITELITEGFK, ARF

6

.

..... -.. -..

gnadel

1395,.

Fæld

698,-

AVISTAR40ARE 1520mm...... kr. 995,Leveres m. SuperTiger 45 motor kr, 1.645,Alternativ med OS46LAlil....... kr. 1.795,Pris med komplet stanpakke hvor ALT er med:
Super Tiger 45 motor, l\,4ultiplex Picoline

548,1.195,940,1.260,-

Vi kan

Tigre
Tigre
Tigre
Tjgre
Tigre
Tigre
Tigre
Tigre
Tigre
Tigre
$uper Tigre

Iadersamt glowdriver,..,....,. kr. 3.395,Alternativ med med n!.t Futaba 6EXA
computeranlæg-anlæs . .. . .. ..
kr.3.595,-

.

EN GOD START MED EL

Im..,....

34, m/ dæmper
G 20/23, m/ dæmper
G 3250, u/ dæmper
G 4500, u/ dæmper
G 51, m/ dæmper
GS 40, m/ dæmper
GS 45, m/ dæmper
G 61 K, m/ dæmper
G 61 ABC, m/ dæmper
S 75 K, rn/ dæmper
S 90 K, m/ dæmper

1.840,00

735,00
620,00
670,00
835,00
970,00
939,00
989,00

- Spørg Avionic til råds, hvis du
Du vil hos os altid få et godt tili

485,-

FUTABA

- MULTIPLEX -

Der folger dansk vejledning med ttl d?
85,&5,.
70,.
185,.

SPECTRA ARF er en 2

Tn

b;ggel) sotn vl' væ'e:'r

e'syæ,er r'æ'c

cai

i-

- I l---:: .",'---

i-

300 -

ISMS-H0BBY.DKI

14

.

.

130,-

12V.t200nahSC ,........

53,-

1.2V

25,-

.
........
,

18,12,-

Abningstiden

.

.

4440Mørkøu Tlf.86 94 60 88
Fax 86 94 60 98
www.avionic.dk
www.sms-hobby.dk Vi forhandler og'så el-fty
Nørreled

....,

2000rah M. MM 10A . . . . . . . . .
1,2V1200mah2/3A, MM25A
1,2V i5Omah AM, MM 7,5A . . . . . . . .

1075,-

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

2V',240nah2134.

8.;V1200mah2/3A. .,.....150,96V1200mah2i34. .,...., 170,-

a^

-:- - 2 ---":

1075,-

FøRENDE!
7

::.
.: -.-'--:,t-;-- - SI

1.æ5..

4J,-

kober hos AVIONIC

INTELLECT NIMH AKKUER,

c9i.-::-:::

150,-

lf\VrONrCl

596,00
1.255,00
1.505,00

FJERNSryR/NGS

SLINGER ARE spv. 1200 mm. incl. speed
400 m/ propel. Vrngen er lavet af EPS og

EPPskum beirukkelmedf

Super
Super
Super
Super
Super
Supei
Super
Super
Super
Super

Tigre

RC-anlæg opladelige accuer,

og el-tilbehør...

Begyndermodeller:

SUFmuool*

\:r-,?"
'G

Easy Star

\€

Sniper F3Ai, spv.76 cm leveres malet. 395,-

Vægt ca. 1559, til 2 x 360HD Li-Po,
Sniperen vandt det Tyske mesterskab
F3Ai B-program (in-door),
lvlodel + POT 30W + TMM12
Se videofilm på www.el-fly.dk

Uzi X, lille kunstflyver, spv. 59

regl,

cn

595-

Vægt ca, 1809. Til 2 Li-Po celler

i

o

MiniMag

Easy Star, spv, 137 cm model i EPP skum
(læs meget holdbar)m. motor/propel 495,Startsæt 1, komplet(MC-12 sender) 2695.Super Zoom, 3D. spv, 100 cm tliaUo ggs,Startsæt består al: l\ilodel, servoer, regulaior,
i i 3 x Li-Po 125012250. Flyvevægt ca. 4309
motor, propel, 2lader 121220Y, akku, sender,

995,-

modtager og krystaller. (Lim købes separat)

101cm

495,MiniMag, lille trainer, spv,
2006 NYHED ca, 5809. Kan tunes med

børsteløsmotorsæt(motor+regl.) 655,Startsæt 1, komplet (MC-12 sender) 2695,(indeholder det samme som til en Easystar)
Rock. kunstilyver 3D. sp.'. 83 crn
Shock-Flyer, spv, 80 cm. leveres malet 295,-

Vægt ca. '1909 Til 2 Li.Po ceiler

Vægt 180-2109, Til 2-3 xli-Po. Fås som:
Edge 540T, Extrema 3305 og Super Star.
Motor Micro REX 220-13 + JES 12
585,-

Super ZOOl.l XXL. spv 150

Micro

\ r*'*'.
o'

Cessna

Blade

Blade

Micro Blade, spv.60 cm, ca, 1209
Model + HCS 40W/2 + TMM 12 regl.
Blade, spv. 85 cm, ca 1909

i/emesis

895,-

Tll 3 x Li-Po. Vægt ca. 15509. l,4ed
aftagelig vinger monterei på ALU-ror.

E.

y-nar--=-;

cm

3355,Starlsæt 2, (MC-12 sender)
Kan eftermonteres med børsteløs motor
350,REX220-1800, 319. Der bruges 2
BL-X-22-1 I er en REX220-1 800 fra llyware.

295,-

å

850,365,-

Cessna, spv, 78 cm med motor
295,Modellen er meget velegnet til begynder.
Nemesis, spv, 84 cm,

Nem at flyve:

190-2109 340,E, 585,-

Maxi Swift, spv 140 cm, til sp.
eller børsieløs molor.

l,4otor l,licro REX 220-13 + JES 12

Hornet X-FP

600

750,-

YAK54

cm
YAK54, spv, 84 cm
F3A, spv 84

340.-

Easy Glider Electric, spv. 200

340.-

{>\=.-z<.---?'

cm

Stinger 3

Sl,ng:r

regl.

Stinger 6

3 rotor dia. 75 cm. CP

\____
-*=å\

EasyFly 2 (2006)
Begge simulatorer

er med fotorealisti-

cm

675,550,-

!

*^Å". n *;*
Magister

Space scooter

Magister, spv. 163 cm 2.3 kg

850,-

Børsteløs motorsæt fra

1180,-

ÅrÅ

Space scooter, spv. 83 cm

.v'

_

cr

Logo 10 el-heiikopt:r. ro:ord 115
EasyFly 2 med CD og styrepult (USB) 750,- Logo 14 Carbon. el-he;r ro:. 125 cm
AeroFly Prof. Deluxe, CD +USB kabel 1350,- Logo 24 Bionic Carbon rot. 15C
AeroFly P Deluxe, CD +styrep. (USB) 1725,. Vi lagerforer reservedele til Hornei og

crn

AcrcMaster

FUnJET

I

3D 875.motorsæi'ra 1180,495,cm
825,Borstelos motcrsæ: ira

AcroMaster. spv. 109 cm kunsti

2195.'

5C95'

tt'
-:--.'ta'*?

\-

ske billeder.
595,.

cm

2006 Nyheder:

rctor dia, 90 cm, CP

NYH ED

kabel

t\320,Swift ll, Airbrush, spv. B0
til Li-Po/KAN1050. Flyvevægt ca. 3009
Lagerføres i disse 3 bemalinger.
Der medfølger motormontering, uden motor
585,'
Børsteløs motor + JES 12 Eco

E,

EasyFly 2 med CD og USB

Easy Glider, spv.200

Hornet X-3D, rotordia 59 cm TILBUD 1050,X-3D er med mange tuningsdele.

Motor Micro REX 220-13 + JES '12
585,Alle ovennævnte modeller er iialet.
Alle shockllyer har kul{orkani c:r :crb:Cre
deres holdbarhed væsentll g.

\:4'
\

Hornet X-3D

Velegnet til begynder. (ARF = fabrikssamlet)
Hornet X-FP, rotordia 49 cm TILBUD 795,F3A

4
---'"
,;:eL
;
-ø-4!-'
:f
695,Twinstar ll, spv, 142 cm, EPP

*

55-05.'

FUNLINER, spv 150 cm (m, motorer)
Understel med drejebarl næsehjul

Logo.

l.1ed kulfiberforstærket hovedbjælke.

750,- Borstelos AXi
240.- FunJET. spv 79

NYHED

:tt
il

AXi 22M
AXi 2212/xx AXi 2208/ bagm.
AXi motorer. in-door
AXi 22C;5.i 219 2-3 Li-Po
475,-

AXi 22C3 3i -11g. 2-3 Li-Po
AXi 22c8 2å -11 g 2 Li-Po

t4l7 - ÅXi 221- i2 i0 g.2-3
t4L. ÅX 221- 16 i0 g.2-3

Model + motor + regl (450w)(SET)

Vægt ca. 990-

1

1

009 l Super let

!

580,.
630,.

*h1'""t"_å NYHEDER FRA JETI
Piper Cub

11x5.5

680,.

Super Chipmunk

Piper Cub. spv 118 cm.

7009

YJ

.

Model+motor+regl.
Super Chipmunk, spv 96 cm. 60Cg

SP/l,/ 33. 44,55 og

Model+motor+regl.

Jeti
Jeti
Jeti
Jeti
Jeti
Jeti

Model+motor+regl.

YAK54

kunstf./3D

YAK54 + Motor 24020-14 +

SPIN 33 BEC, 2-5

SPIN 77 og 99

Li-Po,309
Li-Po,40g

650,-

80Aregl.

'1550.-

3095.-

P#s&#ffi

220.3 220.6

Mustang P51D, spv 120
P51 D + Motor 23025-08 + 50A

MicroREX 220i3-3200, '129, 1-2 Li-Po 410,MicroREX 220i6 -1600, 219, 2-3 Li-Po 350,MicroREX 220/6 -2000, 219, 2 Li-Po 350,MicroREX 220112-1300, 319, 2-3 Li-Po 350,-

cm

1575,-

regl,

2795,-

>€ E*
Accipiter

Jupiter, spv. 140cm.2,2k9 (8
El:24020 + Titan 80 + nav til

ccm)

1080,-

4S/5S

1545,.

å

Mere inlo og llere molor se www.el-fly.dk

,#$
HP-22205-xx.29g til 2-3 Li-Po
HP-22209-xx.42g til 2-3 Li'Po
NP-72213-xx.53g til 2-3 Li-Po

r'*'>__e,

Ttan 10 P 10A

-:?

' lt-:

.f

-r^F

Thunderbolt P47, spv 164 cm(10 ccnr :335med optrækkelig understei I
El: Motor 24035 + Titan g0 Acro rES 2551 .

K

:^

I

HP.21015
rl
il

::

--__.:

-1r

1Cg

Tucano 40

åa,#
HP.Emeter

.,:-: : l^
-''
'i:J
-,

i:r-23325-:

'

i-i.Po
Li-Po
Li-Po
Li-Po
Li-Po

i

100A

680,-

49
69
99

1125.-

675,-

NYHED
995,-

cm

'1195,-

Til 10-15 ccm motor. Vægi ca. 35009

Alle modeller er ARF og leveres
færdigbeklædt

2 stk. kan kobles
LaAlod.t 6s+ .

'

110.-

14s,180,-

185,-

KoKAM Lithium Polymer pakker u/slik

435,-

2 x 360HD, 350mAh (7.0A) 249

170,-

2 x 6405HD, 640mAh (9.64)

175,-

285,-

3 x 640SHD. 640mAh (9.64)

260,-

190,-

Ncm, 89, 0.17s

HS-56251.'1G

Digi 79 Ncm

HS-5915i.1G

Sigi

110

\c-

iålet *

balancerstik

125.-

HS-56H8 servo. 12 Ncm, 129
HS-65H8 servo, 18 Ncm, 119
HS-81servo, 26 Ncm. 169, 0.11s
HS-8588 servo, 30 Ncm, 1 99, 0, 6s
HS-22588 servo, 38 Ncm, 279
HS-3'l'1 servo. 30 Ncm. 439
HS"325HB servo. 30 Ncm, 439

1

meo

150,-

125,-

1

Se altid aktuelle priser og
udvalg på www.el-f ly.dk

110,-

4irec

35s
399
2 x 740SHD,730mAh (14.64) 499
3 x 7405HD, 730mAh (14.64) 709
3 x 910SHD,910mAh (13.54) 799

230,340,315,-

3 x 2000SHD,2000mAh (304)

1309
1689

460,-

3 x 3200SHD,3200mAh (644)

2889

895,-

3 x 1500SHD, 1500mAh (304)

410,'

190,-

Følgende er på TILBUD, begrænset parli.
145,3 x 4800SHD.4800mAh (964) 3929 1195,210,5 x 4800SHD.4800mAh (96A) 6549 1995,190,95.-

125

HYPERION

-

6Cg

650-

5åg

:

Hyperion Lithium Polymer pakker u/stik
I

:

lr'i:

sammen. TS-125
kan balanceres.

LBA6 balancer 2-5S Li-Po, 64 (kendte) 265,-

LBAl0net 65, 2-6S(2=7-125) 104(ny) 315,Løse stik til akkuer kobes separat.
Anvendes sammen med alle Computerlader.

2 x 300vx. 300mAh (6A) 209

a--

3 x 300vx, 300mAh (64) 299

ffi

tt€,

Jeti 4k MPD modtager, 69 (iPD)
Jeti 5k MPD modtager, 8g (iPD)
900,Jeti 7k MPD modtager, 159 (iPD)
975,Jeti krystal til Jeti modtager

an'rendes scm sen,otester. Den er smart.

cm

99
139

85.-

330,-

830,-

Kan prog:':rnrere regulatore fra Hyperion og

Tucano 40, kunstflyver, spv. 156
6.5-7,5 ccm motor, Vægt ca, 28009

85.-

69
89
'109
C577 servo.50 Ncm,409
C5077 BB servo, 50 Ncm, 429
DS 361 30 Ncm, 189
DS 8077 Digi, 36 Ncm,39g
DS 8081 Digi, 50 Ncm, 419
DS 5391 Digi,50 Ncm.469
HS-55 servo,

udg.

85,-

C1041 BB 7 Ncm,
C261 servo, 14 Ncm,
C2081 BB servo,15 Ncm,

750.-

Spænorng. Crndrejninger, Udregner Watt.

Extra 3305

Extra 3305, kunstfl,, spv. 162

D37 servo,4 Ncm.

trÆ

1375,lSL6-330d 5.5A, 1-30 celler, 2
lSL6-530d 6.0A, 1-30 celler, 2 udg. 2395,lSL6-636+ 8.0A, 1-36 celler,2 udg. 2995,Kob din lader der hvor du også ønsker at
få vejledning og service.

MULTIPLEX

ra^

8-g ir 2-i
l"rp-Z.i020-vr 2Eig t,l 3-5
YAK54
figer Moth 40
H?-2.i325-xr 3569 t I 5-7
YAK54, spv, 160 cm, 3.6k9 (15 ccm) 1250.
HP.2.1035-" .1^169 tl 6-10
El: 24035 + Titan 90 Acro (8S)
2550.HP-24015-rx 553g iil 8-10
Tigermoth 40. spv. 144 cm 2.7k9
tz)u.H?-Em:ier nåler: Strom op til

ffi€

STORT UDVALG I KVALITETSSERVOER TIL LAVE PRISER

1

HP.22205

- -*_.-,-rf|-

\r

220.12 TMMT TMM12

TMlvl easy 7 (74, 69)
TMlt4 easy 12 (12A, 109)
Med simpel programering via gaspind.

Accipiler, spv. 161 cm.3.8kg (15 ccm) 1595,El: Motor 24035 + Titan 90 Acro (8S) 2550,-

-*

Cockpit SX Comp.sendersæt m Synth 1950,EVO 7 Computersend. set m HF Tjlb.2595,EVO 7 Computersender m Synth lllb.2595,EVO I / EVO 12 Compulersend se hj, siden

daia)

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

Jupiter

v

Li-Po

SPIN 44BEC,2-6
795,XS-6G Blue, 13 Ncm.
SPIN 66 BEC, 2-6 Li-Po.70g 1045,XT-MicroBlue. 10Ncm,
SPIN 77 0PTO,4-12 Li-Po, 1059 Ring!
MS-X2 (lQ-l10)servo. 7 Ncm,
SPIN 99 OPTO,4-12 Li-Po, 1059 1895,MS-X3 (lQ-140)servo, 16 Ncm.
Program-box ( + til se
225,Sr,ritching BEC = 45, 5S og 65 på BEC !!!
Graupner

Super Chipmunk. spv 160 cm 3 kg

YAK54. spv 138 cm,

66

;:e
rifi)-*-

X-PEAK3plus5A, 1-14c,'1-5Li-Po 550,7 A, 1-14c, 1 -5
550.I ntelli-speed,

$--ll-,.
i*..,

AX, 281.1 12. '1069 3 Li-Po,

5A og op til 5 Li-Po
X-PEAK 220 AC'DC. 1-14c. 'l-5 Li-Po 750,.

1285,-

MX-16s Computersendersæl m/Synth 2195,MC-19 Computersender m,HF modul 2595,MC-22 Computersender los m, akku 4495,-

Li-Po

2E2C 10.'1519. 10ct3Li,

MX-1 2 Computersender sæt

795,-

475,.

AXi motorer. outdoor
AX 28C8 24 789.3 Li-Po,10x5

)X

akku

MX-12 Computersender los m.

MX-'16s Computersender. los m/Synth 1725,-

Li-Po

10x5

@Fr

475,-

AXi molorer. parkllyer - NYHEDER
Sukhoi SU-31, spv. '120 cm
CAP 232, spv, 120 cm

Ny X-PEAK der
kører på 220V og
1 2Volt. Lader op til

999
1369
3 x 2100c1,2100mAh (334) 1 9g
3 x 3700vx, 3700mAh (744) 2879
3 x 1200vx, 1200mAh (2aA)
3 x 1800vx, 1800mAh (364)

Fra 25 til 55 3700vx, 3700mAh (744)

285,-

Fra 25 til 65 4350vx, 4350mAh (874)

285,-

Fra 25 til 65 5000vx, 5000mAh (1 00A)
Se alle de nye typer pa www.el-f iy.dk

350,bu,-

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

t f.otz.ic (ikg frt t yi p m
145D, DK-9900 Frederikshavn

Telefontid:
Mandag '13.00-19.00
Tirsdag 13.00-18.00
Onsdag 13.00-'18.00
Torsdag 13.00-16.00 kun ordre
lngen teknisk vejledning

tlf

e

nt

98 43 48 72

Forretningen:
Mandag
Tirsdag

Onsdag

15.30-19.00
15.30-18 00
'15.30-18.00

Torsdag - Fredag lukket
Lørdag efter aftale

350,.
470,-

500,950,-

www.hobby-vt/orld,dk
lndendørsfly

lndendørsfly

Nyheder

Udstyr
Futaba Flight pakke til motormodeller
4 stk. Futaba 53003 seryoer, Futaba R136R 6

kanal modtager, krystal 1600 mah akkupakke,
afbryder med ladestik og forlængerkabel
.. .......... . nu kun kr 1'100GWS Flight pakke til molormodellel
4 stk Gws/Supertec S03 seruoer, cWS I kanal
modiager, krystal, 600 mah akkupakke afbryder
med ladestik og forlæn9erkabel.. nu kun kr 695,-

Nemesis. l\,4odellen for den efarne pilot som vr'
lave indensdørs kunstflyvning Spv 80 cm.
længde75 cm., vægtfra 200 9,. . kun kr 340Pico-Siick. Kom billigt i gang med indendørs
flyvning med denne simple model. Udstyret kan
senere flyttes over i andre flottere modeller. l\,4otor/
gear er med i sættet. Spv. 97 cm, længde 69 cm,
vægt fra 185
........ kun kr 265,-

F3A. Som Nemesis
kun kr 34C Pitts S1-S. Spv. 68 cm, længde 62 cm vægt f ra
1 80 gram
... .. .. .. ... kun kr 45C -

gram,

Pico-Stick med flight pakke... .........kun kr 995,Pico-Stick komplet med 3 kanal Zebra 35 mhz
sender og lader..... .
kun kr 1330 -

iP

4i

PicoJ3. God begyndermodel'iil indendørs f yvning
l\,,lotor/gear er med isættet. Spv 101 cm længde
69 cm vægt fra 210 gram
kun kr 395 Pico-Stick med flight pakke. ... ... . kun kr. 1125,-

::å-

,t

\E

Hype lD. l,4odellen for den effarne pilot som vil
ave ndensdørs kunstflyvning og 3D. [,4odel]en
er med 3 mm depron vlnger med kulfiber kanter
palrmet Spv. 78 cm, længde 81 cm., vægt fra
kun kr. 360 -

GWS Flight pakke til park modeller
seryoer GWS 6 kanal
modtager. krystal, GWS 8A fartregulator, 8.4 volt
650 mah NimH flybatteri . .. . .. ... nu kun kr. 628,2 stk. Supertec 7,5 g

ffi

*r'.;ft

Dillusion. Robust indendørs model I EPP
gummiskum. Spv.79 cm længde 68 cm vægt
fra 280 gram
kun kr. 398.Se fiere varianter på vores hjemmeside under
Flymodeller - Robbe.

GWS Flight pakke til park modeller
3 sik. Supertec 7.5 g seryoer GWS 6 kanal
modtager krystal, GWS 8A fartregulator, 8,4 volt
650 mah NimH flybatteri,. .. ........ nu kun kr 689,-

Himax HC2212-'11A0 børsteløs.
1180 omdrejninger pr. volt, trl 2 eller 3 LFPo
batterlpakke, 74. vægt 30 9ram. Beslag for
monterjng på 5 x 10 mm træpind.. kun kr. 236.-

GWS Flight pakke til indendørs modeller
2 stk. Supertec Pico seryoer. GWS 4 kanal
modtager, krysial, GWS 2A fartregulator, B 4 volt
650 mah N mH flybatteri, .. . .. .. . nu kun kr 730,-

E-tn
E-Pro iartregulator til børsteløse motorer
kun kt 271,kun kr 32'1,-

Pico-Tiger Moth. cod begynJe'T3:: :
indendørs ilyvnt"g i.lesel -a.;..e:, g: :'.,:::.
gear e'ned i sæ:ri: S:. €: ::- :'
=:_j::
vægt fra 215 gram
Krr k- 135 Pico-Stick med fliqht pakke.
kur kr -145 -

4J

GWS fartregulator til alm. motorer.
2/44. til Nicd/Nl[,4h akku.... ... ... ... kun
2/44. til Li-Po akku..
. kun
5/84. til Nicd/Ni[,4h akku .. .. . .. . kun
8/154. t I Nicd/Ni[.4h akku..... ... ... .. kun
8/154. til Li-Po akku
... . kun

GWESC25A

b-\
Slow Stick. God begyndermodel til ndendørs
flyvn ng Kan flyve meget langsom pga. det store
planareal lvlotor/gear er med I sættet Spv 118 cm
længde 95 cm, vægi ira 340 gram, kun kr 270 -

Gør dine indkøb lettere, bestil varer på

Cessna 152. God begyndermodel t I rnder:rfs
flyvning. Spv.78 cm, længde 58 cm væO: r.a ia:
gram, styring på højde/sideror.. kLr kr ::C -

Se vo16 hjemm6ide på internettet,
nu med over 3000 varenumrer og 2500
faruebilleder. De fleste varer er med
beskrivelse og specifikation.
Vi sender som postorder i hele landet.

kr

131,-

kr. 134,-

Se mange flere fartregulatorer pa vores
hjemmeside under Fartregulatorer t I el-mototer.

Outrage 3D. Robust indendørs model med
skala lignende krop. Spv.72 cm, længde 76 cm
vægl fG 274 Wan
.. ..kun kr 365,Se flere varianter på vores hjemmeside under
Flymodeller - Ultrafly

vores hjemmeside og betal med Dankort.

kr. 127 kr. 128 kr. 155,-

Vi sælger kvalitet€anlæg og radioudstyr
fra bl.a. Futaba, Multiplex, craupner, GWS,
Schulze, Hitec, Webra og Simprop.
GWS fartregulator til børsteløse motorer
15A ..... ....
kun kr.235,kun kr. 335,354 ..........
kun kr 420,GWS
2205
2208
2208
2212

motorsæt med fartregulator.
154 reg!lator .
kun kr.
154 regulator
kun kr
25A regulator.
kun kr
25A regulator .
kun kr

med
med
med
med

365
395
475
495

-

Vi har Oanmarks største udvalg i
begyndermodeller og færdigmodeller,
Altid minimum 150 forskellige flymodeller
på lager
Vi har Danmarks længste r€ultatgivende
erfaring i radiostyrede modelfly.

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
Auattrv
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C Pnonucrs

===@'

Hyperions Cap232 25e er et
3D fly på kun 1 .1 kg flyveklart. Pris kr.1 .425,-

)
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www. newheading. com/dk
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CMPro Extra 33OL SOCC ARF
Spændvidde: 1960 mm

Cl,lPro CESSNA 182 140 ARF

CMPro MOUTON 1600V ARF

Spændvidde: 2100 mm

Spændvidde: 1600 mm

Spaendvidde: 1740 mm

Ti1bud........... .....,........2.375,-

Tilbud.........................2. 100,-

Tilbud.........................625,-

Tilbud........... ..............I,/ 50,-

CMPro Extra 3OOS 14O ARF
Spændvidde: 1B4B mm

CMPro QUEST-SO ARF
Spaendvidde: 1392 mm

CtrlPro Lancair-5O ARF
Spændvidde: 1510 mm

Tilbud......................... 1.600,-

ClrlPro YAK-54 14O ARF
Spændvidde: 1800 mm
Ti1bud......................... 1.800,-

Ti1bud......................... 1.300.-

Tilbud.........................1.375.-

CMPro MAGPIE-50 ARF
Spændvidde: 1420 mm

CMPro AT 6 Teran-160 ARF
Spændvidde: 2090 mrn

CMPro P-40 Warhawk 14O ARF

CMPro P-51 Mustang 140 ARF
Spændvidde: 1B20mm

Tilbud......................... 1.37s,-

Tilbud.........................2.I5l,

Spændvidde: 1850 mm

- =-....

