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Modelflyvenyt i 30 år
Og hvad med fremtiden spørger Allan Feld, formanden for RC-unionen

Fotokonkurrencen er afgiort
Se de flotte billeder og læs dommemes kommentarer

Zebra 3FM aero og 4FM
Poul Møller har set på et par nye sendere i den overkommelige prisklasse

Poul Møller forlader redaktionen!
Og kan han overhovedet det? spørger redaktøren

En mini-minivinge
Kenneth Due har testet og skrevet om Waspen til Modelflyvenyt

T:REX 450 SE
Steen Larsen kaster sig ud i at lære at flyve helikoptermodel

Wasserkuppe
For Finn Mortensen har det altid været stedet man måtte hen ...

VM 2006 i Valladolid
Resultater og billeder fra det varme VM

Holstebro |etCamp 2006
Bent Hjuler-Sørensen refererer fra det varme stævne

Nyt fra RC-Unionen
og fra sekretariatet og stævnekalendercn

Stort og småt
En lukket klub, et heldigt uheld, ny vin på gamle flasker; et tillykke,
nye frimærker og ikke mindst to nye grenredaktører.

Kunstflyvningssæsonen 2006
Peer Hinrichsen ser tilbage på et begivenhedsrigt år og viser både resultater

fra årets fem nationale konkurrencer og hvem der er udtaget til VM.

er bladet b€skadiget i forsendelsen eller skifter du adrcsse så skal du henvende dig til din unions

sekretariat:.
RC-unionen : 86 22 63 1,g ma-to kl. I 5.30- 1 7.30, sekretariat@rc-mionen.d k
FFU:57 64 33 88, buchwald@post2.tele.dk
CLU:'t36 94 92 39, ulla@modelflyming.dk
Alle andre skal henvende sig til Modefyvenyt622412 55 kl. 1G14
mfn@pla ka tf orla get.dk
Ved eventucl udmeldclsc

et det vigtigt, at du giver besked til din unions sekretariat - og ikke bare lader være med at betale

det næste kontingent.

I rrt
12

16

På forsiden ser du Fle mming Jenscn med hans flot-

te Ncuport 24. Fotograferet af Ulrik Liitzcn i for-

binclelsc mcd DM i Skala. Flemmings Neuport er

både utrolig flot og mt'get velflyvendc.

Læs mcre på sidc 4,1.

Modelflyvenyt er dit blad. Brug det - og
skriv til det og send din artikel, notits eller
Iille klubhistorie til en af.grenredaktøerne
(ikke til den ansvarshavende redaktør).
Organisationsstof, referaber, indbydelser og
lign. sendes til de respektive r,nionere
s€kfttariater.
Referater der modtages mere end tre måne-
der efter et anangements aftroldelse, kan ik-
ke forventes bmgt i bladet.

Tekster afleveres i elekhnisk form. Lav
tekstens opsætning så enkel som muligt -
geme i et rent tekst-format og uden speciel-
le fomateringer med spalter, bokse eller
lign. Sæt aldrig billeder ind i din tekstfil.

Papirbilleder som sendes sammen med stof
til bladet, vil blive retumeret, hvis du oply-
ser hvem de skal tilbage til. Husk at oplyse
hvem der er fotograf, men undlad at skrive
direkte på billedeme.
Digitale billeder sends på cd-rom. Gem
særskilt (altså ikke lagt ind i en tekstfil) i
TIFF eller JPEG-format i bedst mulige kva-
litet. Billeder fra lntemettet kan bruges-
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40 Næste nummer
Rigtig mange ting ligger over til næste nummer og kan derfor allerede afsløres ...

40 Indbydelser

4'L lndex 2006
Detbragte vi i Modelflyvenyt i 30 årgang

42 Produktinformation
For sidste gang har Poul Møller skrevet om det nyeste nye ...

M Skala-DM
Kim Broholm beretter fra en vellykket weekend

46 DM i Pylon og Combat

::T #:il#il'ff i:ffHl[":,T låti'Iige 
på kæben'

48 Danmarksmesterskaber for fritflyvende modeller

s2 ffffiffi;""rr*;:"ffiretninsogresurtater ^^$,T."*"
Frede Juhl refererer og bringer resultater fra årets store konkurrence

s4 Fritflyvningskarende, 
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Lucky Star ARE Træner. Spændv 1650mm.
Molo( 40-52 2I I 52-70 4I...... . ... ., .595,-

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

b.ttadaa ts!

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

Great Planes Venus 40 ARF. Spændv. 1400mm.
Molo( 40-52 2f / 52-70 4L.... ...... . 1595,-

Great Planes Curtiss P-6E ARE
Spændv. 1930mm.
l'ilotor 10-15 2Tl 15-20 4L .....,....4695,-

Great Planes Stearman ARF.

Spændv.1815mm.
Motor15-202/4T. .........4295,-

Dago Red l\.4ustang ARF. Spændv.
1650mm. lVlotor 10 21 115 4L . . . .

\-- ,r't.Er-1
Electric Power Lithium
3,7V 740mah 25135C . . ,

3,7V540mah 20130C........ .... :

3,7V1000"nah20/30C..,..........,
3,7V1300mah20/30C,,,....,...,..
3,7V'1700mah20/30C..............
3,7v2200mah20/30C..............
7,2U 740mah 25135C
11,1V740mah25/35C..............
7,2V 300mah 20/30C
11,1V300mah20/30C..............
7,2V 540mah 20/30C
11,1V540mah 20l30C...,..........
7,2V'1000mah20/30C..,....,....,,
11,1V 1000mah 20130C, . .

1 1,1V 1300mah 20130C. . .

11,1V 1700mah 20/30C.... . ..... ...
11,1V 1800mah 8/15C.... , . .... . ...
1 1,lV 1 800mah 12118C. . .

11,1V2200mah8/15C..,,..........
11,1V 2200mah 12118C. . .

11,1V2200mah 20i30C.............
11,1V 3200mah 15t20C. . .

1 1 ,1 V 4000mah 15t20C. . .

1 1,1V 6600mah 12118C. . .

11,1Va400mah 20/30C........,....

tæ5,-

Funliner. Skummodel.
Spændv.'1500mm.. ........750,-

Mini Mustang ARI Spændv. 850mm.
Motorel... .......495,-

14,8V 2200mah 20l30C.
14,8V 4400mah 20/30C.
14,8V6600mah 20/30C.,,..........
1 8,5V 4400mah 12118C, . .

'18,5V4400mah 20/30C.............
22.2V 4400mah20130c.............

50,-
45,-
60,-
80,-

105,-
130,-
1 10,-
165,-
60,-
90,-
90,-

135,-
130,-
190,-
250,-
325,-
225,-
295,-
275,-
350,-
395,-
495,-
625,-
950,-
795,-
525,-

1050,-
1575,-
1 150,-
1325,-
'1595,-

EXTBA 3301 3D komplet inkl, anlæg., . . 1495,-

GODT NYT FRA I/VIONICI

tr

Land på det bedste tilbud
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" til den 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.

hobby-g"fi,nHSl,,"

O

Søgade 26 . Ringsted .Telefon 57 67 30 92

www.hobby-centret.dk



ENRA 3OOS WAGSTAFF 1/4 SC
ARFfor25-45 cc m0t0r........,...,,
EXIRA 3005, 1470 mm .

EXIRA 3005, 1 680 mrn , . . . . . . , . . . . .

EfiRA3005, 1470 mm ARF..........
EKIRA 3005, 1880 mm ARE

4.495,-

1.185,-

1.385,.

1.895,.

Reactor
Spændv

g

EP Spændv,

Graupner Ultramat 14
Lader 1-14 NiI/h eller 1-5
LiPouial2l 220\'l . 650,-

ELECTRO STREAK ARF

Graupner Li-Po charger 4
Lader 1-4 LiPo..... ........150,-

U-CANDO 3D ARF

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

20-30 cc NYHED....
EKIRA 3001 1/3 scala, 2530 mm

)HF,

SIREN HOTLjNER, ARF rn/ carbon ftber krop.
spv: 2000mm, RG15 profil.

L4odellen er klargjort tll mont, af servoer
og motorgrel,........,...,.. TILBUD 1395,-

l\.4åler strøm, omdr, temp og spænding under
fl;rvning. Data aflæses efter flytrning vha. din
computer. Se priser på tilbehør på hjemmesiden.
Prisfra . ...., . ....,..., ,.375,.

PHoENIX 2000. Komplet begyndermodel m,

borstelos motor lnkl. radio. lnkl 2 sæt vinger med
ogudenkrængro:'..... .....1295,-

Dualsky borsteløse roto.e' c=.. :. - 

=:::- : :behov fra ca 50W til ca. 2500i'j
Priserfra,,.... .... 260,-: 885..

IAVIONICI
TSMS-HOBBY.DKI

.&;\
GODSTART .''.'. ?.."',
&.. ': \ 1' 

'. 'Å'
ikke har fået bvqoet s nånodeI .

i tuften r en tari vlilvdtxH ao -
valo. Model en hår en

1520 iAm, samt et
den nogle helt

(

å''uW b
AVTsTAR 40 ARE tsro,{øffi^i.
Leveres m. Super Tiger 45 molor k!
Pris med komplet startpakke hyo1;flff
Avrstar, Hitec Optic 6 eller futå(å 6f
Tiqre 45, qlødestrømsakku m. lader-h
brændstofpumpe samt div. lim . . .

EN GOD START MED EL

SPECTRA ARF er en 2 m elsvæver (færdig-

bygget) som vil være en god begyndermodel.

Prjs incl. motor, klappropel,

fadregulatorogbatteri......,.., 1.695,-

Pris med komplet staftpakke med

Futaba Skysport 4RC anlæg.. . .. 3.295,-
ATternativ m. Futaba 6EM
computeranlæg .. 3.695,-
Alternativ med lVultiplex Cockpit anlæg4.295,-

INTELLECT NIMH AKKUER. BLAH6i I
8,4V a200mah SC

9,6V 4200mah SC
375,- 7,2V

425,-
'12V 4200mah SC .......,. 475.-

100,-

120.-

140,-

288.-
325.-

100,-

130,-

150,-

170,-

50,-
20,-
15,-

10,-

7,2V 1200mah Tilbud
8;4V1200mahTilbud,...... .. ..,. :

9,6V 1200mah Tilbud
8,4V3800mah SCTi|bud..,.,........
9,6V3800mahSCTilbud..,......,. .

12V 3800mah SC Tilbud . . .. . .

GP 1,2V

GP 1,2V

Agenturer:
R&G Glas og Epoxy.ORACOVER. EKIRON .KAVAN .StG .Chris
Foss ' MFA England . FLAIR . Airfly Modelle . Robart . Hobbico .

Midtwest . Hoblytrå . Greven . Jamara .Aeronaut . Cad Goldberg .

Great Planes . Top Flite . DuBro . Kyosho - TOPMODEL CZ

Mandag...,..... 10-18 Torsdag.... .... 10-18 Tiderne er vejlende og der kan i visse tilfælde
Trsdag....,..,. 10-1i Fedaq.........,'0-16 væreåbentlængere.Rnoevt. Ændrinqeri
Onsda!..,.,,..,. 10-17 Lo'da! ete. a'tale, åbn rgst'de,ne liar ses på h.emmesioe"n.

Nørreled 14 o 4440Mørkøu . Tlf.86 94 60 88 . Fax 86 94 60 gg

wwwavionic,dk . www,sms-hobby,dk Vi farhandlør wsål e_l..:flyl ø9,. el-,.ti:høhøt,,.

Åbningstider:

e,6vJ
1,2V

1.2V

1.2V 1

GODT NYT FRA TT/\/IONICI

N4odeltlyvenvt 6-2006
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Sniper F3Ai, spv. 76 cm leveres malet. 395.

Vægt ca, 1559. til 2 x 360HD Li-Po

Sniperen vandt det Tyske mesterskab i

F3Ai B-program (in-door).

Model + POT 30W + TMM12 regl. 995,

Se videofilm på www.el{ly,dk

Shock-Flyer, spv.80 cm, leveres malet 295,-

Vægt 180-2109. Til 2-3 xli-Po. Fås som:

Edge 540T, Extrema 3305 og Super Star,

Motor Micro REX220-13 + JES 12 E. 575,-

gloa- -...--,
\ f@-.æar\

o
Cessna ,Vemesis

Cessna, spv. 78 cm med motor 295,-

l\,4odellen er meget velegnet til begynder.

Nemesis, spv. 84 cm, 190-2109 340,-

Motor Micro REX 220-13 + JES 12 E, 575,-

F3A YAK54

F3A, spv 84 cm 340,-

YAK54, spv. 84 cm 340,-

MotorMicro REX 220-13 +JES 12 E. 575,-

Alle ovennævnte modeller er malet.

Alle shockflyer har kul{orkant der lorbedre

deres holdbarhed væsentligt.

NYHED
EasyFly 2 (2006)

Begge simulatorer

er med fotorealisti-

ske billeder.

EasyFly 2 med CD og USB kabel 595,-

EasyFly 2 med CD og styrepult (USB) 750,-

AeroFly Prof, Deluxe, CD +USB kabel 1350,-

AeroFly P Deluxe, CD +styrep. (USB) '1725,-

6-S_

-\

<e

v+.Y
_

Virus XS. sp.l65 cm, ca 959 265.-

l,lotor l,'licro REX 220 3-3200 + Tl,'ll,,l7 730,-

Virus XL. spv. 80 cm, ca 1509 295.-

Motor lrlicro REX 220-13 + JES 12 E. 575,-

Pipe, spv.76 cm, ca 1459 395,-

Motor HCS 40W + JES 12 E regl. 510,-

Pulsar, spv 82 cm. ca 1759

Motor Micro REX 220-1 3 + JES l2 E

DH '1 00 Vampire, spv 60 cm, ca 1009

med std. motor til 25 Li-Po og EDF 508

fanenhed (5 bladet impeller) 450.-

V
1

Snap, spv, 60 cm, ca 759

Motor Micro nEX220-32 + TMM 7

Jeny. EPP vinge, spv. 55 cm, ca 1109

Motor Micro REX 220-28 + JES 12E

175.-

730,-

195,-

575.-

*./3'-

..-!-/
d?a-..

.

Rock, kunstflyver/3D, spv.83 cm 550,-

Vægt ca, 1909. Til 2 Li"Po celler

Viper'. 3D kunstfly,,'er, spv. 83 cm 495.-

vægl ca. 3509. Tll 3 x 8-900 Li-Po celler

Christen Eagle, kunstflyver, spv, 73 cm 650,-

Vægt ca. 2809. Til 3 x 6-900 Li-Po celler

Llesserschmidt BF-109 E, spv. 94 cm 395.-

Vægt ca. 3309, Til 3 x 8-900 Li-Po celler

Mustang P-51 H, spv,94 cm

Vægi ca. 3309, Til 3 x 8-900 Li-Po celler

FUNLINER, spv 150 cm (m. motorer)

Understel med drejebart næsehjul

Med kulfiberlorstærket hovedbjælke.

ffi
BladeMiuo Blade

Micro Blade, spv.60 cm, ca. 1209 250,.

Model + HCS 40W/2 + JES12 ECO 750,-

Blade, spv.85 cm, ca 1909 295,.

tr?-4f-
Hornet X-FP

t---r+--:--tJ

Hornet X.3D

Velegnet til begynder. lARF = fabrikssamlet)

Hornet X-FP rotordia.l9 crn TILBUD 795.-

Hornet X-3D, rotcrdra 59 cm TILBUD 1050.-

X-3D er med mange iuringsdele.

.-E- -T--}^-= 4
Stinger 3 Stinger6
Stinger 3. rctcr Cja. 75 cm. CP 1795,-

Stinger 6. rctor dia, 90 cm, CP 1995,-

Logo 10 el-helikopter. rotord. 115 cm 2195,-

Logo 14 Carbon. el-heli. rol. 125 cm 5095,-

Logo 24 Bionic Carbon rot. 150 cm 5595,.

Vi lagerforer reservedele til Hornet og Logo.

N'lorlel t.lvvcnvt 6-2006



AXi 2203/52 AXi 2212/xx AXi 2208/ bagn.
AXi motorer, in-door
AXi 2203t46. 1 89. 2 Li-Po, 8x4

AXi 2203/52, 189.2 Li-Po,8x4

AXi 2204t 54, 249. 2-3 Li-Po

AXi 2208 t34. 41 g, 2-3 Li-Po

AXi 2208 t 26. 41 g, 2 Li-Po

AXi motorer, parkflyer - NYHEDER
l.Xi2217t12,70 g,2-3 Li-Po wv 580,-

AXi2217116,70 g,2-3 Li-Po wf 580,-

NYHEDER FRA JETI
IN-DOOR REGULATOR
Jeti JES 12 ECO. 2-3 Li-Po, 109

SPIN 33,44,55 og 66 SPIN 77 og 99

Jeti SPIN 33 BEC, 2-5 Li-Po, 309 650,-

Jeti SPIN 44BEC,2-6 Li-Po,409 795,-

Jeti SPIN 66 BEC, 2-6 Li-Po,709 1095,-

Jeti SPIN 77 OPTO,4-12 Li-Po, 1059 1395,-

Jeii SPIN 99 OPTO, 4-12 Li-Po, 1osg 1995,-

Jeti Program-box ( + til se data) 225,-

Switching BEC = 45, 55 og 65 på BEC !!l

q,ilile;#
220.3 220.6 220-12 TMMT TMM12

MicroREX 220 3 -3200. 129. 1-2 Li-Po 410.-

l,,licroREX 220 6-1600. 219, 2-3 Li-Po 350.-

l,'licroREX 220 6-2000. 219. 2 Li-Po 350.-

l,licroREX 220 12-1300,31g, 2-3 Li-Po 350,-

Tl,4f,1 easy 7 (74. 69)

Tlr,lM easy 12 (12A. 10g) 325,-

Med simpel programering via gaspind.

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

HP-22205-xx,29g til 2-3 Li-Po

HP-22209-xx,429 til 2-3 Li-Po

HP"22213-xx,53g iil 2-3 Li-Po

Titan 10 P, 10A, 109

Titan 20 P,20A, 189

HP-24U5 HP-Emeter

HP-23019-xx, 1429 til 2-3 Li-Po 680,-

HP-23025-xx, 186g til 2-4 Li-Po 740,"

HP-24020-xx, 2849 til 3-5 Li-Po 830,-

HP-24025-xx, 3569 til 5-7 Li-Po 900,-

HP-24035-xx, 4469 iil 6-10 Li-Po 975,-

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

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

Spænding, 0mdrejninger, Udregner Watt.

Kan programmere regulalore fra Hyperion og

anvendes som servotester. Den er smart.

NY
NY

.r-

NYHED
I z stk. kan kobles
3.1;. sammen. 7S-125

r:.$r kan balanceres.

l-8A6 balancer 2-5S Li-Po, 64 (kendte) 265,-

!3A1Onet 65. 2-65(2=7-125) 104(ny) 290,-

Lcs: st k ijl akkuer kobes separat.

An.enCes sammen med alle Computerlader.

Titan 10

HP-Emetet

Ki-84 Hayate. spv. 1 14 cm

lvlodel +moior +regl,
Sukhoi SU-31. spv, 120 cm

CAP 232. spv, 120 cm

Model + motor + regl (450w - SET)

'1575,-

2795,-

1425,-

1425,-

2495,-

-r*
a

Piper Cub Super Chipmunk

Piper Cub. spv 118 cm, 7009 795.-

Model + moior + regl. 1570,-

Super Chipmunk, spv 96 cm, 6009 795,-

Model + motor + regl, 1570,-

Super Chipmunk, spv 160 cm,3 kg 1650,"

Model+motor+regl.

*s1
Mustang P51D

YAK54, spv 138 cm, kunstf.l3D 1550,-

YAK54 + Motor 24020-14 + 80Aregl. 3095,-

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

Mustang P51D. spv, 120 cm 1575.-

P51D + Motor 23025-08 + 50Aregl, 2795,-

Jupiter. spv. 140cm,2.2k9 (8 ccm) 1080,-

El:24020 + Titan 80 + navtil 4S/5S 1545,-

Accipiler, spv, 161 cm, 3,8k9 (15 ccm) 1595,-

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

<Fi:;

fl.c'F
-€t

@
Thunderbolt P47, spv 164 cm(10 ccm) 1395,-

med optrækkelig understel !

El: Motor 24035 + Titan 90 Acro (8S) 2550,-H \t.^o--o 
]l

' n I'-

YAK54 Tiger Moth 40

YAK54, spr. 16C cm. 3.6k9 ('15 ccm) 1250,-

El: 24035 + Trian 9C Acro (8S) 2550,-

Tigermoth 40. so.. 1Ti cm 2,7k9 1250,-

Tucano 40. kunstflyver. sp, ::a :- 9-05.-

6.5-7.5 ccm motor. Vægt ca 28039

Extra 3305, kunstfl,, spv, 1 62 cm i 1 95 -

Til 10-15 ccm motor, Vægt ca. 35c09

Alle modeller er ARF og leveres
lærdigbeklædt

3245,-

YAK54

\b&
"- e -'*

Jupiter

Tucano 40 Extra 3305

@Frffi
MX-12 Computersenderløs m. akku 795,.

MX-1 2 Computersender sæt 1285,.

MX-1 6s Computersender, løs m/Synth 1725,-

MX-1 6s Computersendersæt m/Synth 2195,-

MC-19 Computersender m/HF modul 2595,-

MC-22 Computersender løs m. akku t1495,-

Spectrum 2.4Ghz anlæg mi4 servo. 1795,-

ffi
Hitec Optic 6250,-

345,.

85,-

85,-

85,-

Cockpit SX. los sender m/Synth 1425,-

Cockpit SX Comp.sendersæt m/Synth 1950,-

Hitec Optic 6 Comp. anlæg m/4 servo. 1695,-

STORT UDVALG I KVALITETS-
SERVOER TIL LAVE PRISER
D37 servo,4 Ncm, 49

XS-6G Blue, 13 Ncm, 69

XT-MicroBlue, 1ONcm, 99

MS-X2(lQ-110)servo,7Ncm,99 110,-

MS-X3 (lQ-140)servo, 16 Ncm, 139 110,.

Graupner
C1041 BB 7 Ncm,69
C261 servo, l4 Ncm, 8g

C2081 BB servo,15 Ncm, 109

C577 servo, 50 Ncm, 409

C5077 BB servo. 50 Ncm, 429

DS 361 30 Ncm, 189

DS 8077 Digi, 36 Ncm, 399

DS 8081 Digi, 50 Ncm, 419

DS 5391 Diei, 50 Ncm.469

145,-

160,-

150,-

110,-

140.-

420.-

160.-
,46 -

290.-

285,-

28s,-

350,-

60,-

tfa_*n€--

Jeti 4k l/PD modtager, 69 (iPD)

Jeti 5k l,4PD modtager, 8g (iPD)

Jeti 7k l,'1PD modtager, 159 (iPD)

Jeti krystal til Jeti modtager

åirec
HS-55 servo, 11 Ncm,89,0.17s 115,-

HS-56H8 servo, 12 Ncm, 129 190,-

HS-65HB servo, 18 Ncm, 119 190,-

HS-81servo,26 Ncm, 169, 0.11s 120,-

HS-8588 servo,30 Ncm, 199,0.16s 190,-

HS-22588 servo, 38 Ncm,27g 165,-

HS-311 servo, 30 Ncm,439 90,-

HS-325H8 servo, 30 Ncm,43g 125,-

HS-5625MG Digi, 79 Ncm, 609 425,-

HS-5945MG Digi, 110 Ncm, 569 650,-

MULTIPLEX

[/PX SLIM.STAR FL Digi, 29 Ncm,239 450,.

Telefontid:
Mandag 12.30-18.30
Tirsdag 12 30-17.30
Onsdag 12.30-17.30
Torsdag 12.30-15.00 kun ordre
Be grænset te knisk vejlednin g

NYHED
Ny X-PEAK der

kører på 220V og

1 2Volt. Lader op til

5A og op til 5 Li-Po.

X-PEAK 220 ACTDC. 1-14c, 1-5 Li-Po 750,-

;-'=E&\2---
X-PEAK 3plus 5A, 1-14c, 1-5 Li-Po
lntelli-speed, 7 A, 1-14c, 1-5 Li-Potrffi
lSL6-330d 5.5A, 1-30 celler,2 udg. 1375,-

lSL6-530d 6.0A, 1-30 celler,2 udg. 2395,-

lSL6-636+ 8.0A, 1-36 celler,2 udg. 2995,.

Køb din lader der hvor du også ønsker at

få vejledning og service.

Se altid aktuelle priser og

udvalg på www.el-lly.dk

t

Alle Kokam med kabel

og balancerstik

KOKAM Lithium Polymer pakker uistik

2 x 350HD. 350mAh (7.04) 249

3 x 350HD. 350mAh (7.0A) 359 210,-

2 x 640SHD, 640mAh (9,64) 359 175,-

3 x 640SHD. 640mAh (9.64) 399 260,-

2 x 740SHD, 730mAh (14.6A) 499 230,-

3 x 910SHD, 91omAh (13.5A) 799 315,-

3 x l500SHD, 1500mAh (304) 1309 410,-

Følgende er på TILBUD, begrænset parti,

3 x 4800SHD, 4800mAh (964) 3929 1195,-

5 x 4800SHD, 4800mAh (964) 65ag 1995,-

HYPERION

Hyperion Lithium Polymer pakker u/stik

2 x 300vx, 300mAh (64) 209, u.bal.siik 150,-

3 x 300vx, 300mAh (64) 299, u-bal.stik 200,-

2 x 400vx,400mAh (84) 279, u.bal.stik 160,-

2 x 350c1, 350mAh (94) 269, m-bal-stik 190,-

2 x 800vx, 800mAh (16A) 479 210,-

3 x 1200vx, 1200mAh (2aA) 999 350,-

3 x 1800vx, 1800mAh (364) 1369 470,-

3 x 2100c1, 2100mAh (334) 1a9g 500,-

3 x 3700vx, 3700mAh (74412879 950,-

Fra 25 til 5S 3700vx, 3700mAh (744)

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

Fra 25 til 65 5000vx, 5000mAh (1 004)

Se alle de nye typer pa www.el-fly.dk
cl = 16C(22\, vx = 20C (30)

t ['oL"io itig frt t ylzmznt
H1ørringvej 145D, DK-9900 Frederikshavn tlf. 98 43 4872

Forretn ingen:
Mandag 15.00-18.30
Tirsdag 1 5.00-1 7.30
Onsdag 15.00-17.30
Torsdag - Fredag lukket
Lørdag efter aftale

\l()clelflrren\ t 6 2(Xlb
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lndendørsfly og heli

Twister V2. lndendørs helikopter komplet med
sender, batterier og oplader. Træningsunderstel
ekstra rotorblade og halerotor er med i sættet
Rotordismater 51 cm, vægt ca 220 gram Hel en er
prøvefløjet hos leverandø ren

Twister Bell 47. HeIkopteren alle kan fl/r'e grundet
dobbelt sæt rotorblade der gver god stab rrtet

Sæt med sender. batteri og oplader kun kr 1295,-

Twister CP V2. Hel kopteren fcr den kræsne ptlot.

Colectve pitch vers on komp et med sender 2 stk
flybatteri og oplader

kun k' 1195 -

kun kr 1995 "

kun kr 1330 -

Pico-Stick. Kom billigt I gang med indendørs
ilyvn ng med denne simple model. Udstyret kan
senere flyttes over i andre flottere modeller Motor/
gear er med i sættet. Spv. 97 cm, længde 69 cm,
vægt fra 185 gram ...... ... . kun kr 265,-

Pico-Stick med flight pakke . ....... ... kun kr.995,-

Pico-Stick komplet med 3 kanal Zebra 35 mhz
sender og lader

*':t

rt

f)
Pico-Tiger Moth. God begyndermodel t I

indendørs flyvning l\4eget manøvredygtig [,,lotor/
gear er med i sættet Spy 80 cm længde 67 cm.
vægt fra 215 gram kun kL 435-

Pico-Stick med flight pakke... .. ... ... kun kr. 1165,-

iiilfi,,li.l rr.

Csna 152. coC begyndermodeltil indendørs
i yvf ig Sp,, 76 cm længde 58 cm vægt fra 150
gram slr :g ca hr.je/slderor. . ... .. .. kun kr. 280,-

M fører att i trlbehor trl indendørs flyvning.

Julelukket i perioden
23 dec 06 - 01 jan 07

Vi ønsker alle en god jul
og et godt nytår

Nyheder

Ultimate. Velllyvende kunstflyvningsdygtig
parkmodel i finkornetskumr Spv 90 cm vægt
600 gram. Børsteløs motor anbefales. . kr. 520,-

ME-262. Kompiet sæt med 3 kanal sender,
flybatteri og lader Spv 100 cm, vægt 535 gram

For den øvede pilol kun kr 895.-

44P-

BD-5. Flot semi skala ,Jamed Bond' el-model
med glasf iberkrop. Bø rsteløs motor anbefales.
Spv. 1'10 cm, vægt ca. 1500 gram... kun kr 745,-

Tiger Shark. Flot semi skala let el-model.
Leveres med fan, bø rsteløs motor og
fariregulator n. Spy 70 cm. vægt ca. 525 gram.
Optrækkeligt trykluft understel kan monteres

kun kr. 1295.-

cør dine indkøb lettere, b6til varer på
vor6 hiemm6ide og betal med Dankort.

se vor6 hjemmside på internettet, nu
med over 3000 varenumrer og 2500
faruebilleder. De fleste yarer er med
beskrivelse og specif ikation.
Vi sendersom pGtorder i hele landet.

\14 "+.

www.hobby-vlrorld.dk

Nyheder

Fidget. Kunstflyvningsdygtig indendø rs/
parkmodel med depron vinger Spv. 82 cm
vægt 250 - 350 gram, Børsteløs motor
anbefaTes......... ...............kr.350-

Omei. EI-svævemodel med krængerot
Spv 190 cm, vægt 1400 gram. leveres med
motor...... ..... . . ... .. ..... kr.795.-

Watt meter TestværKøj der er unundværlig
for el-piloten. Trlsluttes mellem batteri og
fartregulator fo|iest afA, volt 09 watt under
belastning............ .... Kun kr 354 -

GWBLMOOl

iF

'...-.
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*5 *s
GWS bø6tel6e outrunner motorer
2205. 2050 rpmtu 95W med 7,4volt

2208. 1050 rpmtu. 125W med 11,1 volt
vægt 30 gram

vægt 39 gram

vægt 49 gram

GWS motoEæt med fartregulator
2205 med 154 regulator... .. . ... ... ..

2208 med 154 regulator.. .... .. ... ....
2208 med 254 regulator.. ... . .. ... ....
22'2 meC 254 regulator...... ...... ....

kun kr. 130 -

kun kr '170 -
2212. 'A3A 'paN >'25W med '11 1 volt.

kun kr '195 -

kun kr. 365,-
kun kr.395,-
kun kr. 475 -
kun kr.495,-

Udstyr

.l.l,4il{" "+Fa.gr*+e*, ilå {$
Easyfly 2 simulator Nyhed, med fotografik.
Tilsluttes USB port og egen sender ..... kr 595,-

Reflex Phase RC-1 simulator Med fotografik.
Tllsluttes USB portog egen sender... kr 1595 -

Aerofly Professional Deluxe simulator [,'led
fotografjk. Tilsluttes USB pod og egen sender.

kr. 1345,-
kt 1795-Samme med senderpull

Vi fører stort set alt i kabler til simulatorer

Futaba Flight pakke til molormodeller
4 stk. Futaba 53003 seryoer Futaba R136R 6
kanal modtager, krystal, 1600 mah akkupakke
afbryder med ladestik og forlængerkabel

... ...... nu kun kr 1100 -

cws Flight pakke til molormodellen
4 stk. Gws/Supertec S03 seruoer, GWS B kanal
modtager, krystal,600 mah akkupakke, afbryder
med ladestik og forlængerkabel. . nu kun kr. 695,-

GWS Flight pakke til park modeller
3 stk. Supertec 7,5 g seruoer GWS 6 kanal
modtager, krystal, GWS BA fartregulator 8,4 voli
650 mah NimH flybatteri..... ......... nu kun kr.689,-

GWS Flight pakke til park modeller
2 stk Supertec 7 5 g seryoer, GWS 6 kanal
modtager, krystal, GWS 8A fartregulator. 8,4 volt
650 mah NimH flybatteri nu kun kr.628,-

-å#€*
GWS Fltght pakke til indendøE modeller
2 stk. Supertec Pico seryoer GWS 4 kanal
modtager krystal, GWS 2Afartregulator. I 4 volt
650 mah NimH flybatteri nu hun hr 730 -

Vi sælger kvalitetEanlæg og radioudstyr
fra bl.a. Futaba, Multiplex, craupner, cws,
Schulze, Hitec, webra og simprop.