.2..2C0,-

*f,p-.;

CMPro Leo 12O F3A ARF

Tilbud.........................2.100,-

Futaba FFg SUPER PCM

Andre ARF fly fra CMPro
Super Chipmunk-40.,.,.1.100,Super Chipmunk-120..,1.60O,P47 Thunderbolt-go.,.,. 1.900,P47 Thunderbolt-50.,.,. 1. 20O,P40 Warhawk-s0....,,... 1.200,-

P-51 Mustang 90...,......1.8O0,P-51 Mustang 50...,...,.,1.300,P-26 Peashooter 90.,..., 1.850,Fucke Wolf 190,...,.......2.250,F-4U Corsair 120......,...1.950,F-4U Corsair 50/e|........1.250,-

å
Flrl Long EZ 45lel ARF
Spændvidde: 1450 mm
Tilbud
...... ,... 1 .200,-

Tower pro Hi-Speed Digital
metalgear servo (2 kuglelejer)
Traek 10- 13kg . Vægt 57gr

Ti1bud......................... 150,-

Swallow EX 90 F3A.,...,1.560,Katana 140.........,.,...,,.. 1,550,Katana So/el .........,,,,,.1,100,Cap 232 3D 25le|.,,,,,.,..,,800,ZERO Fighter 50cc,......,2,375,-

E
={

ZERO Fighter 120......,..1,900,ZERO Fighter 50,.,,.,.....1. 200,Yak-54 5O/e1................ 1. 200,CESSNA 182 SkyL. 50..1.100,EXTRA 3005 90....,... ..,.7.37 s,-

3005 140........,.1.500,Giles 202 14O...............1.500,Giles 202 50/eI...............990,Spitfire 120....,.........,.., 1.950,EXTRA

FM BOBCAT 46/el ARF
Spændvidde: 1300 mm

Tilbud.........................1.300,-

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 kasscn.
Alle priser er inkl. moms

o ayfrafr "f
rk.*tc s*d !

r t**:Y**.i
-

,'I

^+or'oun(

Fubba

FF9 Super

FllllDfj]4slsl6

€

-

DYNAM Fartregulatorer
18A.......199,- 25A.......240,30A.......280,- 40A.......340,60A.......450,- 704.......500,-

Ind. rcM Sendet Futaba R149

DP 9k. modlager
, 4 x 5-3001 Seruo, 2 Dynam micro high speed
servo, Crystal tal snder og modtager, Batteri bl
sender og modtager, oplader, ON/OFF kontakt...

Ti1bud......,.........,..............kr. 4.175,FFg (Kun sender).............Kr. 2.500,Futaba 53003
Futaba 53001
Dynam high spacd micro

seruo

ITOBBYFLY

Adr. Bagsværd Hovedgade 116 S, 2880 Bagsværd
tlf. 44 44 80 91 e-mail: info@hobbyfly.com
Bestilling kan ske via vores hjemmeside www.hobbyfly.com, per e-mail eller tlf.

kr. 87,50
kr. 99,99
kr..65,-

o

Abningstilbud!
Så er RC-Butik.dk så småt f lyttet i ny forretning og
derfor disse åbningsti lbud.
Tilbudene gælder så længe lager haves.

Air Trainer 2 (158 cr:). AF.F
monteret med 4 servo cq
Magnum XL-46S (2-:aki)

Jamara Katana 50 ARF (135 cm)

-amara Corsair F-4U (156 cm), ARF
1495,-

11

00,-

1495.-

iamara Corsair F-4U (156 cm), ARF

m.

Jamara Super Mustang Miss America

oDtraekkeligt understel og Magnum

X--120AR FS motor
...ranara

(4{akt)

Pits S1 (135cm).

Jamara Piis

Sl

ARF

3750,-

(165 cm), ARF

1395.-

Jamara Super Mustang Miss America
(165 cm), ARF m.optrækkeligt understel og Magnum XL-91 All SR motor

(135c.rn). ARF m.

Magnurn XL-g1 All SR mo:or (2-takt)
2595.Jamara Pitts S1 (135cm). ARF m.
Magnum XL-91 AR FS motor (4{akt)
2995.-

I

Så

Muitiplex ROYALevo 9 rned
modul

Syntese

1900,-

(2-takt)

3395,-

3195.-

Jarnara Super Mustang Miss America
Multiplex ROYALevo 9 med Syntese (165 cm), ARF m. optrækkeligt undermodul og Multiplex RX-g SYNTH DS stel og Magnum XL-1204R FS molor
3795,- (4{akt)
IPD modtager (Vario)
4195,-

ervi flyttet 1oo meter!

a!>

Og det har virkelig givet plads - plads til
en flyafdeling, en heli-afdeling, plads til
alt tilbehøret Og ikke mindst plads til dig som kunde
og plads til at ekspedere.
Nu kan man meget bedre se vort store udvalg

li:

Og vi kunne blive ved, for vi
har virkelig fået den plads vi
manglede!

Men, kom og besøg os, så
kan du se/v se def.
Hilsen Malene og Rudi

Holte Modelhobby
øverødvet 5.2840 Holte, Telcfon 45 42 01 13

mail:inf@holte-modelhobby.dk www.holte-modelhobby,dk

l$an - Tors. {1.O0 - {7.3O
Fredag l{.O0 - {9.OO
Lørdag IO.OO - {4.OO

I

l{ode
I rækken af iubilæumsartikler om Model-

flyvenyts 30 år lange udgivelsesrække er
vi nået til R€-unionen.
Grenredaktør Steen Larsen har bladret de
mange årgange igennem og det er der

kommet denne artikel ud af ...

I tråd med det Ruben skrer-i \lodelflyvenyt nr. 4 fra i år så er jeg ogsa lidt hæmmet
af min alder. Men jeg r-il beskrive mit årti
med Modelfly.venyt. Ja, det er jo faktisk to
årtier for jeg kommer ind i htrl.L.r'en i første halvdei af firseme.
Modelflyvenyt var for mig dengang det

eneste vindue til modeli-hleterdenen.
ALT hvad jeg lærte dengang r'.rr lr.-r \'1odelflyvenyt. Tiden var jo intere>>ant, udviklingen gik stærkt op gennem :lutlirserne og i halvfemserne grk det iLrr al\'or rigtigt stærkt.

I

midten af firseme regerede Lars Pile-

gaard ret markant

i Modelflyvenyt.

Pro-

jekter blev beskrevet med ildhu og en skri-

velyst som sjældent er set lige. Man fik
indtryk af at den mand aldrig bevægede
sig udenfor sit hobbyrum. Maden måtte
blive leveret ind til ham, og at byggeriet
kun blev afløst af skriverieme ved skrivemaskinen. Ja dengang havde man jo ikke
en PC som nu er hvermands eje. Thlrige er

i

de modeller der er beskrevet i bladet.
1986 vækkede det min byggelyst. Fløjtemarie blev præsenteret med tegning og en
gennernbearbejdet vejledning. Flere klub-

bladet. Selvom referater tra iriiitr-ningens verden, eller linestyringen- i:rr,:a\mheder og rekorder fyldte en hel iiei i de

ber tog den til sig og på Amager byggede
de vist 16 stk. Den klubånd og det engagement \-ar inspirerende at læse om for en

første mange år.

gut pa 19 år. 7 år senere kom der warbirdserien og alle de andre små projekter.

Radiostyringsstoffet

fldte

mr-rc- og mc-re

I

Dengang var der mange der kaldte bladet for "Viborg Modelflywenyt" - er du i
tvivl om hvor Lars Pilegaard kommer fra,

så er det Viborg. Men selvom Viborg
klubben var rigt repræsenteret i bladet så
skete der andet rundt omkring i landet.
Stævner og lignende kom jeg ikke selv til
dengang. Men efterfølgende har jeg hørt
om en hel del af dem - det gk tydeligvis
ikke stille for sig dengang. Nu har vi jo

Forummet på u'rt'w.rc-unionen.dk til at
udbrede, og til at vedligeholde venskaber
og kontakter. Dengang var der kun stævneme hvor landets modelflyvere mødte
f.
I

I
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hinanden. Der har været historier om kanonslag i store spande med pasta og ketchup om natten og efterfølgende hævntogter ved andre stævner. Sjovt har det
vist været - og vist godt at legen stoppede inden det blev alt for alvorligt.
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30 ir
Firseme bragte - udover en masse god
musik (måske det bedste musik overhovedet?) også ting som Henrik Kejlaa med
hans store Metropolitan i SAS bemaling
(maks vægt dengang var 20 kg) Helikoptere der kunne flyve - men krævede en
enorm indsats fra piloten. De første firetaksmotorer dukkede op til rimelige priser
og de meget dyre og avancerede computerradioer blev annonceret i bladet. Det
var også i firserne at El-flyvningen startede, man kunne således læse om det "Overordentligt vellykkede El-træf i Ringe"
med tre (3) deltagere! Ja et El-træf ser heldigvis noget anderledes ud i vores tid. Pionereme som dengang så lyset i El-flyvningen har kæmpet en brav kamp. Men
det har tydeligvis været det værd! For se
hvor langt vi er kommet med motore4, batterier, regulatorer og ikke mindst fly. Alt

ten var dei "-\limr.sr ra.tdl iLr crrver" r'i s.i
annonceret. \fen rei hu::iE: .i!rn1 der modeller der var "Allmost readl':tr iir"' t-\RF)
Mange (inkl. mig seh') n'nkecie Då r'lc:rS€n
af de fly. Det var ikke "rigtige" modelt1r.
alie modeller var ens osr.. Skældsordene
var mange - men de var alle lige uretfærdige (naesten da) For der findes ikke tal på

rent fakfisk har en ret høj procent af aktive

til

udstl'ret i de spæde indendorsar. Nu er
modelle{, materialer og ikke nindst batte-

samnen helt specifikt lavet til El-flyvning. I dag har vi endda butikker der kun

rende servoer.
De mere eksotiske materiale4, som tidligere var for de mest nørdedeblev nubrugt af

handler med El-fly og tilbehør. Utænkeligt for 20 år siden!
I 1990 startede Lars Pilegaard en lang serie
der irecl RC-Skolen den strakte sig over en
hel del numre og jeg er overbevist om at
jeg ikke er den eneste der fik mange gode
tips og ideer tr.r derr serie. ALT blev simpelthen gennemsaet på forkJarende og
interessant i-is. \lodeltli-r'envt tog et stort
spring og lar-ede urn<laget i fan'er fra nr. 1
1997.

Herfra begvndte der riikelic

.-:i ske

noget

:ja;l ir.r irarde været for dem der ga,i =ioce r: irr':ge
et modelfly, enten lra bvgg.:æ: - c--s: :.-

på modelflI'r'elronten. Hr-..i

get så uhørt som fra en tegninE. Be:..:--::e
man at se færdige fly pa markede:. I .:a:-
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hvor mange mennesker der nu er tilført
denne hobby - netop via ARF fly.

Modelflyvningen

op

igennem 90'eme

blev som tidligere nævnt virkelig udviklet.

Motorer fik mere og mere ydelse, tilmed
blev de billigere. Radiogrejet blev mere og
mere pålideligt. Så pålideligt at det ofte

meget brugte udtryk "radiofejl" blev
brugt for at dække over egne manglende
evner. For driftsikkerheden var stor på de
modeme sendere og modtager og tilhø-

mange flere. Ja selv modeller i flamingo
begyndte atblive mere og mere almindelige. Eksperimenterne var mange, en del af
dem kom ud at flyve, men jeg er også sik-

ker på at rigtigt mange projekter blev
skrinlagt af den ene eller anden grund men hvor var vi uden den eksperimenteren? Således var der en navnkundig Tyske{, Kurt Schreckling, der rodede lidt med
hjemmelavede turbiner. Han fik inspireret
et par danskere til at prøve sig frem. Om
de fik held med det ... jo bestemf turbinen
fløj, om end ikke med det vildeste kraftor.erskud. Men det var næsten verdenshistorie at den fløj (nå ja det var vist nok
kurr her i Danmark at det var verdenshisttrrir.). Danmark er siden blevet et ret stort
ia;rd indenfor Jethrrbiner. Mit bud er at vi

i landet. TilDanmark markeret sig ved at have en af de bedste turbiner på markedet i
frrrm af Simiet.

"jetfolk" pr. modelpilot her
r.ned har

lndendorsi'h'r'ningc'n
mands eie

-

blev også

hver-

trem for de ia der havde råd

til

rier nede i en r'ægtkiasse hvor stort set alt
kan lade sig gøre indendørs. Robbe lancerede indendørs flyslæb - hvem havde

til det i starten?
Nye stilarter kom frem. Begreber som
overskud af motorkraft

Fun-flyvning og senere 3D-flyvning blev
kendt af de fleste, om end mestret af de
færreste, i starten i al fald. Igen har udviklingen gjort sin del til at flertallet kan få del

i dette. Mange af indendørsflyene er små
kraftpakker, som kanhænge i propellen så
længe piloten gider - det er ikke grejet der
sætter begrænsningen mere. Hvad med
fly der kan bakke? I al fald kan de vinkle
propellen således at der bliver skub i stedet for træk. Små skalamodeller tøffer forsigtigt rundt i hallen mens der hænger en
3-4 modeller og snurrer om kap.
En anden type model så lyset i 90'eme

-og

man må sige den tog danskerne med - ja
storm er vel det rette ord at bruge her. For
" flyet" er den nok så velkendte, og masseproducerede vinge. Overalt på skrænter
med pålandssvind ses der hurtigt en større eller mindre flok af begejstrede mænd
der opfører sig som de drenge de nu er
indeni. Det er helt iantastisk at kunne glæde sig SA meget c'rler sa lidt. For det er jo
rettelig en proiileret tlamingoplade, to servoer, 1 modtager og batteri. Timeme med
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glæde, kampe, sjov og ballade kan stort set
ikke tælles. Der er simpelthenformange af

besøg på Forummet, så er man opdateret

dem. Her overstiger morskabsværdiery

klubber. Dermed er der langt kortere afstand mellem alle modelflyvere rundt i

kosprisen mange gange på sådan en model. Tilmed kom der EPP frem i slut 90'erne som gjorde dem næsten uopslidelige.
Personligt er en af mine vinger 5 år gammef med sanune seryoer og samme modtager i, det er da en økonomisk model!

Det virtuelle vandt også indpas i de fleste
modelflyveres hjem i dette årti. RC-flysimulatorery der i starten var meget grov og
ens i opsætningen af de enkelte modeller har udviklet sig til ekstremt livagtige flrveture. Med helt unikke opseetninger for
hver en model. Intet under at t'lere og flere
lærer modelfly,ningen hjemmefra og derefter næsten bogstaveligt tlyver solo fra
første tur. Vores tbrhandlere må kunne
mærke det stigende salg af sims. På den
måde, at salget af reservedele, nok især til
helikoptere, må være faldet en hel del. For
det er virkeligt her at mange træner deres
faerdigheder og med stort held!
De store stormodeller blev kendt her i lan-

det, igen via et par pionerer. Mennesker
som satsede, en ikke ringe sum pengø i
store TOC (Toumament of Champions)

modeller med heftige benzinmotorer.
Vægten steg i øvrigt fra maksimum 20 kg
til 25 kg. Der er noget fantastik ved at se så
store modeller hænge fjerlette i hover få
cm over jorden tilmed indhyllet i røg.

med hvad der foregår rundt

i de fleste

landet. Det har \'æret og er en kæmpe gevinst for alle i det her lille "RC-samfund"

med fan'e på alle sideme, så alle piloter
kunne få præsenteret deres fly og artikler
i fan'er. Der er også sket meget med vores
blad. I de 30 år. Fra at være skrevet på ma-

klæring, men dækker over noget meget

Her i 2006 sidder du af og til med 30 års
modelflyveerfaring i hændeme. Et blad
der er lavet af frivillige og startet af en pion6r ... nemlig Per Grunnet, som jo faktisk
er vendt lidt tilbage for et par år sidery som
grenredaktør for fritflyveme. Det er jo fantastisk at et blad som Modelflyvenyt indeholder stof fra tre unione{, FF - unionery
CL - unionen og RC - Unionen. Dejligt at
det kan lade sig gøre at tre unioner kan

skulle kører til en af nabokommunerne,

enes om at lave et samlet blad"

til alles for-

del. Alle kan lære af alle.

forhandlere havde noget og ej heller erfa-

vores hobby fremover.

Ved årtusindeskiftet
rundede RC-Unionen det magiske tal
på 3000 medlemme[, ikke mange set i
Iyset af indbyggertallet her i landet.

Men mange for en

lille

organisation
RC-Unionen.
Hjemmesidery med

som

tilhørende Forum
som Lars Kildholt
"byggede" har gjort
at det nu kun er et

14

Det lyder måske som en arbeidsgiver er-

skine, annoncer var "klippe/klistre" arbei
de er alt nu lavet på computer. Det har givet nogle langt mere seværdige annoncel
og forhandlere har kunnet præsentere deres produkter bedst muligt til alles fordel.

Disse pionerer benyttede Intemettet og
var i kontakt med folk fra det store udland,
for at høre hvad og hvilke dele der holdt,
og hvad man skulle bruge. Ingen danske

fømævnte pionerer.

EL- oG SVÆVEFLY

du sidder med i hånden. Det blev lavet

Hvad tiden lremover vil bringe er der ingen der ved, men at udviklingen fortsætter
er nok rimeligt sikkert. Så det bliver spændende at se om 30 år hvad der er skef og
om 80'eme og 90'eme var de helt store udviklings å1, eller om vi oplever lige så store
nyskabelser og forandringer til fordel for

ringmed denslags fly. Monikke dendel er
ved at vende? Nu er det så Intemettet, i
form af vores eget Forum der er stedet
hvor folk søger hjælp til disse ting, hos de

E SVÆV

I år 2003 skete der noget unikt med bladet

Kun tiden vil vise det

mere spændende! | starten af 9Oerne var

vi en håndfuld modelpiloter, som efterhånden var blevet noget trætte af altid at

for at flyve på legal vis.

På den tid var der en del "ulovlig" flyvning i området, både på sportspladser og

i

industrikvarteret, hvilket kunne have
til at give modelflyvningen et
dårligt ry, hvis der var sket et uheldigt

været med

styrt eller et andet uheld.
På et tidspunkt gik vi derfor til kommunens tritids- og kulturudvalg og tekniskeforvaltning med vores forslag om, at lave
en modelflyveplads i Silkeborg. Vi havde
på det tidspunkt allerede udset os et stykke jord, som både var by-nært og ejet af

kommunery men dog på det tidspunkt
forpagtet ud til en landmand. Landmanden anvendte på tidspunktet ikke jordery
som derfor lå brak.

....

Steen Larsen

Hårdt arbei de betal er sig!
Silkeborg El- & Svæv fejrer l0 års jubilæum!

"Modelflyonhry /r?rll.'r- i_.- a;-.r,;; titt s os
,itt ::. .;,.-;.: :!:itr!", var
første svar fra tekniskto:r-aitning! Fritidog kulturudvalget sar .iog mere positive,
og da vi lagde nogle. s'inies r-i sehi realistiske fremtidsr-isioner pa bordet, kom der
gang i dialogenl
Det var s\'ært at aflive mr-ten om støj. Der
blev foretaget malinger, der blev holdt møde4, flere malinger; som måtte opgives fordi det lokale kratt- r'armer'ærk og de omkring liggende hundekiubber støjede mere end vores modeller, og til sidst skulle
det ud i nabohøring, som resulterede i, at
en enkelt mente, at \-ore sendere forstyrrede hendes tjemsvn!
Men jo mere vi arbejdede med sagery jo
mere positiv medspiller blev kommunen,
og i foråret 96'kunne vi gå til den lokale
presse og fortælle, at der nu ville komme
daglige flyvninger til Silkeborg! Vores forslag om placering af flyweplads blev accepteret, og det betydea at vi i dag har

Men! For at alle disse herligheder kunne

i beton! Vi har på pladsen borde og bænke

falde på plads, måtte vi give køb på flyvningen med forbrændingsmotormodeller.

og ofte kommer koner og bøm med på besøg.. fordi det er hyggeligt! Vi er hvert år
vært ved stævner og åbent-husdage, og i

100m x 80m bane, som Silkeborg kommune meget velvilligt anlagde for os! Arealet

mtLligt, lrcnaiser t,i

blev jævnet, og der blev sået græt som
kommunen i øvrigt slår for os 6n gang om
ugen!

"De støjer"l På det tidspunkt kunne

en

veludstyret 10-cellers model allerede støje
mere end en veldæmpet 15ccm, og for at

holde os på god fod med tekniskforvaltning har vi i vor flyvepladsreglement indført nogle stramme regler om, at hvis en
model findes støjende, kan den bortvises
fra pladsen. Disse regler håndhæves i
hverdagen!
I startenhavde vi gættet forsigtigtpå en ca.
20-25 medlemmer og i skrivende stund er

vinterhalvåret er der livlig aktivitet med
indendørsflyvning, som er blevet et helt
specielt kapitel i klubben! Hver 14. dag hele vinteren igennem flyver vi i 6n af kommunens halleq, og i februar inviterer vi til
stævne i Silkeborgs største hal! Et stærryre,
som altid trækker piloter fra hele landet!

aktivitet! Det er ikke usædvanligt, at der er
20-25 piloter til stede på en klubaften, og

Medlemmemes opfindsomhed er stoq, og
der er altid noget nyt at kikke på!
I efteråret fik vi byggetilladelse til et klubhus, som medlemmeme i øjeblikket er i
gang med at bygge, og fordi vi er så synlige i lokalområdet, har vi kunnet hente megen hjælp og sponsorstøtte fra de lokale
virksomheder! Og det er vi naturligvis glade fo4 selv om vi er over 50 medlemmer, så

spændvidden af modeller er stor og sti-

er det en stor post på regnskabet.

vi 54!
Aktiviteten på pladsen er størst onsdag aftery som er vores "officielle" klubaftery
men alle dage med godt flyvevejr, er der

gende!

På hjemmesideo www.modelflyveklub-

Der flyves med alt fra simple hjemmekon-

ben.dk vil du også kunne følge byggeriet

struktioner til flotte skalamodeller HLG
svævemodeller og naturligvis "skumfiduser", som er blevet den nemme ind-

af vores

pladsen!

faldsvinkel til vores hobby.
Helikoptere vinder mere og mere indpas,
og for nylig har vi fået en "heli-pad" støbt

Men husk vi flyver kun med el- og svæve
modeller!
Silkeborg El- & Svæv

klubhuq

se

nogle af vore modeller

og følge med i, hvad der ellers sker på

Mit livs drøm!
Tekst og Foto: fohn Gøth

Da jeg

for et par år siden, læste artikelserien i Modelflyve Nyt om Lars Pilegaards proiekt Fieseler Fl I 56 Storch - var jeg solgt!

Sådan en flyver ville ieg også bygge, bare

lidt større.

0rdene kommer fra 66 årige Carl Henrik Yillumsen fra Kalundborg Modelflyveklub, der

fortæller:
Siden drengeårene har modelflyvning og
bygning af modelfly været min store lidenskab og en vigtig del af mit liv. Jeg søgte med lys og lygte for at finde et saet tegninger til en Fieseler i en passende stør-

relse. Sådan omkring

et par meter i

spændvidde, mente jeg ville være passende. Hos Firmaet Herman Romler fandt jeg
hvad jeg søgte. Nemlig et sæt Tegninger til
min "Fieseler 156 SH Storch" i skala 1:6.
Det var modelkonstruktøren Thomas
Lang der havde udfærdiget de meget detaljerede tegninger. Med en spændvidde
på 238 centimeter og en længde på 1.64
centimeter. Ville flyveren blive noget større end jeg egentlig havde tænkt mig.

Man må tage de udfordringer der ligger i
store projekter. Motoren havde jeg i skuffen. Det er en OS F591 SII. Den mente jeg
nok kunne klare arbejdet, med at hive den
ret store flyver i luften. Servoen're er gan-

ske ordinære standardservoer. Nemlig to

til flapsene to til kraengeroq,6n til højderor
6n til sideror og endelig 6n til gassen. Dertil en passende stor 2300 mAh strømforsyning. Med al den elektronik proppet ind

t6

i

flyveren kom vægten tæt på syw kg. Men
heldigvis kunne jeg holde vægten nede på
6,7 kg.Det tog mig to år at bygge modellen. Det foregik i dølgsmål - mine klubkammerater skulle ikke vide noget om mit
projekf før jegvar helt færdig med flyve-

Man skal gøre sine overvejelsel, inden

ren.

man går i gang med et projekt af denne art.
vil derfor advare andre. Hvis man ikke
har masser af tid og lyst, skal man ikke gå
i gang med et så omfattende projekf som
viser sig, at være et kæmpe arbejde. Det
viste sig hen ad vejery at være et arbejde,

leg rendte ind i masser af problemer.

som jeg havde undervurderet omfanget
af! Nuvel! Efter to års slid var flyweren klar

Jeg

Jeg

tror ikke ret mange unge merureske4, i
dagens Danmark orke4, at kaster sig ud i et

til

projekt af denne art. Ikke fordi det er en

Prøveflyvningen!

specielt vanskelig byggeopgave. Men fordi det er en langsommelig proces der krae-

modelflyvepilot turde jeg ikke selv, tage

ve4 at man er ualmindelig tålmodig og
omhyggelig med det man lave4 ellers laver man masser af fejl. Det er jo vigtigt for
mig, at understrege, at modellen er bygget
fra grunden.

sin

jomfruflyvning!

Selv om jeg har mange års erfaring som
minFieseler FS 156 Stochiluften. Jeghavde ikke nerver til selv at prøveflyve vidunderet. En henvendelse til Keld Hansen for-

manden for Modelflyveklubben "FALKEN" i Fuglebjerg resulterede i en aftale
om en prøveflyvning. Vi mødtes på plad-

Nogle materialer havde jeg. Resten måtte
jeg have hos hobbyhandleren; Et bundt
pinde, krydsfinerplade4, balsatræ i store
mængde4, lim og 1ak. Så var der jo lige
konstruktionen af understellet. Skalarigtigt skulle understellet jo være mente jeg.
Ud for at skaffe de rigtige metalstumper i
de rigtige kvaliteter. Det krævede adgang
til et smede- og maskinværksted for at få
konstrueret et skalarigtigt fjedrende
understel.

sen en søndag

formiddag i det tidlige for-

år. Et dejligt soiskinsvejr og en let brise lå,

over pladsen. OS 91 Motoren blev ubesværet startet op. Keld Hansen taxiede "Fieseleren" ud på banen. Mit livs drøm gik

i

Iuftery Yndefuldt og elegant.
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tankede vi modellen helt op igen.
Keld Hansen tog endnu engang "Fieseleren" i luften og nu fik jeg syn for'
sagen! Skalarigtig flyvning - Korte
starter' - langsom forbiflyvning touch and go. Alt i err skalarigtig utrolig flot flyvestil, som berigtiger legendernc om Kjc'ld Hansens evner som
modelfly.vepilot. Jeg blev helt salig
ved synet af den elegante flyraring. Et
smukt syn af en myteornsptrnden rnodel af en fullsize flyve4, der havdc
medvirket til at skrivc verdenshistorie
i det forrige århurrdrede og oplevelsen af, at kunne slappe af og nyde
firrgten af mir.r arbejdsindsats gennem
to iir. Det v.rr ligelig bclørurinc..
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"Salamander"
-en elektrisk fanmodel i parkklassen

fra Kavan

Æskekunst

Lars Pilegaard har set på om modellen

med forbilledets fantastiske historie in
mente.

I sensommeren 1944 opstillede Luftwaffe
kravene til en ny letvægts jetjagea som af

$a

il

Dele

iil mocr:llt

hensyn til rigest tilstand skulle kunne:
a) bygges og vedligeholdes hovedsagIigt af ufaglærte med kort oplæring

b)
n

bygges hovedsagligt af tree og andre
ikke stratcgiske matedaler
:-..

i e. a: f rliier

ilaii :tt;rl licit e|fa-

--.-

Flyet var udstyret med et kort understel
med næsehjul, og den nødvendige frihøjde på halesektionen blev siklet med Vform også på haleplanet, ligesom vingespidserne som noget nyt blev bøjet nedad,
og så var katapultsæde vel nok for første
gang i historien standard, da piloten jo
bogstaveligt talt sad med en kødhakker lige i nakken.
Syv dage senere blev der lavet kontrakt. I
december var der prøveflyvning med prototypen og i beglmdelsen af januar 1945

startede leveringen til Luftwaffe, som
planlagdc at have de første eskadriller
k.lmp.(121 niidt i
'raj.
Pr....iiikritrren skr-r11e pa del tidspunki r'æ-

i.
rekordr-r. i-i ci.:qc senere
var deres losning lavet som mockupvisende en jager lavet næsten udelukkende af

Heinxel .1sq

a.11e

træ og kunststoffer og med motoren anbragt oven på kroppen, som vi ser det på
mange jettrænere i dag.

rrr,r:e

F..r

l.laL-r

ilr

onr nraneden og med

muiigircd ior onl nodvendigt at øge til
1.000.

Punkt a og b i blev opfyldt mens man ikke
helt kunne indfri punkt c, men alligevel så
man fremtiden så lyst i møde, at flyet hurtigt fik tilnavnet "Volksjåger".

o

==
Dele til motoropsats

Microfan med tilbehør
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ir*.

men med hvid lim, og monteret med

kendt inden midten af maj. Kun ia :h' na+de at komme i egentlig kamp. or kun l:0
var klar til brug mens ca. &T sr.-rl ie.ri:i
færdige på samlebåndene.. l::errn dei
viste sig at der i Heinkels u;',:<r:-ide.
ling var lavet vindhnnelit r--r::..ed \-inger med både fremad- o:'l::.;.1r-e:rCt pi1form, samt altemafir.': ::. ::::hemt':crren
med både pulsjet o: i..:.::n;ioner af jet-

skumryano.
Understellet med tilhørende spanter forblev i æsken, da vejledningen dels frarådede at bruge understel på græsbaner og
dels berettede om nedsatte flyveegenskaber med stellet nede.
Resultatet blev en pæn vægtbesparelse,
idet den færdige model endte på kun 295
gram uden akku.

Vel - krigen mod tyskland sluttecie strn

og raketmotor

l iemotec micro med speed 300 er en gam-

"Salamandef

Ved at ændre n: r-irse:aconen er det lvkkedes tbr Kar-an:: rr:..'lie aile Luftrvaft'es
hovedkrar'. idei de: kun anvendes metal
tii motor, træL<iænser oc understei og træ

mel kending i mit hobbyrum, da jeg bruger 2 af slagsen i min Kobra Meteor (Modelflywenyt | 12005) sammen med 3x2000

til

fastgorel-- af aoiderorssen'o mens
resten af modellen er iavet ai plast og de-

Så store celler er der ikke plads til i Folkejageren, men 3x1250 kunne lægges på

Pron.

plads uden skohom og tandlægespejl,
hvilket bragte den flr'r'ende vægt op på

Sættet indeholder alle nodvendiqe dele

til

bygning af seh'e l'lr-ei, men-< m(rtordelen.
der er identisk med en \\-emoiec micro
skal købes ved siden at, hr-i.-s man iklie i
forvejen råder over en sådan.
Ganske rarf da man ellers hen over tiden

let får skuffen fyldt op med arbejdsløse

lipo celler i serie.

t'are -115 gr.rm.
Forbruget blev herefter målt til:

Hah-gas

Trekvart gas
Fuld gas

-\
-\
12,8 A
3.1
6,2

Køber man Kavans fansæt, får man i

tilgift

værktøj, stik, bløde ledningeq, motor og
"dimser" til elektrisk støjdæmpning.
Der er vejledning på tysk og engelsk til såvel model som fan og der medfølger endog maling til canopy mv.

hom og trækstænger er monte-

ret, ligesom modellen er skalarigtigt malet
og fremstår - når de selvklæbende mærker
er sat på - som fly nr. hvid 7 fra jagergruppe I. /lG1 i Leck i Holsten i april 1945, med
følgende data:

Vingefang
Længde

9t,4cm

Flyvning

Vejledningen oplyseq, at man kan lave alle
almindelige manøvrer for modeller uden
sidero4, men at man skal bruge mere plads.
Det er rigtigt, men hvor en stram manøvre
betyder tipstall eller det der er værre med
min Huckebein og min MiG-15, sker der
ikke andet med SalamandererL end at du
taber fart, fordi du flyver luften ud af fanen.

Under første flpming var vinden ikke
parkflyvervenlig idet den målt over 15
sekunder viste et gennemsnit på 3,5

73,0 cm

Vingeareal

14dm'

\4otor

Akku

Micro fan med speed 300
8 x 500 mAh NiCd eller

L dsti-r

modtage{, regulator og 3

T50mAhNiMH
servoer

Stl'.rnS
Fln-ende \'æSi

krængeror og højderor
c.1. 550 gram

Bygning af min model

Bvggei-elie.iei: S:: io:eskrir-er epoxy eller
eventuelt hrii -i:: i- -r,rnenlimning af
deprondele og n:..:-:e:h: .-:: iræ- og plastdele samt hnd cr-a:.- :- -::.::,enlimning
af de vacuumJbrmeie :.-: .':::..:::: f:nen.
-,'e
:::-.-: :::c.i
Jeg er aldrig blevet s.r:e
epoxy, så det bler- kun bn::: -- iku- og servoholdere, men-. r-n:,/

er og haleplan blev limet sa=-
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fan/motor ikke længere blev båret af vingen men var under tri pavirkning af ty.gEfterfølgende bler. modellen prør'et i
vindstille hvor den viste sig aldeles ukritisk både under svæv og under moto4,
ligesom jeg kunne konstatere, at den ikke
er nogen sprinteq, og at der ikke er den sto-

re fartforskel mellem -;/' gas og fuld gas,
ligesom farten ikke øges nævneværdigt
ved dyk.
Fuld gas bruges kun som "efterbrænder"
ved start, hurtige stig osv.
Det meste af flyvningen sker med mellem
halv og trekvart gas med et forbrug på i
gennemsnit 5 A målt over ti minutter og
ender med en pæn reserve i "tanken" ved
landing.
Afsl

motorer og fan.

Hængsle4,

flyet så langt oter, at den rygmonterede

dekraften.
Motorisering af min model

Kavans

sekundmeter + I - I,5, men ikke desto mindre trak modellen fint af sted på mellemgass€n, men med en grim tendens til at glide sidelæns i sidevind, da det samlede
sideareal af krt-rp og motor er ganske stort.
Ligeledes skulle der bruges mere ror end
ventet, hvis man under lav fart havde lagt

..,

utten d e b etragtni

n

ge

r

- r'ed den slukkede pels (der er 30 grader
ude): "OK- jeg har endnu engang fået rnig
en model til stille vejr. Dem havde jeg nu
så rigeligt af i forvejery men Kavans Heinkel he-162 hører afgjort til i den sjove ende

af slagsen og vil uden tvivl blive denne
sommers mest brugte solnedgangs model.
Lars Pilegaard

l. afsnit

ModtaggL;
dere og eksperter

Hans Dahl Christensen fra Randers Model-

flyveklub har oversat ACT Kleines Empånger ABC fra tysk. Troels Lund og Marianne
Pedersen har bearbejdet og

forkortet den

til brug i Modelflyvenyt. Originalen

kan

findes pa ACTs hjememside.

ACT kleines Empfånger ABC er et lille
hæfte skrevet af ingeniør Klaus Westerteicher, der er er direktør for ACT europe,
www.acteurope.de med speciale i fjemstyringsmodtagere - gyroer og meget mere.

Vi har fået tilladelse til at offentliggøre
denne oversættelse i Modelflyvenyt bare
vi nævner hans navn og firma, og det er
hermed gjort.
Det er tvdeligt at Klaus Westerteicher skriver med et stort engagement, og desuden
er en kapacitet på området. I de sidste måneder har der r'æret billeder i en del tyske
blade tra seminarer om emnet hvor han
har været foredragsholder.
I dag er standarden tbr fiemstyringsmodtagere meget hoj. Alligevel opstår der hyppigt uforklarlige problemer i dritten hos

brugere - ikke mindst led brug i modelfly.
Derfor gennemgår r,'i her almindelige og
generelle anvisninge4, som iKre har udgangspmkt i et specifikt fabrilat.
På den måde skulle alle modelt-lr-r'ere r'æ-

re i stand til at lave en sr-stematisk
årsagsundersøgelse.

Målet er at forhøje driftssikkerheden tbr
alle modelleq, derfor lægges vægt på praktisk forståelse - ikke nødvendigvis på kor-

rekt teknisk udtryksform.
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Generelt

Modtageranlægget er forbindelsen melIem pilotens styrebefalinger fra senderen
og modtagerens signal til servoeme i modellen. Mellem sender og modtager ligger
den såkaldte overføringsstrækning. Den
er hverken synlig eller sporbar for den almindelige bruger.
Forbindelse skal være sikkert fungerende
hvis modtager og servoer skal arbejde fejlfrit, så modellen i enhver situation udfører
den befaling som piloten forlanger.
Mange brugere går ud fr4 at et modtageranlæg (modtager - servoer - batteri - kon-

takt) uanset fabrikat, vil arbejde fejlfrit
uanset anvendelse og placering. Det er
desværre ikke nødvendigvis tilfældet, for
der er mange muligheder for fejl. Man kan
risikere nedstyrtninger - signaludfald mv.
som kunne have været undgået.
Da fjernstyringssenderen overfører sine
signaler med HF (højfrekvens) på samme

måde som ved radio- og fjemsynstransmissiory er signaloverførselsstrækningen
ikke synlig, og kan altså ikke uden yderligere test konstateres.

lnstallation i modellen
Det er afgørende for den fejlfri drift i modellery at modtageranlægget er korrekt
monteret - såvel mekanisk som elektrisk.
Den på ill. 1 viste montering af modtageranlæggets komponenter er den mest optimale for at minimere fejl. Der er mange
måder at montere modtageranlægget på
men følger man producentens anvisning
sikrer man sig færrest fejl. Her er valgt den
mest almindelige opstilling. Der er ingen
garanti for at din modtager virker perfekt
i lige din model, men følger du producentens anvisninger minimerer du risikoen

lbr

fej1.

Enhr-er ændring i denne installatiory altså
ændring af antenneføring til en anden ret-

ning, flytning af akku så den kommer tæt
på modtage4 forlaengelse af servoledningeq, anbringelse af servoer direkte ved siden
af modtage4, ekstraudstyr som fx gyro, eller lign., kan give ændringer i modtagerens arbejdsforhold.
Modellen kan i visse situationer ikke modtage signal, og vi1 være ude af kontrof også selvom samtlige modtagerdele, hver for
sig, er helt ok.
Ethvert problem i modtageforholdene
som opstå4, virker gmndlæggende som en
rækkeviddenedsættelse, eller kan betyde,
at modellen i enkelte placeringer i forhold
til sin sender ikke vil kunne modtage styresignaf og vil derfor være ude af kontrol.

Signaludfald kan også forekomme selv
ved forholdsvis lille afstand mellem sender og modtager.

Rækkeviddetest

Rækkeviddetest er den bedste metode til
at kontrollere eventuelle problemel, og også til at løse dem.
Selvom man ikke har fulgt producentens

monteringanvisning til punkt og prikke
vil man kunne opleve at anlægget alligevel fungerer upåklageligt. En raekkeviddetest, som altid bør udføres før første fly.vning vil kunne afsløre evt. problemer.

Under drift viser problememe sig for det
meste ved at servoer giver udslag uden

1:

l:

Batteri
Kontakt

-3v
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senderbefaling elektromotorer q.rr i :.:ng
af sig selv eller lignende.
Ofte kan den type heendel:er ::l.i ::-re.
ved beskedne ændringer i insitIi::,..:.en.:i
modtageranlægget.
Ligeledes kan en ændrin'j i -::r:.::.Fi;ceringen give forbedrinqer.

Illustration 3

Stavantenne

Den optimale mcrdtageianic.nr-reforing er
stavantennen (se ill. i , strnt eiter en kort
vandret strækninq g.'rr lcrdret opad samtidig med at sen'r\.r, betteriledning m.r.. løber sa langt r'æk fra modtagerantennen
som muligt. Det kan godt r'ære lidt besr'ærligt i modelt-lr', men er ikl<e umuligt.
På illustration 2 kan man se, at antennen B
peger direkte på senderen og det giver den
ringeste feltstyrke ved antenneindgangen.
Hvorimod antenne A er opstillet korrekt
så den får større feltstyrke ved antenneindgangen.
Vær derfor altid opmærksom på at
have en del af antennen vandret
Jo
væk fra modtageren og resten lodret. Jo større del af antennen der går

lodret - jo mindre retningsiblsomhed og jo mindre inclt-h'delse h.rr
indbl,gnin gen i modeli-lr'et.
Supplerende råd

til antenneføringen

Placer aldrig antennen parallelt i
forhold til sen.oledning eller andre

3: Befæstigelseselastik

Bemærk at flykroppe som er forstærket

med eller bygget af kulvæv kan virke
skyggende for antennen. Har man sådan
modelfly må antennen anbringes udenfor kroppen for ikke at reducere rækkevidet

lodret - jo mindre
retn ingsfølsomhed

Antennen skal anbringes så langt væk
som muligt fra servoer og servoledninger.
Undgå sammenrulning af antennen, da
den ellers vil virke som om den er forkortet. Det vil påvirke rækkevidden betydeligt.
Den originale antennelængde, som ligger
mellem 9o cm og 100 cm skal bevares. Den
må altså IKKE afkortes.
Modtagerantenne i flymodeller

Det bedste er at bnrge en sta\-.intenne og
hvis det iKre er muligt sa en uL-lspændt ar-

Sno evt. antennen et par gange om en træ-

spænder antennen

til toppen af hale-

stoppe antennen gennem et rør.

firuren kan rnan lade, fx 10 cr.n af antennen ha:nge 69

MINIMER FE'LENE

tlagre (:e

Lange ledninger

Hvis man

større del af

pen har et let spiralformet forlob inde i
kroppen. Det giver mindre risiko ior signaludfald i bestemte flyveretninger.
liste og sæt dethele fast inde i bagkroppen.
Antennen vil så være i let snoet tilstand, og
kanikke falde sammen i etbundt. (se ill.4)
Det er i øvrigt også nemmere end at skulle

den.

antennen der går

elektrisk ledende forbindelser.

tenne, (st'ill. 3.)

2: Reststykke af anterure

ill.

ud-

3).

Dermecl minrlskes

Seh'om l-rroducenteme'gor sig umage for

ri.ikocn

at kon-<tmere modtagerens

iLrr.-rt rnan

i

vis>e f]n'esifuaticrner har en antenne der peger di-

llf",å"i Tlfi
stration 2.
Hvis man udspænder antennen sådan er
det en god id6 at aflaste antennetrækket
ved fx at montere et slykke brændstofsilikoneslange der hvor ledningen går ud
gennem kroppen. Det sikrer at der ikke er
træk i ledningen ned i modtageren.
De svævemodelpiloter som ikke vil udspænde deres modtagerantenne til toppen
af halefinnen af frygt for forøget luftmodstand, bør betragte jetmodeller for at se
hvordan antenneføringen her er udført.
Her anvendes praktisk talt kun stavantenner. En stavantennes luftmodstand er minimal.

sen.oindgange
immune overfor stoj sa kan de ikke helt undga at virke som en form tbr ekslra antenne, der kan lbrstl,rre. Se ill. 5.
Så længe ledningslængden ikke er laengere end den normale servoledning (ca. 30
cm) akkuen er optimalt placeret og antennen ført udenom servoer og servoledningeq, har det ingen større indflydelse på raekkevidden.
Hvis nogle af dine ledninger har samme,
halve eller dci,bbelte længde af din antenneledning så vil de i særlig grad kunne genere modtageren. Det gælder også for batteriledning og kontaktsættets ledning. Her
gælder altså: Jo kortere ledninger - des bedre modtagevilkår.
Særlig forstyrrende indflydelse på modtagevilkår har ledningsføringe4 der løber til
s.r de er

Antenneføring i modelkrop
lllustr.lii(rl:

Det anbefales ofte at strække antenrren ud
inde i modelkroppen. Det kan i visse flyr.esituationer føre til signaludfald til modtageren fx under start og landing, når
modtagerens antenne peger direkte mod
senderen som B i illustration 2 .
Det er en meget almindelig fejl som titblir.er overset når årsagen til et havari skal
iindes.

A: Projektionsflade
B: Ingen proiektionstlade
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I stedet ior at strække antenne ud i krop:cn er det bedre hvis antennen inde i krop-

Sen ocr

\

Ic.rli.:

!.r

-\i<ku
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til venstre ud til krængerorsflaps- og bremseservoe4 eller ledningsføringer der ligge parallelt med modtagerantennen bag i kroppen. Også når siderorsservoer og højderorsservoer er placeret agter i kroppen fx i halefinnen.

højre og

Svingninger i feltstyrken

Hvis modtagerantennen hænger og slasker i luften efter modellery kan der opstå
svingninger i feitstyrken. Det kan virke
forstyrrende især for ældre modiagere.

Derfor anbefales en stavantenne eller en
udspændt antenne.
Forlængelse af ledninger/støjfi ltre

o

Alle ledninger skal hoides og fuem-

.

Ledningsføringen

r
.
o
o

stilles så korte som muligt.

i

modellen skal

være enkel, ordentlig og overskuelig.

hrgen sjusk i ledningsføringen! Ingen

ledninger i unødvendige kryds.
Alle ledninger skal gøres upåvirkede
af træk" da træk i ledninger kan løsne
stikforbindelser.
Har du problemer sa undersog .-rltid
aile dine ledninger og samlinger til
modtageren.
Skal ledninger forlænges anbefales
det at det udføres med snoede 1edninger.

motoren med støjdæmpningsudstyl, men
og resten er ledning. Hvis pianotråden fx
ikke helt forhindres. Sørg for at alle leder 60 cm lang skal ledningen r'ære 30 cm.
ningeq, som fører høje strømme placeres så
Ialt 90 cm.
langt væk fra modtageren som overhoveTværsnittet i pianotråden vælges så den er
det muligt.
stiv nok og ikke går i seh'sving under flyvningen. I enden af stavanteruren bør der
Strømforsyning med BEC
bøjes et øje med en diameter
Vær opmærksom på at
på ca. 1,5 cm, så man ikke
fartregulatorer med lav
stikker sig på den. Især øjne
taktfrekvens kan forstyrer i fare! Antenneledningens
kortere
Jo
re modtageren når BECmed
pianosammenføjning
funktionen anvendes.
mod
tråden skal sikres
bmd
ledninger
des
bedre
at undgå det kan
For
loddestedet
med
fx
ved
lade modtageren
man
krympeflex, og skal kontroljævne
fra sit eget batteforsyne
leres med
mellemrum!
modtagevilkår
ri.
Kontaktledning/akkumulator
Motortænding
Der er mange produkter i
omløb med meget lange ledninger. Hvis det ermuligt bør
du afkorte dine ledninger. Lange ledninger giver unødvendige spændingsfald. Jo
korterere et kabel er - jo mindre er modstanden og jo mindre er spændingsfaldet.
Gnistimpulser

\ar

met.rldele gnider eller r-ibrerer n.rod
hilanclen oplades der statisk elekhicitet.
Afladning sker led at en gnist springer
over til andre metaldele. Gnister udsender
en højfrekvent elektromagnetisk bølge

Der findes mange typer støjfiltre på markedet. Deres effekter er i bedste fald begrænsef men skader ikke noget. Nogle

som kan forstyrrer modtageren. Modelhelikoptere og modelfly med forbrændingsmotorer kan især opleve den slags forstyr-

bruger at vikle ledninger omkring

relser.

en

ferritring, men virkningen er omdiskuteret.

Elektromotorer

Enkelte modtagere kan dog have gavn af
støjfiltre hvis man vil forlænge sine led-

Elektromotorer danner højfrekvente for-

ninger.

I elektromotorer med kommutatorer afgi-

For storrnodeller kan skillefiltre være en

ves der mellem de stationære børster og de

rLødvendighed, da de kan have problemer
rned stoj. Derior er filte relevante.

roterende kollektorer store strømme, og
her kan dannes gnisteq, det såkaldte børstebåI. BørstebåIet udsender højfrekvent
energi og det kan forstyrre modtageren.
Det samme gør motoren, ledningeme til
den og akkuen og det kan også forstyrre
modtageren.
Problemet kan reduceres ved at folsl'ns

Lav en stavantenne

En star-antenne be:t.-rr .rf rr pianotrad, og
princippet er at den anl.:inqes r-ird<elret på
modelkroppens lænqde- trq h'ær-akse. På
illustration 1 er den Lrtirerte ciel pianotråd

styrrelser med højt energiindhold.

Fejl som stammer fra mo-

tortænding kan ikke
nødvendigvis ses eller spores, men der er
mange af dem.

Kraftige støjsignaler opstår når tændrøret
gnistrer. Det kan forekomme på alle frekvenser og udstråles fra alle tændingsanlæggets dele. Det gælder især fra tændrørshætten og tændkablet. De må støjafskærmes ved at forbinde skeermen til motorens stel. Ofte er tændkablet eiler tændrorshætten deltekt undel isoleringen uden
at det har indfl1'delse på motorens gang,
men gnisteme forstyrrer modtageren. Det
kan konstateres ved en raekkeviddetest
med kørende motor.
Ved elektroniske tændingsanlæg med separat akku skal den anbringes så langt
væk som muligt fra alle dele i fjernstyringsanlægget - også modtagerens batteri.
Et batteri der forsyner tændingsanlægget
må ikke samtidig forsy'ne modtageren.
Støjspidserne fra tændingsanlægget går jo
også ind i tændingsbatteriet, og fra ledningerne udstråles forstyrrelserne.
Ekstraudstyr i modtageranlægget

Alt tilsluttet ekstraudstyr indebærer risiko
for støj, men også det kan konstateres ved
rækkeviddetest.
Ekstraudstyr der indeholder en processor
vil udstråle en ganske svag HF-effekt pga.
det krystal som giver processeretr sin ar-

bejdstakt. Det har ingen betydning sålænge frekvenserne er disharmoniske i
forhold til modtagerens egen frekvens.
Almindeligvis giver det ingen problemer
sålænge man vælger ekstraudsh'r fra sam-

me producent som modtageren.
Alligevel anbefales det at lette modtagerens arbejde ved at anbringe ekstraudstyr

i en vis afstand fra modtageren.
(fortsættes i næste nummer)
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Min model:

GTLES
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Efter i nogen tid at have haft denne model

er som der er plads til, men et nunmer

som den foretrukne i min Flysimulator og

mindre r.il nok kr,rnne klare de forholdsi-is
sma rorflarler.
Ip.- \n;.'.,-, i
- l,r i-.-. * ::mlintin nt$i

efter utallige kig

hos en udenlandsk udby_

,-'d

der af byggesæt så jeg en dag den store æs_

pa gmnd af .:t iee har-cie ud.ei min plet-

ke stå hos AVIONIC, og så var jeg solgt og

i

æsken købt.

Ciles 202 er en såkaldt 50 ARF dvs. en mo_
del der passer til en totaktsmotor på 40 - 46

eller en firetaktsmotor 50

den er

-

60. Spændvid-

mm og den flyveklar model
skulle komme til at veje omkring 2500
1-100

tenberg 3[)t1 30 3 (i00 ) grarn som trækdvr

stedet tbr tbrbrændingsmotor. Denne
omby'gning gav iagen problemer - der er
masser af plads i cowlet, og derblev tilmed
plads til en Jeti 70A regulatoq, så den også
kan få god køling. Når jeg stadig holder
fast ved den ældre g00lg0l3 er det fordi
den laver et godt stykke arbejde på 4 Lipo
celler.

gram.

Min udgave kom

Det jeg ibrst lagde mærke til, var den utrolig flotte otert1ade heie modellen har. Den

motor
4 Lipo 6750 mAh
Vinge med servoer
Flyweklar vægt på ialt

er beklædt med en iorin'kt beklædningsfolie med et fania-<i;r.r:.sier - der nok er
lidt anderledes en.i ce.æir-a-rlige dekoreringer.
Med i æsken følger alie ;e.e :::;=:.iiqgorelse af modellen, seiv e: i..: .::.i=:s:e- i

kulfibel, motoriundamen:. :::._.

.-:

a-ie

nødvendige skruer og b.olie. l{_::. .::.. - i

selvfølgelig radioudsh
lægge

tif

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

jeg har monteret sian,jarj-:-..^-

.

til at

veje:

Krop inkl.

1700 gram
640

gram

529 gram
2969 gram.

0g hvordan flyver den så?

Rigtig godt og meget lig den simuiatorudgave jeg har trænet med hele vinteren. Den
er utrolig godmodig og har slet ikke ten.'lens til unoder af nogen art - den er kvik
.: rLrrene - selr. om jeg havde lagt75(/a ex-

:.or.eniial ,nd på tbrhand

-

men ikke

kr.ik at det lbles ubehageligt. Den relativt
lai'e r'ægt gor at motoren har stort kraftorerskud og de tleste manø\'rer kan udføres med 50'7 motorkraft. Med fuld gas kan
man stige lodret så Iænge man ønsker.
Ciles 202 er utrolig let at lande med eller
uden motor så det var en rigtig god ople-

velse at få den i luften og ned igen.
Den smukke model som fik megen ros på
flyvepladsery er i handlen for godt en tudse

-

og den er alle pengene værd.

ikke tilfreds med beklædningen der
ikke er så stærk som de mere kendte folier.
feg har erfaret at der opstår revner i folien
ud fra steder man har gennembrudt ved
udskæringer og huller. Beklædningen revner på samme måde som cellofan! - Man
kan redde den fine overflade med et stykke klar tape og sa ellers r-arme beklædningen fast til balsaen med et tbliejem.
Man skal passe på for beklædningen tåler
ikke ret meget \.arme, check et sted der ikke er synlig - mit ioliejem skal stå på den
lavest mulige tcmPeratur'
Finn Mortensen
Jeg er

sa
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Henrik Hammer har sendt os disse linier om sin Boing

PT-

l7 Stearman

Billederne er taget af Henriks kone, Charlotte Hammer.