Vi har Danmarks stø6te udvalg i

begyndermodeller og færdigmodellei
Altid minimum 150 forskellige flymodeller
på lager
Vi har Danmarks længste 16ultatgivende
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.

Modclfln envt 5-2006



Hv P,F-nl,g',$l

ie n€d det sto'?:::erion
Jdesalg

*r-S""ffi"5P\"
H ot d "t, ? ? :i"t, :::.:', [ ]"* n 

"a 
d i n s co m / dk

Find din forhanr



I

CI{Pro Extra 33OL SOCC ARF
Spændvidde: 1960 mm
Ti1bud........... ..............2.37 5,-

Speendvidde: 1848 mm
Tilbud.......................,. 1.600,-

CIIIPTo IIAGPIE-sO ARF
Spændvidde: 1420 mm
Ti1bud......................... 1.375,-

Andre ARF fly fra Cl{Pro
Super Chipmunk-40..... 1. 100,-
Super Chipmunk-120... 1.600,-
P47 Thunderbolt-9o.,... 1.900,-
P47 Thunderbolt-50.,... 1. 20O,-
P40 Warhawk-sO......... 1.20O,-
P-51 Mustang 90..........1.800,-
P-51 Mustang 50..........1.300,-
P-26 Peashooter 90.,.... 1.85O/-
Fucke Wolf 19O............2.250,-
F-4U Corsair 120.,...,....1.950,-
F-4U Corsair 5O/e1.,..,..,1.250,-
Swallow EX 90 F3A,.....1.560/-
Katana 140........,..........1.550,-
Katana 5o/el ...............1.100,-
Cap 232 3D 25le|.......,.,..80o,-
ZERO Fighter 50cc........2.375,-
ZERO Fighter 120.,.,.,.,. 1.9OO,-
ZERO Fighter 50.....,,.,.. 1.200,-
Yak-54 5O/e1,.,.........,..,1, 2OO,-
CESSNA 182 SkyL. 50,.1,100,-
EXTRA 3005 90.,...... ....L.37 s,-
EXTRA 3005 140....,.....1. 500,-
Giles 202 140,........,...,.1,500,-
Giles 202 5O/e1...............990,-
Spitfi re 120.............,.... 1.950,-

3tR.;

CilPro Extra 3OOS 14O ARF

&$.tua

CESSTUA 782 SXYLTWE

CHPro CESSilA 182 14O ARF
Spændvidde: 2100 mm
Tilbud.........................2. 100,-

CHPToYAK-54 14OARF
Spændvidde: 1800 mm

CMPro AT 5 Texan-16o ARF
Spændvidde: 2090 mm
Tilbud.........................2.350,-

Fil Long EZ 46lel ARF
Spændvidde: 1450 mm
Tilbud......................... i.200,-

Fll BOBCAT 46/el ARF
Spændvidde: 1300 mm
Tilbud.........................1.300,-

Tilbud......................... 1.800,-

Gle,delig jul og godt nyt år!
CUIaF*

æffiD
tø)
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Cl{Pro IIOUTON 16{tOV ARF
Spændvidde: 1600 mm
Tilbud.........................625,-

CilPro QUEST-SO ARF
Spændvidde: 1392 mm
Ti1bud......................... 1.300,-

CilPro P-40 Warhawk 14O ARF
Spændvidde: 1850 mm
Ti1bud.........................2.200,-

ARK-129 25A reg.
25A reg. med headsink til ARK
og T-rex 450
Ti1bud.........................450,-

ø OyfrE Jf
- lkhSædtI i-i**å 
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DYNAltl Fartregulatorer
184.......199,- 254.......240,-
304.......280,- 40A.......340,-
604.......450,- 704.......500,-

Hobbyfly.com

Cl,lPro Leo 120 F3A ARF
Spændvidde: 1740 mm
Tilbud.........................1,750,-

Cl{Pro Lancair-So ARF
Spændvidde: 1510 mm

CMPro P-51 Mustang 14O ARF
Speendvidde: 1820mm
Tilbud..............,..........2.100,-

Futaba FFg SUPER PCM

Futau rre supet Fl{- I r1clt g lg I 5

Ind. rcM Sender, Fubba R149 DP 9k. modbg
,4 x S-3O01 seruo, 2 Clynam micro high spee{
seruo, Crystål til sender og modtager, Batteri I

sender og modtaget oplader, ON/OFF kontaH

Ti1bud.,.,.,.,,..,,..,....,,,,...,..,kr. 4.175
FFg (Xun sender),,...,...,.,,Kr. 2.6O0
Fuiaba 53003
Futaba 53001

kr.87,50
kr.99,99

rynam hrgh speed micro seruo kr..65,-

Ti1bud........... ..............L.37 5,-

Vi er agentur for:
CMPro, BlueArrow, SJM, Tower Pro, ARK, Art-Tech, E-Sky, Walkera, BMf,
Himotoracing, SZmodel, Flymodel, Quiqheli(USA) og XYmotor(el).

HOBBYFLY BUTIK: Bagwærd Hovedgade 116 S, 2880 Bagsværd
tlf. ,+4 44 80 91 e-mail: info@hobbyfly.com

ITOBBYFLY
Bestillinq kan ske via vores www. e-mail eller tlf.
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RC-UHU 1400mm Filou 1265mm The
1050,-

rc-butik.dk - Lystrupvej 1C - Trf. 3696 7996

SPITZ combo sæt
med børsteløs
motor og regulator.
SPITZ 05.
BoW+10A kr. 565,-
SPITZ OB

120W+15A, 565,.
SPITZ 10 .

170W+25A , 565,-
!ækre sæt med
gulcjstik m.v.

LAMBORGHINI
DIABLO

komple:ss: sra a
a.1A ^^;

SUPERPRjS 799,.

*1{ :,
*:
_/

Century Swift 16
med brushless motor
og regler kr. 3800,-
Prisen inkl, 4c 37OO
lipopakke er 4999,-
100o/o reservedel på
lager i Holte. Demo
står klar til besigtelse.
Hovedrotordia 120
cm, længde 105 cm,
vægt 1540 gram,.'
Motorydelse 900-
1250kw
Denne heli er i stør-
relse som en 30'er
helikopter og har alle
gode egenskaber:
Let og stabil til be-
gynder og kraftfuld til
crofi 3D flyvninger.

Giles 2O2 3D.

To nye 3D indoor
og parkfly fra
Thundertiger i en
meget gennemfort
kvalitet. Der med-
følger motor samt
gear,(6:1)
Vingefang: 800mm
lænde: B35mm
Vingareal: 16,68dm2
vægt: 2659
Motor: 370 elmotor
med gear (inkl.)
PRIS kr. 349

Sukhoi SU-31 ARF
EPP kr. 525,-
vingfang: 820 mm;
lænde: 840 mm;
vægt: 300-3209;
vingareal: 20,5 dmz;
Motor: 2B0er
Meget holdbar 3d og
funflyver i EPP
Brushless version
med børsteløs
kvalitetsmotor 899,-

TIGER MOTH - 1/15
Indoor vægt 22O- 27O
gr. pris 765,-

FOKKER DR-1 - 1/12
Indoor ARF ving-
fang: 460mm, laeng-
de 59Omm, scale
LlL2, vægt 200-250
gr. Inkl. Maskinge-
vær kr. 765,-

Micromodtager Hitec
5 kanaler kr. 266,-
Incl. 1 stk. Krystal
kr. 333,-

Termometer
med stopur
kr.249,-

Thermi< Si:c;'i 25C0:"r::

Expo Profile 3D.

Holte Modelhobby
øvetødvei 5,2840 Holte, Telefon 45 42 01 13
mail: info@holte-modelhobby,dk www,holte'modelhobby.dk

Man - Tors. 1{.OO - 17.30
Fredag 1{.OO - 19.OO

Lørdag {O.OO - {4.OO



Af Allan Feld

I

leg vil forsøge at gribe den bold, som

Steen Larsen kastede i seneste num-

mer af MFN. Det er vel meget pas-

sende at jeg som nyvalgt formand

prøYer at spinde en ende om fremti-

den for modelflyvningen og RC-unio-

nen og ikke mindst i forhold til vo-

res jubilar Modelflyvenyt, som jeg hå-

ber og forventer skal være RC-unio-

nens medlemsblad mange år.

Som Steen skrive4, er der sket en rivende

teknologisk udvikling for modelflyvnin-
gen, og intet tyder på at den vil stoppe.

Tværtimod ser det ud til at prisudvikling-
en giver mulighed for endnu mere com-
puterteknik og automatik i modelleme.
Robbe har lanceret en autopilot som gør
det muligt for en totalt uøvet pilot at flyve
helikopter sikkert og problemfrit. Autopi-
loten kan flyve helikopteren helt alene, og
menneskepiloten kan overtage kontrollen
gradvis efterhånden som øvelsen kom-
mer.

For 10 år siden havde vi moret os hjerte-
ligt, hvis nogen havde påsiået at man i
2006 kunne sidde ved sin pc og køre et

program, der simulerede at man flø1fiern-
styret modelfly - ja, ikke mindst fordi ing-
en kunne forudse pc'emes enorme udbre-

delse.

I dag sidderbeglmdere såvel som garvede
ved pc-simulatoren. Den ene for at lære at
flyve og den anden måske for underhold-

12
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ningens skyld eller for at træne svære

øvelser uden risiko for modellen.
Der er ingen teknologisk hindring for at

fremstille en vingemodel med samme

egenskaber som Robbes helikopter - ja

bortset fra at den ikke kan stå stille i luften.

Vha. GPS og censorer og gyroer kan man

indbygge en komplet autopilot i en vinge-

model. Autopiloten kan bruges af begyn-
dere ligesom med helikopteren. Men den

kan også bruges af øvede piloter til at for-
hindre etuheld, hvis der fx er radioproble-
mer. Så kunne autopiloten styre modellen
nærrnere flyvepladsen og den kunne end-
da lande modellen i nogenlunde genbru-
gelig stand. Autopiloten kunne udvikles
til brug som en automatisk lærer/elev
funktion, der griber ind, hvis man er ved

at bringe modellen i en kritisk situation.
Det er tankevækkende at en sådan autopi-
lotkunne have afuærget dødsulykken ved
den legendariske modelfly.veopvisning i
Ungam sidste år. Det er for nylig fastslået

at ulykken skyldtes radioforstyrrelser fra
en lokal militær sender.

Brændstof og teknik

Teknikken for brændstof stempelmotorer
har udviklet sig i så lang tid, at vi næppe

kan vente epokegørende nyheder. Mere

end 100 års udvikling sætter sine spor.

Modelmotoren som vi kender den har vel
udviklet sig i ca. 50 åa og der kommer
næppe heller de helt store nyheder.

Jeg forudser at der teknisk og prismæssigt

vil vaere frit valg mellem el og brændstof

helt op til 15cc klassen om blot 3 år. Til gen-

gæld vokser modelleme hele tiden i stør-

relse og med dem vokser motoreme. Både

i Tyskland og USA flyver der modeller
med 400cc motorer eller større. De kan

sagtens være i fred for el-motoreme i en

årrække endnu.
Brændstofmotoremes uundgåelige ulem-

pet er tØg, stø1 ogmøg (olie). Fordelene er

høj motoreffekt ift. pris og vægt og så ly-
der de rigtigt i manges ører. Desværre er

det få naboer til modelflyvepladse4 som

forstår at værdsætte brændstofmotoremes

smukke lyd. Vi vil nok se, at modelflyve-
pladsernes beliggenhed i forhold til bebo-

else i højere grad kommer til at påvirke
valget mellem el og brændstof.

El-teknik

El-motoren er historisk set endnu ældre

end brændstofmotorerL og det er begræn-

set hvor meget selve el-motoreme kan ud-
vikle sig. Udvalget vil blive bredere både i
reh:ring af mindre motorer og større moto-

rer. Den dag kommer snart, hvor ingen

spærrer øjnene op fordi man kommer med

et 5KW elektrisk powerset.
Nogle vil måske hævde at børsteløse mo-

torer er nye. Men det er kun i modelsam-

menhæng. Ellers er det kendt teknik gen-

nem de seneste 80 år eller så længe som

man har haft vekselstrøm. Det er de sene-

re års udviklingen indenfor elektroniske

switchkomponenter der har gjort det mu-
ligt for os at anvende børsteløse motorer.

Disse switchkomponenter får stadig lave-

re indre tab og kan derfor håndtere stadig

større strømstyrker.
Selv om der også er sket en revolutioner-
ende udvikling på batteriområdet, er det

fortsat det svageste led i kæden. I dag dør

vi af grin over hvad batterieme kunne

Modelfl)ryenyt 6-2006
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præstere ior 10 ar siden - og hr-ad de til-
svarende vejede og kostede. Om 10 ar dor
vi giveh'is ai grin over hr.ad batterieme
kan i dag.

Strømstyrke og kapacitet vil stige samtidig
med at pris og vægt falder. Specielt oplad-
ningstiden kan forbedres. Batteriemes C-
tal vokser konstant. Det er muligt nu at få
LiPo batterier der kan tØmmes med 25c og
dermed tømmes på knap 2,5 minut.* Ev-
nen til at afgive strøm er vokset kraftigt,
men en tilsvarende udvikling er ikke sket
for er.'nen til at modtage strøm. Oplad-
ningstiden er stadig 60-90 minutter. Dog
har vi nu set de første annonceringer af
batterier der kan oplades hurtigere, men

::."t 
t*" på markedet til vores brug end-

Jeg er ikke i tvivl om at netop opladnings-
tiden vil komme i fokus. Meget tyder på at
transportsektoren bliver elektricificeret.
Det vil ske når elbiler koster og yder som
benzinbiler eller bedre og når batteripro-
blemet er løst. Med LiPo batterier ser ka-
pacitet og vægt fomuftige ud - ja der er
vist lige lidt med prisen der skal justeres,

men fbrst og fremmest skal opladningsti-
den ned p.r omkring 5 min, hvis teknikken
skal sla an i privatbilismen.
Kan man or-erhovedet forestille sig at no-
get kan stoppe eller bremse udviklingen i
batteriteknikken? Ja, det kan brændsels-
celleme. Brændselsceller kan omsætte et
flydende eller lufttormigt br"endstof di-
rekte til eiektricitet. Brændse'lscellemes
udvikling mht. r'ægt, pris, kapacitet og
størrelse går samme r.ej som batteriernes,
men vi har kun lige set begl-ndelsen.
Det er kort tid siden at vi pa intemettet
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kunne læse, at man har prøvefløjet et mo-
delt1l' rns6 en brændselscelle som strøm-
kilde. Brændselscellen kunne præstere
60W og det med en vægt og lysisk stør-
relse der kun giver forsøget videnskabelig
interesse. Men det skal nok komme.
Brint er det optimale brændstof til brænd-
selscelleme, men det har selvsagt nogle
højeksplosive bivirkringer. En oplagt mu-
lighed er at bruge bioethanol, som er langt
nemmere at producere og håndtere.

Fjernstyringen

Min fantasi kommer til kort, når jeg skal
forestille mig hvordan fjemstyringsteknik-
ken skal udvikle sig. Der er mange auto-
matiske funktioner man kunne indbygge
men der skal jo også være noget for piloten
at foretage sig.

Der er dog to oplagte ornråde4, hvor der er
plads til forbedringer. Det ene er betje-
ninq.komforten ifm progr;rnrrlering og
set-up. Det .rndet er stvresikkerhederr, alt-
sa forebvggelse af radioiejl
Hvis vi ser bort fra de store guldbelagte
sendere der bruger Windows (og sikkert
også har indbygget både kamera og mp3-
afspiller (et eller andet skal man jo have for
15.000 kr.), er vore sendere faktisk ret gam-
meldags i deres betjening. Nogle men ikke
mange kan tilsluttes en pc. Enhver pro-
grammerbar sender burde kunne tilsluttes
en Pc, så den kan programmeres via et
godt og visuelt program, måske sammen-
koblet med en flysimulato4, så man straks
kan afprøve resultatet eller kan eksperi-
mentere sig frem. Det ville også være op-
lagt at gemme en sikkerhedskopi af sine
modelprogrammer på pc'en.

Når det ikke er sket, tror jeg det skyldes en
vis konservatisme hos såvel fabrikanter
som modelflyvere. Det er vel også d6n der
gør at Futaba stadig kan sælge RAM mod-
ule4, der angående pris og teknologi er
som taget ud af 1980'eme.

Der vil altid være atmosfærisk eller men-
neskeskabt radiostøj. Der kommer støj fra
elmotorer og regulatorer eller fra tæn-
dingsanlæg. Der vil også ske ind imellem
at et fæhoved starter sin sender på en op-
taget kanal. Disse gener er vores nuværen-
de radioanlæg ikke ret gode til at klare.
Nogle påvirkninger er PPM-systemer
bedst til at tåle og andre pår'irkninger tåler
PCM-systemer bedst. Men fælles for alle
gængse systemer eD at de kører blindt på
6n radiokanal og på et støjfyldt frekvens-
bånd i kortbølgeområdet. Det viser sig
endda at 35MHz, som vi troede var reser-

veret til fjernstyring af modelfly, faktisk
også anvendes til militære formål i de eur-

opæiske lande -herunder Danmark. Det
sker angiveligt ikke ofte, men det skete

som bekendt i Ungam.
Vores egen Thomas Scherrer er radioama-
tør og har eksperimenteret med ny sende-
tekrrik. Der er også kommet et kommerci-
elt produkt på markedet, som desværre
benytter et ret belastet radiobånd og med
en effektgrænse på kun 10mW eller 1/10
af vores effektgrænse på 35MHz.. Fælles

for Thomas' og det kommercielle an1æg e4,

at de benytter flere kanaler ad gangery der
skiftes konstant frekvens og flere anlæg af
samme type sikrer selv mod at forstyrrer
hinanden.
Skifteteknikken giver meget større sand-

synlighed for at styresignaleme når frem.
Ved at hoppe rundt mellem frekvenseme
bliver man uafhængig af støj på en enkelt
frekvens. Ved at anlæggene selv finder fre-
kvense4, kan man ikke kvaje sig ved at sen-

de på en optaget kanal. Det betyder også
at man reelt kan benytte alle kanaler sam-

tidig, og have 30 modeller i luftery hvis det
,skulle r'ære interessant.

Yderligere sender modellen signaler (kvit-
teringer) tilbage til senderery så senderen

bl.a. kan sikre sig at det afsendte signal er
modtaget korrekt.

Jeg tror der går en årrække før den type
anlæg bliver almindeligt udbredte. An-
læggene kan ikke sameksistere med vores

nuværende anlæg og kan derfor ikke kø-
re på 35Mhz. Der skal lovgives på europ-
æisk plan for at finde et egnet frekven-
sområde til den nye fjemstyring, og det
skal helst være et radiobånd, som ikke be-
nyttes til andre formål overhovedet. Det
skal også helst være påhøje frekvenseq, så

påvirkningen fra motorstøj o.1. alene af
d€n grund reduceres. Høje frekvenser re-
ducerer også antennelængde.

Når det er på plads, skal der bare noget
udstyr på markedet. Det kan hurtigt ske,

men man skal også have nogle modelfly-
vere til at købe udstyret, og det vil forven-
teligt ske i takt med at deres 35MHz udstyr
foraeldes.

i( (.lallti e: iorirrrlrle'r mcllt'm L'alli.ricts nlrksi-
nralt algjr nt: \i.r{)nrstYjkr. i ;\mpere o.: ir.rtferiei:
kap.l,,i1.t i .\5 (Anrptrtinre r). [iks. ct batlL'ri meri

sr k,rprcj-tel pr 2{ltXl r::Ah (2:\h) og.rt C'tal p; 10

l<rn oq kiin iålr.rt.rlgirrc u.n cinn pJ 2{)u\. I)cl karr
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0g hvad med piloten?

Så vidt teknikkens udvikling men hvad
med pilotemes udvikling?
Førhen kom nye modelflyvere på flyve-
pladsen med store øjne og med drømmen
om selv at få et modelfly. Måske hjalp de til
på flywepladsen for at være lidt med. På

gode dage kunne de snakke sig
til en tur med instruktør og
klubmodel.
I dag kommer nye piloter med
en stor færdigkøbt helikopter
og en forventning om at kom-
me i luften fra dag1. De forven-
ter naturligvis at der er mindst
1 instruktør til deres udelte dis-
position. Egentlig skal begyn-
deren slet ikke instrueres. Han
har jo lært at flyve helikopter
hjemmefra på simulatoren.
Han skal bare lige have heli-
kopteren sat op senderen bip-

Pet.
Når første sæson går på hæld bliver den
unge helikopterpilot lidt fjern i blikket.
Rastløsheden er ved at indfinde sig. Man
kan jo ikke bruge hele livet på modelflyv-
ning. Been there - done that - brugt heli-
kopter sælges.

Indrømmet det er en karikeret fremstil-
ling af unge begyndere, men tendensen er
klar nok, og det gælder faktisk ikke kun de
unge. Folk er blevet mere individuelle og
mere fortravlede. De har ikke så meget tid
og måske heller ikke så meget lyst til at in-
volvere sig i klublivet. Zapperkulturen er
nået ind i modelflyveres rækker.

RG-unionen i fremtiden

RC-unionen er lavet af danske modelfly-
vere for danske modelflyvere.
RC-unionen er en interesse- og serviceor-
ganisation for medlemmeme.
RC-unionen har aldrig været bedre end
nu, og det kan vi bl.a. takke Lars Kildholt
fot men hvis RC-unionen skal forblive på
toppen, og skal være en r'ærdsat sen'ice-
organisation, må den hele tiden tilpasse

sig de skiftende behov. Derfor mener jeg at
bestyrelsen har en vigtig opgave med at
følge udviklingen og tilpasse unionens
services og produkter til medlemmemes
behov.

To af RC-unionens væsentlige produkter i
dag er ansvarsforsikringen og Modelfly-
venyt, som begge er inkluderede i med-
lemsskabet. Andre vigtige produkter er
sfyringsgruppeme og udvalgene, som ta-
ger initiativer til sportsbegivenhedel, ud-
arbejder og administrerer regler, uddan-
ner stormodelkontrollanter og yder øko-

t4

kan gøre for medlemmeme.

Bestyrelsen har Detdiskuteredeviibestyrelsen
allerede i november 2005. Da

en vigtig opga' besluttede vi at nedsætte en

Ve med at føl- tænketank, som skal formulere
og virkeliggøre forslag til ud-

ge uovlKllngen vikling af RC-r-rnionen.

og tilpasse uni- Foruden bestyrelsen består

. tænketanken af udvalgsfor-
onens Servlces mændene samt udvalgte ild-

og produkter sjæle' Deltagerkredsen er ikke
mere fast end at den kan udvi-

til medlem' des med nye deltagere, der har

me rnes hehOV. noget konslruktivt på hjerte.

RC-unionens vision er at fast-

holde og helst forbedre Unio-

nomiske tilskud til mange arter af model-
flyvebegivenheder. Og så er der ikke
mindst RC-unionens WEB-portal, hvor
det er indtrykket at specielt Forum tiltræk-
ker mange lejlighedsvise og dagligt
tilbagevendende bm gere.

Spørgsmålet er så hvad RC-r.rnionen ellers

nens værdi set med med-lemmers og
klubbers øjne. Dvs. tilbyde medlemmeme
mere. Det skal geme være sådan, at man
som medlem synes at man får noget godt
for sit kontingeni.
Klubbeme betaler ikke kontingent, men
hvad der er godt for klubbeme er også

godt for medlemmeme.
I bestyrelsen mener vi, at unionen er en

uundværlig organisation for modelflyver-
ne. Vi er overbeviste om at flertallet af
medlemmer deler den holdning. Unio-
nens betydning mærkes måske ikke så

meget en tilfældig firsdag eftermiddag
ude i kiubbery men når m;mdigheder som
Telestyrelsen og Statens Luftfartsvæsen
rører på sig med nye eller ændrede regula-
tiver, repræsenterer RC-unionens med-
Iemmemes interesser på en sprlig måde.

Unionen har en vigtig opgave som interes-
seorganisation og dermed som medlem-
memes talerør.

Tænketanken har i skrivende stund kun
holdt 6t møde, hvor der til gengæld biev
noteret mere end 50 forslag og id6er. Det
var meningery at vi kort efter skulle holde
et nyt møde, hvor de mange forslag skulle
grupperes og sorteres. Det viste sig des-

r'ærre umuligt at samle tilstrækkeligt med
deltagere på et tidspunkt, hvor flyvesæso-

nen var begyndt. Derfor tager vi fat nu
igen, og fortsætter det gode arbejde.

Vi opdeler forslagene i 4 kategorier:
. Forslag som bestyrelsen kan beslutte

uden videre.
. Forsiag som kræver repræsentant-

skabets beslutning.
. De meget fundamentale og langsig-

tede forslag.
. Og så en ferde bunke med kasserede

forslag. Forslagene fremkom jo i en
'brain-storm', og derfor vil der være

forsalg som ikke er gennemtænkte
eller realiserbare.

Mange af forslagene i de 2 første kategori-
er drejer som om en forbedret intemetser-
vice, altså flere tjenester og muligheder på
WEB-portalen. Det er helt oplagt at give
mulighed for selvbetjening mht. indmel-
delse (findes i dag) samt ændring af adres-

se og andre personlige oplysninger. Sekre-

tariatet har ønsket en udmeldelsesside i et

forfængeligt håb om at medlemmer der
udtræder måske vil være venlige at melde
sig ud i stedet for blot at lade være med at

betale kontingent.
Der er også forslag om forskellige services

som specielt klubbemes ledelser kan bru-
ge - hvis de altså vil. Det er nemlig en gi-
ven forudsætning for modemisering af
WEB-portalen og administrationen som
sådan, at det er valgfrit for både medlem-
mer og klubber at benytte dem. Det er af
henslm til den generation der ikke er for-
trolige med Pc'er og hltemet eller som af
andre årsager hellere vil gøre som de plej-
er,

Alle nye services vil være tilbud, og alle
gamle procedurer skal stadigvæk findes ,

hvis man foretrækker dem.
Et forslag drejer sig om at stille et såkaldt
WEB-hotel med en standardskabelon til
rådighed for en klubhjemmeside. Det kun-
ne være interessant for små klubber eller
klubber, som ikke har en WEB-nørd. Det er

et faktum at klubber med hjemmesider får
mange nye medlemmer via nettet fordi
folk erblevet opmærksomme på klubben.
Den fordel kan de små klubber også få.

Gruppen af nye WEB-services der gør det
muligt for små klubber at overkomme
mange af de ting som store klubber gør i
dag, vil nok ligge i kategoril med mindre
der skal investeres større beløb.

Der vil også på sigt - det er nok kategori 2

- komme tilbud til store klubber om en

større administrativ integration med RC-

unionen. Et eksempel er fælles kontingen-
opkrævning og restancebehandling. Det
er sandsynligt at RC-unionen beslutter at

tilslutte sig PBS til fordel for såvel med-
lemmer som administuation. PBS opkræv-
ning ville så kunne tilbydes klubbeme via
Unionen. Alt sammen forslag og tanke-
spind, men mulighedeme er der.

Før vi starter på at fastlægge hvilke servi-
ces der skal tilbydes og i hvilken rækkeføl-
ge det skal ske, vil vi etablere en for-
mandsgruppe, som skal spørges til råds
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og som skal stille krar.til de enkelte servi-
ces. Vi skai selvfølgelig ikke bruge penge

at kobe eller udi'ikle services, som ingen

ønsker at bruge.

Jeg har hemnder i tilfældig rækkefolge
udvalgt nogle af tænketankens forslag,
suppleret med forslag fra Forum. Ingen af
forslagene er besluttede og jeg fon'enter at
nogle af forslagene bliver sorteret fr.r. Gæt

selr.hvilke.
o Andetmedlemskortkoncept
o Nordisk samarbejde
e Europæisk samarbejde
o Flerecertifikater(speidermærker)
o Professionel admi-

nistration ai RC-

unionen (ansat be-

slyrelse)
o Elektronisk \{odel-

fl1n.envt
o Havarikommission
o Instmktoruddan-

nelse
. Self shrdy portal

(hon. to...)
o Central stævne-

koordinering

Med hen-

syn til vo-

res fælles

hobby kan

vi se fyem-

tiden trygt
I møde.

. Rejsehold for stævneafholdelse

. Rejsehold for klubadministration
(nye klubber)

. Forskelligesponsonnuligheder
o Webhotel for klubber
. Ungdomsskoleprogram
r Sikkerhedsportal
. Ny unionsstruktur
. MFN udgivelse på cd-rom - også

gamle numre
. Værktøjertilklubadministration
o Talentudvikling
o Ansætte prof. PR- medarbejder
o Suite af aktiviteter tii større synlighed
. osv. osv. osv.

Siden tænketankmødet er der kommet et
forslag om en bedre stævnekalender, en
stær'neportal, hvor arrangøren ikke blot
kan annoncere stæ\'net, men hvor også
deltagere kan tilmelde sig. Der skal desu-
den r'ære et bulletin board, hvor stævnear-
rangoren kan skrive sidste nyt, og man
skal kr-rnne iå mailbeskeder om ændringer.

Ja, det va.r bare en enkelt ting mere. Man
bliver helt oven'ældet ved tanken om alle
de sen-ices e-le: k.ln laves, og netop over-
r'ældelse skai r-i r-rndgå. Det bliver som
nær'nt hir-iiligi .:i'L.ruqe disse services, og
de kommer ikke hurnqere efter hin-anden
end at klubber og mecilemmer k.tn nå at
være med, uden at bruqe ior meget tid på
det. Vi vil ikke oversvlrr-!:une klubbeme
med arbejde. Vi skal alle iorst o{ ffrrnnrpst

flr'i'e mode1fly.

Der vil r'ære enkelte ting, som ikke kan gø-

res frivillige, fordi det forudsætter at alle

deltager for at give mening. Stævnekalen-

deren er et udmærket eksempel. Derfor vil
det kræve en beslutning i Repræsentant-

skabet at idriftsætte den type services.

Åbenhed og information

Som ivrig bruger af Forum, har jeg måttet
Iægge øre (øjne) til en række ubehagelige

debattef, hvor nogle har gået så vidt som
til at mistænkeliggørebestyrelsen i forhold
til skjulte dagsordener og lusk i pengesa-

ger.

Det er forhåbentlig overflødigt at nævne,

at der ikke er hold i beskyldningeme. Det
er min overbevisning, at mytedannelser
og mistænkeliggørelse bedst forebygges

med rigelig information. Det har den tidli-
gere bestyrelse ikke prioriteret så hølt,
men det gør den nye bestyrelse. Når det
ikke allerede er sket siden marts, skyldes
det fortsat manglende muligheder på
WEB-portalen. Det er vi ved at få en hold-
bar løs-ning på.

Dagsordener forud for bestyrelsesmøder

vil blive offentliggjort og referateme vil
det selvfølgelig også. De vil i en årrække
endnu også blive udsendt Kluborientering
på papir til klubbemes formænd.
Næsten alle sager, som bestyrelsen be-
handler kan lægges ud på portalen som in-
formation, undtagen selvfølgelig hvis der
indgår personoplysninger eller hvor regis-

terloven på anden måde forhindrer det.
Der kan være enkelte tilfælde, hvor besty-
relsen beslutter at vente med offentliggø-
relse, hvis det ellers vil skade sagens for-
løb.
Man er altid velkommen til at skrive mails
til formanden formand@rc-unionen.dk
med spørgsmål og kommentarer. Alle
mails vil blive læst og vil så vidt muligt bli-
ve besvaret.

Med hensyn til vores fælles hobby kan vi
se fremtiden trygt i møde. Vi er heldige.
Der er ikke mange andre grene, hvor man
kan være satunen om at være så indivi-
duelle, hvor man kan se frem til så stor
teknologisk udvikling og hvor man stadig
får relativt bedre råd til at dyrke hobbyen.
Nu har jeg skrevet om mange andre ting
end om jubilaren, nemlig vores gode Mo-
delflyvenyt. Det har aldrig været bedre og
det har aldrig været flottere. Jeg synes det
er godt klaret at en så forholdsvis lille or-
ganisation som Dansk Modelflyve For-
bund med RC-unionen som dominerende
deltager, kan præstere et så professionelt

magasin som medlemsblad. Det er rigtig
godt gået, og der lægges rigtig meget ar-
bejde i det af såvel hovedredaktionen,
grenredaktioneme og de medlemmer som
forfatter artikler eller oversættelser.

Selv om enkelte medlemmer på Forum an-

giveligt ser anderledes på det, er jeg sikker
på at langt de fleste af Forbundets med-
lemmer er glade, hver gangbladet dukker
op i postkassen. Men kritikere er der altid,
og måske bør man lytte til argumenteme
bag de gnubbede ord.