Mir.r Stearmar.r htrr jeg bygget i vinteren
2(X)5-2006. Det cr ct træb1'ggcs:r't i skala
l:.1 ira Fl..rir. ]c,: cl*kcr seh ,rt bvgge og

;.r'r'i tl-x.
Drlcnc \.1' r'rrr':ul ilrti url:k.rre t ()g

tr'æLt

kr .rlitct, alt r-.-ir rlccl uncltagen
Lreklæcining, raclio trs rnotor. Det cneste
jeg har udskiftet r';rr rletallir.rkcnc til n'ircme, disse met.rllink har jeg ornb)/ttet
rnctl kuglelink, for".rt undg;i elcktrisk støj.
Jcg har en OS F}300 firetakts borclrnotor
p;i 50ccm., og r'len Lrasser firrt til nrotlellen.
N'krcleller-r har etr spændviclclc p-r.i ??6 cn-r
og r-n l.tr.rgde pi'r 177 cm, og tlerr vejer
r .rr i cr-r iLot

\

I

lcg har prøveflØiet og fået dcrr godkendt
her i sommer. Det var ikke nøclverrdigt at

l.rgge ballast i. Den flr'r'er helt utroligt
gotli, er lnegct stabil og re.rlistisk i h-tftetr.
L)cn cr bc^l--dt nrcti Solarter (ca. 15 rn)
irclt i rrrclt ligctort.r ct't flr-r-l-r.trr .'ccr i starteu
.rf Filmen, Pearl Harbor,rr.

llotordr-rmrr-rt/en var ogs;i med i bvgges:ettet, den illuclcrcr en 7 o'linderet stjernernotor.
I)risc.n på b1'ggesa:ttet er ca. 4000 kr.

Hetrrik Harnmer

10.5kg.

tlt't store billerlt'i brugrunden hrr clrr I lt'rik Hamnre rr 5lr'.rrmarr p,r \ r'i in!l iil l.rnelirrr..
I'a billeclet til rensirt'ser rl.rn it'cleligt c{eu 7 crlinclreclt'rlLrnrnrr''ticrircnrot{)r', lrr'nlærk Lr()\fr lrl()iorens c\
I'.r

linrlt'rftrp

sur l.rltlcr rirrrclig toclt \Jnrr('n

c()apiite t oe

til hojrc l It'rtrik

H.rnrnre r nretl

metl rlt..rnrlrr,rr lindrc r ri:rrrrrrrn. flcntntlcr na'r['i]lt'ele ai

'in ,stc.rlr.rl

Jv{oåeffi1wm1**2006 1'
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Min model

Biplanet Wayfa.rer

I Modelt-ln'en\':

nr. 1 2006 skriver min

klubkammerat H.L.D. Christensen om sin
30 år gamle Astir CSZ svæver. Herligt
med omtale af også de ;eldre og velgennemtjente modelflri Netop artiklen fra
Hans, gav mig lyst til at skrive lidt om min
Wayfarer. Og da en anden af mine gode

klubkammerate4 Anders Riis, skulle afprøve sit nye Sony digitalkamera fik jeg
også billeder af mit biplan. Så var der ingen undskyldninger længere, en lille artikel
skulle af sted til Modelflyvenyt.
Foræringen

Forhistorien er dery at jeg for nogle år siden udtrykte glæde over at se et modelbiplan i luften: "Det ser altså godt ud, når fx
en Tiger Moth flyver adstadigt rundt". Ikke længe efter kom, Henning Caspersen,
med et lidt bedaget biplan, som han gav til
mig. "Så nu har du også et biplan".
Uha! "Mange tak". Casper har.de gravet
modellen frem fra loftet og bygget den for
så mange år siderU at det neermere tidspunkt var gået i glemmebogen. Modellen

stammer fra et Svenso-byggesæt, og jeg
har set dette byggesæt annonceret til salg i
engelske magasiner fra midtfirseme. Jeg
faldt sjovt nok forleden over en annonce i

stol har min model en planbelastning på
ca.62 gram pr. dm'. Min erfaring med en-

For dette dellige fly skullemegetgeme flyve mange år endnu.

dog meget langsom forbiflyvning og lan-

dinger med stoppet motoq, tilsigeq, at
formlen holder. Min Wayfarer kan svæve
langt, meget langt og et godt glid tyder jo
på en lav planbelastring hvilket 62 gram
pr. dm'?på et relativt lille motorfly må siges
at være.

Nu er jeg ikke nogen øm til kunstflyvning
og lader geme, ja netop fuglene, om de
mere halsbrækkende øvelser. Så en 10cc i

snuden ville for mig være "overkiil". Jeg
har sat en OS 45 LA på modellen og en
11x6 APC propel. Rigelig trækkraft og en
meget pålidelig motoq, der er nem at have
med at gøre. Den kan faktisk i dag købes

Flere dobbeltdækkere

Med denne lille beskrivelse af biplanet
til et få
vil geme slå et lille

Wayfare4, håber jeg du også får lyst

en dobbeltdækker. Jeg
slag for biplaneq, de er så flotte, og flywer
utroligt godt. Samtidigt kan de fleste anvende de billigere, simple og knapt så me-

get brugte motorer - specielt modeller af
de ældre fullsize fly, skal jo ikke alene drøne rundt på himlen.
Det glæder jo altid, når andre kan lide ens

model, og der er efterhånden ret mange
der har sagt til mig: "Hvis du er træt af det
fly, så er jeg liebhaver". De kan tro nej, kan

for under 600,- kr.

de!

jeg ved ikke hvor meget Casper seh' fløj
med modeilen, på det seneste har feg
brugt den rigtig meget, og derfor oplevet

Mange hilsener

hvad brændstoi etterhånden gør ved tree'
et - trods dope. Senest røg understellet af,
blot ved at jeg løftede modellen. Det viste
sig at træet, var blevet blødt, på grund #
indsivet brændstof, så flyet skal snarest i
dok til en gennemgribende restaurering.

- tak

Peter Fløyer Hansen

Modelflyveklubben Randers &
Sleipner Modelfl yveklub

Hemder har du Peter Høyer Hansen kla til take
off med sin Wyfarerog i baggrunden Wayfaren
luften.

i

Modelfltn'envt nr. 4. fua 1992. Svensonbyggesættet kostede dengang kr.798,- (det
kan man jo få en ARF for i dag)!
De tekniske

detalier

Modellen er beregnet iil let kunstflyvning
med et semisl.mmetrl.k protil og en motor
på mellem 5cc og 1(kc \ingepænd er på
132 crn, samlet planareal er 57 dm'. Tommelfingerreglen sigeq, ai ved biplan er det
ca. 75%, der kanmedregnes r-ed beregning
af planbelasfrring. Ætså ca. {3 dm'. Jeg r-ed
ikke om denne tommelfingerregel holder
vand, men det lyder da fomuftigt nok og
med en vægt på 2650 gram uden brænd-

I

l
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En lllle hlstorle
- 0llr hvad der kan ske når man surfer på internettet

Yi skulle på familiebesøg i Trelle-

Formationsfly

borg i det sydlige Sverige sidst i

Men der var også en præsentation af en

august 2005. feg tænkte, at der

gæstepilot Einar Ek fra Malmø Radioflyve
Sålskab der flø1med et formationsfly. Fire

en evt. klub i Sverige, så jeg gik på

fly i en gruppe. Det så spændende ud, så
jeg fik lyst at bygge sådan et.
Jeg tog kontakt til Einar og allerede to da-

nettet for at

ge senere havde jeg tegninger, beskri-

måske kunne blive

tid til at

se på

se hvad der var gang i

indenfor RC-flyvningen. feg fandt
en hjemmeside fra Trelleborgs Modelflyveklub hvor der er en fin
præsentation af klub og flyveplads
og alle medlemmerne med deres

velse4, fotos m.m.

Han havde fået ideen til formationen for
flere år siden i et Amerikansk Model Aviation december 78 hvor der var beskrivelse
af et forsøg med en lille gruppe. Senere
fandt han i det Engelske Model Aviation
Intemational en gruppe på 2,1m, også
med fire fly.

Da Einar er en særdeles erfaren og dyghg
pilot og modelbygger - privatcertifikat i 26
år og modelflyvning i 49 år - lavede han
forcøg og tegnede derefter en firegruppe
med et vingefang på 130 cm og længden
blev 125 cm - ellers kunne jeg ikke have
den i min bil sagde han.
Princippet i flyet eq, at vingeforkanteme
der er af kul - eller alurør binder de fire fly
sammen.
I første fly er motoq, tank og radiomodtager. I andet og tredje er der et krængror i
yderste vinge og en servo i hver. I fjerde fly
- det bagerste -bliver krængerorene brugt
som højderor og her er også akkuen. Alle
ledninger er ført i de omtalte rør.

flv.

Fomationsflr'et, eller det det flvenc? set i luften. Foto af Magnus Malmberg

Preben med sin nyerhvervelse, den 212 cm skrr Fly Babr

l:"

:
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Einar med sin lillc gruppe af fly. Foto af Magnus Malmberg

En anden gang hvor jeg var p.r familiebesøg i Sverige besøgte jeg Einar og blev sær-

Mens jeg byggede mit formationsfly holdt
vi ofte kontakt og en dag spurgte jeg Einar
om han ville sælge Fly-Baby til mig.

deles venligt modtaget. Hans samling af
fly var stor - foruden fly havde han skala-

Det ville han og ved næste besøg i Sverige

Fly-Baby

både

-

og i hobbyværelsets loft

Fly-Baby

halg der et

i kvart skala. Den skal jeg nok

sælge sagde han. Det er et ensædet larvinget fly med vingefangpå2"12 cm. Fra

begr.ndelsen var det et modelfly på 150
cm, men i 68 begyndte en svensk selvbygger at bi'gge et rigtigt fly og blev færdig7
ar senere. Fra de benyttede tegningerbyggede Einar sa modelilvet som kvartskala.

lrrebens version urrdcn.ej. i

Modclfly'r'envt 5-2006

:::'- :.

Malmøklubben finder I på : wr.t'w.mrfs.se
Trelleborgklubben på www.tmfk.org
Preben V. Jensen OY 3709

bragte jeg flyet hjem og i dag flyver det
flotte fly på NFKs flyveplads i Nordsjælland. Et herligt godmodigt skalafly på ca. 5
kg - lige noget for mig.
Se sådan kan det gå når man surfer på
Intemettet: Jeg fik en herlig frisk ny flyveven i Sverige, har snart mit formationsfly
klar og blev ejer af et skønt Fly-Baby.

Nordsjællandske Fjemstyrings Klub.

PS.

Einar blev 80 år den 12. august 2006.

ET STORT TILLYKKE.

I'ieL.rn
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Katana Mlni
fra Precision Aerobatics

lndledning

berplade. Selv om det er en minimodel, er

I

vingeme udført som stikvinger der er

november måned var der indendørs-

lidt

samlet over et kulfiberrør. Modellen er be-

med Jan fra Elflight, og han spurgte om
det ikke var på tide at min Funtana 1405
fik lidt mindre søskende. |eg grinede, og

klædt med Oracove4 og beklædningsarbejdet er udført i en meget god kvalitet.

stævne i Gigantium i Aalborg. Jeg talte

sagde jeg ikke gad de små modelle4 men
da jeg kom hjem

fik jeg et iink til en video

med en Katana Mini. Jeg var solgt på stedet, og bestilte omgående en model i samme farver som den store model jeg har. På
RC-unionens fomm samt på de internationale fora ses det at der er mange der er faldet for denne model.

Der medfølger en udmærket samleanvist-ring. Jeg samlede modellen efter denne
anvisning og finder det ikke nødvendigt
at gengive i denne artikel. Jeg har dog
aendret motorophænget da jeg ikke mener at det har den fomødne styrke til den
motor jeg har valgt at montere.
Montering
model med samme performance som min Funtana 140$ så jeg valg-

Jeg ønskede en

Samlesættet

Axi motor der

er bagnonteret. Bemærk dei eksrra
motorspant i letvægtskrl'dsfiner.

Eitcr ieg har.de l'rentet kassen me d modeilen, samt diverse æn-oet og moiorer blertingene inspiceret. Det er t1'deligt at der er
tale om et samlesæt af meget høj kvalitet.
Tiæet i modellen er laserskåret, og kroppen er visse steder forstærket med kulfi-

.

Kulfiberhorn til servoer,

sser af udslag, en god ting

E-.,

.t4
E::'

i
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til 3D flyv

..,,...1..r.,

.:li:l .-:,.,,,.,,.

.

te at

nontere en AXi

28741 12

motor (trust

ca. 1300-1600) samt en 40A TMM regulator.
Jeg valgte at montere denne kraftige motor med et bagmonterings sæt og jeg æn-

drede det medfølgende motorophæng så

Tekst og foto: Flemming Nielsen

til bagmontenngsophænget
efter følgende anvisning. Det medfolgende motorophæng afkortes r.ed nridterste
spant. Vha. det forreste spandt (der iKie
skal benyttes) afmærkes hvor center af
motoren skal placeres (motorakslen). Herefter forskydes center af motoren ca.3 mm
mod højre (set forfra), for at kompensere
for højretræk, så center af motoren (motorakslen) placeres i center af cowl. På de viste billeder er der suppleret med et ekstra
det passede

motorspandt i 2 mm letvægtskrydsfineq,
der er limet direkte på det medfølgende
spant. Vha. bagmonteringsophænget opmærkes de -l huller som bores og herefter
monteres 4 stk. 3 mm bolte, som vist på billedeme. llotoren nlonteres og motortrækretningen justeres. Fordelen r.c'd denne
løsning er at det eiteriolgende r.r muligt at
finjustere motortræktemingen, s.r den pas-

ser til den motor/propei akkuiosnins
som du netop har valgt.
Som akkuer valgte jeg Kokam 35lt\I.
På krængrorene monterede jeg Hitec H555

senroer, og på højde og sideroret blev der
monteret Dymond D60 sen'oer. Pa alle

sen'oer blev der monteret kulfiberhom,

ior at give de fomødne 3D udslag. Kuifiberhomene kan købes som tilbehcrr til modellen.

tid eller lyst til at tage de store modeller
med. Den motor jeg har valgt har power
til hover ved ca. 1.13 gas, og accelererer
meget voldsomt, når der gives gas. Model
og motor har ca. sarune performance som
min Funtana 1405. Endvidere har jeg prø-

Nlodellen flyver lige ud af kassen. Det er

vet de nye Kokam 1500 20C celler i en 35
pakke. Med disse celler bliver modellen
lidt lettere, og får endnu bedre flyveegen-

en lille sjov model, som kan sættes op

til de
ilestes temperament. Jeg flyver med 2 fbrskellige flightmodes. Et til at fl1.r'e rundt
og lave almindelig kunstflyvning, og et til

skaber.

Længde:

99 cm

3D flyvning. Modellen flyver meget sta-

Spaendvidde:

102 cm

bilt, i betragtning af dens størrelse. Seh.følgelig ses det tydeligt på denne model, hvis
man flyver med den i blæsevejr. Helt klart
er det sjoves at flyve med den i en let brise,
eller stille vejr. Modellen fylder ikke meget
når den er adskilt, og samtidig er den ikke
større end den kan stå samlet i bagagenrmme't på de fleste biler. Jeg bruger mociellen til "en man lige tager med" for at få
e: :ar i-h'r'ehrrr- en aften, hvor jeg ikke har

Motor:

Flyvning

Tekniske data for min Katana Mini

AXi 28141721049 (trust

ca. 1300-1600) samt

en

40ATMM regulator

akku.
Vægt
Driv

3 stk.

Kokam 2000

ca. 800 g

Flemming
f

S.

Nielsen

.d.nielsen@stofanet.

't +:!;
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Min model:

fra Simprop
Jeg havde laenge r'æret pa r,rdkig eiter en

WWL slowflyer og ialdt tiliældigr-is over
den her ved forhanc-iL.ren Bnining på det
årlige fl1'r'estaetne i T.rrp 2001, syd for
8rænsen.

med samme type stivere som skæres til i
korrekt længde. Hertil leveres der en papskabelon med byggesættet. Den virker
ganske fortrinligt selvom der skal nørkles
med den. Herefter limes vingeenheden på

kroppen med epoxy.
stod iorst til famose 100,- Euro, sidst
på n-eekenden var den nede på 80,- Euro
og da jeg til sidst sondag eftermiddag begl,ndte at kigge ned i kassen og spørge til
den kr-rmre jeg tage de'n rned for 40,- Euro!
Sa slap han ai med den og jeg r.ar glad.

Der.r

Bygning:

Der ligger en del by'ggearbejde i den, sehom den leveres færdigstøbt i malet skummateriale. Spanter skal limes i kroppen
samt motorophæng, til den gearede speed
300, som følger med i kittet.
Halen limes på med formalede træstivere.
Den dobbelte hovedvinge limes sammen

Nu er det tid til at bygge understellet op af
de medleverede stivere. Hjulene limes
sammen af 2 plasthalvdele. Akselen holdes fast af gummibånd som samtidig giver

fjedervirkning ved hårde landirrger.
De r.nedfølgende vandoverføringsmærker
smultlrede hrldstændigt da de blev lagt i
r'.rnd.
Ieg matte seh'skære nogle r-rd af or.rcover.

Flyvning:
Første flyvning endte med en landing 200

meter længere fremme da modellen ikke
var til at dreje i luftery den sidegled nærmest når sideroret havde fuldt udslag.
Dobbeltvingen må simpelthen gøre den
for retningsstabil ... hm.
sideroret 100 % og så drEer
den vældig fint og hurtigt. Der er godt
med motorkraft og sammenholdt med de
store hjul kan starten foregå på græs.
Touch and go går også fint.

Jeg forstørrede

På en stille sommeraften er den

rigtig hyg-

gelig at tøffe mndt rned og samtidig scala-

rigtig at se p.r.
Som accu talgte ieg clen fra "skuffc.rr" - 3 r.
LiPo 1050 \IaH. Den giver en t1r vt'tit-l pa
næsten en time.

Claus Reinke

Slon'- and shockflyer

-1
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Modelfyvenps redaktion er
igen

$

jagt efter de gode skud

,:,-,,,:

Ud med kameraet og afsted
med de gode billeder.
[,æs mere på side 17.

nG

Modelflyvenyt vil
gerne præsentere
endnu flere

modeller...
Skriv om din egen eller

en

klubkammerats model og vedl:eg nogle billeder. Som du vil
se i bladet he4 er det ikke nød-

vendigvis mange linjer der
skal til ...
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Brænder du for Modelflyvi almindelighed og RCflyvning i særdeleshed?
Kunne du tænke dig at være
med til hver gang fylder Mo-

ning

delflyvenyt med spændende
artikler?

RC-unionen søger

nv

gren-

redaktør.
Se side

-10.
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Sjort nok i disse elflyvertideq, gik jeg og
taenkte på noget helt andet, vil jeg påstå,
end de fleste.

jeg tænkte, at jeg måtte købe en model til
min efterhånden gamle OS15FP motoq, der
bare ligger og samler støv nede i k^ælderery
fordi ddt er synd. Som sagt så gjort.
Men først skulle RC-markedet lige tjekkes
for evt. egnede modeller til lige netop den
motor.
Det skulle væl€ en simpel og sjov model
altså et modelfly der er nemt at bygge og
sjovt at flyve med.
Det nemmeste var at lave en søgning på
Intemettet, og der fandt jeg også flere modeller der vakte min opmærksomhed.
De såkaldte combat-fly, var lige noget for

mig fordi jeg elsker at flyve "dogfighf'.
Til sidst var der kun to, som havde min sto-

re opmærksomhed nemlig Wonder åa
SIG og Shrike 10 fra Lanier. Efter at have
søgt lidt mere efter såkaldte "reviews" på
disse to modelle4 fandt jeg ud af, at Shrike'en havde en kedelig tendens til ai tipstalle. Og det er nogetjeg ikke kan fordrage. Det duer absolut ikke til dogfight. Derimod blev det sagt at Wonder ikke havde
dårlige tendenser og kurne flyve både
hurtigt og langsomt og var meget velflyvende. Så valget blev en Wonder fra SIG.
Wonder er et tradionelt balsabyggesæthelt
i træ, med fuld symetriskvingeprofil, intet
understel og beregnet til 3 kanalea højdero4 krængeror og motorkontrol. Med an-

Med i byggesettet var klistermærker til 4
versioner. En standard, en russisk, en US
Nary og en Patriot (Amerikansk) version.
Jeg valgte standardversionen. Blandt andet fordi vingen havde sådan nogle smarte
vingetippe. Og dertil kunne jeg godt lide
konkasten af lyse og mørke farver. Faktisk
kunne jeg bedre lide en metalgrøn farve jeg
havde liggende i kælderery end den blå,
som på originalen. Så jeg valgte at skifte
den blå originalfarve ud med en metal

henholdsvis højderor og motorkontrol, 100
ml. brændstoftank og en 700 Mah AAA.
NiMh modtager accu.
Radiogrejet blev flyttet frem og tilbage, til
lyngdepunktet var placeret korrekt ifølge
manualen. Siden blev radiogrejet monteret

8rØrr
Byggearbejdet var nemt og lige ud af landevejen. Det skyldes dels den meget gode

sommerfugle i mavery selv om jeg gennem årene har bygge! fløjet og for den
sags skyld styrtet med utallige fly.
Vejret var klart og fint, dog med en smu-

og ikke at forglemme, sjove byggevejledning med masser af billedea og dels
mange års erfaring med atbygge modelfly.
Men der skulle pudses en hel del, især
vingetippeme og motorcowlet, der er opbygget af balsa.
Et tip fra Intemettet sagde mig at jeg skulle forstærke sidefinnerne, hvor de skulle limes fast til haleplane! med trekantslister.
Så det gjorde jeg.

Men da Wonder var træfærdig og klar til
beklædning med Solar Film skete detuheldige, om man kan sige det sådan. Jeg modtog en pakke fra Rotordiscen. En ny helikopter var landet, en Evo-50. Og så måtte
Wonder vige for den nyfødte helikopteq,
der optog al min tid de næste to år.

fast.

Nu skulle Wonder have sin jomfrutur.
Wonder if it will fly?

Underligt nok kunne jeg mærke lidt

le blaest ca. 7-8

m/

sek. Det var måske

lidt

i overkanten med et så lille og let fly som
Wonde4, tænkte jeg. Tvivlede lidt og sag-

til de andre spændte tilskuere,
det måske var bedre at
vente til en anden
de

at
r

dag med mindre vind.

Men det kom ikke på tale,
var alle klubkamerateme enige om. Så med lidt gruppepres
kastede jeg Wonder'en op i luften for
første gang med fuld power på moto-

Et par klik på højderorstrimmet og

så

var det bare derud af. Det gik bare fint,
og efter have fløjet et par gange frem og
tilbage for at vænne mig lidt til deru vis-

te det sig at den faktisk fløj som en
Endelig oprandt den dag hvor Wonder
blev taget frem i lyset igerl og fik sin vel

dre ord et loop og rul-fly. Manøvrer der

fortjente beklædning.

kræver sideror er derfor udelukket.

feg valgte at bruge en standardservo i
vingen til krængero4, to miniservoer til
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drøm.

Den er meget hurtig og kan enda flyve
meget langsomt, og stadigvæk meget styrevillig. Loopene kan man lave både store
og meget små, uden at den tipstaller. Rul-

Iuodcii.h-\

rnri l-:i! t

redæil rrasrc
lene er mere moderate, helst pga. krænge-

rorene der

er placeret udenfor

propelstrømmen. Men med lidt porver på motoren, ruller den meget fint.
Pga. den korte krop hvor vinge og haleplan er bygget sammen i et stykke, er man
hele tiden nødt til at styre den med højderoret. Den er ikke så stabil som en træner. I
manualen bliver man jo også mindet om
eller næsten advaret om, at Wonder absolut ikke er egnet som den første motormodel, men måske mere den 3. eller 4. mo-

at være skilt ad under transporten. Og så
måske det allerbedste, den vækker opsigt
hvor der bliver fløjet. D6t er vel noget vi
RC- piloter godt kan lide.

del.

Efter at have fløjet ca. 8 min. med alle
mulige og umulige manør'rer, skulle der
landes igen.
Den er paerenem at fly've ind til landing,
så det gik fint. Man skal bare

huske

at

motoren

stoppede

i

god tid

før landing ellers
risikerer man at
propellen knækker
under landing, hvis

den skulle

pege

nedad.
jeg må sige at Woncler er et rigtig fedt
combat- eller fun- fly.
Det som ma:ke er det mest vanskelige
med !\bncier er. a: cen er så lille og hurtig, og derior hu-:: -<.:n i1vles udenfor
syersvidde.

jeg har nu elterh;r:e:. :li"e: ;l.rnge flere flyvninger me.l I,\.'::t:. .1i -\ rc>:rrdigvæk at det er e: ::.-:a: .'-.'.': :'..':rlt\'

ai flyve med. \en at l:'.e rr.<.j x.r- rl
ekstra fly, fordi r.inge oq ir:lrF Li\e 3€::.1 L':
.'.uw*s*æffi
Modell'l\'\'L,nvt --20{tr6

Referat af
ChampionshiP

2006

Sønderborg

Det r-ar i ar Danmarks tur til at afholde
Nordisk mesterskab i Svæveflyveklassen
F3B.

Vi i Sonderborg modelflyveklub tilbød at
atholde stævnet, hviiket løb af stablen 18-

20 august, på Sønderborg Modelflyveklubs flyveplads.

Der var deltagelse fra Finland, Norge og
Danmark. Sverige havde tilmeldt 6 mand,

men desværre meldte de afbud med

3

ugers varsel. Det gav i a1t 12 piloter, sa der

var god mulighed for at komme til at ilvve
mange mnde4 hvilket ogsa lr.kkedes icle.i
vi søndag kl. 16 havde fløjet 6 hele runder.
(Hver runde består af en r.arigheds- distance- og speedflyvning.)
Alle piloteme ankom fredag eftennidda:.
hvor nordmændene og finneme lik trimfløjet lidt inden det begyndte at regne ved

Fire af finske Lasse Nybergs Racemachines

17

tiden. Regnen holdt op i 1øbet af natten.