Jeg ønsker Modelflyvenyt held og lykke
med de næste 30 år, og så ønsker jeg alle en

god vintersæson med skumflyvere og sto-

re byggesæt.

Allan Feld
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Fotokonkurrencen
er afgi ort

Fireogtyve fotografer deltog med i alt I l5 fotos. Og der var bidrag fra både Danmark, Sverige

og Færøerne. Dommerkomiteen kom til at bestå af grenredaktør og ivrig hobbyfotograf Poul

Møller, Fotograf og vinder af et utal af fotopriser over hele verden førgen Bresson og redaktør
og habil amatørfotograf Marianne Pedersen.

I l<ategorien "Menneske og model" deltog
40 billeder

1. priser.r car til: I(o[]ert Bondo-Jensen for
hans billede .rf Frederik, der savner en cks-

tra hantl til gaspirrden inden håndkast ai
h,rns ZoomZoom. Irredcrik h;rr tydeligvis
e n iosning! God stram kornposition, og det
gor ikke så mcget at nran ikkc kan sc mere'

.ri rnodellen. Domrnernes kommentarer:
Det kan vi li. T;ct og stramt og en fin histo-
lie og så er det knii'skarpt og ingen for-
styrrende elementer.
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2. prisen går til Ole Steen Hansen, der har
fotograferet en svævemodel netop i dct oj-
eblik, hvor den kastes og flyver ud over
den flere hundrede meter dybe skrænt.
Det øjeblik, hvor træ, lærred og lak og alt
det arbejde, manhar lagt i modellen, Lrliler
levende i lufthavet. Fotoet er taget pr.r 51'4-
veflyvebjerget Wasserkuppe i Tr.skland i
september 2006. Dommemes kommenta-
rer var: Meget flot kclmposition, næsten
postkortagtig og masser af action!

3. Prisen går til Preben Larsen for hans foto
af Thomas junior. Dommeme kunne slet
ikke stå for det drommende blik i knæg-
tens øjne. Igen et billede der fortæller me-
re end tr-rsind ord.

I den kategori, var der i øvrigt ord med på
vejen til NIichael Sørensen for det flotte bil-
lede Franken highlight, et superlet svæve-
fl1, i sit rette element, svævende på skræn-
ten i Dokkedal i Nordjylland. Stemningen
ses tydeligt. Den flotte natu1, den smukke
himmel og så sneen der pryder landska-
bet. Dommeme var enige om at det var et
kanonfoto med et rigtigt flot lys og en god
farvekomposition, der er action og stem-
ning, men billedet burde have været be-
skåret +il højre for piloten, så det helt hvide
felt til højre i billedet (der hvor billedet er
brændt igennem) forsvinder. Det fanger
øjet og som beskuer ser man ikke på man-
den med den hvide plet.

Bent F. Hansen har fotograferet Extra 300 i
hover tæt på pilot ved Wardbird-træf i
Heming i juni 2006. Dommeme mener det
er en rigtig fin situation og en sjov og an-
derledes komposition, men desværre stjæ-
ler det uskarpe fly i forgrunden for meget
opmærksomhed.

Endelig får J6gvan Hansen ros for en sjov
id6. Trirshavnar Rc-felag fik uventet besøg
af en rigtig BelI212, og selvfølgelig bød de
piloteme kaffe. Da helikopteren tog af sted

-.-=.,. * '.:,..+ .,-
3+''J'

j_ : :. - - .: -.- -.,

slagen ud! En sjov id6 men jo nok uden for
konkurrence!

igen, var en af klubkammerateme hurtig
og hentede en radiosender, så det kunne se

ud som om
det var ham
de styrede
... Hunden
ser skræk-

H'
æ:
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I kategorien "Klubliv" deltog 26 billeder

Viste sig maske at være den sværeste ka-

tegori. Kun 26 billeder deltog. Også dom-

merne havde her en sværere opgave. Der

var mange gode fotos imellem, men tit

skud, der krævede at man kendte perso-

nerne, eller situationen for at "læse his-

torien" bag billedet. Sådan er det ikke

med de gode billeder de skal kunne læ-

ses og forstås umiddelbart.

I . l.ri-.cn gar til Be;-rt Ir. I [anse'n for hans Lril-

lc.lc f'-.r Ircstr-rge-f-h'r'ning iros r\N4C i Ar-
iru: r :cptcnrbcr 20(Xr. Der blivcr hilst pa

I I.rnnii..rl. llcr sar-nmcn r-ncd sir-r mor: ll.rn
Lrlii rr' : .k,,r'L cn dt,gtig modclilvi'er; nar
har. L.l,i u'':irrll (ll.tclc i.u'og mot'flYvcl hc-

liktlprie:'). i)()rr.lt1.lcl'tlC cr clige tltlr at 1ler ct'

ct billecle tirl Lr:J1. ,,i nrocleihvgge og klrr-
Lrlir'. \I.tn .rr'rur--r. .l. r-.!'1,ir.rngc folk og nro-
clclle4 r'r'rcn L.:,nr.i lr.r' irjc for clen flottc
or(.rnge hclikoptrr'. Di r c,.r.n lig,tig god his-
toric olr-r i.rnriiic.n :.r:rliiu'i ir.r l'lrr,cplacl-
setr. Bctræt'k i ør rigt tit n iirriic (og sikkcrt
tilf.tldir:c) ()r(rnge tlek.i:ri 1,qe ; rlct 5;ylclrrc
snit (ct'cnecns j.rkkc, og cic r() i)r'.rlrgcgrllc

hclikoptclc).

ls

P
&,s

"*--*."' -1.i,.
-ry*:*o', _.,S1r\]

l-d.liF:r- 1,

2. Pliscr-t gar ti1 
'lirlbtn O.icrga.rtd-,,\nc'lcr-

scn ira Vinderup, cle l h.rr t.rgct billcclct vc.1

filklovcrstæ'r nci, c;r ar'1ig lokal konl<tir-
reucc nrcllern Skir c, \iil.org, Flclning oq

Holstclrro. Donrrnernc kontnterttcrcr, at

billcclct, selv onr clct irar cr-r fcjl nrctl ntrgcl
falsk lt's i l-rurclcn .rllip,cr cl cr ci billcrlcr
dcr viscl d1,Lr l<onccntr.rIion og .rfslappct-

1.ccl pr.1 [11 r)g sc-ur1lr1C ii11. I lel e l noge l rtr.rn
g.r' ofr i og irttcrcssct cr sig for'. l\l.rngc iolk
:,rnrlet orrr rict samrc, clet er cl.r klLiblir.

I'r'rrv at lægge en Lreskær'il,j r crl rlett sti

irlcclc lir.ric,sa forsvindct icjlcn i billeclet og

iolstvllel ikkc l;r:nuo'c o jet.

i= ,* ;.*
F;.'r



I ør'rigt var der pæne ord til folgendc l.illeder

Ole Steen-Hans..n ::rii:::! or:r ikke det her bare er næscgrus bcundring af en

Sopu'ith l)up-ll1u,i.1 . iiilir.ici !'r t.rget \-ed Crenaa Moclelflvveklubs jubilæum i

2005. Domnrtrk..r:rr.n kunne godt havc tænkt sig liclt flere tilskuere, s;i det for

ah or lrar rlc rr.i::r:ltt klut lir'. Sammenlign i ør'rigt mcd clet andet at Ole Steen-

Hanscns billcclcr fr.r s.rmme stær'ne og læg mærke til lrvordan de flere folk gi-

ver t-h'et mere opnrærksomhed, men også hr-ordan clc st.rrktfan'ede blå tcltc i

baggrunden tager opma'rksomheden. Det er bare ikke ne'mt!

Lars Anclersen Klittc sendte dctte billcde fra en dejlig sommer.rften i Arhus Nlo-

delflvr eklub fra clen 9. scptember 2006. Igcn et Lrillede dcr udstralcr samr'ær

s.rnrarbejde og klubliv omkring cn model.

Jorrr Wt'iss sendte "du skal brrc sknre her" et billccle tagel ved MFC-Tarps stær'nc

13. august 2006. Dclmmerkontite en cr enige om at hcr cr et billede mecl en str.rm
komposition. Flot og skarpl fs':k,rrct. I:llet er i fokus og dc tre piloter er dybt opt.rget
af snakken om det. \,legct lrlir t'r or erladt til i.rrt.rsien nred sadan et billcdc. Der er jo

err hcl klub i det fl1' ... Dc.svlrrc Lrlir r.r det itærki pirclcrct, bare i et print Pa 15x20

altl.

Men prov at se hvad dt'r sker hvis vi spejlvender billcdct? Hovsa. Pludsclig bli-
vcr blikket ikke stoppct af dur brede ryg nren fastholdes på flr'et.

Niels Hilker sendtc dctte foto af en glad moclclpiklt. Arne Barsballc sundcr
sig efter et styrt. Flyet l.rndede på et bclrd hvor ga.ste.rne fra Toftlund Mo-
clelt'l,,'r.eklub s;rd og srr.rkkede og havnedc pa cn gren i hækken.

Dommerkomitccn er enige om at her siclder cn gl.rd modelpilot. Hcrligt
livgilende billctlc, nrcn ærgerligt at han h.rr cn pa'l i hovedet. Derr skrrlle li
ge have r'æret trr'llct r'æk.

l\lodelilr r cnvt 6-2005 19



I kategorien "i luften"

deltog 49 billeder
l. Priscn g.rr til La1's

Stjt:rncfoto nrcd dctte
l.r-'klc billcclc af en

Cors.rir i iritcnsolcn.
Don.rrlen-rc cl cnigc
onr .rt dcr hcr cr t.rle

onr cl1 mc*ct, nreget

flot komposition.'Ii'e
qangc enelgi; solel,

\h- 1/
il1'ei r.rg vinclnrollen. C)* sa pror okclcs vi
sonr besktrcrc vcd ai fokus el fll'ttcl trd af
tlct gvidnc snil. \lcsct llot billeclc.

?. pliscn gar til 1-lcnning C.rspcr:rcn, clcr

sl:rivcr onr billcclet: 'Ti.'le objerktilct har'

rinrlcrdlcr ct rlstanclcn til hojp.r'ndirrr-ls-
Ir't l nilrgelne, cici' qodi r-rok cl tæt pa \'\kxrc1-

sttrcks Flvr qrlads, trrcn h,:r dog i bchor-ig

a I sr.rnti i i rrr otlt'ileLr-rc. I)ct in'rproviscrcdc
llr :l;r-.b .r. uir i'12 skalanrorlcl, del iik bLLn-

rlct cr"r :titr: r)rr r ha1cn.

I)ommcme t', r ilrjrr r-rrccl litriet.nc. I)ct iar'

billcclet til .rt itrlt---ll. ilriolic. Og, sc hvacl

clo skel n(rr nrJlr:p.,ili trtler clct! Iilikket
biivcl i bjllcclct i ste.jri rrrr' ,ri'jliclc nrccl li-
niclr-rc ud at Lrillcclet.

3. priscrr gal til fl-ron'r.rs l)cclci's.,r r-'rr'rl Lril-

lcclct .rf SF5a, slrpo'lct hjcnrmc<rrrr.ilitk-
tion iLr.rlsa nrccl en go,rrct speeri Ji)l), Syri.

ca. 90 cr.r.r. Lir'ggci or: ilojct .ri \lariir iirie
C,hlisti.r.rscn pa Bje lgbl' sportsp1,r11..

2{l

r,r iLlrr,tl 'i.rjli rr,li

I)orrrnrerne fa-scirrg:es af rlt'n na.'str:n r.norr-

slclautigc lir'l<r"ring tl;r-'clnc i Lragf rlrntlcn
f,rr; sarnticlig nrccl at ilr,ct si.rl knir sJ<.rrpt -
og mcr11 k.rr-r tiln-rcd -qc Pf()l)cllerr snurrcr]

.. -''4,'.+{
.i . " .....1

F'i''':t''"

l)ct kr'ær'ei' tcl<i-ril< .rt l.rr c s.rtl.rt-t ct irillctlc.
l)trt r:r'ct sjolt billcdc.



I oi'rist tar iølgende
biliecler orc'l med på
vejcn:

Kirl Fr.rndsen sendte

billecle fra sommerlej-
ren, og som det kan ses

blev der virkeligt givet
gas i lav højde, da Kas-

per Holger fløj solo-
f11n'ning med sin P38

Lightning. Det er ikkc
for sarte nerver cller
langsomme lukkeii-
der. Dommerne er er:-
ge. Her er et teknisi
svært foto at tagu, :::ci
når det h'kkcs :-.. er

det masser ;r: l.r-r'.=
geise og lir' : :.i.-..ier.
Fokus k.:r..'it-ii e .-lonr,r

skarpere p.-. :--,. =i ag scl

Skal clen Slr.rcis tt'::tfltl

til hojrc i æ.
Thot-n.r. Ir:i.:::::'. her
sendt Lri11t.i.,: i-r',r: han

fl1.er Firi: \ I-,:r;.nll.r
pa Ug*crb'. :::.-,r.ti tr{
hans kone. Li::: P-ler-
sen har fottrg:i:q-:cr. Ei1

rigtig god lqr1.,;..- ;',r11

og flot effekt r:.,c.i sr:i1-
billedet i vande:. I,.'ii
er bare alt ior li.lc.
Thomas \ielsen r..::
sendt dette billecle ...::',
hans kone, Lone \r-
elsen har taget ei \'
kund efter start hcr i

sommer i Østrig. Dom-
meme er enige om ar

det er et kanonJlot bil-
lede, næsten postkor-
tagtigt med den bag-
grund. Billedet har ft>
kuspunkt to steder og
det fon'irrer øjet. Og så

er der noget med lini-
eme fl'a senderen og flyet der kn'ds..r.

Tja, det var så den fotokonkurrence. Tak tii
alle cleliagere, for de mange flotte skudl
Alle skullu. nr-r har.e fået papitprint af de res

billecler tilsenc.lt og vindeme have fået de-
res præ:nicr.

FOTO.

KONKURRENCENS

VINDERE
MENNESKE OG MODEL
1.. præmie
Ultra Duo Plus 30 lader fra Graupner
Robert Bondo-Jensen, Nykøbin F.

2. præmie
Axi 2820børsteløs motorsæt med tmm Ea-

sy 40 regulator og propel
Ole Steen Hansen, Grenaa

3. præmie
Feerdigmonteret Easy Electric Glider fra
Multiplex
Preben Larsen, Holbæk

KLUBLIV
1. præmie
Seagull Model ARF Spacewalker
Bent F. Hansen, Silkeborg

2. præmie
ASP FS3OAR 4 taktsmotor
Torben Østergaard-AnderseryVinderup

I LUFTEN
1. præmie
ARF Geebee Sportster fra Graupner
Lars Stjemefoto, Kvæmdrup

2. præmie
EPP Sukhoi fra Kyosho
Henning Caspersen, Ulstrup

3. præmie
Focus 4 kanals radio
Thomas Pedersen, Hjørring

TILLYKKE til alle vindere og stor tak til al-

le deltagere for at vi fik lov at se de flotte
billeder!

-rC --

Saci.rn:.: .let ncl cla domrnernc,
fr.r ven.:r. r..lrktor \,larianne

Peder:cr. grcnredaktnr Poul

N{ollcr oS iotograf Jørgens
Bresson kom r..r.rrlreidc med

allc de nr.rngc ind.cndte fotos,

llodelfl \,ren!t a>20i)r') 21
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I kampen mod de mange radioanlæg på

mere eller mindre legale frekvenser der

langes over disken i diverse indkøbscen-

tre eller sælges via hiemmesider hvor alt

fra lavalamper til mindre motorcykler

sælges til billige priser, sender Multiplex

en serie Zebra fiernstyringsanlæg på

markedet til billige priser.

Beskrivelse al Zebra 3 FM Aero

Det Zebra 3 FM Aero anlaeg vi her ser nær-
mere på er som navnet antyder et tre-
kanalsanlæg på 35 MHz båndet, der jo er
forbeholdt radiostyret modelflyvning.
Med senderen følger en modtager, to mi-
niservoer, kontaktsæt og batteriboks. Start
med at smide den sidstnævnte væk, da
den er af qpen hvor 4 batterier presses fast
i en plasticboks og forbindelsen sker gen-
nem fjedre. Det dur ikke til modelflyv-
ning.

Senderen er af typen hvor venstre pind
styrer højderroret, højre pind styrer side-

/krængeroret, og en skydeknap på toppen
af senderen kan bruges til at regulere en
motor. Ikke en opsæhring der anr.endes
megetherhjemme/ men mere om det sene-

22

Praktisk afprøvning af FM 3 Aero

Anlægget blev monteret i en 2 meter el-

svæver, og efter at den obligatoriske ræk-
keviddeprøve var bestået, biev modellen
sendt af sted. I vejledningen står at der ik-
ke er rækkeviddeprobleme4, hvis der er

fuld kontrol over servoeme på 20-30 me-

ters afstand mod sammenklappet anten-

Det var hoget uvant at styre højderor med
venstre hånd, men det lykkedes da at gen-

nemføre flere flp.rringer uden uheld. Og
efter et par starter føltes styringen knap så

akavet. Man kan evt. styre som Lars Pile-
gaard viste for et par år siden, hvor han
vendte en lignende sender på hovedet, og

derved opnåede at få helt normale styre-

pinde med højderoret i højre hånd og side-

roret i venstre. Husk lige at tjekke servo-

rehringeme. Det skal også bemærkes at
det går noget ud over det ellers meget
håndvenlige greb, og antennen kommer
også i vejen.

Beskrivelse af Zebra 4 FM

Fysisk ligner de 2 anlæg hinanden meget,

og det medfølgende udstyr er også det
salrune. Men Aero 4 FM er et "rigtigt" an-

læg med pindene som vi er vant til. Pinde-
nes længde og fiedespænding kan endda
reguleres. Som på lillebroderen er der la-

de- og lærer/elevstik, men ikke mulighe-

ZEBRA
3 FM Aero og 4 FM

re. Der er normale trimpotentiometre til de

to primære kanaler, og servoretningen på

disse kan vendes med jumpere i batteri-
rummet bag på radioen. Ved hjælp af en

tredje jumper kan et V-halemiks aktiveres,

så radioen kanbruges med med V-haier og
flywende vinger. Det er ikke muligt at re-

gulere blandingsforholdet mellem de to
input.

I batterirummet er der plads til 6 AAbatte-
rie4, og anvender man opladelige batterier
er der et ladestik. Under tænd,/sluk kon-
takten er en klar rød LED diode der be-

glmder at blilke, når det er tid til at lade
akkuer eller skifte ikke opladelige batteri-
er.

På bagsiden er der endnu et stik som kan
forbinde senderen med en pc, så den kan
anvendes sammen med en modelflysimu-
lator som fx den gratis FMS. I den engelsk-

sprogede vejledning står der hvilket kabel
der skal bruges, og hvor simulatoren kan
downloades.

Anlaegget er i Tyskland prissat t1l 66, så

hvis der ganges med 8, får man nok noget
der ligner den danske pris. Og det må si-

ges at være en fair pris for anlægget med
tilbehør. For nogle år siden kunne vi dårlig
nok købe en modtager til den pris!

Modelflvvenyt 6-2006



den for at lave delta-/V-halemiks. Sende-
ren kan kun benyttes som elevsendet men
den kan godt benyttes sarrunen med flr-
simulatorer. Batteriboksen i sendercn kan
tages ud, så en sammenloddet 6 cellet ak-
ku i AA størrelse kan benyttes.
Den tyske pris er 77 for sender, r.rroc-lta-

ge1, to miniservoer, kont.rkts;:t oq err

modtagerbatteriboks (sidstnær.r:e tii trd-
smidning). Ladekablet k,'sr.- i

Praktisk afprøvning af Zebra 4 FM

Den samme elsr,ær'cr som titiligere benyt-
tet, bley brugt igc1. C)q tt'r er egentlig ik-
ke så rneget at sigc, .lndet end at senderen

virker fint. Derr liile sender ligger godt i
hånden, og seli' tla sr'ær,eren ciklede i ter-
mik langt r.r:k, r'ar der ingen problemer
med rækkevidden.

KONKLUSION

Zebra 3 Aero

Som allerede nær,nt får' man r'ærdi for
pengene/ og anlægget fnngerer. Oe hvis
ikke lige det var for stt'rephdenes place-
ring er det sr'ært at udsætte noget på Ze-
bra arrl;egget.

I Tysklarrd er det meget udbredt at have
styrefunktioneme placeret som på Zebra-
en. Men ser r.i på hvordan langt de fleste
modelpiloter herhjemme styrer deres mo-
deller, benytter de højre hånd til både høj-
deroret og side- eller krængeroret, så der
er ikke den store fremtid i at lære sig at fly-
ve med højderoret i venstre hånd. Som
den praktiske prør'e viste, er det dog mu-
ligt at lære sig nye vaner, merr læs lige vi-
dere.

Zebra 4 FM

Med denne version af anlægget får man
efter min mening endnu mere .,'ærdi for
pengene. For en ringe merpris får man et
aniæg der kan bruges med rigtig mange af
de modeller man ser på flyvepladseme.
Desr.rden lærer man at flyve på den made,
de i-leste piloter herhjemme benytter. \;rr
ønsket og behovet for et mere at'anccret
anlæg rnelder sig, kan Zebra 4 FM benr,t-
tes som eler-serrdc4, ved computeren eller
som ekstra anlæg til mindre komplicerede
modeller.
Under alle omstæncligheder har man med
anlægget en god rnulighed for at komme
godt i gang med modelt'h'r'ning for en bil-
lig penge.

PNM

ww *rhitecrcd 
i,lill lllirrl!.1-.. H

POUL
VIøLLER
forlader
redaktionen!

Kan han det?

Må han det?

Åh nej!

Hvad så med Modelflyvenyt?

Få har som Poul Møller været synonym med Modelflyvenyt og han er et

unikum! Det var derfor ikke uden beklagelse at jeg modtog Pouls "opsi-

gelse" og med det samme tænkte, om han kunne eller måtte det! Men

selvfølgelig kan han det. Grenredaktørjobbet er frivilligt og ulønnet og når

man som Poul har ydet så meget som han har til hvert eneste nummer si-

den begyndelsen af l99l,så er det ikke spor uforståeligt at han nu vil kon-

centrere sig om noget andet en tid ... Helt slippe for ham i bladets spalter

gør vi nok ikke, lover han. Og det er vi mange der glæder os over!

Tak er kun et fattigt ord

Men her er det bare så velment som noget kan være. TUSIND TAK, Poul, for
dit store engagement - det har været helt (urimeligt) formidabelt. Det er vel
nærmest din ære at vi har kunne sætte sidetallet op og fastholde det?

Jeg (og læseme) er dig overordentligt taknemmelig for dit seriøse arbejde og
respekterer dit ønske om at udtræde af redaktionen - men vi vil savne dig, ik-
ke mindst for din id6rigdom og din lune humor.

Poul skriver lige tii og uden slørende indpakning og tit er test og reportager
krydret med en iille personlig oplevelse eller bemærknin g, der gør teksteme
næn'ærende og yderst læser'ærdige. Fx husker jeg en skøn bemærkning om
at han ikke svinede, men bare ommøblede på askestøvet fra brændeovnen, da
han testede en lille helikopter indendørs og hans kone vist ikke var lige så be-
gejstret som han selr'.

Og så er Poul ualmindelig alsidig. Han har skrevet om både dette og hint - og
selv om han fik tilnaruet skumfidus-Poul i en periode, så er der ingen tvivl
om at hvad Poui ikke ved om modelflyvning, det er ikke værd at vide - eller
også ved han hvem man skal spørge!
Thk for kampen - så langt - og god vind fremover!

På egne og hele redaktionens vegne

Marianne Pedersen
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ffiffi #HBæffim"
Wasp i luften. Producentens billede.

Jeg har fløjet modelfly i et par å1, og har
haft interesse for cd-rom-motorer siden
beglmdelsen.

Jeg har fløjet utallige vinger med cd-rom
motor, enkelte vinger med flere motorer,

og har et par projekter i gang med 2-6 mo-
torer (dog ikke fl1.vende vinger)

Første gang jeg stødte påwaspenvar i Mo-
delflyvenyt, hvor den havde en kort be-

skrivelse på siden med produktinforma-
tioner. Efter at have surfet på nettet, og

mailet med Michael Hammel, blev jeg

hurtigt enig med mig selv om at waspen
tiltalte mig på flere punkter.

1. den har cd-rom motor
2. det er ikke en skumvinge
3. den er opbygget afbalsa
4. denvejer ikke alverden
5. denerkunT0cmispændvidde

Modellen kommer ganske solidt indpak-
ket, der er ikke sparet her. Balsatræet er ok,
og der er et tilbehørssæt med. Rorhom, og
andre krydsfinerstykker, Et par stykkerpi-
anowire, et par magneter, og en'rorlærer'
som m€u:r sætter over bagkanten og juste-

rer udslag efter. Der er endda en vugge til
at afbalancere modellen på.

Krydsfinerfundamentet til at montere mo-
toren på er vedlagt i to versioner, en til Co-
brushless motorer, og en man selv kan til-
passe til ens egen motor, fundamentet er

ikke særligt kraftigt, så der SKAL prop-
saver på.

Enkelte af laserskæringeme kunne godt
tåle lidt mere gennembraending, der var
ingen gennemtrængning, dog ikke større

problem end at en hobbykniv løste pro-
blemet lynhurtigt.
Producenten oplyser at laserskæringen er

kørtpå lavt 'blus' for at sporeme bliver så

smalle som muligt, af hensyn til nøjagtig-
heden.

Der er ingen manual med, den findes som

et adobe-dokument på websiden

Det er godt, da den er blevet opdateret

imens jegbyggede, og det er med til at hol-

de prisen nede. Det er skidt hvis ikke man

har adgang til nettet (selvom det efterhån-

den er ret få).

Manualen er i farver, med mange billedeq,

og på dansk. Det giver et stort plus her.

Konstruktionen & byggeriet:

Selve konstruktionen er solid. Umiddel-
bartvirker denmere solid end nødvendigt
til almindelig hyggeflywning. Det for-
svinder dog, når den 'får kniven', der er ri-
gelig hastighed i denne lille model.

Ideen med en vandret forkant og bagkant
virker som en god id6, det giver styr på
vingen, allerede inden første limning. Når
hovedbjælken er limet i, er vingen stærk.

Hovedbjælken er kun 3mm balsa med en

krydsfinerforstaerkning hvor vingeme
samles. Det virker som om styrken er i den
sjove 1/2-D-box. Profilet har reflex, så ror-
ene skal bare følge bagkanten, et helt 'rig-

tigt' profil til en flyvende vinge. Konstruk-
tionen er soiid, og der er gået meget com-
putertid med at få alt helt rigtigt. Det er ty-
deligt at der er brugt CAD til at designe

modeilen. "Canopyet" er holdt fast med to
5x5x1 magneter, det virker som om det er

for svagt til at holde canopyet på plads,
men jeg htrr endrru ikke haft det tabt i luf-
ten.

Brug en tynd cyano, med en MEGET lille
spids, ellers kommer den ud over det hele,

og det ser ikke godt ud (og det vejer) Byg-

geriet starter fladt på bordet, og først lige
inden vingeme skal samles, skæres tap-

peme af. De yderste to ribber er noget'pil-
learbejde' da bredden på ribben er 19mm.

Vingen er konstrueret med 1/2-'D-box"
næse. Der erbeklædning på oversiden, og

en liste midt i forkanten, men ingen på
undersiden. Oversiden af forkanten må

geme være lidt længere, så man kan slibe

B1'ggesæt og indpakning

Hovedbjælkeforkant og bagkant

\'lotoropretning
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af i tippen og roden.

Der er lidt slibearbejde i beklædningen,
inden den passer på forkanten, brug lidt
ekstra tid her.

Jeg har limet forkantbeklædningen på
plads med hvid lim på de yderste 4 span-

ter, resten kan man komme til gennem let-
ningshulleme.

Problemer:

Det lykkedes mig at bygge den ene vinge
lidt skæv Det kunne rettes r,ed at ftrgte
den lidt, og lægge den i spænd natten over.

Jeg læste iorkert i manualen, der star "ha-

lefinnen limes FLADT pa bordet", i stedet
for "limes FAST pa bordet" Samlestykket
er lidt skrøbeligt indtil det er limet på
plads, pas på med for meget lim i den rille
hvor det skal limes i. Hjælpeværktøjet til
v-formen tog lidt tid at finde ud af (efter at
have mailet med producenten er det nu
blevet rettet i manualen) Jeg limede mo-
tor-krydsfinerstykket på i de hak i bag-
kanten som den skal sidde i, men havde
forinden fået forskudt noget, så der var
'opadskub'. En balsastump på 3mm red-
dede sageme, og r1u er den på linie med
korden.

Modellen er udstyret med Schulze 535

uden hus, TMM-0810, og to stk. billige 6 g
servoer.

Batteriet er et Tåniac 35 470 mAh 20C, og
en cd-rom-motor af egen "slotsaftapning",
på ca. 90 Watt, m. APC 4,75x4,75 skaret
ned til -1x4,75

Der skulle lidt bly i snuden, helt præcist 8
g. leg har bmgt en temmelig tung motor,
og tilsvarende Lr.rtteri, så mh er overvæg-
ng,2139 imod de ar.rbefalede 1809 - cirka
20oÅ overvægt

Flyvningen

Waspen flyver forrl'gende nar man tæn-

ker på at det'bare' er en hjemmegjort cd-
rom-motor.

Moclelflyvcnvt 6-2006
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Den er hurtig, dog ikke som en pylonmo-
del, men man skal holde øjnene åbne hele

tiden.
I forhold til størrelsen på 70 cm i spænd-

vidde, er den hurtig, Exponentielle udslag
er klart en fordel her.

På grund af den lave vægt, kan den stige

lodret, til man ikke gider mere,low-pass er

sjovL

Den lave \'ægt giver også mr-rlighed for at
flr.r-e langsomt, bade til at tofte mndi, men
især tii at f'lade ud i landingen. Dog skai

man passe lidt pa i lav fart, den lange an-

tenne fra en Schulze ude i den ene tip kan
godt mærkes, den vil geme trække til den
side hvor anteruren er. Vær opmærksom
på antenneføringen. Udslagene er rigeli-
ge, brug den medfølgende skabelon, det
giver den bedste "styre-fomemmelse"

Større udslag giver mulighed for at man
kan "trække den i stå", det kan ikke anbe-
fales. Brug små korrektioner og flyv den i
store bløde buer, i stedet for pludselige
vendinger som stjæler al farten.

Jeg havde valgt en APC 4,75x4,75 skåret
nedttl4x4,75, da mine motorer ofte er vik-
let til omdrejninger i stedet for moment,
men med 12 Vindinger 2x0,35mm tråd i
stjerne, er der plads til mere inden batteri-
et når max (10A), så nu vil jeg finde en 5x5

og klippe den ned til 4x5

Modellen i testen er stillet til rådighed af
producenten vr.ww.hammermodels.com

Plusser:

Dansk manual, med mange billeder
!\reb baseret manual
Cod konstruktion
Nem at samle/svær at samle forkert
Sjov at t11n'e

Minusser:

web baseret manual
Kenneth Due

Konneth Due mccl rvasp

Tilbehør

a

!

På pladsen
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I Greve RC{enter, så jeg en dag en heli-
kopter som et af de andre medlemmer

havde med. Den så meget gennemført ud,
og var r-ildt lækker med alle de blå alude-

le. Prisen ville jeg ikke tænke på, da blå

elokserede dele normalt fordobler en mo-

dels pris - mindst. Jeg tænkte så ikke mere

over den, helikoptere har ikke rigtigt kun-
ne fænge mig. Et par måneder efter så jeg

Ole Schou stå og fly've med en tilsvarende

med sølvfarvede kulplader "und alles"

Jeg fik set den på nært hold også, og blev
faktisk grebet af at sådan en måtte jeg ha-

ve. Det kunne godt være den kun skulle

stå på en hylde og se lækker ud - det ville
den så også snildt leve op til.

Overvejelser

Jeg fik en snak med Ole om den, Han vur-
derede at man uden tvivl kunne bruge den
til at lære at flywe heLikopter med. Lars

Kildholt var enig "Den flyver som en 30'er
heli" var hans ord. Efterhånden havde fle-

re og flere den med på flyvepladsen. Det

så ret cool ud når de kom gående med kuf-
ferten. Tilmed indeholdt den alt til en fly-
vedag med den helikopter. Heli, sender,

batterier, lader samt værktøj. Det virkede
ret gennemtænkt det hele. Prisen var ikke
afskrækkende, på det tidspulkt hed det

3200,- kr. for heli med motor og regulator.

i"g gik og summede lidt over det. Den så

ud til athave en rimelig flyvetid, og et gan-

ske godt potentiale mht. kraftoverskud.
Mine tanker gik straks på, om man kunne
få en skalakrop til den. Der var ingen tvivl
om at den kunnebære det. Meningenhav-
de rigtigt set eller hørtnoget om det. Sådan

gik et par måneder med at overbevise mig
selv om at jeg mafte have den.

Besluhringen blev taget og jeg ringede til
Benthe (Rotordiscen) og bestilie en, efter

lidt råd og vejledning endte jeg med at ha-

ve bestilt, helikopter, servoet gyro, modta-

ger, 2 x 3s1p 2100 Mah LiPo-akkuer og na-
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turLigvis
kufferten.
Der var
desværre

en del ven-
tetid (knapt

3 uger),
men det fik
jeg helt fair
at vide alle-
rede ved
bestilling-
en. Jeg ville
så få en

mail når

den var på vej. Tiden gik og pludselig kom
den ventede mail, to dage efter fik jeg min
pakke.

Jeg må indrømme at jeg aldrig har modta-

get et byggesæt til noget, hvor kassen er en

alukuffert, en lille men nuttet en af slagsen.

Med et stort smil om munden kunne jeg

åbne for skatkisten. Tæt pakket deri Iå alle

dele nydeligt sorteret og pakket separat.

Alle dele var med, og tilmed lå der en lille
pose med ekstra smådele. Det kriblede en

del for at gå i gang, men et eller andet sag-

de mig at det var en ok ide at læse vejled-

ningen først. Så den blev grundigt gen-

nemgået. Umiddelbart så det fint ud, men

undervejs fandt jeg dog nogle mangler i
vejledningen. Dem kommer jeg til senere.

Med i pakken havde jeg fået et håndklæ-

de. Det var perfekt underlag atbygge den

på, små skruer hopper ikke så langt når de

falder på etblødt underlag. Tilmed kurure

det skåne spisebordet for at der lå værktøj

direkte på bordet.

Montagen

Ja der er ikke meget arbejde i den del, alle

de større dele er samlet, hovedrotor er

samlet, halerotor er samlet, de to kropsde-

le er samlet, så det begrænsede sig til en

mindre montage. Mit største problem var
da jeg kom til radiomontagen. Her viste

tegningen sig lidi tvetydig og gav mig me-

re hovedbrud end overblik. Jeg vidste at

den var med 120 graders swashplade, og

at jeg i min FC 18-sender kunne finde det

program jeg skulle bruge. Jeg brugte lidt
tid på at bytte om på servoer og program.

Pludselig fandt jeg det. Jeg har for mange

år siden rodet med helikopter, så jeg vidste

godt at (set bagfra), skulle swashpladen

lølge høye pinds bevægelser, dvs pind
fremad (dykror) så skulle swashpladen

også dykke sin forkant. I vejledningen er

vist en tegning af en swashplade, med pil
til højre og venstre, mens pinden har fået

sanune pil. Det er ikke specificeret ud
hvad den skal gøre hvomår. Lidt uheldigt
måske. Det kan også være at jeg bare tæn-

ker for meget over den slags.

Samlingen kunne så fortsætte, dog undre-

de jeg mig over at der var et slup på

hovedgearet på et par mm, men den med-

bringer der var monteret fra fabrikken

kunne ikke rokkes ud af stedet, den sad

ligesom i en rille. Så jeg samlede den som

der stod jeg skulle gøre, og inden jeg kom
for langt, ville jeg have en erfaren rotte til
at kigge på den. Da rotor skulle monteres

sad jeg med to pinionhjul. Der var ingen

anbefalinger i vejledningen til hvad man

skulle vælge. Så jeg sad og tænkte hvad er

nu bedst, lille eller siort? Jeg valgte efier

lidt tankevirksomhed det store. Senere så

jeg, at et af de løsblade der var med be-

skrev hastigheder på rotor, og anbefalede

pitch grader, ved de enkelte pinionhjul.
Havde jeg været lidt mere vågen der, hav-

de jeg ikke vaeret (så meget) i tvivl. For jeg

vidste jo stadig ikke hvad der var bedst,

for en beglarder. Halen kom på og der

kom den næste undren. Der står absolut

ingen steder hvor mange graders pitch ha-

lerotoren skal have. Så mit udgangspunkt
var nogle graders pitch således at haien

ville blive presset lidt mod venstre. For at

modvirke drejningsmomentet på selve he-

likopteren.

Jeg skulle jo lige afprøve det hele, så sen-

deren blev tændt, batteriet tilsluttet, og et

godt greb om selve ranunen, og lidt gas.

Joeee det virkede som det skulle, og den

havde da godt nok med power, og godt
med pitch. Så der sad jeg i stuen med heli-
kopteren i hånden og morede mig over det

hele ... især kattene der løb ud, meget lave

og meget hurtigt væk fra stuen. Da rotoren

var stoppet igen sad jeg og kiggede lidt på

det hele. Ups..! det havde nok været smart

at få servoledninger væk fra det store

iandhjul, de sad helt oppe af den ene side-

plade og var meget slidt. Nå heldigvis ik-
ke andet end at lidt krympeflex kunne ud-
bedre skaden. Efter lidt overvejelse om
hvor ting som regulator, modtager og ak-

ku skulle være, igen en ting som vejled-

ningen ikke beskriver, andet end at vise at

man har tre muligheder. De beskriver på

intet tidspunkt radiostøj Pga. motor og re-

gulator. Så jeg huskede hvad Ole Schou

havde nævnt en dag hvor jeg stod på side-

linien og lyttede med.

Kontrollen

Da den endelig var færdig, iog jeg den
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med ud i klubben for at få den gået igen-
nem. Min tvivl ang. det slup på hovedro-
torakslen viste sig at være berettiget, der
var også en traekstang der skulle flr'ttes
lidt, samt mere udslag på gyroen. Det
med grader på halerotor, det tager man ik-
ke så nøje, fandt jeg ud af. Man foler sig

frem var ordene. Så egentlig et OK, med
lidt små justeringer. Jeg halde tulgt vej-
ledningens beskrivelser om opsæhing af
"Idle up kurve", men fik at i-ide at jeg sag-

tens kunne seette den lidt ned. Der var dog
lidi bekymring over cle valgte servoer. På

den anden side, jeg iravde fået dem anbe-

falet, så helt ringe krinne de vel ikke være.

Det måtie i al tald komme an på en prøve.
Det er jo ikke en herregård, rent økono-
misk at skifte tre servoer. Men er de for
ringe, så er det jo smartere at købe de rig-
tige med det samme. Dog formoder jeg at
der måske går lidt t'td før end jeg kan
mærke forskel på dem her, og nogle be-

dre.

Efter at have justeret de nævnte ting, ville
jeg tage fat i det med hovedrotorakslen,
dens medbringer var ikke til sådan lige at

få af, men det 11'kpg6.t og nu er der intet
slup i systemet. Der ligger dog en ekstra

medbringer med i tilbehørspakken. Så

skulle man gå hen og ødelægge den
under demontagen, er man trods alt hur-
tigt videre. Efter et par tjek, så alt ud til at
stå som det skulle. Det eneste jeg mangle-
de var en pitchmåler, så det kan klart an-

befales at investere i en sådary når manbe-
stiller sin første heli. Jeg fik lavet et træne-

runderstel af fire bordtennisbolde samt en

kulstang. Så kunne man sidde der og kig-
ge på den... og der gik ikke lang tid før
end den stod i bilen og ud til en afsides-

liggende plads for at aforør'e den. Nu har
jeg som sagt for en del år siden stået og
kunne hoover en helikopter rundt i otte-
taller (flyve den er vist et for stort ord at
bruge her) så jeg turde godt afprør'e den
på egenhånd. HavdeJEG ikke haftprør'et
det før, så ville jeg have ventet til jeg var
ude i klubben så en erfaren kunne hir-e

den op og trimme den. Så det skal der helt
klart opfordres til at man gør første gang

man prø\'er en model (i øvrigt lige meget
om det er fash'inget eller helikopter)

De første hop

T-Rexen bler- stillet med næsen op mod
vinden, den lik Lidt omdrejninger på roto-
ren, idle up bler- aktir-eret, og så var der
pludselig fart pa de sma blade. Roligt fik
jeg hevet den op i en meters højde. Ja ro-
ligt er jo set med mine egne øjne. Jeg er

overbevist om at det ikke sa, så roligt ud,

r\Iodelflyvenvt 6-2006

og godt pakkct i den lille alukuffertT-Rex tæt

Det lille "ups" med ledningerne ...
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hvis man havde stået på sidelinien og

overværet denne seance. Men den skulle
have lidt trim til højre og lidt dyk før den

hang nogenlunde i hover. Jeg s;mtes dog at

halen var lidt svær at holde på plads. \len
her er det at mine evner kommer til kort,
for det kan jo enten veere gyroens indstil-
ling, halens pitch, eller ganske enkelt mine

evner der ikke rækker. Jeg r-ar olerrasket
over hvor levende den var og en millime-
ter på pinden gav straks en ændring på he-

likopteren. Uanset hvad, - måtte jeg ud i
klubben for at få det tleK<et af en der kan

flyve. Men da jeg har-cie begge mine batte-

rier med, kunne jeg ligeså godtbruge dem

begge. Elter relatrlt kort tid, begymdte den

at gå r'æsentligt ned i omdrejninger. Så der

bler- skiitet batteri. Det blev ligeledes tømt
på a1t for kort tid (set i forhold til at jeg ger-

ne ville har-e haft meget mere tid). Under
den elterfolgende opladning, kunne jeg

ft'lde hhi-. 211.6 og 2134 Mah på dem,

hmmmm... tankevækkende, for de er jo

pa 2100 Mah hver især. Med andre ord. Jeg
skulle hjem og prograrnmere regulator, el-

ler tage tid på hvor længe jeg kan holde

den kørende på forsvarlig vis. For så langt

skal de nok ikke lades ned hver gang. Ben-

the snakkede om at det var mere sikkert at

tage tid på hvor længe man kan have den

i luftery da en programmeret regulator jo

bare cutter for strømmen til motoren, hvil-
ket jo ikke er helt optimalt.

Flyvningen

EndeLig passede tid og vejr sammen så

mig og min nye makker kunne få lidt kva-
litetstid salrunen. Min hjælper var (igen)

Ole Schou, som kiggede den igennem.
Han tog en hovertur men s)mtes at denvar
om end meget levende (hvilket jeg jo selv

havde sltrtes men ikke havde forudsæt-
ninger for at vide om det var som det skul-

le være) Så vi kiggede i radioen og fandt
ud af at mine exponentialindstillinger var
modsat af hvad de skulle være, således at

den var langt mere hysterisk omkring
midten end ude ved pindende... nå ja... en

lille feil i opsætningen fra min side. Der

blev også ændret lidt i idle up kurven og

som jeg var inde på skulle halerotoren og-

så have lidt justering. Det jeg så fik ud af

det var en langt mere rolig T-Rex, som jeg

nu skal lære at flyve med. Om det er mu-
ligt - vil jeg bruge sonuneren til at finde ud
af - men jeg tror bestemt det er et spØrgs'

mål om at give sig tid til det, for helikopte-

ren har potentiale nok.

Radiostøi

Der er mange der har mistet deres T-Rex

pga. radiostøj, tilsyneladende er det størst

på de modeller med kulrammer, den sorte

er så igen lidt mere kritisk end den i sølv.

Både på RC-unionens Forum og på div.

udenlandske fora er der bud på løsninger.

Allerede da Ole tog den op og gav den lidt
ekstra højde så "låste" modtageren sig

pga. radiostøj som er et ret stort problem
på denne model. Der er mange forskellige

løsninger på det. Et par eksempler er: fer-

ritkeme på ledning fra regulaior til modta-

ger,ledning fra halebom/ramme til minus

på modtager, flettede ledninger fra regula-

tor til motor, antenne pegene ud foran, si-

likone spray på remmen til halerotor. Det

bedste jeg dog har set er en 2 ,4gHzløsntng
hvor der bare overhovedet ikke er noget

støj.

Grei der er anvendt:

Sender: Futaba FC 18 r'3+

Modtager: Futaba FPR 146 PCM

Servoer: Align 9X til nick og rul, Futaba 3108 til ha-

len
Gyro, " til de første hop" Craupne'r uden HH,
Regulator: AJign medlev

Motor: Align medlev

Ekstra:

Køleflanche på motor

Ferritkerne på regulator ledning r.ed modtager

Link:
Rotordiscen
wr,r'w.rotordisc-rc-helicopter.dk

SL'

Grc-j der skal købes ekstra for at få den flyvedygtig

T.Rex i luften - her fløjet af Ole Schou mens den fotograferes

Alle delene det fine T-Rcx handklædc
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laclct e r 11,ltlt mctl sl<iliftc :a rlcl cr sikl<cit

nr,mgc qoclc bakkcl især'lrr i: mar il<l<c cr'

lildc soltc krjpcr..
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Resultater fraVM 2006 iYalladolid
De individuelle resultater pr. klasse

F2A speed

1. Luis Parramon, Spanien.

2. Peter Halman, Storbritannicn.
3. KonstantinFedotov,Rusland.
26. Niels Lvhne Hansen, D.rrrn.:ri.

F2C, team race (Ingen el.:nsi.ieltagelse)

1. Surugue/Suruguc, Fr:rn-vi*.

2. Bondarenko/Lemer, Lkraine.

3. Kramarcnko Ch.rr ia. L kraine

F2B stunt

1. Remi Beringer, Frankrig.
,{sfaltbane:

Græsbane:

Fh-off:
2. David Fitzgerald, USA.

Asfaltbane:

Cræsbane:

Fly-off:
3. Paul Walker, USA.

Asfaltbane:

Gritsbane:
Fl1-6ii'

74. Dan Hune, Danmark.
Asf.rltbane:

Cræsbane:

83. Flemming Pedersen, Danmark.
Asfaltbane:

Græsbane:

F2D combat.

1. Igor Trifonor', Rusland.

2. Artern Markov, Rusland

3. Ivan Mackenzie, Canada.

5. Henning Forbech, Danmark

43. Niels Hostrup, Danmark.
.13. Christian Pedersen, Danmark

ser sådan ud i uddrag:

tlr'i'ning 1.: 29 6,3 km / t
tlllning 7:296,2km/t
flyvning 1:272,9km/t
tlyvning 1: 0,0 km/t

hcat 1: 3:09,5

Semi 1:DISQ
heat 1: 3:27,0

Semi 1; 3:11,0

heat 1: 3:42,8

Semi 1:3:08,4

flyvning 7: 1032,73

flyvning 2: 1009,83

flyvning 7:7067,98

flyvning 1: 1037,03

fJyvning 2: 993,30

flyvning 1:7061,72

fln'ning 1:1i113,17

tlvr nine l: 10i9,70

t} r'ning 1: 10-15,-ll.l

i1r'r nirrg 1:725,10

flyrning 2: E32,13

flyvning 7:568,70

flyvningZ: 677,37

flyvning 3: 1053,33

flyvning 4:954,77

flyvning 2: 1071,25

flyvning 3: 1047,93

flyvning 4: 1010,00

flyvning 2: 1076,62

i1r'r ning l: 1t117,20

i} i ninq -1: 1t)13,13

I} r ning 2: itl69,-15

fll vning 3: 815,83

ilyvning 1:772,77

flyvning 3: 683,27

flyvning 1: 626,67

flyvning 2: 301,3 km/t
flyvning2: 297,8km/t
flyvning 2: 290,1km/t
flyvning 2: 275,1km/t

heat 2: 3:31,8

Semi 2: 3:10,8

heat 2: 3:16,5

SemiZ:3:07,7

heat 2: 3:30,7

Semi 2: DISQ

flyvning 3:0,0 km/t
flyvning 3: 296,7 km / t

flyr.ning 3: 292,1km/t
flyvning 3: 0,0 km/t

heat 3: 3:10,7

bedst 2: 3:10,8

heat 3: 3:14,9

l:edst 2: 3:07,7

heat3:3:14,7
bedst 2: 3:08,4

Total: 2063,16

flyvning 3: 1026,62

Total: 2057,93

t1r'r'ning 3: 1068,02

Total:2086,90

f1r'r ning 3: 1069,12

Total: 1617,96

Total: 1309,94

runde 4: W 418

runde 9: W 460

runde 4: W 462

runde 9: W i[28

runde 4: L 438

mnde 9: L 460

runde 4: W 413

bedsie t'lvvning: 301,3 km/t
t,edstc- ilvvning: 297,8

be d:tc' i1r r ning: 292,4

bedste ilr r ning: 275,1

bedst 1: 3:09,5

Finale:6:29,E

bedst 1: 3:14,9

Finale: 6:33,1

bedst 1: 3:14,7

Finale: 103 laps.

Total: 1073,9,1

Total: 1072,32

Total:1.069,29

runde 1: W 406

runde 6: W 403

runde 1: W 419

runde 6: W 444

runde 1: W 409

runde 6: W 401

runde 1: W 447

runde 6: L 440

runde 1: L1123

runde 1: L 457

runde 2: W 457

runde 7: W 440

runde 2: W 449

runde 7: W 438

runde 2: W 415

runde 7: W 433

runde 2: W 432

runde 7: L 428

runde 2: L 449

runde 2: L 444

runde 3: W 4'13

mnde 8: L 460

runde 3: W 431

runde 8: W 461

runde 3: W 417

runde 8: W 421

runde 3: W.102

runde 5: W .1.16

runde 5: L.421

runde 10: L 461

runde 5: W 44'1

runde 5: W,157

I holdkonkurrencerne placercde de danske deltagere sig pænt, men ikke prangende
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Så er YM 2006 i Yalladolid vel overstået efter en meget

varm uge på den spanske højslette.Vi havde 36-38 grader

hver dag, og flere gange sluttede dagen med et gevaldigt

tordenveir sidst på eftermiddagen eller om aftenen, flere

gange afsluttet med en hidsig gang haglveir. Det lykkedes

ikke helt at hjembringe nogen medaljer, men næsten: vo-

res sølvvinder fra EM sidste år i combat, Henning For-

bech, sluttede på en ærefuld 5. plads - og det er nu heller

ikke så ringe endda i det selskab.

F2A

1. Stnrbritarrrrien:297,E + 2L)1.,3 + 290,6 = 879,7

?. Ilusl.rrrd: 2L)2,+ + 291),5 + 282,-1 (jtrnior: 279,8) = fi(ri,3
3. Frarrkrig: 291,3 + 287,9 + 2ti3,2 = 1162,-l

13. Danrrr.rrk: 275,7 - 275,1 .

Ialt var cler 1l holcl.

F2B

1. Kin.r: { . 6 - S (jtrnior: -}5) = 18

2. Frarrkrig: | * 7 - 11 (iurrior: -19) = i9
3. USA: 20 + 2 * 3 (junior: 36) = 21

27. Dannrrrk:7-l + 83 = ]57.

hlt r'.rr dcr 30 hold.

t2c
1. Ukr.rine: 17 +2+3=22
2. Australicn: l(r + 5 + cl = 30

3. Sp.lritn: Lt) - 11 + l{ = 15

l.rlt r ar rlrr lx hrrlcl.

F2D

L Rusl.rncl: I - 2 - I - \.. l+
2. Ukr.rirrc: 0 - I - 5 - I = ll
3.Spanierr:l+5+5=ii
6.Dirnnrlrk: 0+0+5=i
I.rlt var cle r 2l holcl.

\loJelil\ \ {.rr\ t r) 2rltla) 31



5å hlev det igen t;d til det ånlige

jettræf i hiolstebro i augr-rst. Jet-

styringsgruppen 0g Holstebrs

Mode!flyveklub var værter ved

årets største Jettræf i *anmark"

Det foreglk sonr sædvanligt på

hlolstebro Mod*lflyveklubs area-

ler ved l-lndtorp Flyvecenter.

Vejrmæssigt så det ellers ikke så godt ud
først på ugen. Stæmct skulle begyrde tirs-
dag, mcr-r vejrgr-tdcrnc mente den stod på
reg-r dc forste 3-4 dage. Det sku11e nu ikke
folhindre de før'ste gan,ede jetfolk i at an-
komnre allerede rnandag aften. Tirsclag var
regnvejrsdag, så der var ikke anclet at gøre
end at f;i checket sit grej, og ellers holde sig
inclen døre. Nogle bcnyttede også lejlighe-
den til lidt indendørs rahygge!

Onsdag kunne der faktisk godt flyr.'es ild
imellem b1'gcrne, og vi r.ar da ogs.i et par
stykker, der fik f1øjet den dag. Endelig kla-
lede det så op torsdag, sarntidig mcd der
kom flere og flele pilotel til pladsen.
Resten af periodcn var det b.rlc kanon veir.

Der var deltaeere fr.r Sr-erige, Tvsklrnd og
Danmark og mange havde valgt at blive
flere dage, s.i campingpladsen blo' godt
belagt. Pa et tidspunkt om Llrdagen, blev
der talt 50 fly på "Flightline".
Det var lvkkedes at få "TV Midt Vest" ti1 at
kommc og iar-e et lil1e indslag tii de regio-
narle nyheder, så de var der torsdatg for at

iilmc. Det blcv Michi'rcl Nielsen der skullc
visc hr,ad tr,rrbinedrevne modeljets er for
en storrclse-. Han 11oj mecl sin F-22 R.-rptor

og lavede cu sltlretih'r ning med loops, rul,
1ar-igsomme og hurtigc flvvninger og så

hurtige at kameramanden bare s.i opgi-
vcnde til. Alt dettc bler. afsluttct rned en
perfekt landing. God rekl.rnre.
"TV Midt Vest" havde valgt at blinue opta-

gelsen sarlme aften, ogs.i et intervieu'mec1
Mich;rel. (Se n,r.r'rv.tr'2r'egionerlre.dk

tr,/midt-r'c-st under 3/8 2006 "Ilegioncn

r:r,rndt") Har.rs flyvning havde cle klydrct
med tcmaet ira Topgtur. Det eneste rnan

hørtc under fl1'r,nirr-gen r..rr en stillc hvislen
fra ttrtbinen og s.r musikkelr. Hvaci k.rn
r-nan onskc sig nrere! Cod rekl.rme for spor-
ten og Hnistcblo Mocle1il1'r'cklub. l{caktio-

Conrb.rt ellt r hr,rtl?
I-lt'r'nt cr rf t\ prn Suprrlri (J I I iiirr.l'f \liclrael Drnc: og Lcil l)oul:r:n

"--"q

*ft'+@*r r@g*u,

*ir qlrdr14:a:i

L 39 ankonrmer
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nen udeblev cla liellcr ikke, idet marnge fra
oplandct lagde vejen forbi I-indtorp Flyn'e-
ccuter i 1øbet af n,eekendcr-r. Idccn rned så-

dan et stær.r.rc cl se.lr'fe;1gelig..rt skabe inier',
cssc fol dor dcl rrf vores modelilvvehobb;',
r-rrcn ogsii at f.r skabt kontakt til anclre mo-
dclfivverc fr.r andre lande, r,rdveksle. crfa-
ringer mecl dcm, se deres moclellcr og lære
nvt. \/i i il ogs.t gcnle opmLuttl'e ;rndre mo-

delpiloter; der måskc går og t;enker p.r .rt
flyi'c rled jet, til at kor.rune i gang rnccl dcrr-
ne del af hobbt'en. Og folhåbentlig h1ælpe

dem godt i gang, sa det at flr'r'e rnecl jcts

blivcl cn positiv oplcvclse.

Ellers var der jo mange forskelligc flytyper.
B.ide "skalalike" flytyper der på afst;rnd ik-
ke vil kurrne skelncs fi'a fuilsize flycne,

Formationsflyvning med 2 stk Eu:r:sports. Flyene tilhører Kurt Hevang og Stig Andersen.

sp-rortsfl1,, lxeget m.rnø\'reclygtige fly, og

nogle lidt r,rdcnfor nllmnrct men som er

gode Lrcgvnderfly mecl godr.nodige fl1n'ee-

genskabcr; og hvor modellcmc ikke koster
alt fol n-ranee pcnge.
Del blev ilojct højt og lavt, l.lr.rgsomt oc
hurtigt, errct-l;r formationsflyraring rned
bl.a. 2 Eurosport.
Alt I .11t rlogie godl. d..r9e mcd rnaser af af-

slappet jetflyvning og r.rclr cksling af erfa-
ringer. Flere piloter tilkendc!:av tilfredshecl
mcd dor afslappede m;idc sta.r,r.retbler. af-

r.iklet pti. Spccielt de uclenlarrdske pikrter'

er glade for at r'.ære i Holstcbro, da r-i tilla-
der flele fly i luften af gangen. Mange ste-

der i T1,skl..u.rd flyver mall klm et fly af
gancen, nred det resr-rltat at man næsten ik-
ke f.rr ilojet.
At stær'nct gik sa goclt, skyldtcs i høj gr.rd
ogsa en stor indsats af Holstebloklubbens
medlemmer.
I forhold til rra:ste ars august jcttræf i Hol-
stebro, hr.rr det gir.et Jetstyringsgruppen
blod på tandcn. Så i 2007 har vi I'algt.rt siit-

se på erl cgentlig Jetsommerlejr, der str;ck-
ker sig or,er 9 clage. Dct bliver igen uge 31,

og de b wcekender der støder op til.

Vel mødt til næste år til en for-

håbentlig super f etfamilie-som-

merleir, hvor der kan flyves med

jet hele ugen, og hvor der også

er masser af muligheder for an-

dre aktivitet i området for fami-

lien. Limfiorden og Vesterhavet,

er jo lige om "hjørnet".

Ilvad med en P.lttlt.:r. r:.: .i .r(rrk.rn\ke llJde l-itit merc fr.r "l:liglrt Iirrt

JJ
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Modelflyve

Forbund

Formand: Allan Feid' Tlf:86 13 {1 l0
f ormand@rc-unionen. dk

RC-unionen

Formand: ÆlanFeld
Tlf: 86 13 41 40

f ormand@rc-unionen.dk

Linestyrings-Unionen

Formand: Ole Biergager

Hollænderdybet 1 3.tv
2300 København S

Tlf:3257 4001

llC-nnioncn er clcrr tl.rn.ke lrrrdsorg.rrisation for nrodt'ltl1.r ning nred r.rcliostt recle nroclcller. Uncrten cr

tilsluttct Kongclis I)an.k,\crokluLr o,l lrliclrration.\cror.rutirl hrtcrrr.rtiorr.rl. ,\rskontilgcntct cr 500,- kr tor

scniorcr og 300,- kr for jruriorer, for L.cgse k.rtesoricr er cler ct incinrelclclsesgcbt r pn i0(),- kr. Vecl jnclmcl-

tlelsc sk.rl der aliid Lr€.t.lic: rt lul.ll.rrsk()ntingrnt. \leclltmnrcr, sonr inclnrelcles i arcts sirlste lr.rh elcl, r il

.rutul.rtisk f.r or crskr rldrclr,be L'L- rc[uncle rct i nastc rrs kontingentopkræ\ nillg

Bestyrelse:

\..-

tSnft uninss-IJnionen

Fritflyvnlngp-Unionen

Formand: Per Grunnet
Ericavej 42, 2820 Gentofte

Ttf.44448876

lirrmartrl: Allan t:elcl, r\\lC
l'llt.8(rIi-11-10,ElraiJ:tirrnr.rntl@rc-unioncn.clk

Næstforrrancl: Trrrcls l,uncl, (,revc RC-Curtcr

I .rr. Krl,llrr'lt. (lrr'r e li(rC(rrt(r
lrrrgen Holsrre, KFK

Rcsn.rr l)cterscn, []rrnrlc NIik.
Kilr \l(,1il rrlr-( n, \\ '.'r()
Siren I-rrsorr, Crcve liC-Center

Suirplernt: I I.rrs lorr('n Kristensen,

Eliteudvalget:
llegnar Petcrsen, \/ænget 20, 7330 Branc{t',

I l i. +052 2321J, Ern.ril:rcgrarlrranrlc@nrail.cl k

Styringsgrupper:
Kurstflr vnirrg:

I'cer IJinriclrsor, Parkg.rde 27, st.

{r-l(ltl S()rlderboril, 7l -13 12 (d)

I :-nr. ilrPeer_Gitte@stofarrct.dk

5r rr erttotlelle r:

Jesper Jensen, Crrnnrclgarrl 11,

(r{{0.\ugu:tcnborq, I li. 71 +a 23 90

l:lril; repsej-irrsk@post.tcle.dk

El-r\ .l\ rrlllo(lullLrl :

l'eter llech, Sønrlerg.rrtisr ej -13,

350[] \'ærlo'r', I Ii. +-1 +fl 2S 0S

I -nr.ril:|1 r.'1[ ;' ll,rl]lc.illl{)l lni ( t)lll

Hr:i ikoprit'rrlotlcllt r:

I lrt,nr,r. Sttenstrr, \{olleprarkur 3-lS

7le() llillunrl, I li. 75 35 33 lE/+0 9i 30 35

E-nr.ril: ihonr.r'0r'clrt'li.kolc.clk

Jet-gmppcn
Kim Jitrensrn, lli[.svei i0, 12]0 Skælsktt
'I If. aii l9 50 32. rrobil: 20 (r7 9E 32

Ii-m ail : kinr. jorgensen@gct2rret.tl k

Skala

Bjrrnc I'edersen, Bredgade i0, 9-1t)0 Pantlntp

1 lf. 98 2-+ 08 07, nrobil. 30 8q 20 18

Lna il: b j.rrncbenipeclcrsen(lstol.rnet.cl k

Sportsflyveudvalget:
Kim \louricltsen, Ilingkirbingr el 35,

9220 Aalborg Øst, Tif. +1 2-l 99 m
H+rai l : kinr@mouricltserr.clk

RC-unionens sekretariat:
Karen l-arse:r, I(rrgrn.rrken 80,

E520 Llstrup, Tlf. li6 22 63 l!), t.rr S(r 22 (rfj 67

l--nr.ril: sckretari,rt@rc-uniorren.cl k

I Ijcrlnresirle: rr rr l.tc-turioncn.clk
(lirobrnk 326-5it-r6

I lf. ti(1: N'lnnd.r{-torsclag kl. 15.i0-17.30

I'recl.r g /l orclr g / sontla g er tel ciorrcrr ltr kkei

le
i'i

:

I'i
!.l

Dansk l,lodelfl yve Yeteranklub

Formand: Frede Juht
Gl. Faergevej 22, Alnor,6300 Cråsten

Tlf.:74651457

RC-unionen

Orientering fra RC-Unionen
Kontingent for 2007

Fristen for ildbetaling af kontingent fcx

2007 var den 18/11{6.
Skulle du ikke have modt.rget et girokort,
s.r kontakt r.enligst sekreta riartet.

Som s;edvanlig er fristen ior indbetaling
s.rt til midten af novenrber; cla vi gerr.re skal

har.e sri rnange bet.rlcnde som mrlligt,
inden udsendelse af plast-medlemskort
ior 2007. Hvis du, ai clen ene el1er anden
årsag ikke l;cngele ousker' .rt r,ære med-
lern, sti giv venligst be.sked til sekretariatet.

Sri kan r.i slippe for.rt sencle dig et rykker-
girokort med gebvl p'r.r kr. 75,-, og vi rmd-
g.r' også en de1 unorl\ endigt arbe-jde, og
cn stur portoudgift.
Dr,r kan errten betale pa det tilsendte giro-
kort eller via Net-B.rnk, og HUSK trlticl at
paførc dit OY-nr'/RC/r.r-recllenrsnunrmer.

Repræsentantskabsmøde 2007

llC-r-urionens arlige ordin..r-'re reprir.'s('u-

tarrtskabsmøde finder sted søndag den 25.

marts. Der vil, som sædvanlig, blive ud-
sendt indbydelse i form af en kluborierrte-
ring. Forslag, som ønsket bel-ranc-llet pa re-

pr.æsentaltskabsmødet, sk.r I r' ær'e sekleta-

riatet i haende senest den 1 5. telrn rar'2007.

Klubber

2 klubber har iudlct kor-rtaktpersoner:

Haderslev RC-Mode1fl yveklub:
Kim Frt'rndser-r, .\rlne Mariesvej 10,

6500 Vojens tii. 71 54 05 43

Silkeborg el & Svæv:

Al lan Lr-urc1 Jeusen, Dalstrøget .19,

8600 Silkeborg
Tlf .2072 04 20 e-mail .rdresse: a.l.j@c.dk

I
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A-certifikater

Jens Peter Colstrup, Haderslev RC-kiub
Poul Høier, Haderslev RC-klub
Brian Frederiksen, Jysk Luftcirkus
Michael ]ensen, Brønderslev Mtk.
Flemming Jensen, Brøndersler. NItk.

Morten Høllund Rasmussen,

Storkøbenhavns Modelfl n ckl'.i'i.