Lørdag morgen begyndte med tåge, da
den var lettet gik første start, og efterhånden klarede det mere og mere op. Lørdag
fik vi fløjet 3 hele runde4, en distance- og en
varighedsopgave.
Søndag begyndte med lidt regn, som dog
hurtigt holdt op, og der gik ikke længe før
solen drrkkede frem afskyerne igen.
Termikken var begge dage god, detie betyder jo så også at der er "god" synk nogle
steder, og det virkede da også som om at
der i nogle af varighedsgralpperne var ret
store sr-nkområder, da nogle af gruppeme

blev vundet med kun 7-8 minutters flyvning, man må max anvende 10 min.
Der L.lev r-ist rneget god flyvning i løbet af
rveekenden, og her skal specielt, Lasse Nybgyg. lra Finland nævnes. Han fløj nogle

L.ernærkeisesr-ærdigt hurtige speedflyv-

ninge4 med nogle enormt krappe sving,
med hans hjemmebyggede Racemachine
model. Lasse bygger sine modeller ekstremt lette, og da han henter meget af vægten i halen/næsery får han jo så også mindre vægt i halen/næsen, som skal flyttes

med op/ned, når der gives højderor i
svingene.

helt tydeligt også trænet flittigt på længden af speedbaneru idet han fik
det bedste gennemsnit i de 6 speedflyvninger med 1 smid væk, på kun 16,13 sekunder for de 4x150meterl Det vil sige, at
gennemsnitshastigheden kommer op over
130 km. i timen. Distanceme var ikke præget af mange ben selvom der var rimelig
termik, og nogle runder blev da også vundet med kun 16 ben. Jesper fik her det bedste gennemsnit i de 6 disiancer med 1 smid
Lasse havde

væk, på l9,4ben.
Der var kun få skrammer på flyene, det
værste var nok da, Knut Vidaq, og Jarr lå og
cirklede snævert i den samme termikboble
i 50 meters højde, hvor de rammer hinanden vinge mod vinge, hvilket resulterer i,
at Knut Vidars Europhia 2 faktisk trækker
den ene vinge ud over kulstiften på Jans X21, som jo så går i spind og rammer jorden

med kun en vinge. Mirakuløst nok slap
begge modellerne fra sammenstødet kun
med et hak i hver sin vinge.
Søndag eftermiddag var der preemieoverrækkelse og ny Nordisk mester bleri Jesper
Jensen fra SMFK efterfulgt af Soren Krogh
og Jan Hansery også begge fra SMFK.
et vellykket arrangement, og vi

Alt i alt

vil

fra arrangørernes side geme sige stort TAK
til alle hjælperne lra Sonderborg modelflyveklub, sorn gjorde en stor indsats hele

weekenden.
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Også et stort TAK til følgcncle s',...:'
som havde sendt plæmier til :tæi :-.

Resulcat individuel

Graupner GmbH & Co. KG
Electric Flight Equipmerrt
Ho1'a Lens Danmalk A /S
Silhouette Scandinavia

-e:-il'lq

Rc'ic:'.^.:; ---- --.

:

NaVn

Hold

Jesper Jenserr
Søren Krogh

Darulark

1

Danmalk

2

Jau Hansen
Lasse Nyberg
Søren Helsted

Darunark 2

x-li

Firdand

Race

\

Danmark
Michae'l Munk
Danmark
Widar Hoir-nedal Norge
BernhardHenschel Norge
Erkki Arina
Fir.rland
Knut Vidar' \'lolokker.r Norge
Cjen.rrund\\r:stad Norge
HeikkiAstik.rinen Finland

Resultat holdkonkurrence

tsilleclernt h.: :r:'-'-: - , : - ,: - .: -;1jl;.- 6p[1 gning af li:r:.:: : . - -- '. --::t- : r.-:fcmt ltttc [lacetr.rcitin. rr'. : r' - : I :: -. -:: l:-:n i.iuter 'ltal-

vc'rillr.: , i ri r-r" ;-. ::,:: =;t .i-ir,t irrtvcclLljrlrc r :, :.::' -:::' -: :i :'. r..::;,-.lic.
L.l::c i,.::: ..: - i--: -:: il--:i. r.ru;tr CSSH\1 krrJr'ær'
ucircn.i;:, : C^r.irlr-'-r i ripptnrc'. \lodcllen
rejcri,:,:.- :: t,ir tl :: ringc'-t(lllgr.krop)
inkl. .::rl---: I iJ.::- ir ::r:c'! lci frrr cn FiB nrodcl.

.t.
2.
3.

l+

1
1

-

t

Point

',1:.

r-,.

-

74787
14650
14404

lrrci i:r.

1

111C])

Estrelia
Ellipse 2\Pike Brio/Gi.rr,i

1,1205

Crossfire
Caracho 3000

I

Etrrophia 2

I

1J122
1is0-{
3236

1:9a3
X-21

llrl5

Seax

r277s

Racemachine

12150

:

Darunark 1
Norge
Finland
Danmark 2

I

l)
\

\k).fuIfl \1 en\ I i-2ll(lar
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vM skata

200

fNorrkiipins

Da ferien var henlagt til Sverige, var det en
naturlig del af ferien at bcsøge VM-skala,
et arrangement sorn jeg havde glædet mig
meget til.
Efter lidt forivrelse hl,or l,i først fik besøgt
den ordinære luftlravn, fandt vi frern til

Bråvalla, en nrilitacrlufthavn i udkanter.r af
byen.
En manglende skilhring til seh'e tlllton.rriidet, blev s.rt tii sk.tr-ur-r-rc. .ri rlcn l'ler'.' r:rcter høje planchc, s()m ilcd e: i.iilc.-it :; tn
Saalr B 17 l.orl tr: r'r,ikon-rnttrr til \orrktif.irrg.

\ i i.rnrlt
Nordmandens Art Chester

frc.n.r

iil sr'kretariatei, og med

medbr.rgte skrir.else

fra

den

Skalagmppens

formand, Bjarne Pedersen, gik det smerteirit med at blive udrustet med et presseskilt. Med det orn halsen oplevede man, at
selv de mssiske deltagere blev mere talelystne, samtidig slap man for en nogct
længere gåtLrr til selve flyveområdet, idet
kun "de udvalgte" måtte parkerer på seh c
flyvepladsen, selvom der syntes at r'ære
masser af plads.
De to første dage var de.r rig mulished for
at tale med de ca. 80 pilote4 sor.n kom fla )J
natiorre4 og samtidig at shlderer dere: fan-

Engl*-r.r

cl

c.re'ns

Sopwith 7F-1

h'rterior .ri Tiger

lloth

tastiske byggearbejde p.r r1ænle:ie hold.
Som skalabyggcl vdr det:r ar[ .ti 1.1 .rnlene ned efter et besøg i h.rngarcrr, som \;al'
fyldt med den ene nrere fant.rshske rnodel
efter den anden.
Jeg har set mange t'lottr. rl.tn.kbvggede
skalamodeller; merr de det.-iljcr srrm knnne
opleves på de udstillede m(r.i.iiL.r'\'ar med
sådan en finish at seh' i irkciigheden blev
sat til skamrne, speciclt L.e luaiingen val på

flere af modellerr.re sa virkelighedstro, at
man var ved at bruqc crr klur-l for at tørre

selv konen blev imponeret. Hr-rn bcgynclte
endda at tale om, at jeg kunne' få dct stole
r,ærelse derhjemrne, hvis jeg ville bcgynde
at bygge sådanne rnodeller'.
Det ville fylde flere sider, hvis jeg skulle gå
i d1'bden med alle modellet så jeg vil her
nøjes mecl at fokuserer på speciclt to modeller:
Dir.r crc vJr nLrilim.-r1rLlen. Kcrrncth Sand:er{:, .\l{T CHESTER JEEP, t,rr dct forste
\'.rr LiL'r' kr-rn bvgget et eksempl.rr i 1:1, og
solr eneste i verden i en særdeles f'lot skalaudgave 1:2,35. Modellen havde et spænd
på 213,3 cm og var udstyret rned en 60 cc.

benzinmotoq, modellen vejel i1 kg. Flyet
blev bmgt til speedflyvning lrelt tilbage i
1936

iUSA.

Nloclellen var bygget efter billeder og en
mecet grovskitset tegning, det havde taget
Kcrrneth Sandberg 2 år at f;erdiggølc n1odelkn, hvorefter han med et skævt smil
iortalte, at det kun havde taget 6 måneder
at bvgge originalen.
Jeg nåede at se fll'e1 i luften ved derr t'ørste
bedømmelse af i alt 3 fl),r.ninger, efter min
mening gik det samlet mcgct eodt, dog
havde han et pal hop oc en ais'luttcncle sti!
på snudcn landirrg, s.r jeg halrer c1c næste
par' flyvningel gik bedre fol nordrlanden.
Det andet fly, som lige fra starten fangcde

min opmærksomhed, og jeg sh'aks gjorde
til min favorit var en, SOPWITH 7F-1 S\lDE, skala 1:3,48bygget af errglæncle'ren Peter McDermott. Modellen l.r..rvdr'et spænd
på 260 cm, og var udstvret urecl e.rr Laser
360 V foruclen et [.])td*ti:k ilrt og cietaljeret byggearbejde, r'ar benralingen så natur-

tro, at det var her; at kh-rden kor.rr op af lom-

o'lie og udstødninsseiterirrir.nskaber af.

Cockpitinteriøret \'.r'et ir.r'i: kapitel for sig
selv, og i flere tilfælclc s.t n.rirrrtro, at selv
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ridser efter vindrie':r'iskc.ntcs I'andring

Førstedagsf11'r'ningcrne yar lreget ko'centrerede, og der :as r-neget flot flyvning,

kunne ses på luden, og slit.rge pa håndtag
og kontakter var ntctrkL'rct s.r nafurtro, at

ud rrred sin

dog skilte enelændererr, David Knott, sig
t11'1'pi11t fra de a1dre, ved at
\loriclllvrt'nvi

5-2{)06

han i sit program har,de bombek;-: r-.;j
fra sin HAWKER HURRICANE \ IK, ...-..la 1:6 som selvfølgelig udlosie '::-::.:-:.
klapsalver. Jeg må da uok irrtlr-rr:rr:': -i: :.:
ved flere lejliglreder sad (rq -i\':( -i.
min ikke medbragte S€r-rcir.:.

-'..: :.:

De fleste af nrodellcr':'. ::.-. . -:. :.: .r:" =l<
eller anden made c.n ri. :- --.: -: ::, ;:i:.-lgemes hjeml.lrtd. r-,-..,: ::--:r :- :. --r ZLI\
526 AFS fra Osi:i: \\-----R Cll lra

Tjekkiet. Pf.i EI- \C\ '.',-l'.-,', ::.r Frankrig, \lOR\\E -\- ::,, -:-.....: {P \\'[TH
PUP ira \err Z:-':--::'.,: :i--f(E \\-L.I-F

190AC fra Sr.i -\::,-.-: Ii.STOL F2B og
CURTISS JE\\\ i\= :t:{e Spanien,
SAAB SAFIR C91 ;:-: j,...:-:.'. og ZLIN 142
fra Ukraine.

i.-...-

int'lr-ielsesceremonien tbrlolr merl
::'..1:r.'rch og de obligatoriske taler; et p.-rr

:-:.i.kæmrsudspring lidt modelflyvning,
:rrnir Scrv en showpræget og publikumsvenlig opvisning. Dog må det bernærkes,
.rt efter megen venten, højtalerknas, toilet
trg polsevognskøer, var det lidt befriende
at se en EKSTRA 300 1:1 give en flot omgang kunstflyvning, og efter endnu en omgang venten, endelig at se, SAAB B1Z Blue
Johan som er svenskemes "Texan" dukke
op og gav en flot gang flyvning.
Den annoncerede udstilling af bl. a. veteran MC og biler var svær at få øje på, ligeledes havde det ikke haft forhandlernes
interesse at komme og vise deres sortiment, kun to sparsomme boder som havde
svært ved at fastholde ens irrteresse, så var

elel merc- L....og ved pølseboden. Synd at

tier ik\e \'(rr nlere at fordrive tiden med
mcilcm ilr':nrlslaqene for de flere tusinde
tilskucr. :or'!r L-iog havde betalt entr6 til
stæ\ret.
Min drom om ai krrnrne

hjcr-n rned et

fedt

byggesæt af en S-\-\B Bi7 rog sig en tur;
godt nok kume ticr krrL.es en B1Z men
med et spænd pa S0 cn.r. iii iltlO sr'. kr. sorn
byggesæt og så på el, clet r'.r.ikkc'lige i den
reh-ring mine ønsker gik.

vi kun at oplere en clags
flyvninge4 og som skalafll'1'e1 r'ed marr
det tager tid at afvikle sådanne stæ\'neL
samtidig drejede vinden, så flylinien matte

Desværre nåede

ændres, og flytning af dommere, parasollet stole o.s.v. det tager tid, så dagens fl1,r-

ning var først færdig ved 19.00 tidery efter
10 timers skalaflyvning, havde man fået
sin lyst styret den dag.
Bedømrnelsen af de enkeltes præsentationer vil jeg lade dommerne afgøre, så er
man interessc'ret i at se de errdelige resultare: k.rn man klikke incl på u'n'nrsca'lep. 1-i11-51r'eclen. sr' hvor der fornden r e:r-ll:l:e :le cr cn maise l-ltrtte billeder'.
leg iravde den glæde, at seh'konen pa intet
ridspr-rnkt svntes det kunne r'ære nok, hun

cir.r :rr

var imponeret over at havde set nogle af
O"O"e skalapiloter vise deres kun-

;:11*t
Steen Rasmussen

Årslev Modelflyve Klub

.-"-'
t:

Model fl\,\,enyt 5-20(l()
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2m DM
e

2006

Nordisk postkonkurrence for 2m

z
E

z
z

Sjællands Modelsvæveflyveklub afviklede den 27. august for 23
gang DM for 2m, og samtidig blev den Nordiske postkonkurrencen

for 2m svævemodeller også afviklet.
Zt

t
t
t"

a

2l
::
:a

Det må konstateres, at vejrguderne ikke var DM venlig stemt, som
en af deltageme i postkonkurrencen skrev, så var det ikke "bro-

churevejr", men vi startede dog DM med en svag vind der varede
det meste af konkurrencen.
På et tidspunkt så det ud til at den kraftig regn der lå rundt om
pladsen ville sætte en stopper for aktiviteteme, men vi var heldige, detblev kun til en kortbyge, så vi fik gennemført første runde.
Men efter middag trak det yderligere sammen med regntunge
skyer omkringpladsen så vi måtte afbryde efterrundenmed4minutter. Vi besluttede at prør'e kræfter med vejrgudeme på reservedagen, men her var vejrgudeme slet ikke med os.
Se hvad DMI viste på nettet den27. august 2006
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Resultatet af2m DM 2006
Danmarksmester blev:

1. Morten Munkesø fløj med enBlue Phonix
2. Adam Rogalski, fløj med en selvkonshrrktion
3. Jørgen Nederland, fløj med en modificeret Spirit
4. Niels Sørensery fløj med en selvkonstruktion
5. Erik Nienstædt, fløj med en selvkonstruktion
6. Steen Høj Rasmussery fløj med en Riser
7. Jan Hansery fløj med en Graupner Cumulus 2000
8. Hans-Jørgen Mølle1, fløj med en Spirit
Alle fra Sjællands Modelsvæveflyveklub
postkonkurrencenhar der i de seneste år har der været pænt med
deltagere fra Finland, men i år dukkede der også resultater op fra
en gruppe 2m piloter fra Estonia.
Estonia hører som de øvrige nordiske lande også med i det Nordiske modelflyvesamarbejde, så det var glædeligt at vi hermed fik
I

udvidet kendskabet til 2m regleme.
Vi kan kun sige de lider ikke af begyndervanskeligheder med et
vinder resultatpå4373ud af 4500 mulige rigtig godt gået.

+10'(

Aardo Salunåe skrive4 at Model Airplan Club of Keila har et udrangeret Russisk Anotov 12 fly som base, )'derligere skriver Aardo, at Gunnar Mågi er 17 år og han blev nr. 1 i dette års Finske 2m
konkurrence og hanblev også deres klubmester i år.
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Resultatet af den Nordiske 2m postkonkurrence 2006
Nordisk mester blev:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gunnar Mågi
Aado Salumåe

Estonia

Heikki Astikaninen

Finiand

PaavoPudan
Heinar Mågi
Esa Rainio
Magnus Koir-ula

EsiLrnia

Henri Hoffmeier
Jan de

l\Iit

4373point
4271point
4012 point
3963 point

E.ioni.:
Spirit

3730 Point

E=ionia

Filland

Spirit

3496point

Finiand
Danmark
Danmark
Finland

Taifun

3297

10. Tapio Salonen
11. Carl Henrik \\lllurnsen Danmark
Danmark
12. Kai Skalte

Spirit
Selv. konstr.

Modif. Spirit
Spirit
Spirit

Følgende gennemførte første runde og derefter 3 og 4

Danmark
Danmark
Danmark
Jørgen \ederland
Niels Sørensen
Danmark
Erik Nienstædt
Danmark
Steen Høj Rasmussen Danmark
19. Jan Hansen
Danmark
20. Hans-Jørgen Møller Danmark
13.
14.
15.
15.
17.
18.

Morten \lunkesøe
Adam Rogalski

point

point
2093 point
point
1540 point
2550

1953

316

point

minutter i anden runde.

Blue Phonix

2828

point

konstr.

2546

point
point

Selv.

Modif. Spirit

2475

Selv. konstr.

2455

Selv.

Model Airplan Club of Keia
Model Airplan Club of Kiea
Loviisan
Model Airplan Club of Keia
Model Airplan Club of Keia
Loviisan
Loviisan
Kalundborg Modelfl yveklub
Kalundborg Modelflyveklub
Loviisan
Kalundborg Modelflyweklub
Kalundborg Modelfl yveklub

point
2141 point
1998 point
1784point
289 point

konstr.

Riser

Cumulus

Spirit

S.M.S.K.
S.M.S.K.
S.M.S.K.
S.M.S.K.
S.M.S.K.
S.M.S.K.
S.M.S.K.
S.M.S.K.

Et stort tillykke til alle, vi ser frem til jeres
deltagelse til næste år.
S.M.S.K. arrangerer atter 2m DM og den
Nordiske postkonkurrence i 2007, det bliver søndag den 19. august med reserve
dag søndag den 26. august 2007.

Husk i 2008 er det 25 år siden 2m konkurrencen blev etableret, så t,i ser frem til at
der kommer rigtig mange deltagere, og
meget geme rigtig mange af dem der tidligere har deltaget.

Huppy landing og på gensyn i 2007
Sjællands Modelsvævefl yveklub

PS. Der er flere billeder på S.M.S.K.'s
hjemmeside www.smsk.rc.dk

Nr.1

D\I

2006

\{orten lVlunkesoe

Estonia gruppen 2006

Estonia klubt'r-n: klut'hus på standpladsen

Modelfl)ryenyt G2005
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Dansk

Modelflyve
Forbund

RC-unionen
. ..r::.i.lrgrnis.rtitrr

RC-unicnen cr a['n (i.i:]-l

tilsluttet Kongrli,r I).rri -:, \:
scniorcr og 3(X),- kr

i.,..111'b

ior

ntodcltlpting

nrcc{ r,tclir,-:t

r..i-

()r FticlIr.rtiorr Acronauiiq Inten]ation.rl. .\ r :'r.,

lirril ,r'r'r!r. ior b('ggc kJt('eorier

:t-

:r'

cr dcr ct indnrcldclscsqtl.r r p:.

-r. Unioncn cr
,: . ilr{), kr. tirr

.:

\..i

drr alti(l 'f. i.il, -.: :::iiii .rrrkontingrrrt. \'Tctllcmrle; som inclnrclde: i ,lr.:auiomatisk i.r o\ cr'k\ ri( r;e :-rlrrLr reiuntlerct i nastc ars kontingerrtopkrær'rrinc

Formand: Allan Feld

:'trlntcl

.:

delse skai

r il

Tlf:8613 41 40
formand@rc-unionen.dk

Bestyrelse:
:\ll.rn I'rltl,

Forrnancl:
T1f.E(rl3

RC-unionen

I

\\lC

I lelikoptermocle lle r:

llenå [)akin Jcppcsen

I10, [-n].r ii:i(rriIJnd(a rc-unioncn.clk

Næstfornrancl : Il rrt'l s Luncl, Greve RC-Ccntcr

Roscnparkor

Lars Kilclholt, Crt,r e liC-Centtr
Jørr:ar I Iol:oc, KI K
Rcgnar I't'tcrsur, Ilrrndc \lfJi.
Kim \lorrriclt.cn, .\\' jator

Tlf.75 10

Etail:

(.

I,

(17-10

09/23 +7

llr;rrrming

7"1

23

rcnctt cl.rkin.clk

.let-gruppen

Stecn l-arst'n, (,rcvc IIC-Ccnter

Kim Jorecnscn, IiiLrsrej 30, -1230 Skælskrrr
Tlf. 58 19 50 il2, mobil: 20 67 9t 32
E mail: kim.jorge nscrl(ir get2net.clk

Srrpplcant: I Iars Jorren Kristrnsen,

Eliteudvalget:

RC-unionen

Regnar Pcicrscn,

Formand: Allan Feld
Tlf: 86 13 41 40
f ormand@rc-unionen.

18

Tlf.

.+052 232E,

Vuget

Bjamc Pcdr:rscn, llrcdgacle 50,

Styringsgrupper:
Krrn:ttlr

''

:
ionen

Fritflyvnings-Unionen

Formand: Per Grunnet
Ericavej 42, 2820 Gentofte

w.44M8876

2.+

E-rllail:

08

l. j.r

0Z nrobil.

9-190

Parrclrup

30 E9 20 16

nltI.t'rr ll-.e(lcr*cl1 ir riofanlt.cl k

r:rir::
S

.:

Untl,runings-Un

Skala

nr.ril.clk

Tlf. 93

dk

79r

20, 7-130 llranclc,

E-rlail:regn.rrbrandc'(tr

-r-^

T1f .

rtsflyve u dvalget:
rl .r.-i)

-- -:: .:. -:
.-: . . .. (. :,::..: r.:.'.
.;-rr -\ii:Lr-icir[.\]r.;.
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RC-unionens sekretariat:

7-l 15 23 9()

E-m.rii: rcp:gj-i1l5li,r post.tele.dk

Karcn Larsen, Iirrgnrarkerr 80,
8520 Lvstrup, llf. 6(1 22 63 19, fax

Etail:
El-sr'ær,emoclcllcr:

I ljemnresicle: r'r,l.rc-Lrnionen.rlk

Petcr IJcch, Sirnclergiirclsvej
3500 Værlosc,

f -rrt.ti1:1.1

1q

1lf.

66 22 6ii (rZ

sekrei.rri.rt(/ rc-unioncn.Llk

'14

.+6

2t

.13,

08

r5', 11,rrre.in[ormi.iortt

Cirobarrk 32(r53(r(r
Tlf. tid: N{anclag-torsclag kl. 15.30-17.30
Fredag/ )ordag / sonclag cr tcleforrerr lrrkkct

Er du god til at skrive?
Er du nysgerrig og initiatiwig?
Linestyrings-Unionen

Formand: Ole Bjergager
Hollænderdybet 13.tv
2300 København S
Tlf:3257 4001

Dansk Modelfl yve Yeteranklub

Formand: Frede Juhl
Gl. Færgevej 22, Alnor,6300 Gråsten
Tlf .:74 65 14 57

Brænder du for Modelflyvning i almindelighed og RC-flyvning i særdeleshed?

Kunne du tænke dig at være med i det team der hver gang fylder Modelflyvenyt med spændende artikler?
RC-unionen søger nv grenredaktør til at varetage indkomne artikler (redigere
og korrekturlæse) og til at vaere opsøgende på nye artikler (Fx tage ud til t'lrvepladser og stæ\-ner og lave interviews, til at skrive om nye tirg og tendense{, eller sikre at andre skriver til Modelflyvenyt).
]obbet er frivilligt og ulønnet (man får dækket sine udgifter) og særdeles selvstændigt. Borlset tra et-to redaktionsmøder om året så er grenredaktøren på
egen hånd og arbejder alene.
Interesseret? Så send en kort ansøgning til vores r€daktør

Marianne Pedersery |ernbanegade 24,

41JO0

Roskilde, p@pe-design.dk

\1()dclfl \ \i,n\ I 5-2(l0fl

Så kan

vi igen byde velkommen til en ny klub:

Holstebro Svævefl yveklub-RC{rupperu
Michael Amstmp Sirvej 2Q 7500 Holste.
bro. Tlf. 97425M 28550853
Email: micams@sol.dk
Ny mailadresse

Comet: Flemming Re6gaard,
f . refsgaard@gmail.com

A-certifikater

Kim Bauer Jensery Radiofl yveklubben
Erik Kessler, Borup Modelflyveklub
Kim Funderskov, Aarhus Modelflyveklub
Sebastian Duus, Filskov Modelflyveklub
Thomas |ensen, Øsffyns Modelflyveklub
Lars Warm, Modelflyveklubben Pegasus
Per Larsery Modelflyveklubben Pegasus
Klaus Vium AnderserL Bastrupflyveme
Bjame Bo Jensery Bastrupflyveme
jan Hansen, Radioflyveklubben
Jan Sangild,

Midtjysk Modelflyveklub

Poul Lidsmoes,

Mfk Falken

Fatih Berk, Modelflyveklubben Pegasus
Flemming Le Fevre Pedersen, Greve RC-

Center

KOI{TINGEI{T

Medlemstallet

FOR ÅR 2OO7

I begyndelsen af november måned, vil vi
udsende den nye kontingentopkrævning
for året 2007.
Betalingsfristen vif som sædvanlig være
dm 15. november 2006.
Årsagen til betalingsfristen eD at vi skal harc så mange betalende medlemmer som
muligt inden udsendelse af et nyt plastikmedlemskort for året 2007. Det er en bekostelig afrære, og hvis sekretariatet skal
udskrive for mange korf bliver det rigtig

Michael ]acobsen, Frederikshavn Mfk.
Tom Birger JørgenserL Østft7ns Mfk.
Thomas Strange, Østfyns Modelflyveklub
Preben Laursen, Haslev Modelflyveklub
Casper Menne, Frederikshawr Mfk

Henrik Menne, Frederikshavn

Mfk

Erling Dissing Rasmussery Odense Mfk.

3394.

Her i september måned 2006 er vi nu 3536
medlemme4, efter vi har slettet 146 restanter. Dvs. vi harhaften stigningpå 142 med-

lemmerpå et år.
Sammendrag af Rc-unionens driftsregnskab
2005

Indtæqter:

dyrl

Kontingenter

1..66L

hvis du ikke længere ønsker medlemskab af RC-unionen, så givbesked ogvivil

Andre indtægter
Indtægter i alt

1.715

Så,

54

slette dig i vores kartotek.