Hakim Chebbah,

Storkøbenhavns Morl clll n'..kiuL.
Mathias Sjøgreen Jenseu,

RadioflywekltrLrbel
Finn Hansen, R.rc'l.ioilr i ckiublren
Tino Jølgenserr, Hrri'i.:=k \ Iodelflyveklub
Thomas !\'ith.ock, K.rhurclborg Mfk.
Aksel Jerrstrr, \Iirlijr sk \lodelflyveklub
Torber, \ lollc-r, \ Iidtp'sk Modelfly'r'eklub
Elik EiL.r e, Radiollyveklubben
Kim [. Bendtsen, Østjydsk R/C Mfk.
Peter B;erentzen,

Kobenhavns Fj emstyringsklub

ie-sper Askgaard, Mtk. Falken
Ole Krlstensen Bjerg, Holstebro Mfk.
Allan Ha1d, Skive ModelflJweklub
Peter Johansen, Nykøbilg Falster Mfk.
Niels O1e Nielsen, Nykøbing Falster Mfk.
Birger Bo Jensen, Storkøbeniri,n-ns NItk.
Rolf Jensen, Skrrkøbenharr-u \Itk.
Kristoffer Strøm Hansen, Bjerrhgbro \lFK
Kent Lorenscheit, R.rdiot-irleklubben
Per Bachmarur, Den Rode Bar-or-r

Dan Hjort, RC-klubberr Falcon

He11e Lykke Vestrup,
Nordsj æ11ands Fjernstyrin gsklub

Jan Stig-Pedersen, Radiofllweklubben
Kristoffer Larsen,

Nordsjeellands Fj emstyringsklub
Kurt Gjelstrup, Himrnerlands Mfk.
Chris Gjelstmp, Himmerlands Mfk.
Finn Mortensen, Mfk. Falken

Søren W. Rasmussen,

Nordsjællands Fjernstyringsklub

H-certifikater

Martin Dinsen, Arron' Toftlturd fk.
Kristoffer Strøm Hansen, Bjerringbro Mtk.

Medlemsstatistik

For nøjagtig et år siden (u1t. okt.) r'ar vi
3.471 medlemmer (år 2005) og (air 2004 -

3.322) primo november er r.i 3592 medlem-
mer. Det er en stigning på ca. 3-f'1,, orn;iret.
Dog er medlemstallet ikke blei'et forøget

så meget her i efteråret, hi'ad det skvldes
har vi ingen god forklaring på, idet r i i rnti-
nederne august, september og oktober'har
fået 115 nye medlemmer, hvor vi i sanune

periode sidste år fik 169. Fra januar til pri-
mo norrember har vi i alt fået 431 nye med-
lemmer mod i samme periode sidste år -196

nye medlemmer'.

Adresseændringer

Vi har s;rgt og skrevet det før, rnen siger det
igen.

Det er tvingende nødvendigt, at dr-r r.nelder

adresseærrdlins til IIC-unit)ncns sekrelari-
at, da Po-st Damrai-k ikkc. att'iserer -cekre-
tariatet om rl'e adresser. Du kan risikere, at

clu i kke modtaser lvlodeillyvenyt.
I ojeblikket hal r.i 10 medlemmer; som vi
ikke kender den nye adresse på, det er tem-
melig frustrerende, at folk ikke gider mel-

de adresseændling, det koster os megen

ekstra tid at linge til det t1f. nr. der sidst er

oplyst, og viser det sig så, at r.edkommen-
de ikke har det tlf.nr. eller mailadresse me-

re, og eftersøgningen på Krak heller ikke
giver et resultat er det ekstra skuffende, .

Det er smadder ærgerligt, at man ikke sør-

ger for at bare sådan en lille ting er i orden.

Kalen og Arild Larsen

25 år som sekretær i RC-unionen

Ja hvem hat'de regnet rned det? Vores Ka-
ren har 25 års jubilaeum den 2. jarnuar 2007.

Man må sige, at Erik Toft som dar'ærende

formarrd for RC-unionen rnå have h.rft et

godt menneskekendskab, d.r har.r ansatte

Karen som vo-
res sekretær, og

spørgsmålet
kunnenusåvæ-
re, om Karen
havde taget det-

te job, såfremt
hul havde væ-

ret klar over det
store arbejde

hun påtog sig.

I 1972, havde RC-unionen ca. 11oo med-
lcr-mner, og de sidste mange år har vi r'æret

ornkrilg de 3000, og nu 3500.
jV1arr f.rr en personlig sen'ice hos Karen,

som mcrngc firmtrer ville r'ære misundelig
over at kr,urne give, når man ringer til Ka-

ren får man str'.rks det indtryk, at hun har

kendt err .r1tid, og det el vderst sjældent, at

n-rarr ikke far den opgave 1øst rnan ritrger

om. Helt 11.pisk er det således, at er man i
nød for hjælp til et eller andet, og er kom-
met for sent efter dette, lykkes det næsten

altid Karen at klare en ud af disse proble-
mer, og altid på en yderst venlig facon.

Opgaverne i RC-unionen er vokset meget

med årene, Karens og Arilds arbejde i dag

svarer stort set til en fuldtidsstilling.
Da vi jo alle ved, at Karen bler, 60 år forrige
år; er r.i jo nok mange der går og frygter;
hr.or 1ænge bliver Karen ved endntt, og
hvordan finder vi til den tid en afløser, der
er i stand ti1 at løse vore opgaver på en lige

så smidig facon som Karen har gjort.
Lad os lykønske Karen med dagen, og hå-

be, at hun har lyst til endnu mange år hos

os, kære Karen tak for den tid, og hjertelig
tillykke med jubilæet fra rigtig mange af de

bestyrelsesmedlemmer og medlemmer dLl

har kendt gennem tiden.
Fra dine mange gode venner.

e-mail

giganiium( krolle:rl fa)michaelmunk.clk

gigarrtir-u-n (krollealfa)michaclmturk.dk

pr-ul.o stof.rnet.dk

www.rc-unionen.dk

Andre arrangementer
Dato Arrangement

3. decenrber lilJn. ri. 1tl-19 Indendørsflyvnlng i Ciqarrtir-rrn

28 decembcr l[-rJc. r=. jtrledas) kl. 10-19 Juleflyrr-rine i Cig.rntium

27.lanuar 2007, kl. irl-i.) h.rr-lenclørsllyvning i Cigantir-rm

28. april 2007 Skrærrtslov

Ansvarlig

Michercl \lunk

Michael \lurLk

Michael \|-rnk

Poul Moller

Telefon

29721866

29724E66

20261053

\4odelil\\'enr t 6 2(10{)

Hold øje med arrangements- og stævnekalenderen på
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Et h,eldigt uheld Ny vin på gamle flasker

Følgende lille historie bringer mig til tas-

terne for at berette om et heldigt uheld

ved let-Træffet pa Beldringe den I4. okto-

ber.

Historien

Et ptoprfr rl1 '-':,::.rge rilr' taxier rnod rifgang

ira Ktrl.crrir;i n: Lnfthavn. Pludselig be-
g\'nrlcr- .iri lt slingre, bremser, r'endc'r 180

gr.rrlcr trS rr-rllcr tilbage til sin hangar,

For:: :r1:kiilige timer senere er flyet i luf-
ten. En Lrekvrnret passager henvender sig

ii1 :ierr'.rrdessen: "Hvad var problemet?"
"Pilotcn blc'r' ner\rØs over en ildevarslende
h d ir.r motoreme," lyder sr.aret, "og det
tog os lidt tid at finde en anden pilot."

Den virkelige hændelse i Beldringe

Det var det dejligste vejr man kr-urne tænke

sig, og turen val kommet til err flot model
ai den Brasilianske Tucano med turboprop
motor. Maskinen spandt som en missekat,

og folk stod tæt ornkring flyet. Da luftrum-
rnet ikke var ledigt, var der tillige rig lejlig-
hed til at taxie mndt på forpiadsen.
Så endelig strøg Tncanoerr i luften, graciøst

og lydsr.agt. Efter noglc ilotte figurer sketc

det, der var'held i uheld. Et propelblad for-
lod fællesskabet, tog canopyet med sig og

forårsagede momentant motorstop. Den
ør,ede pilot bragte tlyet til landilg uden
yderligere skader.

Ved besigtigelsen af havaristen kom det
frem, at det samme propelblad havde givet
problemer dagerr i fon,eien.
C;et seh'hvori heldet bestod.

Med venlig hilsen

Jørgcn Bay Larsen

Klub nedlagt
Det er mecl L.ckl.-,qc.lse .rt jcg rnå meddele
at RMK har \'ærct r\.ulrge t til .rt dreje nøg-
len om og opiose klul.L.eir.

Klub 111 eksistercr ikkc mcrc.

Mr4r
Leif \\ritlcr.rborg
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Fiesta

For ei par år siden b1r11gflg jeg mig ti1 en Fi-

esta. En vellagret ca. 3,20 m sr';ever fra
Multiplex.

Jeg lagrede den yderligere. Ville sætte nve
servoer i og manglede en tid ogsii cn "op-
tr;ckker".
En dag s.n'ede je'e sr.rrclen af den agtr'ærdi-
ge gamle s\/æ\,er og forsynede derr med en

ledig LRK outrunner borstelos motor.
Tlrng var Fiestaren mcd 1,5-2 mm tvk gltrs-

fiberkrop. Tturgere blev den. Ca. 3,5 kg.

Den 12-celledc CP2200 akku og rnotorcll
(LRK350/25-10,5W) kurure lige akkurat at-

balancere modcllen.
Det gølondt i skuldcren at kaste den, men
jeg kan vist godt spare lidt på kræfterne
flemover; for den forlader irtrnden roiigt og

adstadigt og stiger derpå jær,nt og pænt.

Vingeprofilet er fra den latterlige oldtid i
7O-erne, da man fandt en god, stor termik-
boble og kredsede langsomt rr-rnc1t i den
sa[rmel1 med musr,ågerne.

Il.11n'etid pr. oprladning et' jeg udkonkurre-
ret af modernc modt'ller sorlr El-Tiilitus,
men jeg nyder modellens rolighed.
Dcsuden foretrækker jeg en rnodel med en

kropr, der ogsai kan ses lbrira. Derfor var
min første større el-sr'ær'cr også en Super

Dimona med en kropr-s1-li;1111L.1gr pai 24 cm.

Som nogle venligt clrillende siger: En

svargtsynsmodel. Optikkerr er af argang 35.

(Electro)-Streak

Også er-r Electro-Strc.rk har jeg byttet eller
ht.rndlet mig til. En sjov moclel, da der korn
en klaftig elmotor i clen. (Kontronic FUN

500-19). Kræfter til kturstf-lyrming, nrcrr

mærkeligt nok ikke sær'ligt god til det.

Den kom delfor lidt ud af fokus som el-

IriesLr mecl propcl - Strcnk

rrcl cn.

kunstf I yr.nin gsmocl el,

da jeg fomylig købte en

Atlanta 2 med bedre

flyveegenskaber - bare

den ikke flyves for
langsomt.

Sti r.ar rlet, at jeg i min nye klub Woodstock
bler' lokket med trd at flyr.e skr.entfly'i-
ning. Jeg fik milr skræntdrib to herlige sep-

tcmber sommersøndage med en "Pritna"
2m sr'ær,emodel, merr kturtre hurtigt se, at

det ved større vindstyrkc ktmne r,;ere 1;odt
at have en mere racerpr;eget model.
I vinterens byggeplaner cr en "Vindstyrke
12", men ligesom jeg forgreb mig på Fies-

taen og satte motor i den, forgreb jeg mig
nu på Streaken og pillede motoren ud af
den og forl;engede snuden lidt med en bal-
saklods og el1 gammel spinner fyldt rned

b1y Med batteriet fremr.ne, hvor motoren

cllers var; bal.-rncerede modellen.
Fiestaen og Streaken er r1u genopståede i
u1'e u6lg;1,91 og hvad angår skr;entflyr-
ningen må jeg sige, at mine nye k|"rbk.rm-
rnerater har hældt om ikke ny virr, sa r.ry il-
spiration på mig.
PS! Mens r.i er ved gastronomi og genbrug,
så bør en god r.in ledsagcs af en god bøf og

en god sovs.

Helst hjemmelavet, men jensens er nteset
anvendelig.

- Casper

a:,r

\lo.lolll\'\dr\t 6 2tl(lar
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DANMARK

Frimærker

RC-uniclnens sekretali.rt i-r..t ritog err

kuvert fra "Flyvernr-rsects \crure'r'" i
forbindelse rnccl l0ll aret for Elle-
hamrlers fl1'r r-ring pn oen Lindhohn
nold for Lolland t-ien 12. sept. 1906.

I forbindelse med 100 året har Post

Danm.rrk trvkt et Ellehammer fi'i-
mærke nred hans 1906 maskinc. Det

sc1n1n1o gjordc de for 50 år siderr i

79i6.
If1g. nyt fra "Flysamlingen & Flyvemuseets Verurers" blad, havde foreningen et stort an-

tal af det historiske 50 års mælke, s;i dc besluttede at sende en kuvert ud med disse mær-

ker r-rd til medlemrneme.
Post Danmarks frimærker af de 3 KZ fly er Iavet cfter fotcl af vores mcdler.n, Ole Steen

Hanserr, Grenri.

DANMARK

\ elkornmcrr i redaktionen til Lars Pi-
legaard. Han behøver næppe nogerl

sterrre pr'35g11tation. Lars, e1ler lpi
som h.rn vrrtlel at kalde sig,lrar tidli-
gere va'rct medlem af redaktionen

og også siden r';eret en meget flittig skil.cnt. Lars er en flittig mo-
delbyggcr og det er ikke altid modeltli, rlcr cr på arbejdsbordet ...

han el også set med en modelmotorcl'kel. Errdelig så har l.ran en

vis passion for gamle bi1er. Glæd dig til meget lnere fra Lars' hånd
i kon-ulrende nr-rmre af Modelflp'enyt.

lrloricll Ivr trrvi (12006

Ogsa velkommen i redtrktior.rcrr til
Kim Mouritsen. Han bchor cr næp-

pe heller den lange Lrræserltation.
Kirn sidder allerede i RC-r.rniorrerrs

bcstyrelse og er desuclen formand
for Aviators Modelih'r'ekiub i Aalborg. Kim er f..rscir.reret af både

det rent tel,:niske med rnodelflyvere, radiogrej og motol'er - men i
høj grad ogsa af klublivet og så har l-ran r'æret omkring næsten al-

lc motortyper fra el til turbine, fash.inget fly og helikoptere, samt

svær,efly Glæd dig til mere fra Kim i kommende Modelflyvenyt.

:i , -
LÅd 'æE+

Redaktionen har modtaget følgen-

de fra: "en som er vild med ældre

modeller" - og vi takker og lader

det stå et øjeblik!

MY QUEEN

Min gudinde, du er som et f-1y

du har en flot krop nogie dejlige knrver

Når jeg hører din stemme

er det som at høre lyden
fra en spitfire

jeg bliver varm indeni

nar jeg ser dig
er det som at

se en spitfir-e

ieg smclter simpeltherr

r'lu blii er aldrig Ilirr
fordi jeg ikke

har et certifikat
til at styre dig

gudir-rde, flyv højt
på himlen

fol der er dr.r dmukkest
pas på solen

så du ikke smelter

hvis du r.ar min
ville du få

kærlighed og olnsorg

Nye grenredaktører fundet
Som det fremgik af seneste nummer af Modelflyvenyt søgte RG-unionen

efter ny grenredaktør - og det er nu lykkedes at få hele to kapaciteter

med i redaktionen til afløsning for Poul Møller ...
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Så er der igen gået et år indenfor kunst-

flyvning, og lad mig begynde med at sige,

at det var et forrygende år, hvor yi atter

så nye piloter, der turde tage udfordringen

op og deltage i en af klasserne: Sport,

Nordic, FAI eller X-klassen. Alt i alt har der

deltaget 37 piloter i de 4 klasser fordelt

med 4 iX-klassen, ll iSport klassen, 13 i

Nordic klassen og 9 i FAI klassen.

I år blev der afholdt de 5 nationale kon-
kurrencer, og det var sædvanen tro, Falcon

MFK, der lagde ud med "Falcon Cup" i
maj måned med et noget ustadigt vejr.
Men som altid var der en god stemning, og
det skyldes ikke mindst de gode faciliteter
Falcon ha1, men nok også, at det er årets
første konkurrence, så det er her man efter
en lang vinter mødes og fortsætter sin dyst
fra året i forvejen.

3 piloter havde valgt at rykke op i FAI klas-
sen fra Nordic klassery det var, Lars Hø|
Lasse Petersen og Eggert Neistrup, så der
var lidt spænding på, hvad de kunne
præstere i FAI klassen. Vi har før set, at det
kan tage nogen tid før man kan gøre sig i
en sværere klasse, men i Falcon gik det an-
derledes, da Lasse Petersen vandt med,
Lars Høi, på anden pladsen. Og så havde
de gamle FAI piloter pludselig noget at
tænke over. Vi havde alle sammen glædet
os til, at der skulle rykke nogle nye op i FAI
klassen, da det betyder, at man er nødt til
at træne lidt ekstra for ikke at blive slået af
de nve piloter, men det havde de vist ikke
nået at gore. Vi håbede på, at det ville hæ-
ve heie nir-eauet, når der kom nye til i FAI
klassen, og det var da også sikkert, at der
blev trænet ekstra til den næste konkur-
rence som var SM i Dragsholm.

I Dragsholm var r-eiret perfekt til model-
flyvning, og der bler' flojet i 3 klasser, des-
værre var der ingen i Sport til gengæld var
der nogen, der havde 1'tret onske om at
deltage i X-klassen, og her lik r.i sa lidt at
tænke over, da de geme ville deltage med

38

nogle meget store kunstflyvningsmodel-
ler. Ved tilmeldingen havde vi talt om støj-

grænser/ og vi gjorde opmærksom på, at

de ikke måtte støje mere end 92 db på 3 m
afstand. Det viste sig, at dei kunne de ikke,
men Henrik Abrahamsen tog dog en min-
dre Cap 21 med for at prøve, hvad det var
for noget - dette kunstflyvning. Det bevir-
kede, at vi måtte til at støjmåle til vores
konkurrencer igen, det var ikke noget vi
havde brugt særligt meget tidligere/ men
da de i Falcon havde fået problemer med
en af deres naboel, og man i Sønderborg
også havde indført 92 db som støjgrænse,

besluttede vi at beglmde at måle til kon-
kurrenceme igen.

"Grenå cup" som var næste konkurrence,
ogblev den første konkurrence, hvor vi of-
ficielt målte støjen for hver model, da man
i Grenå ikke har nogen støjproblemer var
der på forhånd meldt ud, hvis man ikke
ktnure holde de92db fik man alligevel lov
til at flyve. AIle fik dog en indikation af om
de skulle til at gøre noget ekstra, eller om
de bare kunne fortsætte med det de havde.
Det er generelt de store motorer, som sid-
der på stormodelleme, der har problemer,
ellers har de modelier, der bruges i Sport,

Nordic og FAI ingen problemer med at

overholde de 92 db.

Næste konkurrence var 'JM i Sønder-

borg" og ligesom ved de sidste 2 konkur-
rencer var vejret også her dejligt varmt
sommervejr. Årets sidste konkurrence var
NFK cup på sjælland, hvor der deltog en
masse nye sportspiloter, og de viste rigtig
flot flyrming, så vi håber, at se dem til et
par konkurrencer mere til næste år. Der
var ingen X-klassepiloter, så man havde
valgt at lade sportspiloteme flyve både
lørdag og søndag så de også fik 4 runder.
Det er der ønske om fra en del af sportspi-
loteme, og der er også ønske om at X-pilo-
teme kan flywe både lørdag og søndag for
at få 4 rundeq, men de siger også, at det er

for at vaere med til den faelles spisning, der
arrangeres lørdag aften, og det er da for-
ståeligt, for det er altid hyggeligt, og skal

man høre røverhistorie4, så kommer de

med sikkerhed frem her.

Det er dog ikke uden problemel, hvis alle

klasser skal flyve begge dage, for det kni-
ber allerede nu at \'ære færdig til en rime-
lig tid om søndagen. Styringsgruppen vil

tage det op til vinter for at se, hvordan vi
kan klare det.

Jeg kan ikke nær'ne konkurrenceme, og de

klubber der har afholdt dem, uden også at

takke klubbeme og de medlemmer i klub-
beme, som har lagt arbejde og rveekend til.
Styringsgruppen og alle deltageme er klar
ove4, hvis vi ikke har et sted at afholde en

konkurrence, vil der ikke være nogen kon-
kurrencer. Vi er rigtig glade for, at der er

klubber som vil stille plads og faciliteter til
rådighed, så der kan afholdes de 5 natio-
nale konkurrencet vi håber derfor også, at

vi igen til næste år må komme forbi og af-

holde en konkurrence.

Når der nu har været aftroldt 5 nationale
konkurrenceq, så er der jo også fundet en

dansk mester for hver klasse, og der er

fundet et landshold ibåde FAI klassen og i
Nordic klassen.

Der skal lyde et stort tillykke til følgende

Danske mestre:

Ejner Hjort i Sport-klassen

Leif Widenborg i X-klassen

Anders Rasmussen i Nordic-klassen
Peer Hinrichsen i FAl-klassen

Til landsholdene er følgende udtaget til
WM iArgentinai200T:.

Peer Hinrichsen
Ole Kristensen
Lars Høi

Følgende er udtaget til landsholdene til De

Nordiske mesterskaber i Sverige i 2007:

I FA|-klassen

Peer Hinrichsen
Ole Kristensen
Lars Høi
Morten Laugesen

Finn Lerager

I Nordic-klassen

Anders Rasmussen

Bjarke Kahl
Michael Gibson
Lars Bramsen
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Nedenfor ses resultaterne fra de 5 nationale konkurrencer

F3A. X
Pilot:

1. Leif Widenborg
Promillepoirrt:

2. Erik Nvmark
Promillepoirri:

3. Hans Jorqcrr K::s::::=:
Pronril lepr.rni:

-1. Herrrik -{i.:;:-:r::.:
i'rr.rtril-::i.::::

F3A - Sport
Pilot:

1. Ein.r :i:.rr:
Irlr:: crtrint:

l. Frrn- \k rrcnsen

Prtrn.iilepoint:
i. L:riien Ottsen

Pro:nillepoint:
+. Kjeld Petersen

Promillepoint:
i. Joen Petersen

Promillepoint:
6. Henrik Flensburg:

Promillepoint:
7. ]ohn E. Hansen

Promillepoint:
8. Niels Werner Christenscn

Promillepoint:
9. Sebastian Duus

Promillepoint:
10. HenrikChrisienscrr

Promiilepoint:
11. Lars Christensen

Promiilepoint;

F3A - Nordic
Pilot:

1. Anders ]lasmussen

Promillepoint:
2. Bjarke Kahl

Promillepoint:
3. Michael Cibson

Promillepoint:
4. Lars Bramsen

Promillepoint:
5. Bjarne Madscn

Promillepoint:
6. Frode Jensen

Promillepoint:
7. Torben Jørgenscn

Promillepoint:
8. Henning Olesen

Promillepoint:
9. Flemming Nielsen

Promillcpoint:
10. Søren Krogh

Promillepoint:
Il. Dan Scverinsen

Promillepoint:
12. Siefan Sorensen

Promiilepoint:
13. \likkel Frank

Promillepoinl:

FC

Y

Å10

S\1

i'.,.')
.l

9a-+

7

887

8

926

CC JM NFK Total
1010-30
1000 1000 - 3000

99-28
916 8.15 - 2870

88-21
454 777 - 2278

a

_ 926

GC IM NFK Total
810-28
970 1000 - 2970

108-27
1000 966 - 2958

99-26
982 981 - 2929

76721.
785 853 830 2332

65-77
710 757 - 2201

10 10

1000 i000
99
9)b 95t'

lJ8
895 895

-7-7
- 935 - 935

66
532 532

55
301 303

FC SM
10

1000

992

8-
966

7-
717

6-
713

FC SM
10

1000

69
953 985

8 10

970 1000

47
919 979

28
913 979,1

7-
956

15
777 893

3-
916

c)_

972

6

915

GC JM NFK
10 10

1000 1000

9910
981 987 1000

869
976 951 993

588
912 968 972

7-4
974 - 907

655
959 975 93L

1a/

88s 886 963

246
829 891 951

47
936 953

800 876

Total
30

3000

28

z97Z

27

2969

23

29L9

79

2860

18

2846

15

2742

13

2763

11

1889

9

972

6

915

5
-1676

5

9:18

5

948

Jeg vil ønskc alle en rigtig glædelig jul og et godt n1,tar og sa r.i1 jeg habe at vi sc's

igen til næste ar til nosen ligeså spændencie konkurrencer som 2006 har budt på.

Peer Hinrichsen
Styringsgruppcn for kunstflyning

Ole blandt modellcr. foto af Henrik Flcnsburg.

Forklaring til forkortelserne i skemaet.

FC = Falcon Cup
SNI = Svenske Mesterskaber i Dragsholm
CC = Grenå Cup

JM = Jyske Mesterskaber i Sønderborg

NFK = NFK Cup på Sjælland

Udtagelse til VM i syæyeflyvning 2007

Dm F3B 2006:

Michael Munk 74722.93

Ørebro open 2006

JesperJensen 969p

Jan Hansen 948p

Michael Munk 915p

Søren Helsted 904p

Udtaget til YM 2007

JesperJensen 2969p
jan Hansen 2927p

MichaelMunk 2827p

Søren Helsted 2818p
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Glæd dig til
næste nummer,
hvor du bl.a.

kan vente ...

Modtager ABC, 2. afsnit

Harrs Dahl har oversat, Troels

Lund og \,larianne Pedersen

har bearbejdet endnu et afsnit

Jetbrø|, Helikopterballet og fla-

mingoræs

Clrris Jespersen har sendt et re-

ferat fra Jetstær'net i Brønder-
sler'.

Kan modelflyvning og familie-
ferie kombineres?

Helge B.D.Sørensen har sendt
en reportage fra påskeskrænt-

ugen.

Hyperion LBA l0 NET 6s Balan-

Flemming S. Nielsen har af-

prør'et balanceren.

Depron dobbeltdækker

Thomas Larsen har bvgget og
testet Sniper og Evolution til
indendørsflywning.

Soldaterhistorier, Herkules fl yv-

ning og pindemadder hos gene-

ralen

Chris Jespersen har sendt en
historie om et vinterprojekt.

Mit første år som el-pilot

Peer Hinrichsen fortæller her
om sine erfaringer ved at gå

over til el i kunstflr r nrngsregi.

EM 2006, Buochs, Schweiz - en

våd omgang ...

Morten Laugesen har sendt et
referat fra EM i F3A.

The Flying Bathtub

Under denne overskrift gem-
mer sig en artikel fra Peter Hø-

ver Haruen

lndbydelser

INDEN DøRSTRÆF/MODELFLY-

MESSE hos Falken, lørdag den l7
februar 2007 kl. l2- l8

Falken inviterer til ildendørstræf og mo-
delflyrnesse i Fuglcbjerghallerne. I ar har
vi begge haller til rådighed, så der kan fly-
ves i derr ene hal og handles i den anden.

Der er forhåndstilmeldinger fra adskillige
hobbyhandlere, sa der er mulighed for at

gøre en handei.

Der vil r,;cre begrænset plads til at udstille
de store udendørsrnodeller.
Vi invitercr publikr-rm, så r,i kan vise, ll'ad
indendørsfl;r'ning går ud pti.

Hvad enten det er en'tøffet3D, F3P, heli-
kopter, hon'ercraft, eller maiske skalafly e1-

ler luftskib, så korn og kik p;i.

Husk at de sædvanlige indendørs rcgler
overl.roldes - dvs. max 500 gram. i lerbet af
dagen vil der blivc arrangeret fun-fly kon-
kurrencer. Der vil - efter behor'- laves pe-

lioder for helikoptere, 3D, og lignende
skrøbelige modellcr.
Efter k1. 18 er der indbudt til spisning, for'

deltagere og deres famillier.
Det plcjcr at \,ære en festlig begivenhcd,
nred rigt,ligt skal og sklal.
Ønsker r.nan at de'ltage i sprisr.rilg i lialleus
restaurant eftel endt flr.r'nir-rg skal r'nan ti1-

melde sig - og bet.rlc kr 125 - til Ame Han-
sen 55453086 sencst 3 dage før træffct.

Med Venlig Hilsen
Kenneth Due

Webma ster@rn f k-falken. dk

VELKOMMEN TIL JUBILÆUM
8. januar fra kl. 9.00 til kl. 18.00

I sornmer var vejrgudeme ikke med os! Sa

derfor prøver vi igen, men denne gang

indendørs! Som nogen måske kan huske,

så bragte vi i et tidligele nrlilrner af Mo-
delflyve'nyt en artikel oln vores forening,
Silkeborg El & Sr,ær', og om, hvordan det
er gået i de 10 ar vi har eksisteret.

Vi havde planlagt et åbent-hus-arrange-
ment, men som sagt var vejrgriderne ikke
med os. På dagcn blæste en hård vind,
som gjorde flyvning umuligt.
Vi vil ikkc gå glip af en god dag, og derfor
inviterer vi nu alle til at komme og flyve
sammen med os i Silkeborg Haliernes Hal
A den 28. januar fra kl. 9.00 til kl. 18.00!

Hallen er stor, og der er plads til alle!

Der vil naturligvis veere masser af flyr,-
ning med indendørsmodeller, som jo

spænder fra simple hjemmekonstn-rktio-
ner over skaiamodeller og til vanvittige 3D

modeller!
Ballon-jagt, flamingo aflivning og a1-

rnindelig "rær'e-jagt" står på programmet,
og såfremt der kommer "nok" helikopte-
re, r'il vi lave lukkede "skrts" til dern, så de

kan få lov til at boltre sig, uden risiko for at

fa rotolbladenc f-laet af, ai en forbipasse-

lende 3D rnodel!
Vi vil ogs.i lave en r.rdstilling med de mo-
delier, som r.i flyver udendørs med. Og

her er foreningens medlernmer bredt re-

præsenteret, hvad modeltyper angrir! Vi
har stort set alle typer af modellel, og det

vil r'ære rnuligt at se hot-linere, skala mo-
deller, sr'ær'emodeller, "skum-fiduser",
rnisforsttiede hjemmekonstmktioner og

noget, som vi seh' har sr,ært ved at sætte

nar.n på!!

Foreningens mcdlemmer står naturli$.is
til rådighed hele dagen med gode rad, r'ej-

lednilg og små iristorier fra krkalonrr'.rc-lei!

Husk, at der er cafcteria i Hi.rl A, som har
åbent hele dagen, så der er sod mtrlighed
for at tage familien med. \.rr I nu ..rlligevel

cr i Silkeborg, så kik forbj r t'rrcs ilyveplads,
som kun ligger fa rrrinr-riter fra hallen og se

vores nye klubhtrs! Krk inrl pa vores opda-
tcrede l-tjermlcsicle: n'nw.modelfl)'ve-
klubben.dk oq folrl r.ned i, hr.ad der sker!

I anledning af de første 10år.

Silkeborg El & Svæv
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lndex 2006
Det stod der i Modelflyvenyts 30. årgang

I -Generelt

Produktinformation
Ellehammerkonkurrcnce

Ellehammerkonkurrencens vinder
Produktinformation
Ellehammerkonktrrrencens 2. præmie

Ellehammerkonkirrrencens 1. præmie

30 år med Modelt-in-enrt
Fotokorrkurrence
Produktir.rformation

Modeltli venlt i 30 år

Fotokonkurrence
Produktintbrmation
\Iode1flJ.r'enyt i 30 år

Fotokonkurrence

Modtager ABC 1-del

Grenredaktør søges

Produktinformaiion
Modelflyvenyt i 30 år - og fremtiden?

Fotokonkurrencens vindere
Wasserkuppe

Produktinformation

2-Test af modeller og byggesæt mv.

Vind- og regnskærme

Radix - 3D
Wemotec minifan 480

Proxxon værktøj til modelbrug
Wing-Dragon Sportster
Tie ladere
Dagbog fra BO 209 Mosun
Easy Glider Electric RR

Katana mini
Zebra SFM Aero og 4FM

En rnini minivinge

3-Bygning af modeller

Proteus - et eksperiment
Konstmktion af en composit airliner
Hjemmebvgget "Reds"

Minimag
Pilatus PC-6 Porter
KZ-V\
Mit livs drøm - Fiesler F1 156 Storch

4-Min model

Kurt Hevangs jetmodeller

Hans Dahls Astir CS77

Brian Poulsen -FAD SKY RAY

Finn Mortensen - Giles 202

Henrik Hammer - Boing PT17

Claus Reinke - Spad S13

Jogvan Hansen

S-Byggetips mv.

7/50
1 /37
2/43
2/50
3/l',t
3/12
3/14
3/29
3/52
4/12
4/37
4/48
5/72
5/17
5/20
5/40
5/14
6/72
6/16
6/29
6/]?

1/32
7/34
2/28
2/31
2/36
2/54
3/78
J/ JJ

5/28
6/22
6/24

6-Motorer

Børstcløs motor og regulator

Børsteløse motorer

7-Fritflyvning

Poitou Iniemational
Livet i Vejle fritflywningsklub
DM for fritflyvende indendørsmodeller
Vejle Frifl yvningsklub bygger Alere
Landsmøde i DMV
DM på Skjern Enge

Jyllandsslaget Kongenshus Hede
Byg en Sweepette
37. intemationale Eifelpokal
Free Flight Days in Poitou 2006

Salzland Cup 2006

Srvedish Cup
DM i fritflyvning
Dm i Oldtimer 2006

8-Linestyring

En lilie hiskrrie
\/\l 2006 \irllodoid

9-RC-Sportsflyvning

Om at komme i gang igen

I 0-RC-Svæveflyvning

Dragon Fly-pro
Nye regler i F2B kunstflyvning
Thermik XL
Dragon Fly Pro i luften
IGG

X-Ray

Referat af DM i F3B

Jysk Mesterskab i F3j

NMiF3B

7/22 2MDM2006

) /1A
:',:: ll-RC-Kunstflyvning
z/ z2

3/U Widebody40

l/22 Orienteringfrakunstflyvningsgrupperl

1/38
5/1s l2-RC-ElektroflYvning

Programmerbare regulatorer

Balancering af Lipo-baiterier

I /13 Lipo-baancering

I 'iS YAK

3 3l Yak det måtte jo ske

ji lt \hk 54

5/2t Yi Prør'eflYver EliPsoid

5/30 Li-ion Racing Pack

5/32 Heinkel he-162 Salamander

I 3 -RC-Helikopterfl yvning

Det tbrste loop, hvad så nu? Helibatic
Nyt 1ir. til Ion-x og billigere
T-Rex

| 4-RC-Skalaflyvning

1/30 Tur til3W Super Sholr'

3/28 Skalastyringsgruppenorienterer
Skalastyringsgruppen orienterer
Sukhoi
Skalastyringsgruppen orienterer
Skaiatrænin gsdag i Viborg
VM iSkala
DM i Skala

I 5-RC-Jetflyvning

Mallorca Jets

Holstebro JetCamp 2006

I 6-RC-Combatflyvning

Super Zoom
Påskeskrænt

JM i skrænt

DM i Pylon og combat

I 7-RC-l ndendørsfl yYning

hrdcndors el-llyvning
Forste gang i Danmark

Min Streetfighter

l8-Klubber - Unioner - Forbund

Modelmesse i Hamburg
Besøg hos RC-Heligkopterskolen

Klublisten
Det måtte jo komme

Hådt arbejde betaler sig

En lille historie om intemettet

Modeifl yveklubben Randers Fiord?

I 9-Debat

20-Personalier

Besøg hos Leif O. Mortensen

Mindeord - Sven Abrahamsen

Besøg hos Avinic
Besøg hos LC-Models

Mindeord - Ame Jensen

Poui Møller forlader redaktionen

7 /79
2/15
2/46
2/19
3/18
4/50
4/50
4/s2
5/46
5/48
5/50
5/52
6/ 48
6/52

3/47
6/30

2/24

1/26
7/45
2/70
2/74
1 /))
5/ JO

4/32
4/34
5/34
5/38

4/78
6/38

1/20
7/40
2/42
3/24
J/ 1J
4/37
5/36
6/44

o/ Jz

3 /77
3/38
4/33
6/46

7/74
1/44
3/27

1/72
) /?.')

3/53
4/20
5 /74
5/26
5/il

7 /16
7/42
2/12
2/34
3/v
6/23

7 /43
1. /43
3 /51

7/10 2l-Bog- og videoanmeldelser
l/36 

Das Deoron-Buch
1/51 CFK Rumpf- trrrci bauteileherstellung
3/30 

I luften
4/74
4/76
4/26
4/36
5/18

2/26
1/39
6/26
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Så er der igen spændende nyheder fra RC-Net-
butik i Hørsholm.
Scanner-RC børsteløse outrumer motorer (ill. 1)

med r'ægte fra 27 gram til 48 gram og et statiskt
træk mellem 300 gram og 790 gram. Bagmonte-
ringssæt (ill. 2) passer ligeledes til AXI 2208 og
2212 moioreme. Priserne ligger mellem 190,- og
220,-kr.
Scanner-RC børsteløse fartregulatorer (ill. 3) i stør-
relserne 15 A, 25 A og 40 A alle med BEC kredsløb
på enten 2 A eller 3 A og op til 4 Lipo celler. Kan
meget nemt programmeres for batteritype, brem_
se, timing med mere ved hjælp at et programkort
som koster 70,- kr. Priser fra 200,- kr. til 350,- kr
SN-LiPo (ill.4) serie findes nu også i størrelserne
450 mAh og 600 mAh med konstant afladning på
15C og kortvarigt 20C. Begge findes med 2 celler
og 3 celler Pakkerne er alle forsynet med samme
balanceringsstik som Polyquest og Hyperion. Dis-
se størrelser er ideelle for brug i den forestående
indendørs sæson. Priser fra 80,- kn til 120,- kr.
Telink har lanceret en ny vingemodel med navnet
Vespid (ill. 5) som har en spaendevidde på bare 60
cm. Den er beregnet til let grei og en mindre bør-
steløs moton Materialet er EPP så den kan tåle en
hel del styrt. Kan samles på ganske få timer. pris

260,-kr.
RC Factory DH 100 Vampire (ill. 6) er en lille De-
pron model beregnet til cn GWS-50 fan og for ek-
sempel Feigao 120 motor, for optimal ydelse. Mo-
dellen kan flyves i større haller og naturligvis
udendørs. Spændevidden er 60 cm, og den kan la-
ves med en flyvevægt fra ca. 100 gram. Den findes
i 4 forskellige bemalinger. Pris 260,- kn
Model Motors er kommet med en helt ny motor,
AXI2203/xx (ill. 7) som er deres hidtil mindste
børsteløse motor med en vægt på bare 18,5 gram,
beregnet for modeller op til ca.250 gram. Den har
integreret propelsaver og 3-punkts monteringsbe-
slag (ill. 8) samt 3 mm kulfiber aksel. Findes med 2
forskellige antal vindinger, som giver henhclldsvis
1525 KV og 1720 KV. Beregnet til brug med 2 Lipo
celler. Virkelig en motor som er bcregnet til inden-
dørs modeller hvor der ønskes lavest mulig vægt
med optimal ydelse. Pris.l50,- kr.
Feigao spændingsregulatorer på 1,5 A og 3.A (ill. 9)
hvor der ønskes en separat spændingsforsyning til
modtager og servoer og udgangsspænding på
henholdsvis 5V og 6V Indgangspændingen kan
variere fra 6V til 20V alt efter type. Vægt fra 79 til
9 g. Pris 60,- kr. og 100,- kr.
Thunder Power produkter kan nu leveres fra
dansk forhandler. Ud over deres Lipo-batterier har
de en lader for op til 10 LiPo celler, med tilhørende
balancer. Lader og balancer kan kobles sammen
via det medfølgende datakabel for visning af
spænding for de enkelte celler, ubalance mellem
cellerne, med mere. Pris for TP1010C lader (ill. 10)
1.200,- kr. Pris for TP210V balanccr (ill. 11) 600,- kr
famara X-Peak 220 (ill. 12) er magen til clen l,el-
kendte X-peak 3 Plus, hvor der er indbygget en
strømforsyning, så den kan tilsluttes bade 12 Volt
og 220 volt. Kan lade og aflade fra 1 til 5 Lipo cel-
ler med op til 5 Ampere, samt \iCd, Nil\{h og bly
batterier. Virkelig en optimal lader til alle former
for modelflyrning. Prjs 7it),- kr.

Spektrum DX6 (ill. 1 3) er et helt nyt 6-kanals fjern-
styringsanlæg som sender på 2,.1 GHz, og har en
massc fordele frem for de r.elkendtc 35 MHz an-
læ9. Der er sålede's ikke kn'stal i hverken sender
eller modtager. Når senderen tændes finder den 2
ledige kanaler ud af de 80 kanaler der findes på
frekvensbåndet. Da modtageren er kodet til kun at
fnngere med ens egerl sender, vil den arbejde på

2
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sarnme 2 frekvenser -sorn -*cnclcrcn har valgt. Modtageren er en dobbelt
modtager på kun / rr:m nrcd 2 antenner på kun 9cm længde. Det vil give
en masse fordele ve d jncicn.lors flyuring, skrær-rtflyvning e.tc. hvor mange

modeller er i lutten ;.; :an1me tid, her vil rnan nu knnne rurdgå at skulle
vente med at lh r e hr ii ens frekvens er optaget. Anlægget kommer med
sender med grnopl,rclc.ligt NiMh batteri, modtager og.1 scn oer på 7,5 gram.
Der er m.rs.cr :f L.ro*rammeringsmulighedcr for både flv oe lrelikoptere, og

senderen k:n ni.ke op til 10 forskellige rnodeller. Pris 1.795,- kr.

Yderlig.'rt .r!.ivsninger on ovenstående prodlkter kan findes pa

rsrvrv.rc-netbutik-dk .

\u hr,clr indendørssæssonen er i fuld gang kan Electric Flight Equipment præsentere

en række nye modeller.

Pipe fra Freeair (ill.14) er en ny konstruktion fra teamet omkring dct tjekkiske firma
Freeair.

Kroppcn er ;rf EPP plade som forstærkes me'd 2 rørhaivdcle or: knlstænger. Vinger, høj-

deror og sidcror er udskårct af dcpron. Der medfølger fittings i begrænset ornfang
Samt byggevelledning på engelsk med masser af illustr.rtioneL
Flyveklar viægt fra 1'10g.

Som motor anbefalcs en Freeair -10W/2, POT 30 eller AXI
2203 / 16 alle pA 2 stk. 300/360 MAh LiPo celler Pris for modcl
395,- kr
Micro pylon racer (ill. 15) fra Freeair er cn hurtig indendørs-
modcl helt i EPP Der medfølger fittings i begrænset omfang
samt byggeve'jledning på engelsk rned flere illustrationer. NIed

cn spændevidde pii 52 crn og en flyveklar r,ægt fra 105-125g er

der domt in door pylon racc. Som motor arbefales Freeair

40W/2 samt 2 stk. 300/360 MAh LiPo celler. Pris for model
295,- kr.

|erry (ill 16) er en in-door/out-door flyvende vinge i EPP med

en spændvidde 55 cm. Og en flyveklar r'ægt fra 105-135g er du sikret
en bådc velflyvende og også meget manør'redygtig rnodel. Der nreclfol-

ger fittings i begrænset omfang samt byggevejledning på engelsk mcci

flere illustrationer Som motor anbefale's freeair fOW/2 samt 2 stk.

300/360 MAh LiPo celler. Pris for nrodel 195,- kr.

En r,æsentlig forbedring på alle Freeair modeller er at de nu leveres flot
færdigmalet sonr "CNC paintcd ". Dette gælder også de populære Mi-
croblade og Blade.

Fra Flyware der nok mest er kendt for deres fine børsteløse mo-

torer kclmmcr følgende nye modeller:
Virus XL (ill. 17) son er en "Shock flycr" helt i clepron med en
spændvidde på 80 cm. Og en flyveklar r-ægt på bare 150 gram. Der

medfølger alle depron dele samt fittings i begr;ænset omfang desu-

dcn bvggevejledning på engelsk. Som motor anbefales Microrex
220 / 6-2000 samt 2 stk. 300/360 MAh LiPo celler. Pris for model 295,- kr
Virus SX (udsee'nde som Vims XL) er eu mindrc version og særdeles velegnet hr-is du
drømmer om en in-door 3D model under 100 g. Spændevidden er nede på 65 cm. Her an-
befales Microrex 220/3-3200 samt 2 stk. 300/360 \4Ah LiPo celler. Pris for model 265,- kr
Snap SX (ill. 18) er en lille flyvende vinge af depror. Mcd en spændvidde på 60 cm. Og
en flyr-eklar vægt fra 75 g. er der tale om en meget let model til in-
door. Microrex 220l3-3200 sanrt 2 stk. 300/360 MAh LiPo celler an-
befales ligeledes til denne model. Pris for model 175,- kr
Som ny darrsk distributør for AXI børstelØse motorer er vi stolte af
at kunne præsenterc dcres nyeste micromotorer på 78.5g2203 / 16

o92203/52 (ill. 8) er videreudviklinger af den meget populære

22tl-ll54 motor.

221)3 / 16 (1720 o/min pr volt) anbefales til in door 3D modeller
nicd cn max flyvevægt på 1609 hvor max ydelse ønskes (rnax 8,5A i

lLr.ckuneler).
llLrl il ( 1525 o/min pr volt) anbefales til modeller med en max

ih i ri,-.:i pr i-l0g hr.or der ønskes god vdelse, men også længere

ilri.riri r-.. cn opladning (max ZA i 20 sekunder).

Begge mo:.rrcr er forsynet med en kulfiberpropelleraksel på ø3

mm, inteii.icr rrrop saver samt 3 punkts bagmontering. Pris 450,-

kr
Jeti har iancerci cn nv scric ECC) regulatorer (ill. 19) til børsteløse
motorer og derr llA r ersion er særdcles velegnet tii irrdendorsmr>
deller Den rnaler 32r2316 mm og vejer 10g. Regulatoren har auto-

matisk timing og brenlse s.rmi batteritype (lipo / nirx) indstilles
meget enkelt med en jumper Pris 250,- kr
Ovennævnte forhandles i Dannark af Electric Flight Equipment.
For yderligcrc info henvises til rvn'rr,.el-flydk

,g
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I:ite r bric j;ug lorcl.rg tnor'!.t'n \ ii nrcllct .rt

n. :1.rii51.. Lredorlnreisc og 2 fl\'\ erLr;iclcr'

Ior.rl;rg. I odtr;eknir-,gen h.-r\,clc givct st.rr-

tr.r:kkcfolscr'l, dct r ar \/igip Kjæi tlcr st.rr-

tccle i Klr-rbsk.rl.r'lil.rssen. Dct r ar r inclstii-
lr', >.r rlt't'lrlt'r r i>l llttL ilr r rtirt,j ii,t :L.ti'tr'tt.

Ircliet l.r niL.set tæt citel t1e forste ii.rncle4

dog ic*ncclc dct til at r indr'rcr.r sl<trllc iin-
clcs rlr:licm l .rrs ot Jarr. hn cle fckt se r\ o pcr

I.rns \1'.rstang .rlgjorcle rlaskc rlrrellen, i

J.rrs 3. ilvvnini; si igtccle cler erc untlcr-

stcisscr-\ o, hvilkct pin'ir-kcclc 11,11:5 flr"r -

nins, oq. lanclingclr blcv sch f rrlg,clir; il<J<c s-r

relllkket sor-rr c'lcm hair ellcr-- lr.rr<-ic rist.
llcnlik Sonrnrcr; ir.ri clc rrga. ai'bcjclc, iki<c

haft den iid til .ri aiplor c sin Cors.rir; so:r-r

lran lr.rvclc onskr:t sig. Dcrr sntlci lrar-n i dcn
iorsic stalt, r'ec1 .rt blivc ioi ticlligt airbolttc.

lJeidigvis nrccl bcgr'ærrset skacie ;r.r ving-

l)cr var'? n\'e nrcd i kltrbsk.ria, Pe tcr' []r.r]cr'-

hohrr og Stcn li.rsnu-.-"en. Iicr:gc r'istc finc

Sicle I,i rrr rr.lr 1 Ir rlrlr i ciir,r nriclcl.i*! solL,n. I frirlttf: ! rr irr \lfrl,rr
Ir phrLrn, IJjrritc I'tJer.e'r

Kirr llrolrolrr. \fJcrsl: l)l l li.iPitl, ()lr'lr,r'rn

i.. ..

l.:

,{- :

:l

Skal a-DM 2006
ll rclll'l<kct Skala-D\'I nrr.:cl icS cltrlt.rgc'rc

fordcli p.r 3 l<l.rsscl i L.cr-1'c1<t llr,r cr c1r.

Dct cr noslcorc'icrrc iol cn r"igtig tlcjiie
n'eekend p.r l(l:1( iloitc flr,r cplacls nrccl

nrasser .rf goci -*k.r1.rii,,'rling.
De fleste ankom fi'eclag siclst pa dagcn, og

fik s1ac.t lejl og sarnlct cltrcs flr'. \/i r'.rl ct p.ir'

stl'kl<cr; del toq en testilvvnir-rg, det er altid
rart licc ai "m.e i kc" banen incien clct for.rl-
vol g.rr los.

r: St.rti,ik 1.r1 11111111111'1sr,.rl i I,rir l<L,r

t+



fl1'111i1191.11', ()11 icg er sil<l<cl pa .ri dc stillcr'
()l-) til ntuslc (u'. Selr, havclc jcg i.rge t cn l\r irr

\1lt-t,rt: nrt'rl. Dt'l t't trtii li'r'lr'1r)nr()ir, i -

c1e !h, jcg r.r'ikkc Lldcn ncr\ cr i fot':1.".;.r''-

tlc, t.nctr I'lvct og især nrot()l e r-ne gik :() rr r .i.
skr-rllc. lcg har st..rclig tilgodc (heltii;i'-r.ri
1.r t-uotot'slop ]rc) den onc. [)c]r iiri .1. ' .rci-

fordring. Llrik cieltog; nreii .,- :r,ic.cr'

Jnt.rgnr.rnn, nrclr \'(lf iklic h.:: :.- >..-.i lr r()nr

ri trtt'lt.trrt'Llt.tttt.llll.'r'' r' .'.(lrr,rS-
clclratr: "r\tlr.rnikkcr rl' :: i r rrfr i to klas-

scrl"ncrc, clcl r'.rl ia,r'.,. -- . .-.r:<iite tJ1 r cstil
cfter hr cl ilr r ri,r j '

I popr-tiær':ir,r!.-.-...-.>-rr r eI clcr ogsa txt
lrrb, og ,rllr, r r:i. ir,r. llr r ltiltg. Hcr \'(rr clcr

ondlru r'i ir''.lc: -:c'j, ricr ikkc villc sottt Pilo-
tc:r, l-. '. .rr!lafstL'l Pa Irttckcrcu lltistt'rlt:
lf\ r, t)- tlr: r. .rr ikke tt'pcn, clel trlttonr,rtisk
l<1.r;-.p.r'irtl. Sa lran fik cn liclt hard i.rnding,

skrtlclnc r'.rr clog ikkc strl'r'c cnd h.rlr \'.rr
klar iil n.r'stc nurcic. I)ct blcv Leif dcr tog

pokalcn nrctl hjcr-r-r mctl ,Jotle st.rti-skc poir-rt

og -st.llril 1'lvr tring.
I F-iC klasscn val dcr -[ rleit.rscrc. l]lcn'r-

n-ring lravtlt'l-.rct lar e i sin \cupor'l 21, sonr

vi ,.ar i popr-tl.uklas-ccn sitlstc .l; f.r-'nlig,

med nrangc fine dehrljt,r'. I I.rn r'.rl opPc

inrod en ganrnrel kcnding, I)olrl \liinsbe ls,
lrirvdc stoi,ct sin samle I'}its Speci.rl af, clcn

rl.r nrintlsl r'.r're 15.rf i-]nnmrL.l. Der r.-r'og-

-ca 2 il c, Olr: stillcde op nrccl cn DII liaPid
og Bj.r'ne nrccl cr.r Ilarll<cr' I'phoon. l)c
sitlstc 2 \'tn' str rl),e', .lt dc l<r'rap \'.l" provc-
flojct, clclliri'blcv dci klrn til cn f'lvr crr.rntlc

ril lrr,'t, rt,'l,liqr;- u(l|n 1()g(rr i{)nr li,r'

lrlreld cllcl skarlcr', Irlcnrnrings th'r ningcr'
L.lcr bctilc i'rinde fol lrrntlc, det g.rr, han-r

!'rr. sikkcr iorsteplads.
Llrticr' lrclc st.r:r'nct har rlc f olecn I lolsoe

r),: l..ir- i'rr 1rj;r-.1pct'e. stvr pa clct helc, sr:lr

i uj '.: ,r.-.r.i.' tlc undcr l<ontrol. \/i fik l<Lrn

l',tJl -rr ;,:r.g." llrrclag altcr.t ctg s()|tlag i

uriclti,r,:-r..' i ; r.'rr.

Da dcr L.l. r Ljr : :.'--.,-re I rrtl sond.rg e ftcr-
middag, \.ri tiir .,'ri.-i .r rrr'ænrier'. Fn lirr
bedste iit i rtir-. , ,,: : r llotlr.ste morlcl.
Vitrclernc blcr iril.jr: r'i!'r- .ristcnlring
blanclt cl el t.r gclr-rc.

Bcciste ilYi nine gik ti1 l.r:: .i-r r.::.r,,irr nrctl

sin \,1r.rstang, or; llottcstc nrL,"r. -. - r i 'i,rl-
nrings \ctrLrolt ?{.

.\lle cicllaqcrc var n-rcgct tililr.is. ,r..1

str\ n.'l trg clc t'ncget talnrocligc clr,iir,r'-,. .

ls;t'r- fli \ !'rl()nllrcr-lrc h.rr clc ct prar i. r':.
\ .rgtcr-.

Jeg lralrrr;,ri sicnne artikcl l<.rn r'ærc n-rcd til
.rt inspilclc ilrrc pikrtel til at nrøde olr næ5-

tc.r4 r-nccl opclelinq i rJc 3 klasscr', er dcr og-

s.r cn dcr p.rsscr ti1 clit sl(rl.ri'l\r
Kim Br-ohr>lu-r

Resultat for Skala DM 2006

Kr rbska a

Lars Thorrsen

Jan Rlrndstrom
Krm Broholm

Ulrik L-rltzen

Peter Bejerholm

Viggo K1ær

Steen Fasmussen
Hen[ik Sommer

Populærskala
Lelf Poulsen
Blarne Pedersen
Ulr k Lutzen
Ole Jensen

=4C
FLemm ng Jensen
PoLrl [./]unsberg
Blarne Pedersen
Ole Jensen

Siai SK fLvvn ng 2. llyvn nc 3 f yvning total pornt placerLng

975 1113 1203 1158 1

1 01 1 1107 1 f .iC 1 123.5 2

993 1059 1128 1093.5 3

867 I 008 1 C.i.i 1026 4

1 002 1044 1 008 1 026 4

918 1008 996 1002 5

504 717 1 068 692.5 6

00007

fLyvnlng 2. ilyvning 3. flyvning total point placclrig
1207 1417 1 506 I 791.5 1

1327 1429 1558 1697.5 2

1327 1279 1452 1692,5 3

1229 1 307 1 330 1 61 5.5 4

Statisk

Stat sk 1. f lyvning 2. f lyvn ng 3. f Lyvn ng tolal point p acerrr.lg

1 600 1 496 1 595 1 651 3223 1

1 s43 s 670 1 390 1 4s9 2968 2

1636 1402 0 0 2337 3

1 594 356 0 0 1772 4
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Koncentr.riionerr h scr rrcl ,rf pilotcr, hjæ1pere og dommer (foto: Jørgen Vendorf)

Så er det uofficielle DM i de to uhøjtidelige
skræntdiscipliner afholdt for 6. gang.

Skulle der være nogle der ikke ved hvad
det går ud på, er det kort sagt ræs, hvor det
i heat med 4 piloter gælder om hurtigst at

flyve en ca. 50 m lange bane igennem 20

gange, og kampflp,rring hvor det gælder
om at ramme en af modstandeme så

mange gange som muligt i løbet af 10 mi-
nutter. Begge konkurrencer flyves i op-
vinden foran en skrænt med svævemodel-

L.rsse Vingtoft og Jørgen Nederland (foto: pnm)

ler mellem 110 og 130 cm der vejer under
700 g og er lavet af blødt skum.

Alle deltagere fløj i år mindst 4 heat pylon
med 4 modeller i luften og 2 omgange
combat med 7 modeller i luften. De hur-
tigste pylonpiloter gik videre til semifina-
ler og evt. finale. De bedste combatpiloter
gikdirekte i finalen, de 7næstbedste kæm-
pede i et opsamlingsheat om de sidste 3 fi-
nalepladser.

Det kræver stor hjælpsomhed hos alle at
atuikle alle disse flpminger - og også lidt
omtanke, så piloter med samme frekvens
ikke bliver sat i samme heat. Da flere og
flere flyver med slmtese i sender og mod-
tagere og mange har ekstra krystaller med,
bliver det sidste nemmere og nemmere. I
tilfælde af uundgåelige frekvenssammen-
fald lånte piloteme simpelthen en model
af en konkurrent - se det er god sports-
manship!

Keld Hansen og Martin Møller (foto: pnm)
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Modellerne flyver txl. :.i :i:i\ocrl lor sammenstød

er stor. Men dc k,rn :.:r. .r.i ioro: Torgen Vendorf)

Vilden atgjorde at konkurrencen i år
vendte tilbage til Stevns Klint ved Rødvig.
Det var fbrste gang undertegnede fløj der,

men trods den nærmest lodrette klint, var
der fine forhold at flyve under. Der var fint
loft, og bag trampestien (der går hele vejen
langs klinten) lå en stor græsmark. Ned-
skudte modeller kulne enten fiskes op fra
toppen af klinten eller nås fra bunden med
de medbragte 6 m lange teleskopstænger.

Der var en del trafik på vandrestien, men
når folk gik forbi holdt vi lidt pauser i
kampene. Mange af de forbipasserende

stoppede op, kiggede på løjerne og fik en

snak med de piloter der ikke var i aktivitet.

Jeg hørte kun positive kommentarer - fx
sagde en dame i bedstemor-alderen (Hov
hor'! Siger redaktøren, der er blever mor-
mor i sommer - og hvad er så det?) at det
da så rigtig sjovt ud - og alt i alt fik vi vist
gjort god reklame for modelfly'vning.

Dagen forløb uden større uheld end en

knækket antenne og en enkelt pilot sendt
til tælling af en model lige på kæben. Pilo-
ten var -ig, og jeg er glad for at vi hårdt
håndhæver regleme om at modellerne ik-
ke må veje mere end 700 g og skal være la-
vet af blødt skum med hårde ting gemt
godt r'æk. Ballast klistret fast udr.endigt på
modelleme er heller ikke tilladt. Et par
modeller landede i vandet. Den ene så ud
som om den blev sendt ud or.er kanten
med slukket modtager eller tom akku.
Men sklnder man sig at få modtageren
lagt i t-erskvand, og efterfølgende skyller
den under rindende vand og tørrer den på
en varm radiator når man kommer hjem,
erder en god chance for at den klarer tu-

Flyvningeme kom traditionen tro lidt sent
i gang, men mens arrangoreme planlagde
heatene, var der tid til trimning og lræ-

ning, så der var vist ingen der var utilfred-
se med at vi ventede på de sidste. Som

skrevet var der 4 piloter i hvert heat, med

der var også 4 omgangstællere/hjælpere,
4 flagmænd, en starter/svingdommer og

en sekret€er til indskrivning af resultater,

så det kraever at alle er lidt oppe på dup-
peme for at få afuiklet heatene. Selvfølge-

lig er det piloteme der har det største

"adrenalinsus" med kilden i maven, høj

puls og let rystende hænder. Men også

hjælpeme på holdet går til den. I pilotfeltet
gives taktiske råd med lat'stemme, så kon-
kurrenteme ikke hører det. Omgangstalle-
rre skal delimod råbes så højt at alle kan
hore dem, og piloten skal har.e et klem på

skulderen eller en skarp r-endekorrurlan-
do, når flagmanden vinker. Og falder en

model ned på toppen af klinten, farer om-
gangstæller eller flagmand af sted for at få

den i luften i en fart. Vi havde aftalt at ned-
styrtede modeller på eller under selve

klinten af sikkerhedshensl'n ikke måtte
hentes før efter heatet.

I hvert løb får vinderen 4 point, nr. 2 får 3
point osv. Gennemfører en eller flere pilo-
ter ikke hele heatet, er det den pilot med
flest omgange der bliver højst placeret. I
mange af heatene gennemførte de fleste

piloter dog, også selv om der var en del
sammenstød i luften, når de ivrige piloter
styrede deres modeller ind i de bedste løft
lige foran klinten.

Efter 16 heat og lidt udregninger - det var
kun de 3 bedste flyvninger der talte - var 8
piloter klar til semifinaler. Piloteme blev
seedet, så de bedste ikke fløj i samme se-

rnifinale. Efter to intense semifinaler stod 4

piloter klar til finalen. Kim Forsingdal og
Martin Møller kæmpede længe en tæt

kamp, mens Keld Hansen omgang efter
omgang trak fra dem og blev dansk mes-

ter. Kirn vandt kampen om andenpladsen,

og sidste års danske mester måtte tage til
takke med at blive nr. 3.

Efter en kort pause gik vi gang med de fi-
re indledende combahmder på hver 10

minutter. Hver pilot har også her en hjæl-
per, der tælier point og hjælper med hent-
ning af en evt. nedstyrtet model. Point gi-
ves når piloten med et rul eller et loop be-

viser at han har kontrol over modellen ef-

ter at have ramt en modstander. Falder
modstanderen ned gives 2 point. Når
heatet er ovre får vinderen 7 point, num-
mer to får 6 point osr'.

I combat var der ingen semifinale men et

enkelt opsamlingsheat, så efter fem heat
stod 7 piloter klar dagens sidste kamp. Jeg
har.de ki.alificeret mig til finalen, men da
jeg ikke scorede et eneste point i de første

minutter kunne jeg bare høre hvordan de

andre piloters hjælpere med klar røst an-

noncerede dån ene træffer efter den an-

den. Da tiden var gået havde Keld Hansen
og Kim Forsingdal begge scoret 72 ttæffe-
re, men stævnets yngste deltager Emil
Bentsen havde 11. Det gav en omflyvning
mellem Keld og Kim. Et offerfly blev sendt
op, og vinderen af DM i Combat blev den
pilot der først scorede 3 træffere på ofret.

Resutatet blev at Kim Forsingdal blev
mester foran Keld Hansen og Emil Bent-

sen.

Efter konkurrenceme blev der igen hygge-
fløjet, men de fleste var vist ved at være

mætte af flW.irg og frisk luft, og lang-
somt begyndte folk at sive hjemad. Fra

undertegnede skal hermed lyde en stor tak
til deltagere og medarrangør Kim forsing-
dal for endmr en herlig flyvedag.

Poul Møller

PS På indbydelsestråden på vwvw.rc-unio-
nen.dk kan findes flere billeder

Svingdommeme har ct vigtigt job (foto: ptrrr)
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Skiern Enge, lørdag den 16. og søndag den 17. september

Om det var den globale opvarmning, der

stak sit grimme hovede frem, eller om det

bare var godt, gammeldags held, der gior-

de, at vejret til årets fritflyvnings-DM blev

mere end nogenlunde godt, skal jeg ikke si-

ge.

Men det er et faktum, at det blev rigtig

godt flyvevejr søndag morgen.

Om lørdagen havde de rekordmange del-
tagere samlet sig på de vidtstrakte enge li-
ge nord for Skjem Ås udiøb i Vesterhar,et.

Og mange stod og skuttede sig i den 6-8

m/sek. kraftige vind, der fejede ild over
området fra ost.

At det var østenvind fik flere af de sted-

kendte til at mene, at vinden muligvis ville
lægge sig mod aften - mens andre var min-
dre optimistiske.
Konkurrenceleder Henning Nyhegn skar
igennem diskussioneme og fastlagde DMs
første periode til søndag morgen kl. 8.00.

Dermed havde de ca. 30 deltagere og led-
sagere "fri", indtil det fælles aftensmåltid
skulle indtages på vandrerhjemmet, hvor
vores kolleger fra Dansk Modelflyve Vete-

ranklub havde indlogeret sig.

Nogle af os benyttede tiden til et besøg på

Dansk Veteranflysamling ved Staturing
flyveplads. Det var en oplevelse at se den
meget omlattende samling, der har til huse

i det nvligt udi'idede museum. S;-net af en

række af museets ældre t11'gar- adskillige
af os anledning til at sende venlige tanker
til Amagerskolen i Skjem, hvor vore egne

modeller stod klar til næste dags flyvning-
er.