Hvis du ikke har modtaget opkræmingen
inden fristens udløb, og stadig ønsker
medlemskab så kontakt sekretariatet, og
vil fremsende en ny opkrærming til dig.

vi

Udeifter:
Kontingent til DMF-Modelflyvenyt

839

Eliteudvalget

t42

Sportsudvalget

25

Forsikring
BILTEDER TIL CERTIFIKATER

Torben Østergaard-Anderser; Holstebro
Modelflyveklub.
Niels Kjærsgaard, Mfk. Falken
Kurt Mølleq, MFK Woodstock

I september måned 2004 var vi3276medIemme4, ogi samme måned åretefter var vi

Vi skal endnu en gang anmode om, at når
der sendes billeder til diverse certifikateq,
så skal det være et pas eller kørekortbillede. Vivil geme frabede osbilleder med hat
ogbriller og høj cigarføring.
Det er en seriøs sport I dyrkel så derfor må
der også være krav til etvellignende foto til
medlemskortet. Der er stadig en del med-

lemmer med certifikat, som endnu ikke

163

Øwigeudgifter: adm. tyks. porto,
medl.kort, mødet redaktion, tyks. mv.
43t
Udgifter i alt

1.600

Resultat før renter

Primær drift
Renteindtægter

115

Kursregulering bonus fra forsikring

114

Årets overskud

2U

55

har indsendt billede.

jøm GreenJensen, Randers Mfk.
Uffe Bindzus, Haslev Modelflyveklub
Chris jespersery Brønderslev Mfk.
Gert Simonsery Hjøning Modelflyr.eklub

I

Rettelse
I sidste nummer 6k

Ole Pedersery Brønderslev Mtk
Kim Nielseru Brønderslev \Iodelilr-r-eklub

vi skrevet forkert

i kontaktadressen på Modelklubben
\ordkrsteru Det rigtige er:
Jesperlahnke
Byholmvej 22, 3200 Helsinge

H-certifikater
Thomas Sommerlun4 \tflc Pegazus
Lars Christensen, Radiofln-eklubben

27128033
jesper@jahnke.dk

Michael Munk, Ariator

Konkurrencer

Dato
21. oktober

Arrangement
2006

Uoficielt

D\l

i Combat og Pylon på

Ansvarlig

skrænt

Poul Møller

Telefon

e-mail
pnm@stofanet.dk

Hold øje med arrangements- og stævnekalenderen på www.rc-unionen.dk
Modelflyvenyt 5-2006
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STORT &

småt ST0RT & småt ST0Rt & småt

Modelbauvelt Hamburg

^'&h

I de nye store Messehaller A2 og -\3 præsenterer Modeli-

.tizt
,;å,,";t

bauwelt Hamburg Nordtvsklancls største og traditionsrige
Modeludstilling, det 9. i rækker.r.
Adr. Hamburg Messe og Congress GMBH, St. Petersburger
Str. 1,20355 Hamlrurg

{.

wwr'v.modellbaun el t-hamburg.de
Fra den t4. til tlerr 26. r.rori indbydes der til messe i Hamburg,
åbent daglig ira kl. 10-18. Dagskort 7 euro, "kl. 15.00 billetter
4 etrro", gr-Lrlrper (min. 12 pers.) 5,50 euro, børn indtil1,6 år 4
ellro.
Det er en r,rdstilling af bl.a. modelfly i alle afskygninger, som
en nvhed kan man i vandbassinet se modelfly lande og starte fra en ponton i vandet. Herudover er der modelbile4, modeljernbane4, modeltanks og skibsmodeller såvel ubåde som
almindelige skibe mv.
Indgangsbilletten giver samtidig adgang til palallel forbrugsudstiliingen "Du og din verden".

AL
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Medlemskort
I MFK Falken har man ftltgt opfordringen med at anvende sit medlemskort aktivt, idet man har fremstillet en frekvenstavle, hvor man
sætter sit kort i, nålman tager sin klernme, og skal ud at flyve.
A1

RC-Model data
Hvis du er på udkig efter en speciel model, så tjek:

http: / / www.rc-model-data.com
På

hjemmesiden finder du en hurtigt vok-

sende og gratis database over flymodeller

på engelsk, tysk og fransk. På hjemmesiden er der adgang til en søgemaskine
der kan hjæipe dig i jagten på drømmemodellen. Hver model har et datablad
med diverse oplysninge4 fotos, links og
priser.

I skrivende stund er der over 1200 modeller i databasery og der kommer hele tider.r
nve til.

AL

Man skal lære så længe man lever!
Sådan lyder et gar.nmelt ordsprog, og det
må rnan sige, at Eigiid Hjarbæk, MFK Fal-

ken lever op til.

Uanset vejr og vind mødes 10-15 "Sø1r.ræve" (dem med gråt hår) i Modelflyveklubben Falkens klubhus hver onsdag, og karr

Eigild har lige kobt en helikopte4, Raptor
30. Som Egild fortæller'. De sige4, at jeg er

gild.

godt skør, men jeg r-il kr-rmre det, og jeg er
godt i gang med at lære at flyve med den,
det skal prø\/es indcrr jeg bliver for gammel. Ejgild nærmer sig stærkt de 80 år.
Han er også i gang r.ned andre byggeprojekter; bl.a. en Partenavia med 2 stk. 0,45
motorer med en sp;endvidde på 2m.
42

man ikke flyve kan man snakkc. :iger Ej-

billedet herover kan du se Eigilds Partenavia traefeerdigt og til venstre "piloten"
som Ejgild har udvalgt tii at fl1've sin moPå

del.

AL

\krelelllr tenrt l-2()(l(r

ST0RT & småt STORT & småt STORt & småt
Boganmeldelse
Yil du være med?
RC-unionen søger ny grenredak-

tøa Er du god til deadlines?

- Så

kan det bliver dig!
L^æs

mere på side 40

Ausstellung fiir
Modellbahnen und Moeilsptrt

Tilbageblik
Olt lrcqr
ll.n.cn

- Dansk Flyvning
Forfatter: Ole Steerr Hansen
Forlag: Flachs
Pris:228,00 kr.
ISB

N-numm er:

87 627

b1'rådet rnv Bclgen beretter
om bl.a. KZ t"lvcne og l-rvordar-r r-nan vcti at
flr'r'e hr.rj t op kur-rr-rc ku rcrc' ki gho:tc'.

09089

Antal sider 48

Forfattcler-r, solr ()qs..r cI ittttrgi.ri, ir.tr l:ge t
rr dcl rl rle lrrr:1.' Sillcelcr. :r)nr LrL)qerl cr

Format: )2,5 crn x 27,5 cln

e

Fra forlagct Flachs h.u r i nrotlt.rqcl tlerrn.-

bog, sor-rr er skrclct at Olc Sicen Fl.ln:ci-r.
Steen er kendt i itrtrrlc.lili vckretl:c, rtlci
han så sent som i sic-l<tc itr. .ri \io.lcitlr'r-c.nyt skrev cn spændcr-rde altikel ont sin ejnrodel Elipsoid.
Dct er i rir 100 år siden, Jacolr Christian
H.rrr<en Ellehammer; fik en rnaskinc til at
1r--r c sig iol en kort bemaerkuing, sanske
r ist itrrcgik f11'r'nirreen, soln e11 slags linesitrir-t:. irltt maskinen var tøjret til en pæI.
Ellrh...r.irrl.r', kunnc ved hj.tlp af et pendttl:r ::c::r. -:r rc flr,t-t, mer-r han harrde ikke
lOSt frr!):.ur:'U: :11!.i (tt StvIC et fl). fi'it, som
Olc Sieei. :i--r-.. - -k:-n el i sin bog, og sådan fol't:-::r:- -- ,:.:r or. iqcnncm dc naeste 100 ar; muj -i: - .::. .:r:orntatit'e oplysrring efter clerr ::r.i.:-

Bogen giver

l€:;:::-. ...::',1.. trvcr den
r::r- . :r-i .n llasse

tvi.li nrt.i.
Yi i-tr !)q:-r. irriclrlievs med t'lcle piloter og
jrr'.:ci c-lc foler; n.rl de f-lt'r'er.
Tr.otls bogen kr-ur er på'18 velskrevne side4

komrner vi langt ornkring i dansk flyrr-rings histolie seisom verdenskliger-re, den
kolde krig det danske flyvevåben, rutefly.,
og en tidsline ovcr de 100 års Dansk Flvr,-

ning.
Bogen slntter' .rf r-ned, hvordar-r iremtidcr-rs

pilot kunne

t.er.rkes at se ud onr 8-10 år. En
instmktør' fra ilyver'åbr-rets skole metler', .tt
det klu-ure \/ære elr conrputernørcl p.r skateboard rred langt htir og hængcrør. i Lrukseme. F{.rn er i hvert fald klar ot,er, at c'le. ikke skal \'ære p(r udkig efter ullgc lnelrrrLsker; der lignel os seir,, deng.rng vi r'.r'

darrske fl1'1'ghj5lo1ig

Llnge.

fascinerende detaljcr - :.-r:::-:-:lr j: dil
Morrsfolkcblad rlelri....:::'. " .'. -'. .. -.t
for dårligt imocl deu for.i. :,. r-- .-.:r :.: i
Dartrn.rrk i 19'l9. Itlg..rr i-r'r' .'.:. -'- -':. -'. -

Bogen er ikke kun fol r-rnge memrcskcr
r-nen for alle del interesserer sig for flr r ning, dcn cr velskrcvet og rned ilotte bille-

re ringet med kirkeklokkcrit:.

L

i :'.:r--

borgmester burde være nroclt i >p.i.j-s1'.

-;'1'

Jtr

og

l'l'ont'

-

/.:.lr-_i:.4:l*-rr:l ,::!a'.
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Ausstellung fiir
ttlodcllbahrsr u]td Modellsport

todeffiou

dld)

nrr;
B'ffi-F-N
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N[gv. @sos

Me$re Bremen

Ariltl

43

Så er der igen flere spændende nyheder fra RC-

Netbutik i Hørsholm.
Der er en nv og endnu stærkere børsteløs motor
S\-2{rr serien, nemlig SN-2409-Iron Head. (ill.
1) \-ægien er på 56 gram og motoren har 1500
RP\fÅ'olt. Den trækker omkring 850 gram med
en --\.PC 8x4 propel. Pris 170,- kr.

i

Batterikontrol til

at overoåge modtagerbatteriets
spænding findes nu i en udgave der ved hjælp af
en lille omskifter kan bruges til både 4,8 Volt og
6,0 Volt (ill. 2). Batteritilstanden vises på 7 små
lysdioden Den veier kun 5 gram og tilsluttes i et
ledigt stik på modtageren. Monteres let i modellen med det medfølgende stykke dobbeltklæbende tape. Pris 50,- kr.

2

SM-505 balancer & Guard (ill. 3), er en god LiPo
balancer til en fomuftig pris. Den kan balancere
fra 2 til 5 LiPo-celler, og det er muligt at lade direkte igennem balanceren med op til 3 Ampere.
Der følger et stort antal forskellige tilslutningskabler rned i sættet. Pris. 190,- kr.
Fra Hyperion er kommet en ny og udvidet balancer, LBAl0net 5S+ (i11.4), som kan balancere op

til 6 LiPo-celler,

og desuden kobles sammen med

en ekstra balancer for at balancere op til 12 celler
Maksimal ladestrøm gennem balanceren er ble-

vet forøget til 10 Ampere. En virkelig smart og
avanceret balancer, Senere på året kommer en ny
Hyperion lader som kan kobles sammen med balanceren via datakabel for udvidet kommunikation mellem de 2 enheder. Der medfølger kabler
til at koble 2s og 3s pakker på balanceren. For
større pakker købes ekstra kabler, Pris 285,- kn

ffÅ

Llt*e

FlightPower har nu større pakker på programmet, det drejer sig om 4350 mAh,4900 mAh og
5000 mAh pakker (ill 5), som kan fås fra 3 celler
og opefter. FlightPower har indtil videre eneforhandling af 4900 mAh pakkerne, og har bla. lavet
en special pakke til Trex-600 helikopteten. Det er
alle 20C kontinuerligt og 30C i maksimalt 30 sekunden Priser fra 1.120,- kn

4mm 6dd plus !O
Charger Ostput Port

blåne
Feigao børsteløse inrunner motorer fra 9 gram

(ill

6 og 7), aluminiums-gearbokse (i11. 8 og 9),

fartregulatorer og programmeringskort (ill. 10) til
disse, samt eksteme BEC enheder vil i fremtiden
kunne fås i de fleste stønelser og modeller. Købes der en fartregulator, vil der inkluderet i prisen kunne vælges 6n forhånds indstilling så alle
parametre såsom bremse, LiPO cut off, timing
etc. er stillet efter eget valg når regulatoren bliver leveret. Heroed undgås at man selv at sklle
stille parametre før fartregulatoren kan tages i
brug, Motorerne udmærker sig ved små fysiske
mål, og højt antal omdrejninger.

åsch

HYPERION

LBAT0net

65+

Netwo.k

ff;:i"n*

he

hfre, io båhnc
75 to 12S

Yderligere

oplysninger
om ovenstående pro-

dukter kan
findes på
www.rc-net-

butik.dk

M
t_

Modelflyvenyt 5-2006

Rotordis'en har også nogle spændende ting med

icnne gang:

(ill. 11) Century's nye El-helikopter, en
:tore bror til Hummingbird 3D.
Den fl1'ver med 4 - 6 Lipo celler - 550 mm rotorblade og vægten er ca. 3.000 kg. Pris for byggesæt: kr.
1995,00. Kan også leveres som ARF model.
C\10.10

5tt

(ill. 12) er et frilobs sæt til Raptor 30 &
i metal med ekstra stærk frilob og kuglelef-

HT-PV1019
50, alt

en Pris kr. 395,00

H

HT-A031 (ill. 13) er en fin lexan saks i Stanless steel, leveres i blå eller sort, i hylster Pris kr 19,95

t''l{l

HT-A043 (ill. 14) er en gloderørs nøgle, der selv
skubber
sloderøret ud
ibtu
indsats) Pris

g'*-i

kr

3

39,95

HT-T017

(ill.

15) er en

uni-

versal gloderors nøgle sæt
med "skralde"
håndtag og 2

ln

16

\q

-

ffi

forskellige. Pris

{,../;{5i;1-<;{r!

kr.157,00

i

HT-T02S

_*.

(ill.

17

j,
'

/// .!!Y:

16) er en kugle-

link reimer, til
fin justering af
plastik kugle-

link. Pris kr
45,95

Se mere på

www.rotordisc.dk

*-r,

Hamrner Models har fundet
en spændende

model
Fi-155 Storch
er en meget

flot skalamo-

oo 1[l
It tt

del af det beromte tyske STOL obseroationsfly fra 2. verdenskrig. Byggesættet består af 455 laserudskårne dele
i balsatræ og krydsfin6r. Modellen samles som et
3D puslespil, hvor delene blot monteres og holdes
fast i hånden og derefter limes med cyanolim
(ill.17). På grund af de præcist udskårne dele og
konstruktionsmetoden med tappe på alle delene
er byggetiden meget kort. Modellen har, som sit
forbillede, både leading edge slots og meget effektive flaps. Storch-en kan flyves med en gearet
Speed 480 eller en børstelos motor i tilsvarende
storrelse. Modellen har en spændevidde på 133 cm
og en flyveklar vægt på ca. 800 gram 835,-kr
(ilt.18).
Læs mere på www.HammerModels.com

\{oclclih \1Jr} l 5 20{)f)
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31. august

lnternationale
Eifetpot<a

t 7006

til 3. september

Zi.ilpich, Tyskland

Et indtr)'k ai "Puslrcr Street", hvor .llt ff-udstyr
kan købes cftcr konkurrenccn.

Skulle jeg samle hovedindtrykket

Eifel Pokai

i et enkelt ord,

i

åreis

der kommer deltagerne til gode. Man føler

må det være;

sig som Monninghoffs personlige gæster,
til trods for at der er ca. 130 deltagere i konkurrencen.
Zrilpich ligger ca. 700 km. fra den danske
grænse, så det el en overkommelig køretur
og mange flere burde unde sig selv at ople-

storslået.

Undertegnede og Lars Buch Jensen slog
følgeskab til Årets Eifel Pokal, der bler.afholdt ir.r den 31. august til den 3. september, pa nogle af Tysklands mest fmgtbare
markel i omegnen af Zrilpich ved Bonn.
Flvvepladser.r er ideel. Midt i et område
med al.ne m.:rker Iigger en radiostyringsbane mccl iæiklippet græs, det er en sand
fornojelse .lr hcijstarte på, når der skal løbes

stærkt. Tcrrænct mndt om pladsen er'
åbent og ovcrskueligt mcd næsten 2 km
frit flyvefelt til .rlle sidcr - lt'is der ses bort
fra en lille model-ædende skov ca.300 meter fra startstedet. Til :ktrvc.ns gnnst kan siges, at den i år havde r'.:igt ikke at lægge
sig i vindretningen.
Det er 37. gang der arranscrc: Eifc.l Pokal.

Arrangøren, Peter Mcimringirofi, cr et iijer'tensgodt menneske, og de rn.rrr,jc .:r-- t'ri.rring med konkurrencen omsættes i et or-erskud af venlighed og imødekor.nn.renited,
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ve dette pragtftrlde fritflyvningsarrangement

-

og Peter Monninghoff kan det med

at arrangere: Storslået flyveplads,

gode

campingfaciliteter; god konkurrencelogistik, øl-telt, n.rolril rcstanrant med et glrdbenådet udvalg ai tt'ske nationalspiser; her
llævnes i flæng: Caln'n-urst mit Por-rrmes,
Zigeunerbrahvur st Hausfrau-.1't mit kartoffelsalat og ikke rnindst klassikeren Jågerschnitzel nrit herzlich genrri=se.
Konkurrencen trækker da ogsa store llavne som Andruikov fra USA, Kulakovsky
og Pshenychnyy fra Ukraine, Kilpeliiinen
fla Finland og Schelhasse ii-a Tvskland,
men også mindre rlavne sorrr Dijk og Boer

ila Holland.
Lars Buch og jeg kørte fra Darulark fledag

efter arbejdstid og var på pladsen kl. 2 om
natten. Her slog vi telt op og sov til kI. 6 om

morgenen. Undertegnede vågrrede ved
hanengal fra Genzen, en nærliggende pittoresk lalrdsby med alt i gemr-itlichheit bindingsværk, stråtag, stokroser; kirkespiq,
brostensbelægninger og altså også et mindre hønsehold.

Lørdag kl. 8 var F1A konkurrencen i gang.
1. periode. 81 cleltagere. 210 sek. max. Alle
lurer på alle. Hvem går' først? Stille, stille
vind. Til tidel vindstille, højt sløret skrdække. Det var næsten for nemt. Hr,'ilket
også skulle vise sig at være rigtigt. \'Iin forste flyvning startede med et br-rnt af Lredste
slags i, hvad jeg med stor: sikkerired ville
kalde en fin lille boble. Eftel I nrinr,rts flyvning var det dog klart at L.ol.lerr val bristet,
og jeg havde indtn'k ai at der havde indfundet sig en elefant pr.r moclellen, der trykkede den rnod iorderr. 1: rninut - slut.
Nedrur. 63 ud ai SS cleltagere maxede ikke
i morgenstarten. Lar: gik det dog bedre for
og lrarr floj, i mine rnistrndelsesslørede ø1-

Nlodelf h'\'en!i 5-2004r

ne, mere eller mindre velfortjente maxer
helt frem til 6 periode, hvor en kraitiq terrnikbobbel trak hans model ud af konirtr..
så han udløste i iav højde med kun 1 nrinuts flyvning som resultat.
På trods af det fine vejt, vi 1.11[si<: g'-r;p 6;
4 mls, lykkedes det kun 3 ai ::r;::.-r'rere
udeu om elefanteme og th'r e :r:I ;sennem
til fly-off. Det var hollæn.ier:.. .r'o Kreetz
og Marten van Dijk, \im: ri.::iq!.ren Ru-

dolf Holzleihrer'.
I fly-off trak \'larten i :,n Dijk elet længste
strå, da han 1 nlrn'.:: i-: periodens udløb
udløste sin mtr.'le, r c: imponerende bunt,
der fik motlt'licn :rl :i clitle ind over frituregn'der og Lrkeii. \fodellen kvitterede
med en 300 sekunr-L.rs flvvning, hvor den
således distancerede Ii'o og Rudolf med
hhv. 20 og 30 :ekunder. Det er en sjælden
fomøjelse ai se et fly-off på denne måde,
hvor konklrrrencens øvrige deltagere kunne aflæse t-1i-off-deltagernes taktik og flyvernonster, buntets højde, og ikke mindst
modellens glideegenskaber - siddende i et
øltelt. Helt enkelt: Storslået.

\I.rnse osterlændinge havde deres "hjemmeslojd" med og solgte fra boder og biler.
-\it lra færdige buntmodeller over Wakeiielclpl4oner i kulfiber, til snittapper i mete.rmål kunne købes. Kulfiberlister i alle
størrelser og gørelser, højstartsliner og lka-

lexbeklædningspapir
troede muligt.

farver man ikke

Eifel Pokal blev den sidste af 4 World Cup
konkurrencer jeg har deltaget i i år - efter
mere end 10 års pause fra FF-scenen. Men

tou, har "f),ldt opleveren" med indtryk
nok til at irnødese en lang byggevinter og
stor i1.st til at koble rnig på næste års multinationale irittlr'r'ningscirkus, der starter i
marts med den underfundige naturopievelse at stå pa en frossen sø i Norge og flyve fritflyvning i um.rnerlig mange minusgrader.

Leif Nielsen

Resultater:
FIA

(81 deltagere)

1 Marten van Dijk
2 Rudolf Holzleitner
3 Ivo Kreetz
4 Viktor Bothauer
5 Antoon van Eldik
32 Leif Nielsen
37 LarsBuchlensen

Vi hai'de ikke fornøjelsen af at kunne følge
F1C og F1B-konkurrencen, der var blevet

atholdt under noget mere vanskelige vejrforl-rold om fredagen, men ved præmieuddelingscermonien fik vi indtryk af den
t1'ngde der hviler over konkurrencen, idet
F1B flyvere som Aldriokov, AnzelnoZeri,
Stefanschouk, og Bernd Silz besteg sejrsskamlen, foran et felt af 46 Wakefieldflyvere og i F1C var Gerhard Arringe4 Rolf Stabler og Volodypl' på podiet.
Efter konkurrencen blev der disket op med

alt i lækre

i

stolslåede fritflyvningsoplevelser i Rinkabt', Salzland,Ztilpich og i særdeleshed Poi-

+
+
1290 +

NED
AUT
NED
GER
NED
DEN
DEN

1290
1290

USA
NED
Stepan Stefanshouk UKR
Dieter Paff
GER
Bernd Silz
GER

280 sek.

270 sek.

1,281,

1276
1164

1144

FIB

(46 deltagere)

1
2
3
4
5

AlexanderAndriokov

1170

Anze\moZeri

II70

FIC

(10 deltagere)

1
2
3

Gerhard Arringer
Rolf Ståbler

AUT
GER
Sychov Volodymy UKR

300 sek.

+
+
1170 +
1\70 +
7770 +
+
+
1770 +

300
300
300
300
300

+
+
+
+
+

1170

288 sek.

IITO

234 sek.

363sek.

Z7lsek.
269

+l44sekl

269+ 0 sek. surt
266 sek.

134 sek.

fritflyvningskomponenter.

2006

Dato

Konkurrence navn.

"Flyveplads"

Konk - leder

5-11-06

Vinter Cup Vest
Vinter Cup Øst
Landsmøde
Vinter Cup Vest
Vinter Cup Øst

Skjem Enge

Ole Vestergaard
Lars Buch Jensen

Dato
07-07-07

5-11-06
12-17-06

3-72-06
3-12-06

Albertslund
Ringsted
Skjern Enge

Karsten Kongstad
Olc Vestergaard

Albertslund

Lars Buch Jensen

Konkurrence navn.

"Flyveplads"

Konk - leder

Vinter
Vinter
Vinter
Vinter

Cup Vest
Cup Øst

Skjem Enge

Ole Vestergaard
Lars Buch Jensen

Cr-rp \/est

Skjem Enge

Cup Ost

Albertslund

Kommentarer.

2007

07-07-07
04,02-07
04-02-07

\,lodel fl \\'en) t 5-2006

Albertslund

Kommentarer.

Ole Vestergaard
Lars Buch Jensen
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Free Fllght Days

Der var i år 5 danske deltagere i F1A i c'lcnnc tladitionsrige konkurrence. Tolrr Oxager; Leif Nielsen, Karsten Kongstad, Esben
og Steffen Jensen.
Tolsdap; og fredag op ti1 stævnet blev der
trirnmet på livet Iøs, og det gik på mangc

mader som det plejer: Esben havdc et par
timelsvigt, dog uden at modellen fløj væk,
Karsten havde et pal starter hvor han tabte
linen så modellen tog en tur med den
hængende nedennndet men frcdag aften
l.ravde alle godt styr på rnodellerne.
V var således ved godt rnod og r.ned rnaksirnal selvtillid lørdag morgen da stævnet
gik i gang i stille, overskyet vejr.
Både vejret og humøret ændrede sig i løbet
af dagen! Tom lagde for med en ligtig møjstart, hvor modellcrr småstallede store dele
af flyvningerl så dct blcv ikke til cn max.
Leif lavede en flot start med et glinrrende
bunt, men luften var ikke så hjælpsom, så
han fik heller ikkc' max.
Esbcn lavede en rigtig dårlig udløsning
som medførte et par oldentlige stall og et
højdetab på mindst 10 meter. Til gengæld

''tq.,:

'/I

var luftcn glimrendc, så han fik 188 sekundcr. Karsten og jeg fløj begge' nrax'er.

,3.;*,

æ

Karstcns flyvning så i begynde'lscn noget
tvivlsom ud, merr modellen sugede sig
målbevidst fast i den bedste luit på hele
pladsen, så max'en blev sikret i fin højde.
Allerede i anden periode begyndte. r,inder.r
at røre på sig, og den tog til hele dagen, sa
specielt mnderne eiter frokost blcv udfcrrdrer.rde
lbr.r.r

for deltagelne. Vinden bek;d,

at

cftcr at have fåct sin model til at ili ve

"sor.rr dcn plejer", trak den
st.rrt, hvoreftel lran udgik.

i jolden i

err

K.r'sten lavede i st.rrtcn of til trrrko<t to
mislykkede forsøg sor.n ir.rdlrr.agtc e t 0, Leif
fløy godt og stabilt merl \'ar lictt uheldig
med termikken ct p..rr q.rnge, Esben gik

til at snylte ira jordcr.r og så bare op og
af rned modcllcn, og je.g lavede lige som
Karstcn et rundt 0 i cn periode efter at have trukket r.nodellc'n ijorden 2 gange. Alt i
ove'r

alt ikke plangcnde!
:

4gi'

''

-''-*
.,,.r.:
ttt:?

-

;t j t
'
,

.4!