Deiligt flyvevejr søndag

Søndag morgen havde vinden lagt sig til
stilfærdige 3-4 m/sek. Og kun et tpdt sky-
lag beskyttede os i perioder fra solens ful-
de kraft. Det var kort sagt ideelt flyvevejr.
Der er masser af plads på Skjem Enge, men
alligevel besluttede konkurrencelederen at

reducere max-tiden til 150 sekunder i F1A
og F1B. Dette blev gjort ud fra en betragt-
ning om, at en kraftig termikboble ville
kunne få modelleme så højt op, at de kun-
ne risikere at \'ære så længe om at komme
ned, at de ville lande i Vesterhavet.

Denne beslutning blev bakket op af alle -

ligesombeslutningen om at lægge ud med
to konkurrencestarter mellem 8.00 og

10.00.

Karsten Kongstad er ved at gøre kjar til endnu en start r,ed DM
Foto: Per Grumret

Karsten Kongstad er ved at gøre klar til cndnu en start ved DM.
Foto: Per Grumet
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F I A-konkurrencen

Enkelte af deltageme - fx undertegnede -
havde behov for en enkelt trimstart eller to
før de egentlige konkurrencestarter. Og det
skulle vise sig at blive de mest dramatiske
starter i dagens løb.

I min første trimstart ødelagde jeg det, jeg

troede var min bedste model - det var så

beskedent et havari som en brækket line,
der ikke lod sig udskiJte på pladsen. Næs-

te trimstart kostede min formodede næst-

bedste model livet - vingen lcrækkede i
højstarten. Så jeg sprang trimstarten for
min tredie og sidste F1A-model over og gik
direkte til konkurrencestarten.
Det gik over al forventning forstået på den
måde, at modellen overlevede såvel start
som landing uden yderligere skrammer.
Tiden blev ikke alr-erden, men man kan jo

ikke få alt!

Andre havde færre problemer - der blev
noteret ialt otte maxer af 15 mulige i F1A.

Og det kunne let være blevet til endnu fle-
re!

Lars Buch Jensen lavede en glimrende før-
ste start, der i nogle sekunder så særdeles

lovende ud - lige indtil termikbremsen gik!
Modellen havde så stor højde, at den først
nåede jorden efter 22 sekunder i luften - så

hgen omstart til Lars, som tilsyneladende
havde sat DT-armen i en forkert rille i ti-
meren.

Tilsyneladende ... for da Lars gentog be-

driften i sin fjerde start, stod det klart, at
fejlen måtte ligge et andet sted. Det viste

Modclflpenyt 62006

sig, at DT-armen havde bøjet sig præcis så

meget, at den kunne skøjte hen over riller-
ne i timerskiven med ubehagelige følger

for flyvetiden.
Den slags fejl skete ikke for Bo Nyhegn. Til
gengæld fandt han på andre ting - 6n mo-
del knækkede bagkroppen, da den banke-

de i jorden under hojstarten - en anden var
en tur i kanalen - så efter de første starter
stod Bo tilbage med en ret gammel model,

som han ikke var helt tryg ved at flyve
med.
Efter fire perioder havde Bo dog stadig
fuld tid, og Leif Nielsen havde kun drop-
pet 9 sekunder. Lige bag Leif pustede over
halvdelen af deltageme i F1A topfolkene i
nakken. Det er netop en af konsekvenseme
ved at flyve med reduceret max, at et drop
ikke virker helt så voldsomt på det samle-

de resultat.
I femte start gik det galt for Bo - en kikset
termiksøgning gav kun 101 sekunder -
hvorved både Leif og Steffen kunne kom-
me over ham.
Men selvom Leifs start var bedre end Bos,

så var hans 102 sekunder ikke nok til at
komme forrest. Og Steffen lavede sin dår-
ligste start overhovedet - kun 81 sekunder
efter udløsning i, hvad jeg så som en god

termikboble (jeg havde faktisk selv udløst i
sarune luft i sikker forvisning om kraftig
termik - menmin model væltede ned på et
lilleminut).
Med maxer rykkede Karsten og Thomas

op på tredie- og lerdepladsen og kunne

Steffen fensen gjorde en energisk indsats til DM,
men nåede ikke helt frem i toppen.
Foto: Per Grumet

dermed sanunen med læif på andenplad-

sen sætte Bo under et voldsomt psykisk
pres.

Og Bo stillede pænt op til presset. Han rul-
lede ud for at være parat, når vejret var til
det. Men det trak ud ...

Så Leif rullede også ud for at lægge maksi-

malt pres på Bo. Leif fik hurtigt sin model i
luften - så langtvæk, atBo ikke kunne snyl-
te - men tilsy.neladende fik Leif lagt presset

på sig selv. Da han lagde an til en voldsom
bunt, kom modellen skævt afsted, så den
ikke vandt hbjde på selve udløsningen -
men til gengæld tabte adskillige meter, da
bunt-mekanismen troede, den skulle læg-

ge modellen vandret efter et kraftigt stig.

Det kostede - og Leif måtte konstatere, at
hans 61 sekunder ikke rakte til en toppla-
cering.

Også Karsten kunne lægge pres - men og-

så han måtte ned inden de forjættede 150

sekun-der var nået. Og Bo fik efterhånden

samlet mod til en afsluttende, sikker ter-
mikflyvning, der fuldt fortjent gav ham
førstepladsen.

Mest dramatisk afsluttede Thomas Røj-

gaard, der med en max kr.rnne nå anden-

pladsen kun 5 sekunder efter Bo. Men hel-

det var ikke med Thomas, som efter to
startforsøg måtte skrive en lille, sort cirkel
på resultattavlen.
Da alt var talt sammen viste det sig, at Tom

Oxager havde fløjet sig ind på tredieplad-

sen på trods af et par smuttere undervejs.

Nårhan stort setaltid ender i toppen, skyl-
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Tom Oxager havde en landing i en afuandingkanal
- heldigvis uden at modellen tog skade.

Foto: Per Grunnet

des det hverken et hemmeligt våben eller
held. Tom er velforberedt - hans model er
veltrimmet - han flyver med overblik, og
han kender sine styrker ogbegrænsninger.
Ikke mindst overblikket er årsag til, athans
eventuelle drop normalt er beskedne.
F1A-klassen var en fomøjelse - også når
man kigger lidt ned ad lister; hvor man
støder på nye navrre som Hans Jørgen ]ul
Larsen, Søren Laursen og Iacob Vester-

gaard. Tre guttet som gjorde det flot i be-

tragtning af, at det er deres første DM.
Hans Jørgen og Søren flq godt og stabilt i
alle starter, mens Jacob måtte standse akti-
viteteme efter tredie periode.

FIH

Søren Laursen gjorde sig også gældende i
A1-klassen (som man skal vænne sig til at
kalde F1H) med fem flotte starter - og et
nul i sidste start. Havde der stået et et- og
et to'tal foran nullet, var Sørenblevet num-
mer to i klassen.

Den ære tilfaldt i stedet undertegrrede -
som fik tid i alle periodeq, omend ikke
mindst tredie start var megetbeskeden. Og
da der ikke tildeles points for kunstflyv-
ning under højstarten, måtte jeg se mig
klart distanceret af den velflyvende Peter

Thulesen" der havde betydeligt mere styr
over sageme.

Nummer fire blev Jesper Milver Nielsery
som gav op efter tredie start - efter et flot,
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indleden-de max. og et par hæderlige star-
ter.

FIB

En ganske kedsommelig affære - i hvert
fald set fra svævemodellemes ende af
startlinien.
De tre deltagere - som alle er velkendte an-

sigter - fløj rnax med bedøvende regel-

mæssig-hed.

Eneste oplivende moment var, at det lyk-
kedes jens B. Kristensen at få modellen ned
på 30 sekunder i anden periode. Enbedrift,
som jeg ikke kan rapportere yderligere om

- men som betød, at det kun var Kristian
Andersen og Bjame Jørgensen der måtte
dele førstepladsen.

Lrgen af de herrerhavde mod på en afslut-
tende fly-off-start - blandt andet fordi de

sandsyn-ligvis begge ville flyve max og
dermed skulle fortsætte, mens modeller-
nes landingssted rykkede tættere og tætte-

re på Vesterhavet.

De øvrige klasser

Frank Dahlin var eneste deltager i F1G,

hvor han fløj tre maxer og 114 sek. Så blev
det åbenbart for trivielt, og han indstillede
flyvningen.
Der var mere kamp i chuckklassery hvor
Hans Jørgen Jul Larsen lavede en impone-
rende serie - og sluttede af med konkur-
rencens eneste max til en sikker førsteplads

foran en ligeledes velflyvende PoulAnder-
sen.

Peter Thulesen havde ikke held med at få
sin model over 30 sekunder, så han måtte
nøjes med trediepladsen foran Lauritz An-
dersen, som kun fløj tre starter.

Peter Buchwald havde styr på sin kata-

pulhrrodel, der i alle undtagen sidste start
distancere-de sig fra Poul Buchlensens dit-
to.

En prægtig konkurrence

Der er konkurrencer, hvor man er glad, når
de er overstået. Fx når det blæser, er koldt,
vådt - eller alting går i stykker om øreme
på en.

Så er der konkurrenceq, som m€u:r ønsker
bare kunne blive ved. Hvor vejt, modeller
og stem-ning er i top, og hvor man dybt i
sin sjæl forstår, hvorfor man i sin - for rig-
tig manges vedkommende - høje alder sta-

dig slmes det er herligt at forsøge at finde
termik til endnu en maxflyvning.
Årets DM var for alle - tror jeg - en kon-
kurrence i den sidste kategori. Vejret var
drilsk, men det var bestemt ikke svært at
flyve. Termikken var lunefirld - men dog
blev der fløjet adskillige maxer i alle perio-
der. Det var også vidunderligt at opleve ca.

25 deltagere til et DM. Plus vore kolleger
med veteranmodelleme.
Og ikke mindsl Miraklet indtraf - blandt
deltageme kunne mantælle sigfrem til ad-

skillige, primært juniorer, der var ganske

nye på konkurrencescenen! Hurra for dem

- måske er rygteme om fritflyvningens
snarlige død stærkt overdrevne.

Referat Per Grunnet
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F1A
1 Bo Nyhegn
2 Karsten Kongstad
3 TomOxager
4 Leif Nielsen
5 Peter Buchwald
6 Steffen Jensen
7 ]ens PeterJensen
8 Thomas Røjgaard
9 Per Grulnet
10 Hans JørgenJullarsen
11 Lars BuchJensen
13 Søren Laursen
12 Steen Agner
14 Jacob Vestergaard
15 Hugo Ernst

F1H
1 Peter Thulesen
2 Per Grunnet
3 Søren Laursen
s1 Peter Thulesen
2 Per Grunnet
3 Søren Laursen
4 Jesper Milver Nielsen

FlB
1 Kristian Andersen
1 Bjarne ]ørgensen
3 jens B. Kristensen

F1G
1 Frank Dahlin

Chuck
L Hans Jørgen
2 Poul Andersen
3 Peter Thulesen
4 Lauritz Andersen

Kat.
1 Peter Buchwald
2 Poul BuchJensen

150 150
150 150
724 150
1,43 150
150 87
150 117
740 150
150 150
93 92
r09 67
22 145
71 88
150 150
84 63
150 0

120 73
98 -120

68 100
1,20 73
98 L20
68 100
720 71.

150 150
150 150
150 30

150 150
150 97
150 99
748 150
6L 150
150 150
100 150
96 150
150 150
118 9r
150 34
82 118
50 95
560
00

92 98
32 74
67 704
92 98
32 74
67 104
560

150 150
150 150
150 150

101 150
150 I37
150 150
1,02 67
150 150
81 99
1t2 89
150 0
59 150
1,04 107
150 97
96 54
o44
00
00

1,20 115
720 120
110 0
'1,20 115
1.20 1,20

110 0
00

150 150
150 L50
150 150

43
45

720

43
28
19
0

50
23

II4 r20

41
34

851
834
823
754
748
747
747
696
694
596
592
439
489
203
150

618
564
449
618
564
449
247

900
900
780

474

236
1,87

T2T
48

282
207

'1.20

26
17
25
11

36 60
54 16
26 30
160

34 37
32 40
2t0
o21

52
J/

40
20

56
48
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for fritflyvende oldtimer-rnodeller

I lighed med sidste år skulle DM for med-
lemmeme af Dansk Veteran Modelflyve-
klub og Fritflyrmingsunionen afholdes i
skøn samdrægtighed den 16. og 17. sep-
tember på Skjem Enge, stedet vor vi kan se

haren løbe flere dage uden at tabe den af
syne, og det samme gælder næsten også
for vore modeller. De bmger dog ikke ben,
men vinger.
Ankomsten fandt sted på Amagerskolen
ved 13-tiden Lørdag. Vejret I'ar både solrigt
og lunt men der var lige det med vinden,
der teede sig som en uvom unge. Der var
rørende enighed om at forskyde starttids-
punktet til kl. 16.00 i håb om at vinden vil-
le løje lidt af. Indtil da var der lejlighed til
snak om dit og dat. Andre spenderede et

par timer på at besøge veteranflymuseet i
Stauning. Det præsenterer sig rigtig flot ef-
ter den nve store udstillingshal på lige ved
3000 kvadratmeter er etableret. Såfremt
man orker at lbrdvbe sig i de udstillede fly
m.m., kan man fa mange timer til atgå her-
med.
Som bekendt er Veteranf'h,veklubben også
repræsenteret med flere garrle modelfly i
den ene af halleme.
Til fordybelse blev der dog ikke tid, idei vi
iføige aftale skulle mødes kl, 16.00 på det
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forventede startsted. Der var imidlertid
ingen tvivl om, der ikke kunne flyves lør-
dag. Vindstyrken pendlede omkring 8-10

sekundmeter, så vi måtte opgive ævred og
udskyde flywningen til søndag, hvor vind-
styrken ifølge profeteme ville aftage en
kende, men heller ikke mere.

Til gengæld blev der lidt mere tid til at dyr-
ke det sociale samvær på tværs af greenser-

ne, og lørdag aften bød på fælles middag,
hvor snakken gik på livet løs. Efter midda-
gen blev der hygget på forskellig vis, indtil
mister Sandman gjorde sig gældende.

Flyvning om søndagen

Et kig ud af vinduet straks om morgenen
virkede beroligende al den str-rnd at r.inden
var droslet ned i nattens løb, men ville det
mon vare ved? ... Næppe. Det skulle snart
vise sig, idet vi havde briefing på flyweste-

det kl. 9.00 og ved ankomst havde fritfly-
veme allerede ageret en times tid. Under
skyldig hensymtagen til den stadig friske
vind fastsattes linelængden til 50m og

max-tiden til 2 min.
Af otte deltagere kom de syv i aktion, idet
en måtte afstå grundet dårligt knæ. Endr,i-
dere var vore ellers så trofaste to svenske

deltagere forhindret i at deltage. Følgende

syw kom i aktion: Steen Agner, Kristian An-
dersery Poul Christensen, Frede Juhl, Fritz
Neumarn, Hans F. Nielsen og Bent

Schmidt.
Fritz var en af de første til at bringe en mo-
del i luften, og det blev fulgt med spæn-

ding, hvordan hans spinkle Fidusia i kl. ,\1
ville kiare blæsten. Og tak hr. lærer. Den
strøgop, slog en vejrmølle, så Fritz skynd-
somst måtte frigive modellen i langt fra
tophøjde, men den formåede alligevel at

høste 62 point.
Hvem turde foretage neeste start? Jo, Hans
havde modet, men det skyldtes nok hans

41 model Fox, for ræve kan som bekendt
være ganske snu, og den skilte sig fra op-
gaven på fortræffelig vis med et max som
resuitat. Vi andre blev helt misundelige
Men det var altsa trods de herskende vind-
forhold muligt at fa fuld tid.
Undertegnede var usikker på, hvordan
min Pjerri 75 i A1 r'ille opføre sig i blæsten,

men der var kun en vej frem, hvis den skul-
le i luften, og det var at løbe baglæns. Og
ikke engang det hjalp. Den skabte sig rent
ud sagt, så det var en lettelse af få den hæg-

tet af krogen efter et mindre styrtdyk, men
ilø1ktn42 pointhjem til kontoen.
Man kunne blive helt bange for, hvad der
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Hans F. Nielsen og Steen Agner er ved at klargøre
Steens Pjerri til en konkurrencestart ved årets vete-

ramodel DM. Foto: Per Grunnet

ventede de andres modeller, men det skul-
le vise sig, at de fleste af de ældste kon-
struktioner, faktisk var dem, som klarede
sigbedst i detbarske vejr. Som f.eks. Bents

Suomi i kl. 42, deruden at rynke på næsen
klarede at maxe i L. start. Til gengæld måt-
te Poul tage til takke med 60 poin! ligele-
des med en Suomi. Men den blev akklima-
tiseret som dagen gik, og opnåede hen-
holdsvis 78 o9120 point i de resterende to
starter. Læg dertil at Poul først i år har gen-
optaget modelflfzningen, hvorfor det
selvfølgelig tager lidt tid at tilegne sig de

gamle færdigheder igen. Det bliver spæn-
dende at se ham til næste års svenske mes-

terskaber, og sikkert med en nybygget mo-
del fra de gode gamle dage.

Opmunhet af den 1.. gode start gik Bent i
aktion igen, og selv om højstarten forløb ri-
melig, måtte Bent og Suomien se sig til-
fredse med 82 point. Måske fordi den hav-
de en tilbøjelighed til ai flyve
ligeud. Den bryder sig måske ikke om kur-
ver. Den slog sig da også ned et sted ud i
langtbortistand, hvor Bent og frue efter en
times forgæves eftersøgning retumerede
uden model og i lettere nedtryikt sinds-
stemning. Han havde 3 uger før set sin sto-
re Diogenes forsvinde i Sverige og nu Suo-
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Veteranflyveren Frede Juhl i snak med Thomas

Røjgaard ved årets kombinerede DM for fritflyvere
og veteranflyvere. Thomas fik et fornemt resultat

ødelagt af en uheldig sidste start. Foto: Per Grun-
net

mien i tilgift! Det var altså for meget af det
gode eller var det af det dårlige. Men bedst
som Bent havde taget plads i klapsammen-
stolen, for atkomme lidttil hægteme, duk-
kede Thomas Røjgaard (modeme fritfly-
ver) op med Suomien under armen. Den
havde gemt sig på en af skråningeme på en

afuandingskanal, men undgik altså ikke
Røjgaards falkeblik.
Glæden fik atter tag i Bent, og efter en snak
med modellen enedes de om, at de nu alli-
gevel godt kunne få foretaget den 3. start.

Modet og dristigheden gikhånd i hånd, og
modellenmåtte lægge ryg til nokenlufttur
over stubmarken. Men måske var den ble-
vetbetænkelig over al den hurlumhej, den
havde været udsat for, og holdt sig derfor
pænt inden for synsvidde. Men det gav til
gengæld heller ikke så mange point. 70

blev det til. Men Bents humør var i behold,
modellen inden for rækkevidde, og Bent
havde bestemt fået øget kondien efter hans
vandreture i den fjeme omegn. Så han kan
vel egentlig ikke klage over at komme tom-
hændethjem.
Fritz gjorde endnu et forsøg med Fidusia,
men den havde det nok som os andre, den
syntes ikke om den krasse vind. 23point,
mere ville den ikke være med til, og så var

Hms F. Nielsen, som holder Steen Agners Pjerri-

A2-model ved Danmarksmesterskaberne for vete-

ramodeller. Foto: Per Gmet

der jo ikke andet at gæe for Fritz, end at
putte den i mølposen til næste år.

Nu drog Hans atter Fox ud af hulen ogbe-
ordrede den i luften. Den skulle jo nødig få
lus i skindpelsen, ellerhvad det nu var, den
var beklædt med. Det var i al fald ikke af
ny dato. Men hvad betyder det når man
kan kunsten at svæve og blæse på vinden.
Den var dog mere beskeden denne gang
med 88 point.
Efter Fidusia var lagt omhyggeligt i møl-
pose, drog Fritz sin gamle A2'er FN23
frem. Havde den mon ligget i dvale for
Iænge og blevet stiv i kodeme? Den ville i
hvert fald få rystet støvet af sig, når den
skulle tage livtag med blæsten. Men hvor-
for nu denne mistillid. Den var som den
va{, og blæste blæsten midt imod, steg til
vejrs, og se om den gamle svinger ikke
havde bevaret næsen for termik, hvad den

selvfølgelig udnyttede til bringe et max
hjem til sin herre.

Kunne jeg mon også gøre det med rnin
A2'er Ple? Nej, nej! Den skød til vejrs som
en raket og hev i linen, så det snarere ligne-

de tovtrækning end modelflyvning. Og

som om det ikke var nok trak den med et

til venstre eller var det højre ... også lige
meget den skulle af krogen ellers så! Puh
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ha, det lykkedes, men den hakkede slemt i
det hele r.eien ned til moder jord. Og sådan

noget hakkelse rakte ikke til mere end lidt
lommeuld og 42 sek.

Men hvad nu da? En Sherif og hans assis-

tent stillede til start. Linen blev viklct ur-l og

ind og ud 0g ..., nå endelig! Det er ren tak-

tik fra Hanses side. Tro mig. Jeg har oplevet
det utallige gange. Men notlellerr kom da

omsider i luften og rnesh.ede blaesten,

hr.orfor den blev belonrret med 102 point.
Ple måtte holde for igen. Teg kunne mærke
den sitre, men op sktrlle den jo. Og op kom
den med rakctfart, svingende til højre, så til
venstre, ja den var kort sagt ustyrlig. Det
lykkedes tlorls a1t at frigøre den, men i så

lar,hojde, at det kun rakte til 40 sek. Enes-

te trost r'.r4 at den kun lå et par hundrede
meter ude pa marken.
Hans var retlrmeret med Sheril og havde
faktisk trar4t, for der resterede endnu 5

starter for hans r.edkommende.2 med She-

rif og 3 mcd A3'eren Holger Danske, så

hvad var mere naturligt end at få styr på

hjælper, tidtageq, line og model. Og det er

skam ikke altid så lige ti1, men det lykkedes
og Sherif drog ud på sin anden luftvandrig,
og tro rnig om ikke den kom godt fra det og

maxede.

Efter en længere hjemhenhring dukkede
Fritz atter op. Seh, om han så lidt medtaget
ud, syntes det til gengæld ikke at gælde

modellen. Efter at har.e sundet sig lidt blev
de to enige om at tage en tørn mere. Måske
havde modellen alligevel skjult noget for'

Fritz, for da den endelig var kommet i luf-
ten, tabte den tilsyneladende hurtigt pus-
ten og holdt sig kun srrær'ende i kort tid.
Den indkasserede 48 poilt ifølge tidtage-
ren.

Alt i medens dette foregik, kom Steen Ag-
ner for at afvikle sin 1. start A.2 rned sin
Pjerri 69. Har-r flyver jo også moderne, men
blev sat ud af spillet grundet en ødelagt
forkant på haleplanet af sin kulstofmodel.
Ak ja, selv kulstof kan gå ihr. Nu var det
imidlertid en god gammel treemodel, der
steg til r,ejrs, men den udløste desr'ærre ik-

ke pr.r krppen, og det koster, hvorfor han

nr,rtte bode rned 66 point.

Fritz var denne gang hurtigt tilbage med

sin model og efter nogen overvejelse men-

te han, han ligeså godt kunne snuppe den
3. start nu han ailigevel var her. Som sagt så

udført. Det så ganske fomuftigt ud, som

den Iå der og nød udsigten, men den fandt
ingen termik, hr.ad der ur,ægerligt fører til
tab af højde og dermed også point. 72 point
på tar'len. Acceptabelt trods alt. Desvaerre

viste det sig, den havde lidt planbrud ved
landingen. Ja det var hårde tider for sarte

vinger.
Sherif var atter klar tii aktion, og tilsynela-
dende føler den sig ikke særligt generet af
blæst, for den landede igen et max på re-

sultattar'len. Men hvem 't'ed, måske har
Hans bare haft held i sprøjten.

Hvad mon Pjerrien pønsede på her kort før
2. start. Ingen fik nys om det, og det må r'el
også være en sag modelleme imellem.
Under alle omstændigheder gjorde den
mere \'æsen af sig denne gang, og det lig-
nede længe et max, men så blev den angre-

bet af ladhed på det sidste, hvad der blev
straffet med et notat på tar4en med 99

point.
Hans havde travlt, hvad der førte til tre ef-

ter hinanden pæne højstarter med Holger
Danske og det gav henholdsvis 89,81 og
120 point.
Sidste mand på skansen var Steen. Han
havde forsøgt at opildne Pjerrien til dåd,
men den led tilsyneladende af hjemve, for
den orkcdc ikke at holde sig pa vingeme
og trak også mod øst, hvorefter den lagde
an til landing med 48 point som ballast.

Sidste mand var nok en sandhed med
modifikationer, for det viste sig at Kristian,
som også flyver modeme, lige havde nået

en første, sidste og eneste start med sin Fi-

dusia, hvad der rakte til 35 point.
DM sluttede med uddeling af pokaler og
medaljer til de tre først placerede i de re-

spektive klasser i oven'ærelse af sår,el del-
tagerne fra DMV som Fritflyvningsunio-
nen.

Efter et blæsende, men fornuftigt afviklet
DM for både moderne og gamie mode11e4,

kunne deltageme drage hjem for at træne

og bygge nye modeller til næste .rrs for-

skellige konkurrencer.
Frede Juhl

Resultater

Klasse ,A1 r,eteranmodeller
1 Hans Fr. Nielsen
2 FritzNeumann
3 Frede Juhl

Klasse 42 veteranmodeller
1 Hans Fr. Nielsen
2 Bent Schmidt
3 Poul Christensen
4 FritzNeumann
5 SteenAgner

Klasse ,A'3 veteranmodeller
1 Hans Fr. Nielsen

328 sek.

85 sek

42 sek

343 sek.

272sek
258 sek

240 sek

213 sek

290 sek

Konkurrencenavn

\rirrtcr Cun \ cst

Vjnter Cup O:t
Vinter Cup \e:t
Vinter Cup Øst

"Flyveplads"

Skjern Enge

Albertslund

Skjern L-nge

Albertslund

Konkurrenceleder

Ole Vestcrgaard

Lars Buch Jenscn

Ole Vcstc'rg.rard

Lars Buch Jensen

Klasse A2 oldtimemodeller
1 Frede Juhl 87 sek.

Titknyttet Society of Arrtique Modellers
som SAM-35 Denmark

Klubbens adrrsser:

Hjemmeside: ww.dmvk.dk

Formand:

Fredeluhl, Gl. Færgevej 22, Alnor
6300 Gråsten, Tli.7465 1457

Kasserer:

Fritz Neumann, Kiærsvej 73, 1220 Korsør,

Tlt.: 58 37 23 76, FNE@korsoerkom.dk

Sekretær og webm.$ter:

Hans F. Nielsen

KIemir ej +, 8355 Solbjerg

Tlf .:86927876, E-mail: HFN@adr.dk

Modelflyvenyt:

Hans F. Nielsen - se ovenfor og

Frede julrl, GI. Færgevej 22

5300 Gråsten, T1f.:74 65 14 57

Kontingent for 2006: 150,- kr

Fritfl yvnings konkurrencekalende r 2007
Angivrrc d.rtrrcr, ei !l.rin!r, eltr er tilg.iet rerlaktoren. Ilct til ændringcr forbeholdes. I tljr'lstilfældc kan du se

dcn .rktuelle kalurrle r p.r r,. rr iv.nroclelfll'r,ning.dk. Hcr findcs de flestc oprh'sninger om lirrestyret rrodel-
flvvrring i D.rnmark
Dato

07-01-07

07-01-07

0{-02-07

0,1-02-07
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Snyd ikke dig selv for glæden ved at få Modelflyvenyt med posten hrrer-

anden måned fra nu af - Tegn abonnement!
Aborurementsprisen for hele 2Cf7 {ialt 6 blade) er 336,00 kr.

Bestil ved at udfylde og indsende nedenstående kupon.

Pas på dine blade

Vi har solide samlebind, der hver kan rumme 12 numre af Modelflywenyt -
altså to årgange. Bladet holdes fast i samlebindet med metalklemmer - der

skal ikke limes, ,,hulles* eller klippes for at få bladene til at sidde fast, og de

kan let tages ud igen, hvis man skulle få lyst til det.

Samlebindene er lavet i meget kaftigt plastbetrukket karton.

På forsiden og på ryggen er der trykt "Modelflyvenyt". De leveres i fem flot-
te faner - husk at krydse af på bestillingssedlen henurder,
hvilke(n) fan'e(r) du ønske'r. Prisen er kr. 75,- pr. stk.

-,1:

Ekspeditionsgebyr

Vi har desværre måttet indføre et ekspeditionsgebyr på

alle ordrer under kr. 100,- Ekspeditionsgebyret er kr.

15,- og går til dækning af portoudgifteme ved
udsendelse af bestilte blade og
mapper.
Ved ordrer over kr.
100,- opkræver vi intet
ekspeditionsgebyr. Hvis du
ikke vil klippe i bladet, så skriv
dinbestitling i etbrev, en mail eller
på et postkort!

Vi hor

stodig enkelt-

numre tilboge i

årgongenel 986'2006. De seneste årgonge kon

le på kuponnen her, ældre årgonge kon besti

telefon eller moil - og vi gir gerne et tilbt
på bestilling of flere gomle numre!

Ring: 6224 I 255 (ml. lO lr')
eller moil: mfn@plokotforloget.dk

l,inestvrings-Unionen (CL-Unionen) er den

danske landsorganisahon for modclflrtning
med linesh rede modelflrr Uniorren er tilsluttet
Kongclig Dansk Aeroklub (KDA) og

F6d6ration Aeronautique Intcmationale (FAI).

Ånkontingentet for år 2006 :

Senior m/MFN: -150,- kr. u/MFN: 275,- kr.

Jmior (max 17år) m/N{FN; 225,- kr u/MFlri:
100,- kr. Mcdlemskab kar opnås ved henven-

delse til forcningem kasserer, cller ved indmcl-
delse i en af clc klubber, der er tilsluttet mionen

Unionens web-adresse: n'rrn -nrodelflr-r'ning.dk

POST BEDES SENDT TiT,

Unionsformand:
Ole Bjerager, Hollænderdvbet 1, 3.tr.

llOt) Kobenhavn S, Tlf: 3257.1001

E*r.ri1: bjera ger@gct2net.dk

Kasserer:

Ulla Boclker llune, Stillingvej 220

8,171 Sabro, Tlt: 5i. 9l 9l 3q

E-mail: trli.r i rrr.'J. l' r r rrnq..ll

Bestyrelsesmedlemmer:
Ruben Sonrrc / lVlodelt} r crrr t

Falkevej 25,7-i00 Heming. T:ir ltill.11Ll6

E-mail: ruben@modelfl r'r nirrg.JL

Hem:ing Forbech (rveb-mastr.r)

BLilorr -grtlt, 14. l. 8000 Arhrrs C

Tli: fi(r 12 62 36

E-maii : herrning@modelflvi'rring.cl k

Aage \\'it rrg, Søndergaardsvel 30

7400 Herrrin g, I li : 97209737

Regeludvalg:

Jesper Buth ll.rsnrussen, Almai cl 8

9280 Ston orele, Tlr. 9E 3l 9l 9tJ

buth@modclf lvvning.dk

Unionens gironummer: 5 20 t7 69

Hermed bestiller ieg:
J AbonneÅeni for hele 2007 (iolt 6 blode), kr. 336,00

stk. somlebind å kr. 75,- i forverne:

du bestil-

lles pr.

lbud

3
n blå n gul r grøn J rød

o {rgong 2@6,kr.230,-
o $rgong 2005, kr. 210,-
n $rgong 2@4,kr. 190,-
n {,rgong 2003,kr. 175,'
l:l {rgong 2QQ2,kr. l5Q,-
D {rgong 2001, kr. 150,-
r {rgong 2000,kr. 125,-
I {rgong 1999,kr. 125,-
-'r 

Argong 1998,kr. 125,-
:r {rgong 1997, kr. 125,-
-'r Argong 1996,kr. 125,'

r Beløbei vedlogt i check

n søh

Følgende enkeltnumre (saet kryds) å 55,' kr.
Nr. I Nr.2 Nc3 Nrd Nr5 Ne6

0fJa:l-'l
i:laJaa
ofoSao
aJJaSil
afatDtr
lI3JO3
srlBitDn
onl:1ilno
0.ltlJirl
frnoJS-
nnoaoJ

1996:
1997:
I 998:
1999:
2000:
200r:
2002
2003:
2004:
2005:
2006:

Novn:

Adresse:

Postnr./by:
\loLlelflr\ cn\ t h 2(106 Ved køb for under kr l0O,- tillægges et ekrpedi$onsgebyr på kr. 1 5,- til dækning of portoudgifter

Uden for Danmork tillægges oltid et beløb til dækning o[ forsendelsen-



Raptor Helikoptere Raptor El-helikoptere

Raptor 30 V2:
Raptor 30 V2

m. PRO-39H(R), ARF

-)a>

-'/
Raptor 50 Titan
Raptor 50 Titan

m. PRO-50H(R)

2.595,-

3.250.-

3.195,-

3.975,- Raptor 30 Crashkit
Raptor 30V2 Crashkit
Raptor 50 Titan Crashkil

HITEC HS-5925MG
4.495,- HTTEC HS-6965H8
5.995,- Thunder Tiger DS1015
8.895,- (6V, 14,5K9, 0,108/60')

1.495,-

2.195,-
2.895,-
4.795,-

565,-
599,-
475,-

895,-

620,- Haleblade, 85 mm
640,- Haleblade, 95 mm

Haleblade, 105 mm
975,- Haleblade, 1'10 mm

Rotorblade

KoK Composite
Classic 3D, 550 mm
Classic FAl, 550 mm
Classic 3D, 600 mm
Classic FAl, 600 mm

Extrdme 3D, 325 mm
Extr6me 3D, 550 mm
Extrdme 3D, 600 mm
Extrdme 3D, 680 mm
Extrdme 3D, 710 mm

Levering ca1l1-2OO7
Raptor Mini Titan E325
Raptor Mini Titan E325

m. motor & 404 ESC
Raptor E550
Raptor E620 SE

^ry^3
350,-
395,-
375,-
445,-

245,-
395,-
475,-
575,-
580,-

+- =F_ffi,i € t ! r-
_:. E

CSM

Gyro
SL 420 Micro Gyro, R4
SL 420 Micro Gyro, R4e
SL 560 Micro Gyro, R4
SL 720 Gyro

Govenor
Revlock 10
Revlock 20

,= åi
: .!!!

l, .E

140,-
145,- Tilbehør
150,- PC-Kabel (LPT)
160,- PC-Kabel (USB)

1.095,-
1.095,-
1.395,-
1.895,-

545,-
695,-

185,-
295,-

Crash/Conv. kits

Raptor 60V2 PRO
Raptor 90 STD
Raptor 90 SE

SIDEN 1948

Byggesæt til wæve- og gummimotorfly.
Tegninger og materialer til veteran- og

skalamodeller. - Thæ - lister - balsa - rør
profiler - beklædning m.nlnrt.På gensyn i

MODEL & HOBBY
Frrderiksborggade 23 - 1360 København K

Tlf. 33 14 30 10 - kr. rr-r7, tø. lo-l3,onsdag LUKKET
www.rnodel-hobbydk

UikingHobby
' RC fly.nodeller og tilbehør

Speciale: Emcotec, Sajt0, Hangarg, E-Flite. Hyperion

Find os her: wtrrilv.vikinghobby.dk : info@iikinghobbydk
Tel: 7020 2466 Fax: 7020 2467

Besøg på adressen i Århus elter aftale

BREV
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Piper J-3 Cub - EP
.=._ Speed4Bo

'-

_'f
Kr, 695,- r) ''

Clipped Wing Cub - r-P
Speed4SO

c- 4 Kr. 695,-

Sky Walker

/t -_

Speed480

Kr. 595,-

P-51 Mustang - EP
Speed43O

' Ålr,'"* ,
*,.

'' Kr. 695,-

,r S€IVO

Den ultimative
simulator med
PANOlusion
teknologi.

Super Chipmunk - 9*ORF

åø"'.-= -;%.

IndendØrs rr J,'{

"j# 
{T

laz
LiPo b la' :e'

\-Y

' y' r -
I

;:=ii$:'
-'ctf;s

.1,i,{ }? }
#iå :t &
,*89
I I , .e
1 å I tc

iæ$r
-"JIl€lt

Mull pr,

Wwwær

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-+#ffiffiffi
Nu to forretninger til danske hobhy-folk i Storkøbenhavn

ffiffiffi,ån:X ISHøJ ffiffiffiffiffi)F RøDovRE

Glprg1 IIIJ
![*r b]uig

Ilf :fi 'ff 'ff "ti
r uF u#,r u * iru u4y, ;Jlt,

Åbningstider;
Mandag: 11.00-18.30
Tirsdag: 11.00-18.30
0nsdag: 11.00-16.00 (lukket nov-marts incl.)
Torsdag: 11.00-18.30
Fredag: 11.00-18.30
tørdag: 10.00-14.00

Ba.1:tery Aps

NiMH Celler: Li-Polymer:

Med Balancer JST-st k:

7,4V 400mAh
1'1,1V 400mAh
7,4V 800mAh
'1 1,1V BOOmAh
7,4V 1600mAh
11.1V 1600mAh

Med Balancer Tarniya-stik

.f' ",.--''
l\ 1*+/

\r\\q

ill*tiui{#H* 3i}i
3,8$ i&ulruru
FtE *fi r}j rI*'FJ

rul'r'! * rl tluu$I rjl

Åbningstider:
Mandag: 10.00-17.50
Tirsdag: 10.00-17.30
0nsdag: 10.00-16.00
Torsdag: 10.00-17.30
Fredag: 10.00-17.30
Lørdag: 10.00-14.00

Induslriparken 3 l. Lind
74(X) Hclning
Ttf. 97128869
Fax 70228861

Mail : i nfb @ grccnl i,eht.dk

EM

Long 12V 1,2Ah
Long 12V 3,3Ah
Long 12V 7.24h

Rød 5mm 30CCr:-:: 1C slk 20 kt
Gul 5mm 3CCCn.c: i0 stk. 20kr
Hvid 5mn lCC03ncd 10 stk. 30 kr
Bla 5r-nrr 493C'-cc 10 stk. 30 kr

Bestilling pr. tlf. eller mail.

Egen rrcduktron af batteripakker.
Niccj og N N/H.

R ng eller skriv for at høre nærmere.

Alle priser er incl. lvloms.

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

NiMH Pakker Sanvo:

Da{(el med RC-3600HV SC celler:

Sanyo AAA :a s:-;
Sanyo AA 50 sr;r
Varta C 10 stk.
Varta D 10 stk.
VartaE(9V) 5stk

Abninqstider:
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FW 190 P-51D Spitfire
SV-740 mm SV=710 mm S,. --:: ^ -
L=640 mm L-630 r - _. _-:

V=160-200 g V=160-200 g .='-:-a': E

Tre forskelilge indoor modelle- i..:.siiilet i EPP.
vinger med profil. Meget stærk3 .a d3 kan
anvendes til combat. kr. 395,00

.j

,' :^"".å- 1r+ ,
I "l

lndoor modeller
Flere modeller pa lager

Rock
Fren's:!l er r CNC bearbejdet EPP
Spaeni.'idde.830 mm
Pris: k+.575$O kr. 475,00

MicroFighter P-51D
Fremstillet i EPP
SV: 508 mm, Vægt: '115-1359

Pris: kr 295.00

Blade ** Ny **

Fremstillet i EPP
Egnet til 3D trainer
Pris: kr. 265,00

Streetracer Miss America
Fremstillet i EPP
Spændvidde: 790 mm, Vægt: >2009
Pris: kr. 375.00

Børsteløse motorer
i
I
! Spitz børsteløs m/VPP

"F__ Variabel Pitch Prop

-f !,Ht- strøm: 7A, peak: 12A

-,1 
qgl Egnet for 4D modeller pa max. 250 g- r Bemærk: Træblade (meget stive)

i
.}
,!,

ÅHqffil

li-) J

"{4'
-^ HCS børsteløse motorer.

.ftr[" 4012.2Oo.Peak:1OA:
ilF' oot23 iåo F"åt, ron,
W 6o/2E. 3oql'peak:.12A:

PolyFly batterier.

ACT modtagere, tyske.
Digital4: 4k, 59, >1000m Hold
Forberedt for diversity: kr. 365,00
Micro 6 Digital: 6k, 129 >120Om
M/failsafe og hold kr.410,00
DSL-6: 6k, 129, >12OO

Med diversity og datalogger funktion.
Pris. kr. 475,00

Budget 10A børstelØs regulator.
+R810. BEC.69,10A, peak. 13A
programmerbar: kr. 230.00

Castle Creation Phoenix regulatorer.
10A Micro, BEC, 104, peak: 15A,
39, programmerbar: kr. 425,00
25A, BEC, 25A, peak. 35A
149, programmerbar: kr. 590,00

Spitz'10A, BEC, 104, peak: 15A
109, programmerbar. kr. 265,00

Ultra Micro servoer.
6,09,6N/cm,0,09sek.: kr.75,00
4,09, 5N/cm, 0,09 sek.: kr. 87,00

Lipo ladere:
1 til 3 celler: kr. 198,00
2lil 4 celler. kr. 210,00

%
e*

Pris for sæt:

Økonomi motorer:
42208: 369, 9/'124:
42212. 479,22128A:
Anbefalede regulatorer.
104: BEC 2A,119.
204. BEC 2A,149.

kr.710,00

kr. 155,00
kr. 175,00

kr. 175,00
kr. 250,00

kr. 290,00
kr. 330,00
kr. 280,00

300/25: 179. 15120C. kr. 77,00
600/25:369, 15/20C: kr. 90,00
850/2S: 479, 15120C. 'lilbud. 

10a,00
1000/25:589,20l30C: kr. 135,00
1000/35:879,20l30C: kr. 185,00
1300/2S: 789,2O130C. kr. 170,00
1300/3S: 1149,2O130C. kr. 250,00
22OO|3S. 1759, 16l2OC: kr. 350,00
2500/35: 2109,16l2OC kr. 400,00
3200/3S: 3909, 16/20C: kr. 530,00
4000/45. 4269,1 31 1 8C:Tilbud 7 A0. 0 0

WJ

www. planemania.dk
TIf: 8750 9170

GWS servoer:
Pico 5,4 g: kr. 133,00
Naro 8.8 g. kr. 115,00

Kokam celler:
360/25 mAh, 7114 A,22 g.
640/25 mAh, 9,5/1 I A, 34 g:

Li-Po-Mangan celler:
3Sx1600 mAh.kr. 400,00
3Sx3200 mAh kr 675.00

kr. 190,00
kr. 220.00

ffiWr:m*
Æ*#HW'* ffi6**#ffi**Im

Kn.3525,00

KR.9995,00

ALIGN T-REX 450 XL

Al gn l\,1010r 3550KV, Align 35A Controler, 3 stk, Align

Sen'o 9XP 1 stk. Align Gyro med Head Lock. 1 stk, Futaba

rodrager '46PC\4. - stl L|PO balleri 2200 mAh 1 1 . 1 V

køleplade til motor

PRIS FOR SIETTET ,,

ALIGII T.REX 450 XL

Alignl\lotor3550KVAlign35AControler,3stk HitecServoHS-651-lB, 1stk,GY401 medHeadingL0ck, I stk
Futaba modiager 1 46PCM, 1 stl. LlP0 batteri 2200 mAh 1 1 .1V kØleptade tit m0t0r

PRIS FoR SÆTTET..............

ALIGN T.REX 450 SE

Align l\'4010r 3550KV Align 35A Controler,3 stk. Hilec Serv0 HS-65H8, 1 stk. GY40t rled Heading Lock, 1 stk
Futaba modtager 1 46PCM 1 stl. LlP0 batteri 2200 mAh I 1.1V køleptacJe It li0t0l

PRIS FOR SÆTTET,, ,

HIROBO LEPTON EX COMBO

3 stk, MPX Polo Digital lvini Servo, 1 stk. GY401

med Heading Lock, 1 stk. l\4PX l\4icro Speed Serrro 1

stk, Futuba modtager 1 6BPCI\4, Hirobo 0ut RLrn

ner 37110T/890. ESC 60A BEC, L|PO lratteri 1.1 8\/

3200m4h, LlPO'1ader 3-4 celler med ba ancef klli Di.
rotorblade

PRIS FOR SÆTTET

Kn. $25,(n

KR.5275,(n

<ts=i!:

ALIGN T-REX 600 ALU COMBO

l\4otor, Controler, LlP0 mc:t::,.' : ,-.
tal Servo 31 51, 1 stk. GY40i i :2:.:

PRIS FOR SÆTTET,.,....

ALIGN T-BEX 600 ALU COMBO

:i,c" rned akku test, 3 stk. Futaba Dlg-
, 

, -r i stK. Futaba modtager 1 68PCI\4

Kn.6995,00

:3i 3 stk Fltaba

:;.: 1 6BPCM

KR,7345,00

M0t0r, Controler, LlP0 modtager batteri, reg-, :.::- - :
9202 Servo, 1 stk. GY40l & 9254 Servo, 1 sli :-. 

-,:-,

PRIS FOR SÆTTET ..... ..

ALIGN T-REX 600 ALU COMBO

Motor, Controler, LlP0 modtager batterl regulator med akx; :=:: : ::-, :,.:alta

9255 Servo, 1 stk. GY401 & 9254 Servo 1 stk. Futaba modiag=: - a:::'.1

PRIS FOR SÆTTET KR.7975,00

{rer;- s-
giz;' li&n,-

GLAS- / KULFIBER ROTORBLADE

I FøLGENDE LÆMGDER MM:

255 - 285 - 305 - 320 - 385 - 440

530 - 550 * 600 - 620 - 660 - 680
700 - 710 - 720 - 760 - 800

ROTORDISC'EN
Amiundvel 4. Lindeballe Skov 7321 Gadbjerg .Tlf 7588 5454 / Fax: 75BB 5495

E-:ra -0ro drsr@tekr k.dk 24 r nters serv ce

Te efoirtid: fi4andag 09.00'1 9 00 ' T rsdag 09.00-1 5.00 . 0nsdag lukket

Torsdag 09.00 15.00 - Fredag 09.00-14.00

Se alle nyheder på www.rotordisc-rc-helicopter.dk

,- fi.r'

VI HAR ROTORBLADE TIL DE FLESTE HELIKOPTER-TYPER!

LIPO BATTERIER I FøLGENDE FABRIKATER ER PÅ LAGER:

HYPERION _ FLIGHT POWER _ ALIGN _ THUNDER POWFR

i æ<.t'

'#-øry



RC;
.Flg
.Biler
.Bå,dE

Modeltog
Plastbgggesæt
SCX 7:32 racerbøner

TOGSTOP
model og hobby
Nygade 17
79OO Nykøbing Mors

Åbningstider:
Tirsdag - onsdag ',2 - 17
Fredag 12 - 18
Eller efter aftale
T!f.97711007 mail@togstop.dk

RC.NETBUTIK

Blue Bird scr\orr. tiltrLrd red J stk.
303CL. 3.7g. 0.7 K: .:::. t r. , i : l l0.-
306t1t3.69. l.l Kr enr. r).,il.. l\l!'ic I 10.-
3ll0NIG. l59. -1.6 Kg.r'i'r. tr.l5-. nr;tulr.rr 130.-
62188..{lg. 6..1 Kg'cnr. lr..-:.. l\rJtJr. 120.-
63 l\lC. -i3g. 5.0 Kqiclr'r. 0.ll) .. :r,..ri.rr 170.-

Borstclosc nlotorer
S\-2106-i2.329. -1609 stati:k tr.r-i L-10.-

SN-2.+0ll-2 L 50g. (r I 0g statisl' tlr.-k I r)r).-

SN-2.+10-9.609. (1609 statisk tlrr-'li llo.-
SCM-2209120. 3(rg. 5tl0g statisk trul' te0.-
SC\'l-22I3r2(r. 4Eg. 790-u statish tll:k ll0.-
I:eisao l20l-. l7g. ol2r30mnr. irlrunncr 160.-
Fcigao l l0l-. (r0s. o20r-+0nrnr. innrnncr ll0.-

S\-LiPo battcricr
S-.r'--.15Onr4h. 15C

SN-600nrAh" l5C
SN- I 000nrr\h. 20C
S.r-- I 7(X)nrÅlt. 20C
S\-23(X)rnÅh. l6C
S\-3](X)nr \h. l6C

i'.rnlrrrr,,ilrrr rJc rnctl brirni;r.tik. \l.lr)gc,rtrlrr {{rr I riiJr

Sc rrargc llcrc F.l--nrixlcllcr ou udstl r pr:

rv ry_Uc'c - m Qt_tur { fr tuqlls
Varcr kun rlllcntcs i Ilorsholnr clicl atitlc.

.:l|lli *

\' ,'ii il
' ]]'.j: ]i: i

Tlf: 611,34002

Kig ind På: nww. Skyhobby.dk

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.dk

AEROPLAN KRYDSFINER
Wisa Craft plywood
Vand- og kogefast bjrkekrydsfindr i tykkelser
fra 0,4 til 12,0 mm.
Pladestorrelse 1270 x 127011220 x 1220 mm.
Hurt g levering.

os/f in6r
Frodesgade 171, 6700 Esbjerg
Tfi.75 12 23 90
Faxnr.75 122335

Nu faste åbningstider i butikken.
Man.-Ons.-Tors. 16.00 - 19.00
Fre. 13.00 - 17.00

Herudover kan der ogsa abnes efter
lorudgaende telefonisk aftale.

Altid gode tilbud - se hjemmesiden.

Forhandler bl.a. produkter fra Graupner. Multiplex, Hitec, Jamara. Kavan, Silver Star
Models, CA Models, Oracover. Robbe. Futaba. CEN, FG og Traxxas m.fl.

D{1f"9*","H0EEY
ri-". - 1,; Mini Show Flyer 3D ARF. spv. 1350 mm.

."s. TlqlodeLerELisærpris)........... 895,-' :'. |nc|.0SMM46FXi..... ......... 1695,-

EXTBA300L.ARF,sor.'600mn. I - g
^y mooel med forbedret i ræ
fyveegenskabe,. .... 1095,- 

'' 1,
lncl. 0S t\4M 61 FX. udstod. mv.. . . . 2195,-

OS IVAX kvalitets motorer tll sommerpris:
0SMAX46LAm.dæmper,.. .. .... 595,-
0SMAX46FXim.dæmper,..... ........ 845,-

.:j. 0Sr.4AX65LAn.oæTpe'... .... 795,-

.,w; 33ilil3r:ltåffi:: lå8i
- 'd 0S VAX 120 AX u. dænpe'. . . 1795.-{ 

- 
OS VAX r40 BX J. dæmper .... 3295..

0SMAXFS52Surpass,....... ........ 1895.-
0S l\,'lAX FS 91 Surpass ll. . 2295.-
0Sl\rAXFS120Surpasslllm.pumpe..... 2895.-

Graupner TRAINER 65 ABF
Den kendte_og velflyvende model. spv. '1695 rr, -_-_ . -
Særplis: 795,-
lrcl. 0S L4AX 65 LA. dæmper mv: 1295,-
GraupnerSKY HERo ARF m 0S l'4AX 16 -i 1195,-

l<rl-@r,, ."1
GENESIS F3A AF CHIP HYDE/ .\
MARCELOCOI0M80,::. ':;: -- '.r.,.
Helt ny mooel Teo de::r:'i' ,.-;:'-..are' 5:{
Kt:5195,- ARF 12995,- -- { v
*-,

-/-;'igjI,

MULTIPLEX
ROYAL€;.7:.'::'::: n. HF[.4-Synth-modul .. ..... kr. 2695,-
FCYÅl-e..; 'l -Sel m. HF[,'1-Synth-modul. modt..4xseruo 3695,.

RoYALevo I senderset
m. HF[.,]-Synlh-m0du1 ....... . 3595,-
ROYALevo 12 senderset
m.HFl\,,1-Synth-modul . .... 4995,-

Alt i [4ULITIPLEX forhandles
Easyslar ready to fly m. picoline. 1795,-

Grcupnet - CA Model - Fulaba - Multiplex - Hitoc - OS E gides
YS - loni Clatk - Hacket - cycton - Desett Aircraft - Zenoah

Besøg os på: M.dinohobby.dk
Email: post@dinohobby.dk - Tel. 27494095

Lager: Carlshøjvei 3, 2800 Lyngby, (ring i forvejen)

60 \l(rlclll\ \ rr)\ i b 2t)(la)
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Hen ffinden du mene flra=

forrnadon!
Thunlder Tiser kntnlos och
hruodhok2ffi7

t.tge så sJowe ude
w*.,* gpturdeE

Små biler med
effektf
ZK-2 (monstertruck) og ZT-2 (racing
truck) er to af markedets hurtigste biler

i skalaen l:18. Begge leveres Ready-to-Run med ratsender, 7,2V
akkumulator, og en 230 V lader. Bilerne er tilstrækkeligt små til
at køre indendørs og på mindre flader og tilstrækkelig STORE og
stærke til udendørs kørsel.
Begge biler leveres med individuel fjedring, 4 stk. rigtige
oliestøddæmpere, lakeret karosse med klistermærker, hurtig sty-
reservo, elektronisk fartregulering fremad og bagud. Desuden kan

ZK-2: art.nn 21.TT6551-xt Prisniueau ca, 1.095,-
ZT-2: art,rtr, 2 1,TT6552-w. Prisniueau ca. 1,095,-

man få en række option- og trimdele for dig, som vil
din bil mere personlig.

gØre
ZK-2 og ZT-2 er me-
get robuste og tåIer

mange knubs!

Med RCIB-serien harAssociated oterlort sin mes-
terskabsvindende design til en bilserie i skalaen l:18.
RClB-serien er 4 hjuls-trukket via en pålidelig kardan
og udstyret med rigtige oliestøddæmpere og 2 stk. dif-
ferentialer. Desuden leveres de Ready-to-Run inklusiv
en klar ratradio, elektronisk fartregulering ned frem
og bak samt en skrap 370 elmotor. Du kan væige
mellem:
o RCIST - Racing Truck
o RCIBMT - MonsterTruck
o RCISB - Buggy
Vælg den du synes er
snartest - alle er fuldblods
racere!

RC I BT, ørt,nr: 2 1.AE20 I 00
RC 1 SMTi ørt.nr: 2 1.A820 I I 0

RC 1 8 B, art.nr: 2 I. AE20 I 05
Prisrtiueau ca. 1.845,-

RCIBT og RCIBB
findes tilige i Fac-

toryTeam
udførelser
med masser
af options-
udsty'r som standard. Bl.a. aluminiumsstøddæm-
pere, justerbare turnbuckles, blåteloxeret

motorophæng m.m. Radio, elektronik, akkumulator
og lader er IKKE inklusiv.

RCIBT Factory Team, ørt,nr: 21.AE201O2
RC18B Factory Team, art.nr: 21.4820107

Prisniuå: ca 1.695.-

Nu fås Thunder Tiger's 2007 katalog
og håndbog på svensk i din butik.
De 308 sider indeholder radiostyre-
de biler, MC, både, fly, hellikoptere,
motorer, RC anlæg, og mængder
med tilbehør og optionsdele.
Her finder du også råd og tips om
hvordan du bedst kommer i gang
med RC-hobby.
Besøg din butik og spørg efter Thun-
der Tiger' 2007 katalog allerede i dag.
Du kan også bestille kataloget
direkte hos os. Send os dit na'"n
og adresse, så kommer kataloget
direkte hlem i din brevsprække.
Glem ikke at vedlægge 50 kr i sedler.

Det 16 sidede katalog er fyldt med
nyheder fra markedes ledende pro-
ducenter af RC.
Nyhedskataloget Radiostyrd models-
port nr. B finder du hos nedenstå-
ende velassorterede butikker.
Nyhedskataloget Radiostyrd models-
port ff. B kan også hentes på vores
hjemmeside: www.carrocar. se.

Send din katalogbestilling til:
CarrocarAB . Box 121 I

581 L2 LinktiPing' Sverige

Forlmmdlere:
Holte Holte Modellhobby 45 420113

Klarup LeifOMortensen 983L9422

Odense HobbyHouse 66 124400

fuhus HobbyHouse 86 120062

Itgct-,

21.TT655t-42 21.TT6551-41 2t.TT6551-46 2t.1'7'6551-4s 21.TT6551-44 21.TT6551-43
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Jamara Airtrainer 46 (JA-005130)

Spændvidde I620rnm Længde 1 130mm,

Vægt 25009. Vrngeareal 46,1dm2
Leveres ARF inkl. RC-anlæ9,

T118UD ...... ..... ...,..,.kr.2995,-

Multiplex Mini Mag (MPX-214211)

Spændvidde: 1 01 0mm, Længde: B20mm,

Vægt: 5809, Planareal: 26 gldn2 Motor (Std):

Permax 400 6V Leveres ABF inkl. RC-anlæg.

TlLBUD....... ..... ..........kr.1850,-

i senderen,

Pris......,.,

Wilesco Dampmaskine 08, TlLBUD.,.,..,
Pop-pop Juledamper m/ror, pris.......,
Pop-pop standardbåd, 1 stk, kr.50,- 3 stk.
Pop-pop standardbåd m/ro1 1 stk. kr.65,- 3 stk,

CARBOOON FP

Modellen leveres færdigsamlet 0g komplet

med BC-anlæ9, batteri og lader. Den nye Car
boon FP er specielt udviklet til begyndere og

hovering er let at mestre, Den nye Carboon FP

er designet så den kan bruqes både udendørs

og indendørs, Modellen kan opgraderes til

fuldt CP system.

Pris................. kr.1195,-

CARBOOON CP

M0dellen leveres færdigsamlet og komplet

med RC-anlæg, LiPo-batteri og lader. Fn

spændende udfordring både for begynderen

og den mere øvede.

Pris.. ... .... kr.1895,-

MINI4TG
Modellen leveres færdigsamlet 0g k0mplet

med RC-anlæg. Alt hvad du skal gøre er at

lade LiPo-batteriet 0p 0g sætte B M batterier

kr,1195,-

kr. 850,-
kr. 100,-
kr. 100,-
kr.110,-

*

*r.E g

Fleischmann 6314
Fleischman startsæt med tog, vogne, skinner &
strømforsyning indpakket i gaveæske (spor H0)

Fleischmann 6307
Fleischman startsæt med tog, vogne, skinner &
strømforsyning indpakket i gaveæske (spor H0)

TILBUD... ..kr.775,-

Kr. 1595,-

TILBUD

!*. fE Mårklin 29750
f,lhrt- ururrarr sransæI rspor nul

+",'-;="-ffirr1|-@11i

...:.:-=..=-+=.æ;=.-=-:='

Aviomodelli Cessna Cardinal (AV-70077)

Spændvidde 2120mn, Længde 1560mm,
Vægt 45009, Vingeareal 60dm2, Motor 1 0-
1Sccn 2T I 1 3-20ccm 4T (ikke incl,)

TltBUD. . ..... ...........kr.1595,-

Aviomodelli Piper Arrow 2 (AV-70UI5)

Spændvidde 2100mm, Længde 1530mm,
Vægt 56009, Ni otor I 0-1 5ccm (ikke incl.)

;

nFLr' =r\5

åil
TILBUD,, .kr. 1495,-

GENESIS 46
Genesis leveres standard med en 7.5 ccm race m0t0r

der yder hele 5HK. tilsluttet den justerbare 3{rins gear
kasse med bak. Leveres færdigbygget med radiofjernsty-

ring. Ballerier og brændstof købes separat,

T118U0......... ,.,,,.,.,.,..,.,kr.4695,-

Specter
4WD Buggy 1:8, Længde: 485 mm

Bredde: 300 mm, Højde: 195 mm, Frihøjde: 35 mm,

Vægt: 3435 g, Engine Speed: 30000 U/min, 3,5ccm

Force-Engine, +65 km/t. Buggyen leveres med værktøjs-

kasse indeholdende: glødestarier med lader, krydsnøgle,
påfylderdunk, 1 2 batterier og 1 liter brændstof.

TILBUD... .. .. ,.,,.,,.,....,,.kr.2895,-

Montana
4WD Buggy 1:8. Er den normale 1/B buggy for lille og

skal det få lidt voldsommere for sig, så skal du vælge

den nye l\4ontana. Med denne bil får du en monster

racer som kommer frem overalt. Som specteren leveres

denne også som RTR, med monterede sevoer, modtager

og tjernstyring. Buggyen Ieveres med værkiøjskasse

indeholdende: glødestarter med lader, krydsnøgle, påfyl-

derdunk, I 2 batterier 0g 1 liter brændst0f.

TILBUD......... ..,.,......kr.3095,-

Atomic Warhead 4WD

Fjernstyret Buggy med ekstrem acceleration. Leveres

samlet og klar til brug (ekskl, brændstof, batterier 0g

glødestafter.)

T|LBUD.... . ... .,,.,.,,...,.,..kr. 1495,

Atomic Warhead 4WD

Fjernstyret Buggy med ekstrem acceleration. Leveres

samlet og klar til brug, Inkl. startkit m/glødestarter, 12

stk AA-batterier, ekstra gløderør og 1 liter brændstof.

kr.1895,-

NINCO

"Speedway" eller "Junior Rally"

Frit valg ,.,..,,,., kr.650,-

TlLBUD

SCX "Acropolis"

Tilbud ..,,.,,.,..,.,.,.,.,,.

SGX "lnitations Cup"

Ti|bud .... ....,.,,.

kr.795,-

kr.295,-

- 
Alle priser er incl. 25% moms. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer, valutakurser, afgifter og andre forhold der kan indvirke på prisdannelsen.

ÅeNtNtcsrtDER: MANDAG - FREDAG KL. 13.00 - 18.oo.LØRDAG KL. 1o.oo-12.00



RC-Unionen

Rugmarken 80

8520 Lystrup

Blad nr. 46083

RC Styro:

RC Colours:
RC Car:

MAGASINPOST
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komplet sæt med fjernstyringsanl æg

Stor
motorprogram
fra SH
Tilbil, båd, fly m.m.

Karo Air
Karo Air 3 kanals fjernstyringsanlæg Komplet sæt -

Karo Air standard servo

Karo Air mini servo

Komplet malespraysortiment fra
Komp et malespraysortrment fra Ghiant

Karo Air 2-845 Dragonfly
2 kanals kr.795,-
ko m pl et sæt m ed fje rnstyri ngsa n læg

Kvalitets servoer fra Blue Bird, Taiwan
BMS-306 Micro Servo, str.22 x 10 x 23, speed 4.BV - 0,11 sed60 , 69
BIVS-371 Micro Servo, sIr.24x11 x 24, speed 4.BV *0,12 sec/60, Bg

BMS-380 Micro Servo, str.29.5 x 13 x26,speed 4.BV- 0,'13 sec/60, 139
BIVS-380MG Micro Servo, s1r.29.5 x 13 x26, speed 4.BV - 0,15 sed60 , 159, BB

BN/S-620 High Torque, str.40.5 x 20x41, speed 4.BV - 0,15 sec/60,459, BB

BIVS-620MG Hrgh Torque, str40.5 x 20 x41 , speed 4 8V - 0,15 sed60 , 519, BB

BMS-621 High Speed, str.40.5 x 20 x 41,speed 4.BV - 0,13 sed60, 419, BB

BMS-705 HighTorque, str 42 x 21 .5 x 22, speed 4.BV - 0, 1 B sec/60 ,28 g, BB

BMS-706 High Speed, slr. 42 x21 .5 x22, speed 4.BV - 0,13 sec/60 ,26 g, BB

SDC-0548, Speed Contro, 54, m.B, 4-B celler
5DC-'l0AB, Speed Control, 10A, m.B.4-B celler
SDC-45A8, Speed Contro1,45A, m.B.6-10 celler
Alle speed control med 1 A BEC

South Herts Models
Absolut den bedste glødestrømsregulator t I permanent glødestrøm kr. 398,-

Karo ,

3 kanals kr. 1.195,-

;#r
SH-21 Competition til bil 5H-32fs til fly 5H-21 til bil 5H-'12 Slide carb, ril bil sH-32 Marine til båd

TiI EPS

Tii plastic

Til polycarbonal

Ghiant

kr. 58,-

598,-
88,-

168,-

kr. 398,-
kr. 598,-

kr.
kr.

kr.

Pr s pr. dåse (til alt og i alle farve)

Hobby Træ
Blue Phoenix, 2 m svæver, godt begynder træbyggesæt,
2 kanals

Lindy 25, Godt begynder træbyqqesæt, 3-4 kanals

FY'+æw}'

Walkera R/C Helicopter
Komplet helikopter incl. fjernstyring, lader, batteri, interface kabel og computer
simulator program til mange helikopter og fly modelle,, 

n r.2.495,_

Great Vigor
1/8 Buggibil
Model: Rex-x, topkvalitet, med T6 alu chassi, kuglelejer, aludæmper, ståltand-
hjul, krængningsstabilisator, high performance pipe, aluhjulophæng

kr 2.585,-
eller incl. SH-21 Motor med slidekaburator og bagududstødning:

kr.3.685,-

Auto & Surf A/S
Jollen2.6893Hemmet

Tll. 75 2a 04 55 . Fax 75 28 05 O0
www.autoogsurf.dk . mail@autoogsurf.dk

Air 3-1O95