1,!f.-
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ln Poltotl 2006
I det er.rdelige resultat placerede Karsten
sig bedst rrtti 6 max'er og et 0. (og histori
en nær'rrr'r ikke noget om at et par af max-

'erne kr*-r ede b.ide en veltrimmet model
og el1 Fræn portion velvilje fra termikgudernel

)

Vi gl.ecler os med andre ord til næste å4
hvor r-i folhåbentlig bedre kan overføre
den gode flyvning på trimmedagene til
stær'r-ret!

St;evnet

var som altid

velorganiseret,

pladsen er formidabel, selv om vindretningen i år burde have medført at startstedct v.rl blevet flyttet og den nye campingplads var glimrende.
Der er imidlertid en saerlig grund til at de

*;@qe*re€%
-@eL*_

-

danske deltagere vil huske dette års stævne, og det har intet mecl flyvningen at gøre. På hjemhlren skete der nemlig det forfærdelige, at Karstens modelkasse røg af
taget på Mondeo'enlDet skete mellem
L{er starter Steffen Jensen en F1A-model.

kun 20 km
hjemmefra, på et tidspunkf hvor
vi "luntede" af sted med 110
i timen efter en nat, hvor
Siagelse og Ringsted

Modellen tilhører Leif Jensen.
Foto: Esben fensen.

march-hastigheden
havde været

betydeligt
hojere.

Heldigvis
r.rmte kassen

iKre de bag-

r.edklrendc, så ingen personer kom til
skade, n.en del var til gengæld ikke meget
tilbage af Karstens 4 modeller og modelkassen.
I skrivende shurd ei modellerne "hos

dok-

toren" i Lrkraine, og de: blir,er spændende
at se, om de reparerer ligc s.,r smukt som
de bygger!
Men moralen er helt klar: \.r. der er rnodelkasser på taget, så giv dem altid e.rr ekstra strop, og kontroller dem hr.er enestc
gang der holdes pause.
Steffen Jerrserr

dh.T-iE

år,L

,\lodclll\'\'enYl 5,2006
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Salzland Cup 2006
den I9. august

og så fik vi en lille snak om fænomenet,

snoren langt før modellen var i tophojde
og modellen endte med sølle 82 sekunder

som kørte meget intensivt tilbage i de gode

fra ganske lav udgangshøjde. Der var både

gamle dage. Som gammel Albertslunder
steg jeg unægtelig i anseelse, da det gik op
for Dirch at jeg har levet den største del af
mit liv blot l,X kiiometer fra statsfængslet i

termik og alt muligt andet godt, men det
blev desværre ved det. Linen kan klare 60
kg - men det er helt klart uden knuder.

for første gang .-rf sted til Salzland
Cup og det blev den hirltil storste konkurrence jeg har deltaget i. Til selskab på turen
havde jeg ir.n'iteret min gamle ven Christian Bastlund, :om er herligt uviderrde om
modelflr'uring. \len en tur til det tidligere
Østt1'skiancl pa en nedlagt militærbase

kom det fra Dirch "Egon Olsen Banden"

midt i et godt ol-distrikt var noget

filmene. Respekt!

Jeg tog

som

trak.
Vi korte af stecl fredag aften i strålende vejr
- dvs. det stod ned i stænger og det lovede
ikke godt for konkurrencen. Nåh, det blev
dog bedre jo mere sydpå vi kom og da vi
naede frem ved midnat var det lunt og tørt.
Indkvarteringen var et kapitel for sig, fordi
auangementets hjemmeside meget fint anviste en række hoteller i ornrådet, hvor et
værelse også blev bestilt. Nogle dage før
blev der ringet fra Tyskland, fordi der alligevel ikke var et værelse hvor jeg havde
bestilt, men derimod hos Dirch på
Freundschafstrasse. Efter nogle telefonsamtaler omkring detaljer tog vi af sted
med en noget skeptisk indstilling. Alt viste
sig dog at være i bedste orden og der kom
straks lidt af den lokale bryg på bordet og
samtalen gik snart lystigt omkring det
gamle og nye østlige Tyskland. Pludselig

Dirch fortalte at rygtet sagde konkurrencens flyveplads havde en underjordisk flyhangar i 5 niveauer og at et selskab købte
området for nogle år siden. Der blev investeret en del i lufthavnen, men efter noget
tid gik den konktus, fordi der alligevel ikke kunne komme en forretning ud af det.
Nåh men tilbage til konkurrencen, som
startede planmeessigt lørdag morgen. Af
andre danskere deltog Leif Nielsen og
Henning Nl,hegn og vi stod alle tre ganske
tæt på startlinien. Ole Vesiergaard var kørt
helt derned alene for at kigge på og gav fin
hjælp i løbet af dagen.
Vejret var til en stalt lækkert med en lille
brise, hvorfor jeg fandt min Yablonovski
model frem til den første start. Højstarten
gik fint, men undervejs dannede der sig en
løkke på linen ca 3 meter ude og da jeg besluttede at skyde modellen af, bristede

Leif og Henning havde klaret max. I runde
2 og 3 var der 6x max til danskerne og det
gik fint derudaf. I runde 4 ramte Leif og jeg
seriøse nedvinde, hvor jeg blev presset helt
ned på 67 sekunder og Leif ned på 113 sekunder. Det er godt nok surt at se en model
ligge i noget som ligner fin termik efter en
høj bunt, for så at lande kort tid efter. Men
sådan var betingelseme på dagen, termikken gav og tog!
Undervejs måtte jeg desværre skifte model, fordi min Yablonovski model var blevet gennemhullet af nogle solsikkestængler. Icarex-modellen fik dog ikke bevisi sit
værd, fordi der ikke blev landet mere i de
fjendtlige stubmarker.
Mine drop var hermed overstået for dagen,
mens Leif havde et til gode i mnde 6. Da
konkurrencen var overstået var både Leif

og jeg havnet langt nede af listen, mens
Henning var gaet til fly-off.
Fly-off

I .rr. Buclt Jert'cn' nrodel larrdcde

rr

i cn høstet solsikkemark.

Når

112

piloter mødes er det kun naturligt

hele 16 kommer igennem til fly-off. Heraf
var hele 7 junioreq, hvilket r.iser den høje
siandard hos de nye udøvere. Jeg havde
selv fornøjelsen at tage tid på den russiske
junior Egor Parkhaev som lavede en fin

flyvning, men det viste sig at jeg var 30 sekunder uenig med den officielle russiske
tidtager og rækken af uofficielle russiske
tidtagere. Anselmo Zeri fra juryen tog en
hurtig beslutnirrg med gennemsnittet af de
to tider som den gældende tid, hvorefter
Egor blev nr 3 i konkurrencel-r. I mit stille
sind tænkte jeg bagefter om det ikke var
fornuftigt med en bedre L.rlanding af tidtagere til finale4 således at man som minimum ikke tager tid på landsmænd eller
Nærlandsmænd. Men det er som sagt ikke nogen tanker jeg har delt med andre.
Vores egen Henning Nyhegn endte på en
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Urttyunings-IJnionen
Danmarks eneste FAI anerkendte
fritfl vvningsorganisation. Medlern af KDA.

Kontingenter for 2006:

flot

7. plads nreti l(r0 sekunder. De første
tre pladser Lrler Lres.rt af juniorer; hvilket
iger-r ber ise r hr ol stærke de er.
Onr sond.rqell \.ar der plopeldag, nren
Christiarr og jeg valgte at tage på sightseelng efter lidt kulfiber-shopping hos de
l.randlende. Turen gik til Magdebulg, hvor
vi tog ind til centrum for at få lidt indtryk.

Midt på den store plads foran kir:ken skiller en bemær'kelsesværdig rry bygrnng af
arkitekter-r Hundertrvasser sig ud. Helt i
pink uderr rette linier står Die Grtine Zitadelle Von Magdeburg i skærende kontrast
til de ornkringliggende bvgningeq som for
det meste er opfør't i efterkrigs kommnnistisk betonstil. Det er let tydeligt Magde-

under de allieredes bombetogter i lcigens
sidste to kalenderår'. Hvis du vil vide mere
om bygringer.; har den sin egen hjemmeside på r.r,rvr,v.gruene-zitadelle.de

-

tilsyr-re-

ladende er der stadig billige ejerlejligheder
tilbage ti1 investeringslyshre mennesker.
Demæst gik turen hjemad til flere regnby-

ger og nogle gode oplevelser risere. Konkurrencen kan klart ar-rbefales, men du skal
ikke regne med den bliver lige så stor næste år. De mange ekstra deltagere skyldtes

junior WM blev atholdt

i

for'længelse af

Salzland Cup.

Senior
Junior
Intro-medlem
Abonnement alene

burg var en af de byer som blev lamt hår'dt

inkl. forsikring
forsikring
150 kr. inlcl. forsikring

250 kr. inkl.

250 kr. MFN+FFNY'f

Unionens adresser:
Web-adresse: rvwwffu.dk

Formand:
Per Crumet (postmodtager)

Ericavei 42, 2820 Certof te
T].f . 44148876
pergrunnet(rtrhotmail. com

Næstformand:
Hugo Ernst, Ægirsvej 38
2000 Fredericia
"111.:

Lars Buch Jensen

.{50 kr.

75 92 92 93

hernst@lpostl

2.

tele.dk

Distriktsleder Øst:
Henning Nyhegn
Industrivænget 2Z 3400 Hillerød
T1f. 60 77 73 09

hennlng@rnyhep;n.dk

Olc Vcstergaarcl var taget til Salzlancl Cup tor at hjæJpe og r'ære tilskrrer.

Distriktsleder Vest:
Ole \esterea.rrd, Jacobsmindr-vej 21
71tlt) \ejle, Tlf . 73 72 29 30 I 26 14 71 ?5
h:rrne.ole.r estergaJrd,r mail.dl

Webmaster/Fritfl yvningsnyt:
Jens Borchserius Kristensen
PS. Krøyersvej 28A
8270 Højbjerg TlI.: 86 27 13 28

Jens_B_Kristensen@mail.tele. dk

Økonomimedlem:
Thomas Røjgaard

Nyborggade 2il, 2.th., 2100 København Ø
Tlf. 51 90 15 95
dk_migGf hotmail.com

Materialer:
Jørgen Korsgaard

Ahornrveg 5, Ellund
D-24983 Handewitt, Tyskland
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S\lved sh Cup
17.- 18. jun , 2()()6

R nka,by
Atter i år blev der .rfhoid: \\brld Cup konkurrence i Rinkalrr.' n.,eil n.rvnet skiftede til
Slvedisl-r Cup itrrdi arr.:rgorgruppen skif-

tar i år Per Findahl
(F1A) og \laqnus Soderling (F1B) som

tede. Arrangorer:re

samtidig l-rar-tle ændret stævnet en smule.

llan

i'.rlgre at adskille sveevemodelleme
(F1A) fr.r propelmodellerne på to forskellige cl.rge - en form som er forskellig fra

blandt andet den danske Nordic Cup, hvor
alle tre klasser flyves samme dag. De svenske mesterskaber afuikles i øvrigt efter
samme system, hvilket giver meget bedre
muligheder for deltagelse i flere klasser. I

Sl<ene

år var stævnet meget velbesøgt fra dansk
side, idet hele 7 danske F1A flyvere havde
meldt sig. Desværre var der kun en dansker på propeldagen. Allerede aftenen før
fik jeg kørt alle mine 4 buntere igennem i
perfekt stille vejr med død luft. Det viste
sig at min "store" Yablonovski model var i
stand til at snige sig over 4 minutter og 20
sekunder i død luft. Det lovede godt for
næste dags konkurrence!

/m/s. Luften var

tæt på død og alle 7 dan-

i første runde med en stribe maxer. Godt gået alle sammery men
især godt af Thomas Røjgaard, der som
den eneste fløj uden bunt. Min egen model
fik en hæderlig bunt og D/T'ede i 10 meskere kvitterede

ters højde på 190 sek. Det viser hvor meget

en moderne bunter kan flyve under neutrale betingelser.

I runde to begyndte der at r'ære mærkbar
termik og nedvinde, som betød der skulle

FIA

ofres mere opmærksomhed på termiksøg-

Lørdag morgen oprandt med det fineste
stille vejr - overskyet og en vind på ca

ningen. Det lykkedes

i denne runde

fem

danskere at flyve max, mens Henning Ny-

hegn og undertegnede droppede. For mit

eget vedkommende skyldtes det at jeg
fandt en svag boble, jeg geme ville sende
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modellen op i, men desværre var der et par
baltiske begyndere som cirklede ret tæt på

mig og jeg manglede derfor plads til

at

spurte modellen igennem til et godt bunt.
Jeg valgte at tage endnu en risikofyldt cirkei med stor fare for linekryds og Iave en
ukoncentreret spurt under kraftig skelen til
de to baltere. Resultatet blev derefter - et
bunt med'højdetab og en placering uden
for boblen. Tiden blev 2:17, men til gengæld havde jeg ikke flere drop resten af
konkurrencen.
Runde tre bød på forøgelse af vindstyrken
til 2 m/s samtidig med der blev skruet op

for termikken. Jeg valgte at pakke min
Yablonovski stillevejrsmodel væk og tage
min hjemmelavede stillevejrs-bunter frem.
Den fik jeg placeret i en svag bobble, hvor
den fløj en lille max. Desværre måtte vi føje
Steffen Jensery Leif Nielsen og Thomas
Røjgaard til listen af droppere. Herefter var
det kun Karsten Kongstad og Bo Ni4regn
som havde fuld tid. I løbet af pcrioden passerede en byge.

Flc
Flacenng
1 Juri Roots
.l .lohn Cuthbert

3 l/ans

\,roits

Rr-rnde

E::ti:.:
Erri'r: I
Lell;rnd

4 Henrring l,lyhegn Danrrrirl.
5 Fieter de Boer Hulland
11 Tommy Eriksson Everrqe
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fire bød igen på en smule solskin

uden regn og endrru en forøgelse

af

vinden. Så var der igen en stribe på 7 danske maxflyvninge4, hvor det var lige på
kanten for undcrtegnede. Min model styrtdykkede efter buntet og bankede i det høje
græs på 8 sekunder. Det giver ret til om-

Vrld t'lllvvenr4 5-2{ltl6

start sådan noget og jeg fandt min egen

minutter i larrd for alle 11. I 7-minutters

nrodel nr'. 12 frern, som kvitterede mcd c.r-r
sikker bunt i en svag termikboble oq ei
komfortarbelt rnax. Det viste sig den .tnrlen

rr-rndcn lykkedes det to unge lettter at flyrre

model havde fået regn i bunt-skr-r-rerr p.: i.r.-.leplanef så den gik rneget trægt. \Itr.ic.ilu.rr
blev pronto ombygget da ieq iqerl \rrrn ii1
Danmark, så problemet oprsis.l for forste
og sidste gang.

Runde fem bød desr'ærre pa et drop for
Karstery som dcrrlcc'1 ik<c viilc komme i
fly-off. Rigtig ærgcrliq:, iordi det vil1e have
været laekkcrt meci io r-larrskere i fly-off.
Leif tillocl sig et rlrop mere mens vi andre
dan-skerc floj max. Min egen model var
omkrinq et millrlt om at komme ned på
bremsen eiter at have ligget i en kraftig
boble.
Runde seks og syv var egentlig ret ens. Der
var mr fin termik og en vind som steg til op

mod 6 m/s, hvor undertegnedes rnodel
var fuldstaendig i sit es. Enkelte begyndte
at have besvær med at korltrollere rnodelIerne i højstarterne. Det lykkedes de fleste

af os at flyve to maxe!, og dermed var Bo
Nyhegn i finalen.
Fly-0ff
Der var 46 deltagere og heraf havnede de
14 i finalen. Bo sendte sin model af sted
følst sammen med de andre kapaciteter
Per Findahl og Gerhard Aringer. Termikken fungerede ikke rigtigt, så de fem minutterblev ikke nåe! selv om 274 sekunder
til Bo er ovennåde flot. Ud af de tre blev Bo
bedst. De øvrigc 11 deltagere ventede lidt
længere og så dukkcde der den nydeligste
svage termikboble op, som reddede de fem

lLild tid i en svag boble, mens lesten af feliet ikke havde det privilegium. Da Martin
\ an Dijk og Ivo Kleetz begge havde fløjet
397 sekunder måtte de ogsai flyve med i 9minutters runden for at afgøre tredjepladsen, ll.or Martin vandt over Ivo. Mar'tin og
Ivo havde i øvrigt bedre tider end de to
unge fra Letland, men i den sifuation giver
det jo ikke en første og anden plads.

FlBogFlC
eftcr var vejret virkelig fint - hele
konkurrencen igennern '''ar der solskir-r og
svag vind fra skiitende retninger i begrebcts bedste betl'dnine. Snart forsvandt modellerne i den ene retning oe snalt i den anden. En hjemhenhringshrl bler. dog sjældent på mere end 500 metel.
En fordel ved at afholde klasseme p.r to dage er at det giver bedre muligheder for at
deltage i F1A og en propelklasse. Det benyttede hele fire F1A deltagere sig af og f1øj
i F1C. Selv fuigte jeg konkurrencen lidt på
Dager.r

afstand.

selv om vejret tilsyneladende var ideelt.
I F1C var der 11 deltagere, hvoraf 5 kom

igennem til fly-off. Mnder blev den solidt
flvvende estcr Juri Roots med max på 7 minutter i t11'-off foran John Cuthbert fra England og X'laris Voits fra Letland.
Pieter De Boer og Henning Nyhegn 1å sidst
i fly-off - begge rned flyvninger over 3 minutter. Motorr-r-rode1'lel kan være svære at
styre og vi så et ekserrrpe 1 på en svensk model, som ikke kunne stoppe motoren. Den
kørte og kørte og havnede enonnt højt oppe på himlery hvor den til slut vendte n;esen nedad og bankede lodret i jolden en 6700 meter væk. Det giver altid en grirn lyd
og en underlig stilhed bagefter.
Prærnieuddelingen viste samlet en stor
pr'ærniehøst for de baltiske deltagere der i
alle tre klasser var stærkt flyr,'ende. De fy1der vanen tro en minibus op med modeller
og fritflyvere og kører til Sverige for at flyve. Det er forbløffende så mar-rge Inerulesker del kan være i den minibus, men det
var bester-nt furen veerd i år. Konkurrenceledelsen uddelte en lille bamse pr. klasse
og den uheldige F1C flyver fik blandt an-

I F1B deltog 24 og sædvanen tro var mange

det en.

(8) igerrnem til fly-off. Det var procentuelt
en srnule mere end i F1A dagen før. Det he-

Konkurrencen vaL endnu engang godt
planlagt samt udført og eneste anke skulle
være at der ikke var resu'ltatsker-naer klar
til sel"'e præmieuddelingen. Meningen var

le endte med en meget glad Henk

Van

Horn fra Holland sorn vinder foran Bror
Eimar fra Sverige og Mackus Rolandas fra
Litauen. Per Findahls søn - Oscar Findahl kom også med i Fly-off, rnen endte sidst

(nr. B) med respektable 194 sekunder.
Usædvanligt for rnig var det at se Bernd
Silz droppe hele to gange. Det beviser det
nok alligevel ikke var helt let at flyve max,

at resnltaterne blev eftersendt pr e-mail,
rnen for mit eget vedkommende fungerede
det ikke. Det er dog mit indtryk man vil ar'bejde på en løsning ti1 næste år.
Lals Buch Jenserr

Leif Nielscrr, l-ars Buch Jensen og finskc Kosnra med deres F1A rnodeller ved Srvedish Cup 2006
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Eigil med sin S:roop.r. H.-,:. ;.'::.-::
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:irr Llipsoid og Jørgen med sin Easy Clider Electric

Fragtskibct sejler forbi i baggrunden

"Modelflyveklubben Randers Fiord"?
Absolui en sandhed med modifikatione{,
ior der firrcles inger-r modelflyveklub der
hedder "Randers Fjord".
Historien er kort fortalt at jeg, grenredaktor, Arild Larsen, fik en mail fra Hans Jørgen Jensen i Ørsted. Der stod: "Hvad med
at at1ægge os et besøg i den autodidakte
klub, r'i har intet navn og har en uofficiel

førgen Jensen og IØrgen Boje til. Årsagen
vat, at de havde fået fat i nogle "Bilka-baskere" som de kalder dem, og tænkte, at det
måske var noget for dem at prøve. De
fandt efterfølgende ud af, at de godt kunne
flyve med Bilkaflyene, trods en af dem
mistede sit fly, og en ihærdig eftersøgning
gav ikke resultat. Først da høsten var ovre

f'1r'r'eplads."

kom en bondemand med modellen

Det lød egentlig meget spændende, og jeg
indvilgede i at aflægge dem et besøg.
Vejret var aldeles pragtfuldt, og af meget
snørklede asfalt- grus- og markveje ankom

jeg til "Modelflyveklubben Randers
Fjord". Skønnere sted til en modelflyveplads skal man lede længe efter. Pladsen
ligger en lille km. fra Randers fjord og tæt
på fjordens udløb i Kattegat og med Holbækgårds avlsbygninger som baggrund,
og mellem tlæerne kan man skimte hovedtrvgningen.
Da jeg ankommet var næsten hele "klubLren" J personer samlet i deres "klubhus",
son er et Lrord med bænke. De 4 personer
er: Hans Iorgen Jensery Eigil Boje og frue,
\,largrethr' Boje, og Jørgen Boje. Det viser
sig, ai de .rlle er i farlilie med hinandeu, det
var nærmest en familieklan jeg var havnet
i. Eigils bror h'.tr Boje, som ikke var tilstede, er den de.r ejer lorden, hvor de flyvet
Ivar klipper ogsa Lrladserl, der har form
som en trekantbane hvor længste ben er
knapt 70 m.
Margrethe ble\. præsenteret, som deres sekretæ4, men det benægtede hun på det
kraftigste. Margretl-re svnes det er dejligi, at
de har et sted, hvor de kan samles om de-

hun kan blive fri.
Eigil og Ivar har fløjet i al ubem;erkethed i
mange år. Først for 2 år siden, kom Hans
res hobby, bare
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i en
plaslpose, den havde ligget i et sprøjtespor.
Flere af delene var stadig intakte i flyet så
som motor og radioanlæg. Da det gik rimeligt med Bilkaflyene, ville de gerne have noget lidt mere avanceret, så de kunne
styre flyene. De købte efterfølgende en Easy Star hveq, og begyndte at flyve, men det
er mest Hans Jørgen, der har fået greb om
flyvningery Jørgen har ikke haft så megei
tid. De har lært hinanden at flyve, og Eigil
har hjulpet dem som instruktør.
På mit spørgsmål om, hvor deres vindpose
var, Iød svaret samstemmende: "Vi sutter
på pegefingeren, og stikker den i luftery og
den side som først b.liver kold kommer
vinden fra, det er den måde vi finder ud af
vindretningen på!' - og så griner de.
De havde linet alle deres fly op på en række, og jeg kunne jeg se, at det hovedsageligt var el-modeller som Easy Stat, Twinstar; Easy Glider Electric, en enkelt Mnge.
De er alle med børsteløse motorer, som de
sagde for der var ikke nok power i de rnotoreq, der var med til modelleme.

Det var nu ikke skummodeller alt sammery idet der var en enkelt brændstoimodel, en Snoopey fra Hegi, den var mere end
30 år gammef og stadig intakt. Dei er Eigils
model, og som Eigil sagde, jeg har alle mine gamle modeller endnu fra den gang jeg
startede først i halvfjerdserne.

Hans Jørgen startede i tresseme med line-

styringsmodellen Sportsmann, fra DMI
(Dansk Modelflyve Industri), den havde
han købt for nogle af sine konfirmationspengø og siden købte han en Thxi og radio,
men så kom tiden med kone og bøm, og alt
blev solgt. Men for 2 år siden tog han så
hobbyen op igen.
En Elipsoid var der også, denne model var
der en længere omtale og test af i MFN nr.
4 I 2006, alle tre var meget begejstret for artiklen, og de havde læst den flere gange, så
jeg lovede at videregive "roserne" til forfatterery det er hermed gjort.
Hvad med rraboerne spurgte jeg? De havde spurgt den naermeste nabo, om det forstyrrede, at de fløj med modelfly, nede på

marken, men han havde ikke observeret
nogen modelfly, så han vidste ikke en
gang, hvor de fløj.
Som Hans Jørgen fortalte el det en lise at

komme derud, hvor man kun kan høre
fuglenes fløjten, og mens han sagde det,
sejlede der et fragtskib forbi. Du kan over-

hovedet ikke l-rore dets motore4, men du
kan se det ligesa h'deligt, og det ser ud som
om det kommer kørende henover engene,
fordi man kan ikke se vande! fra pladsery
da ]rele området er fladt.
D.-r jeg kørte derfra, sad jeg lidt og spekule-

rede over hvorfor de egentlig havde indbudt mig til et besøg. Var det fordi de gerne vil have nogle flere medlemmet så de
kan få dannet en klub (min. 5 pers.)? Eller
var det fordi de ønskede at vise deres flyveplads, og det skønne landskab den ligger i?

Arild Larsen
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Snvcl ikke dig selv for glæden ved at få Modelflywenyt med posten hveranden målred fra nu af - Tegn abonnement!
.\btrnnenrentsprisen for resten af 2006 og hele 2007 (ialt 7 blade) er 395,00 kr.
Bcsiii led at rrdiylde og indsende nedenstående kupon.
Pas på dine blade

\ i irar =oli.le :amlebind, der lrver kan rumme

12 numre af Modelflyvenyt altsa io arsanse. Biaiei holcle.s fast i samlebindet med metalklemmer - der
skal ikke limes, .'irulles.. ellcr klippes for at få bladene til at sidde fast, og de
kan let tages ud igen, htis m.1n skulle iå lvst til det.
Samlebindene er la\.et i megei kraltigi plastbetrukket karton.

På forsiden og på ryggen er der

tn'kt ,'\locle.lth'r.envt<. De leveres i fem flot-

te fawer - husk at krydse af på bestillinsssedlen lrerunde4,
hvilke(n) farve(r) du ønsker. Prisen er kr. 75,- pr. stk.

[.inestvring,s-Unioncn (Cl--Unioncn) er cletr
elanskc l.rnclsorqanisation for rrodeltlt'urin g

med linestvrerle modelfh. Urrioncrr er tilslrrttet
Korge.Jir Darrsk Aeroklulr (KDA ) og

Ekspeditionsgebyr

F6d6r.rtion Aeronauticlue I nlcrnatiorrale (FAl

St'nior nr,/ \'lFN: -150,- kr rr i \{F\: 175,- kr
Junior (rrrar I 7.ir) m i \ I F \: 22.-r,- kr. u i \'lFN:

Vi har desværre måttet indføre et ekspeditionsgebyr på
alle ordrer under kr. 100,- Ekspeditionsgebyret er kr.
15,- og går til dækning af pofroudgifteme ved
udsendelse af bestilte blade og

100,- kr: lvlt'rllt'mskab kan opnrs I'ed henven-

maPPer.

).

Årskontingortet for år 2006:

cielse

til frruingens kassert4 cller

Ved ordrer over kr.

vecl indrncl-

deisc i en at clo klubbcr; dcr cr tilsluttet unioncn

vi

100,- opkræ.ver

numre tilboge

intet

ekspeditionsgebyr. Hvis du
ikke vil klippe i bladet, så skriv
din bestilling i et brev, en mail eller
på et postkort!

Unionens rvcb-adresse: rrn u nrodelfh r ning.cll
POST BI]I)ES SENDT TIL
Unionsformand:
Ole Blcragcr', Ilollændcrclvbci l, 3.tv
2300 Koberrhavn S, Tlf: i2571t)01

Vr hor
stodig enkelti

orgongenel 986 2006. De seneste orgonge kon du bestil
le po kuponnen he1 ældre orgonge kon bestilles pr.
telefon eller moil - og vi gir gerne et tilbud
på bestilling of flere gomle numre!
Ring:

6224 I 255 (ml

l0 la)

eller moil: mfn@plokotforloget.dk

F--m.ril: bjcr.rgertlt set2net.dk

Kasserer:

t-
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Argong
Argong
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lr Argong
u Argong

blå

for" resten

(iolt 7 blode), kr. 395,00

sik. somlebind d kr. 7 5,- i forverne:

n

gul

:r

2005, kr. 230,2004, kr. 2lO,2003, kr. 190,-

n

2001, kr.
{rgong 2000, kr. 150,Argong 1999,kr. 125,-

:l
ir {rgong
J Argong

of 2006 og hele

2002,kr. ,l50,175,-

1998,kr. 125,1997, kr. 125,-

o

Argong 1996,kr. 125,-

o

Beløbet vedlogt i check

3 grøn 1rød

I SølV

Folgende enkeltnumre {sæt kryds} d 55,- kr.

Nr.l Nr2 Nr3
1996:-aaJ.-la
1997:D3flJa'l:1
1998:al3nflal1
1999:DaOln:l
2000: -'l I
O
2001 :
il
J
I
1
2OO2: -l
J
2003:aiafaJ
2004:a'llla:lD
2005:iJ:Jlail
2006: af a :1

Nr4 Nr5

:l
a
-'t

-'l
1
:'l

A

J

Novn:
Adresse:

Postnr./by:
\lrilrlllr r tir

I :'.lLr

\,

Ved kob ior under kr I 00,' tillægges el ekspeditionsgebyr p6 kr 1 5,- til dækning of portoudgiher
Uden for Dqnmork tillægges oltid et beløb til dækning of forsendelsen.

Nr6

-'l
::t

r

Konkurrence kalende r 200 6-2007
Anciure

:.:

datoet dcr er tilgået rc.daktørcn. I<ri iii --.:
LItr i:.-;.i Dannark.
datoL'r, er

clen aktuelle kalender på u'rvrv.modelflyvning.dk.
t11'vning

:i rl.ehoiclcs. I tvivlstilfælde kan du

se

! -:c oplvsninger om linestyret model-

Tilknyttet Society o{ Antique Modellers

2006
Dato

Konkurrencenavn

"Flyveplads"

Konkurrenceleder

s-11-06

Vintcr Cup Vest
Virrter Cup Ø-:

:.j.rn

Ole Vestergaard

5-t 1-06

't2-\7-06

Latrclsmoclt

3-12-06

Vinter Cu:
Vitricr C:::.

3-1

2-06

Dato

\.-:

l-:

Konkunencenavn

07-01-07
l)7-01-07
0.1-02-02
0-+-02-07

Engc

.{lbertsluncl
Iiingsted

Lars Buch Jensen
Karsten Kongstad

Skjern Engc

Ole Vestergaard

Albertslund
2007

Klubbens adrcsser:
H

Frede Julrl, Gl. Færgevej 22, Alnor
6300 Gråsten, T1f.7465 1,457

Lars Buch Jcnsen

"Flyveplads"

Kasserer:

Konkurrenceleder

\::-:.: C::: \.-l
\::':.: C;r O:t

Skjern Enge

Albertslund

\ ::.: Crrp \L'st
\:::.r Cup Øst

Lars Buch Jensen

Skjern Engc

Ole Vestcrgaard

Albertslunrl

Lars Buch Jcnsen

jemmeside: www.dmvk.dk

Formand:

Fritz Neumann, Kiærsvei 73, 4220 Korsør,
Tlf.: 58 37 23 76, FNE@korsoerkom.dk

Ole Vestcrgaard

Sekretær og webmaster:
Hans F. Nielsen
Klemive.j 4, 8355 Solbjerg

Tlf .: 86 92 78 7 6, E-mail: HFN@adr.dk

Modelflyvenyt:
Hans F. Nielsen

-

se

ovenfor og

Frede Julrl, Gl. Færgevej22
6300 Gråsteru Tlf.:74 65 14 57

Kontingent for 2006: 150,- kr

srDEN 1e48
til

Få

svæve- og gummimotorfly.
Tegninger og materialer til veteran- og
skalamodeller. - T!æ - lister - balsa - rør
profiler - beklædning m.m.m. Pri gensyn i
Byggesæt

Efter 47 år i branchen

AEROPLANKRYDSFINER

ophører

Wisa Craft plywood
Vand- og kogefast birkekrydsfin6r i tykkelser
fra 0,4 til 12,0 mm.
Pladeslørrelse 1270 x 127011220 x 1220 mm.
Hurtig levering.

MODEL & HOBBY
Frederiksborggade 23 - 1360 København K
Tlf, 33 f4 30 l0 - n. tr-tz, tø, lo.li, onsdas LUKKET
www.rnodel-hobby.dk

SILVER STAR MODELS

os/tin6r

Vores lager er solgt til
lG Communication

Frodesgade 171, 6700 Esbjerg

Tll.75 122390
Fax nr. 75 12 23 35

(www.iccom.dk),

1

BREV

I
I
I
I
I
I
I
I
I

som også er agent for
OS, Ming Yang og SY.

Jeg takker for 47
gode år
i modelbranchen
Med venlig hilsen
Axel E. Mortensen

Tidsskriftet Modelflyvenyt
Strandhuse 4
DK-57 62 V. Skerninge

S/LYER SIAR MODELS
Sønder Alle 3 . 9500 Hobto

Vi anbefaler vore kunder

at kontakte:
lC Communication
Tlf. 3617 0333. www.iccom.dk
iccom@mail.dk

a6

\lorielflrronrt r

20{16

uLn

Sky Walker

..

\.Kr. 595,-

> ___-,_
S

Piper J-3 Cub .

*-1..-_

EP

-- __

_ ._t:

P-51 Mustang -

SPeed-180

,=

peed4SO

EP

Speed43O

,-

,-,

J/

Kr,

695,- a

---

-å-

Clipped Wing Cub Speed43O

EP

Spitfire Kr'

'

-

',".

'

Kr. 695,-

EP

895,-

Børsteløs

-'-'.x

un o

Multiplex
Multicharger LN-5O14

u

'.un

et#lt

.å d,

- iir

Y';gl.;;'::*-{-

; tr

Kr. 695,-

i

Multiplex
MiniMag med Motor

c*.-

\t \-{

\-*..,å
:
\

55.

,'rl&W,,..".

Børsteløs
opgraderingssæt

/

U

=f

Kun Kr. 215rBørsteløs 25A

.&,*ø&r&øø

Kun Kr. 495r-

LiPo balancer

EP regulator ,..l.^*.? r-

["-ffi-':'\-;'

Kun Kr. 295,1 .: , Programmeringt- .21io-Ah 11'1V LiPo
', i ::.H kort til regulator f
1oc
Kr' 95,I
Kun Kr.29s,-

*G*Kun

ffiÆÆ ffie%wffiæb

sg:sffig gÆsF
øi -;z*ølø{;*{s$

Nitro procent
*., $,,3,,

6'.,*$ l::,:,,, ,.$

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

ffiffi-ffiffiffiry
Nu to forcetninger

ffi"tr&ffiffi}t

til danske hohhy-folk i Storkøhenhavn

tsHøJ

ilurlrLurd.l åiIJ

i$ugsuql ålIU

!IU it:rU.Luru
lB lb ijj ijj Ij
rulu! { rv- itJlltry *i

?rit'ft 'f['|rt

IiF :f$
rulu4.re- iujJ*Jdlis

Åbningstider:

Åbningstider:
Mandag: 11.00-18.30

Mandag: 10.00-17.30

Tirsdag: 11.00-18.30
0nsdag: 11.00-16.00 (lukket nov-marts incl.)

Tirsdag: 10.00-17.30
0nsdag: 10.00-16.00

Torsdag: 11.00-18.30

Torsdag: 10.00-17.30

Fredag: 11.00-18.30
Lørdag: 10.00-14.00

Fredag: 10.00-17.30
Lørdag: 10.00-14.00

Indr,rstriparkcn 3 I. Lincl

tt

7-100 Hclrrins

B a.tterlr

Ttf .97128869
Fax 70228861

AFs

Mail : i nfb
Li-Polvmer:

NiMH Celler:

@)

_ureenl

i

ght.dk

Blv

'*
l'i.o
::

.'9lt!>
r: D 'Sill
:i2
--<
'1i
F

O

ot\IP

s,
S:nyo HR-3U (2300mAh) 4 stk. 85 kr

S:ryo HR-4U

(BOOmAh) 4

stk.

S"ryrc R.C-3300HV SC 1 stk.

$"";'3 RC-3600HV SC

1

stk

85 kr
45 kr.
49 kr

Ni\4H Pakker Sanyo:
Paki:: :--:r
a .,\l a7 _^-

8,4V
9 6V

RC-36C0HV SC celler:
- a^

3600r-i3600r'--

12V 3600n

Ar

SC
SC
SC

Alkaiine:

299
349
399
499

kr
kr
kr
kr

Long 12V 1,24h
Long 12V 3.34h
Long 12V 7,z\h
l\4ed Balancer JST-silk:

7.4V 400mAh
1 1,1V 400mAh
7,4V BOOmAh
1 1.1V BOOmAh
7.4V 1600nrAh
1,1V 1600nTAh
'1

Lvsdioder:
',74
234
175
250

kr

kt
kr
kr

210kr
305 kr

Med Balance!' Tam jya-stik:
7,4V 2200r:A11
'1
1 .'1 V 2200riAh

Sanyo AAA 50 stk
Sanyo AA 50 stk.
Varta C 10 stk.
Vada D 10 stk.

275 k(
405 kr

RØd smm 3000mcd 10 sr"
Gul 5mm 3000mcd 10 stk.
Hvid smm'10000mcd 10 s:x
Bla smm 4900mcd 1C sii

-ir

.'

20 kr
30 kr
30 kr

Bestilling pr. tlf. eller mail.
Abninqstider:

VartaE(9V) 5stk.
Mandag

-

Fredag:

Egen produkt on af batteripakker,
NiCd og Nil\'1H
Ring el er skr v for at hore nærmere.
Alle priser er incl. l\4oms.

lndoor modeller

Bø rstelØse motorer

Flere rnodeller pa lager

l!

T:I

-IF

{FW

rlr

"'

P-51D

^
L=631 --v=160_200s v=1€:.::::
mm
mm

#*sta

-I

190

SV-740
L=640

-ir:->
*-'

SV.;10

Spitfire
: . =-:: --=aio

&

rr

Tre forskellige indoor mcce s: i.e,.nstillet i EPP,
vinger med profil. Meg-.1 slærke da de kan
anvendes til combat
kr. 420,00

lfF

a,1r\\

F.ernsti :ei i CNC bearbejdet EPP
Spænd'.'idCe. 830 mm
Prs: kr=57+,0e
kr. 475,00

I,

-\. -r'kz-

#

Yak-55

a-V
Fremstilleti5mmskum
,dt-- = s Spændvidde: 810 mm
4'
n€ Pris:

-

..

Variabel Pitch Prop
Strøm: 74, peak: 12A
Egnet for 4D modeller pa max. 250 g
Bemaerk: Træblade (meget stive)
Pris for sæt:
kr:710,00

&

.=1;C_2109

Rock

økonomi motorer:
42208:369,91124.
42212: 479,22128A.
Anbefalede regulatorer.

kr. 155,00
kr. 175,00

10A: BEC 24,119:

kr. 175,00

20A: BEC 24,149.

kr. 250,00

HCS børsteløse motorer.
4Ol2:2O9, Peak:'10A:
kr. 290,00
6012-3.269, Peak: 10A: kr. 330,00
60/2E: 30g, Peak.12A.
kr. 280,00

kr. 275.00

kr.
kr.
kr.
kr.

Blade
FremstilletiEPP
Pris:

kr. 360.00

Blitz Bipe
Fremstillet i EPP
Egnet til 3D trainer

110,00
115.00

Budget 10A børsteløs regulator.

+RB10. BEC,69,10A, peak: 134

programmerbar:

Tlf: 8750 9170

kr. 230,00

Castle Creation Phoenix regulatorer.
10A Micro, BEC. 104, peak. 154,
39, programmerbar: kr. 425,00

tr

25A, BEC,254, peak:354
149, programmerbar: kr. 590,00
Spitz 10A, BEC. 104, peak. 15A
109,

ffi.i;

ffi

programmerbar:

kr. 265,00

Ultra Micro servoer.
6,09, 6N/cm, 0,09

sek.:

kr. 75,00

4,49,5N/cm,0,09sek.: kr.87,00
Lipo ledere:
1 til 3

Ø)

2 til 4

celler: kr. 198.00
celler: kr. 210,00

GWS servoer:
Li-Po-Mangan celler:
Pico 5.4 g:
kr. 133,00 3Sx'1600 mAh.kr.400,00
Naro 8.8 g:
kr. 115,00 3Sx3200 m{h.kr.675,00

Kokam celler:
360/25 mAh,7h4A,22g.
640/25 mAh, 9,5/19 A, 34 g:

www. planemania.dk

kr. 365 00

Pris:

ffi

100,00

175.00
kr. 260.00
kr. 350,00
kr. 700.00

Egnet til 3D trainer

"

\

Spitz børsteløs m/VPP

1

ACT modtagere, tyske.
Digital4: 4k, 59, >1000m Hold.
Forberedt for diversity: kr. 365,00
Micro 6 Digital: 6k, 'l29 >1200m
M/failsafe og hold:
kr. 410,00
DSL-6: 6k, 129, >12OO
Med diversity og datalogger funktion
kr. 475,00

",.,:.:,

\_

f..

kr. 190.00
kr. 220,00

friY;{,:'

€æ

-=:--

llye helikoptere er på uGI,
nogen al dem er allerede på lager:
1. Jason Krause & Todd Bennett s nye konstruktion Synero;,

2.

Hirobo's nye El-helikopter Lepton EX

ljgi 3l

-:

.r:::.- kr. 7795 -

kr.3595,-

3. T-REX 600CF fra kr. 3195,-

..

Kr 3195,-

&30 fra kr. 3295,kr 31 95,-

Golden Edition "Raptor 50
T-REX 450SE ny version

0g ikke atforglemme Scorpion 3D version fra kr. 14995,Alle modellerne og priserne kan ses på vores hjemmeside fra 1.6,06

\-----

T-REX /t50 XL

Iici.

{

f-------St

,--fr-T----,

borsteløs mortor 3550KV 0g 25A regulator

Vi har selvfølgelig gode glasfiber- & carbon
rotorblade til alle typer

ROTORDISC'EN

helikoptere fra flere forskellige fabrikanter,

Amlundvej 4, Lindeballe

F.eks, disse flotter carbon

E-mail: rotOrdisc@teknrk dk

rotorblade fra Bladsmeden i Tyskland.

Telefontd lvandag 09
Torsdag 09.00-15

Skc"'.7-?2: 3::! erg .Tlfr 75BB 5454 / Fax 7588 5495
- 2: : -':': ::., .e

00-'g::

'-'.::l

09 00-T5 00 . 0nsdag lukket

00 - F:..r"j Lrl aJ :j.0C

www, rotord isc- rc- hel icopter, dk

Kr. 1595,-

RC.NETBUTIK

RC:

Quiet Storm
Vclflyvendc ARF
træ/glasf'. model.
AXI 2212 el

.Biler
.Både
Modeltog
Plastbgggesæt
SCX 7:32 racerbøner

2t30tl Spændv

l09cm. Vægt
RTF ca. 630gram

Pris.
Blue Bird servoer

790,-

jc

l,l Kg/crn. 0. l0s. 1 rlc.
38OMC, 15g,3,6 Kg/cm.0.15s. nrctrlgr
62lBB. 4lg, 6,4 Kg/cm. 0.13s.
63lBB. 43g. 5.0 Kg/cm, 0.10 s. 2sl.'icr
30688. 69,

I 10,130,120,150.170.-

\lcjer

631MG.43g,5,0 Kg/cm,0.10 s. mcrrllr

Børsteløse motorer

SN-2406-32.32g,4609statisktr'æk

110.100.120.2 10.-

SN-2408-2l.50g,610gstatisktræk
SN-2410-9,609,6609statisktræk
BLM-220ti/20. 369, 580g statisk
BLM-2212126,48g. 7909 statisk
4X12208134 Silver,

HackcrA20-l2XL,

469

84_s.

træk
h'æk 270.330.-

lillc diameter 580.-

Børsteløse regulatorer
SN-

gram
glam
BEC,23 gram
BEC. max 4 LiPo
Opto, max 7 LiPo
Opto. rnax 7 LiPo

l0A, l0Anrp. BEC,

I

0

SN-l5A, l5Amp, BEC,20
SN-25A. 25Amp,

SN-30A. 30Amp.
SN-50A. 50Amp.
SN-70A. 70Amp.

TOGSTOP

model og hobby
Nygade 17
79OO Nykøbing Mors

Abningstider:
Tirsdag - onsdag 12 - 17
Fredag 12-18
Eller efter aftale
Tfi.g7z11oo7 mait@tosstop.dk

200,200,240,270.350.450.-

Se nrange flerc Fll-modellcr os udstvr på:

www.rc-netbutik.dk
Varer kan aflrentes i Hørsholm etter aftale.

595,.
84s,795,-

tæ5,'
1695,.
1795,.
3295,1895,-

m5,.
2895,-

s. l f. HoBBY
v/Svend Wirenfeldt

Viborgvej 250, Svenstrup
8450 Hammel
Tlf . 40 37 27 73 Fax 86 96 97 31

www.swhobby.dk
E-mail : info@swhobby.d k

Nu faste åbningstider i butikken.
Man.-Ons.-Tors. 16.00 - 19.00
Fre.
13.00 - 17.00

Herudover kan der også åbnes elter
forudgående telef onisk 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.

MULTIPLEX
ROYALevo 7 ændersel m. HFM-Synth.modul . . . . . . . kr. 2695,.
ROYALevo 7 int..Sel m, HFM-Synth-modul, modt., 4xservo 3695,.
ROYALevo 9 senderset
m. HFM-Synth.modul
3595,.
RoYALevo 12 senderset
m. HFM-Synth-modul,........ 4995,.
Alt i MULITIPLEX lorhandles
Easystd ready to fly m. picoline. 1795,-

.......,.

Gnupnq - CA illod€t - nnaba - ,lrutaip,ex - Hitæ - OS Engiæs
\fS - Toni Ctat* - Had<q - Cy.tut - Dætt Alffilt - ZØæh
B€søg os på w.dinohobby.dk
Emil: podedinohobby.dk - Tel, 2719409{t

Lågsn Carlshøjvej 3,

60

80

Lyngby, (ring i forueien)

MoclclflvveDyt 5-2006
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ZK-2 ogZT-2 er to af markedets hurtigste biler
i skalaen l:IB, Størrelsen 1:18 passer perfekt
til indendørs og udendørs kørsel. Bilcrne er
tilstrækkelige store for at give en god præstation
og er tilstrækkelige små så de kan anvcndes på
små arealer.
Udstyr: individuel fjederrang, 4 stk. rigtige olie
støddæmpere, differentiale, m.m
Pris niveau ZK-2: ca. 1.449,00
Pris niueau ZT-2: ca. 1.399,00

t

2

trins gear med hoj og lav gearingl

o Leveres med 3 kat-rals senderl
o 8 stk. oliestøddærnperel

r Store hjul (170 mm) for maksimal
effektJ
o

Alrrrniniumschassis!

. Nlotor med dobbelt startsystem;
strapstart og mulighed for at starte
med l2V starter (elektrisk starter
er ikke inkluderet!
.Vælg mellem orange eller blåt karos-

i

t 't

seri I

" Stort udvalg af tilbehør, så du kan gøre din MlA-4
mcrc personligl
Pris niueau: ca 4,699.-

Thunder Tiger 2006 Katalog
Nu er Thunder Tigers 200ti katalog tilg:e ngelig på
svensk i din butik.
De 244 sider indeholder radiosrvrede biler, MC,
Bådc, flv helikoptere, motorer og cn nriurrgdc
tilbehør.
Råd og tips om hvordan du kan komnte i gang med
RC finder du også her. Besøg din hobbvbutik 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.

I

iI
t

I
I

I

i
I

fi

O. Ilfortensen Hobh

æ?

\t+!-

Normalpris
Nu kun. .

kr. 1295,kr. 895,-

CT4S RTB

Normalpris
Nu kun, .

kr.3595,kr.2499,-

Tilbehørspakke til el-biler indh, Kørebatteri,
oplader

+

B stk batterier til sender: , ,

.

kr. 300,-

FG-Modellsport
Big Foot Monstertruck

Monster Beetle Pro

TILBUD inkl. Servoer,

TILBUD inkl, Servoer,

llatteri til modtager, lader.. ,

.

kr.6799,-

Stadium Truck

kr.6799,-

Mader 0ff-Road Buggy
l ll l r:l Q:n.:.

Helikopter

T

TTLBUD in<I. Sen;ce:.

batteri til modtager. lader.,

batteri til modtaqer, Iader..

.

.

kr.6799,-

batieri til rnodiager. iader

kr.5695,-

Jarex. . .
. Længde:480mm
. Højde: lB5mm

kr. 3095,-

.

r

Bredde B5mm

. Hovedrotordiameter: 540mm
. Halerotordiameter: 110mm
.

Vægt: 2359

o Akku: 35 LiPo 800'1500mAh

Alle FG modeller leveres færdigbyggede, og næsten køreklar. Det eneste der mangler er, at instatlere en radio,
male karosseriet, fylde lrenzin på tanken (98 blyfri med olie), trække i startsnoren, og så ruller den.

u

-'zE
*.-szt r
-,7-- ^,'ø*,

Bilerne leveres I en grundudgave, med alt udstyr til en kØreklar bil, men uden fjernstyring. Du kan herefter selv
bestemme hvad cju evi, vil have med af tuningsudstyr, for at gøre din bil hurtigere.
Det er umul gt ai f0rtælle ali om FG bilerne, på den plads der ertil rådighed her, så anskaf dig det store FG
katalog, som indeholder aile information0r om biler, tuningsdele 0g tilbehør.

FG-Katalog.

"'n
-

ffi,

kr.75,-

I

-

\
-4r'

Multiplex
FunJet.

^

.

kr.540,-

Alle priser er incl. 25% moms. Der tages forbehold lor trykfejl, udsolgte varer, valutakurser, afgifter og andre forhold der kan indvirke pa prisdannelsen.

ÅeNtNtcsrtDER: MANDAG - FREDAG KL. 13.00 - 18.oo.LØRDAG KL. 1o.oo-12.oo

MAGASINPOST

RC-Unionen
Rugmarken 80
8520 Lystrup

DANMARK

P P

Blad nr. 46083
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,1

F.

Karo Air 3-1095
3

kanals

Karo Air 2-845 Dragonfly
kr. 1 .1 95,-

2

kanals

kr.795,-

komplet sæt med fjernstyri ngsanlæg

komplet sæt med fjernstyringsanlæg

Y:-:
+l

Stor

motorprogram
fra SH
SH-21 Compettion

Til bil, båd, fly m.m.

.2..,\4
tjl bil

Karo Air
Karo Air 3 kanals flernstyringsanlæg Komplet sæt Karo Arr standard servo
Karo Air mini servo

5H-32fs til fiy

kr.
kr.
kr.

168,-

Komplet malespraysortiment fra Ghiant
Siyro:
Co ours

Ca.

T
T

EPS

plast c
Til polycarbonat

i's ry case (til alt og i alle farve)

sH-12 slide carb. til

bil

sH-32 Marine til båd

BMS-306 Micro Servo, str.22 x 1 0 x 23, speed 4,8V - 0, 1 1 sec/60 , 69
BMS-371 Micro Servo, str.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.BV - 0,13 sed60 , 139
BMS-3BOIv4G Micro Servo, str29.5 x 13 x26, speed 4.BV - 0,15 sec/60 , 159, BB
B1VS-620 Hrgh Torque, str.40 5 x 20 x 41,speed 4.BV - 0,1 5 sec/60, 459, BB
BMS-6201\,1G High Torque, str40 5 x 20 x 41 , speed 4.BV - 0,15 sec/60 , 519, BB
BN/5-621 H gh Speed, str.40 5 x 20 x 41,speed 4 BV- 0,13 sed60, 419, BB
BNIS-705 H ghTorque, str. 42 x 21 .5 x22, speed 4.8V - O,1B sec/60 ,28 g, BB
BMS-706 High Speed, str 42 x 21 .5x22, speed 4.BV 0,13 sec/60 ,26g,BB
SDC-O5AB, Speed Control, 54, m B, 4-B celler
SDC-10A8, Speed Control, 10A, m B.4-B celler
SDC-45AB, Speed Control, 454, m B 6-10 celler
A e speed contro med 1 A BEC

kr.

58,-

kr.

398,-

South Herts Models

kr.

s98,-

Abso ut den bedste g1ødestrømsregulator til permanent g

Hobby Træ

-: :'-c:- x, 2 nr svæver, godt begynder træbyggesæt,
..:':
'
'- 'r.;,2|
Coc: cegynder træbyggesæt, 3-4 kanals

bil

Kvalitets servoer fra Blue Bird, Taiwan
698,88,-

Ko'np,et ma espraysortiment fra Ghiant

iC
iC
iC

sH-21 til

3

2

ødestrøm

kr.

398,-

r,€

Walkera R/C Helicopter
Komplet helikopter incl. fjernstyring, lader, batteri, interface kabel og computer
simulator program til mange helikopter og fly modeller:

kr.2.495,-

Great Vigor
1/8 Buggibil
Model: Rex-x, topkvalitet, med T6 alu chassi, kuglelejer, aludæmper, ståltandhjul, krængningsstabilisator, high performance pipe, aluhlulophæng

kr.

2.585,-

eller incl. SH-21 Motor med slidekaburator og bagududstødning:
kr. 3.685,-

Auto & Surf A/5

Jollen2.6893Hemmet
Tlf.75 2804 55 . Fax 7528 05 OO
www.autoogsurf.dk . mail@autoogsurf.dk

