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Stort og småt
Konverteret konvertit bliver månedens model
Læs Lars Pilegaards beretning

26

KUNSTFLWNING
o F3Akunstflyvningssæsonen2007

39

Produktinformation

.

hvad Lars Pilegaard har fundet af nyheder
Børneflyrming med ansvarsforsikring
Allan Feld orienterer om en ny beslutning, der giver
bøm helt ned til seks år mulighed for at flyve ...

SKALAFLYYNING

Se

.

el-pilot

Nyt fra

Skalagruppen

72

20

71

Bjame Pedersen forudsiger et spændende 2008

BYGNING AF MODELLER

.

Om Falcon Cub, Sjællandsmesterskab, Jysk Mesterskab,
NFK, Grenå Cub og sågar et Nordisk Mesterskab ...
Mit andet år som
Peer Hinrichsen deler ud af sine erfaringer

Måske lille, men afgjort ikke en ARF-model
Sådan skriver Henrik Grane om sin Douglas SBD-3
Dauntless...

COMBATFLWNING

. IMiskrænt2007

75

Det tilfaldt vinderen, Knud Hebsgaard, at levere et referat

BYGGETIPS

o

Strøtankervedbyggebordet

KLUBLIY, UNIONER, FORBUND

.

Vagn Hansen har sendt en stribe tips til overvejelse
Få lavet dine egne bogstaver
OIe Steen Hansen giver et tip videre

.
.

FRITFLWNING

.
.
.
.

.

Salzland Cup2O07
Leif Nielsen bringer en stemningsrapport
Nyt fra Fritflyvningsunionen
hrdbydelse til Indoor DM-2008
Nyt fra Dansk Modelflyve Veteranklub
DM i Skrænt

.
.
47
47

r
LINESTYRING

. \]'t

Arbejdsgrupper som koncept
Allan Feld fortæller om bestyrelsens ideer

England

Fagins Bopys påherreturtil
34
Poul Møller har sendt en stribe gode billeder og en rejsebeskrivelse, der kunne give andre flyvetosserblod på tanden
En rigtig solstråle
42

klubhistorie

Helikopteren blev skiftet til "en rigtig flyver"
Modelpilot i kamp med luftuåbenet
Allan Feld skitserer hvor galt det kan gå ...
Nyt fra RC-unionen og sekretariatet

Steevnekalender
Indbydelser

.

Nkdcl il yrien)'t 1/200E

...

Lars PilegaardsMe-262

Kurt Viskinges artikel om RC-Schwits
Michael Hammers artikel om Schinden

MVt F3B i Emrnen i Schweiz
Regnar Petersen fik lov at komme med som hjælper
der en dnrrad'oeretrirng ud at

50

Poul Møllers Gemini

Regnar Petersen gor os klogere på det spørgsmål

ile\\om

49

GLIED DIG TIL NÆSTE NUMME&
DER BLA. BYDER PÅ:

-\me Bruun har sendt et noget forsinket referat
F3J Hr-ad er det nu lige for noget?

og

48

47

SYÆYEFLWNING
. F3J \ordisk Mesterskab i Esbierg

.

43

Er modelflyvningen i Danmark truet på sin eksistens? 54
Spørger Allan Feld og svarer ved at pege på forskellige

fremtidsmuligheder

fra Cl-Unionen

29

...

mere nyt om Lars Pilegaards Catalina projekt
Per

Tinda\)s artike'l om FIy- Dilmodell

en Lorcl D ash 3
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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.
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Mandag
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Onsdag
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Lager havesf
New Heading er en grossistvirksomhed der importerer de
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mærker du ser til ve.tstre, Det er alle mærker der har

glort sig posiiivt cemærket indenfor hver deres felt. Vi
tilstræber at lage.fore alle varer i vores sortiment, og vi
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leverer nurtiEt og konku:rencedygtigt gennem vores

vokserde netvæfk af dygtige forhandlere.

Fc. a: give dig bedst muligt overblik, har vi åbnet vores
on:ine katalog så der er fri adgang på newheading.corn
Du kan se om den vare du søger er på laEer hos os og se
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hobby

en clrka pris i Danske kroner. Henvend dig blot til din
favoritforhandler for at købe - det er nemt, hurtigt og

tilh

s
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kkert.

SFEI(TRUM
Alle lorhandlerhenvendelser imødeses med stor glaede og
behandles hurtigt.
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Flot lille F3Aelffy

Spv. ø 1100 m, vægt 1250 g)...kun

kr

1185

(EnEG 3$14, ECS 40 A, 35 2500 rnAh)

ROBOCOPTER
Sjov lille 2,4 GHz indoor Heli.
............kun kr 375,-

Boomsmng trainår.

Begyndermodel

beklædt flyveklår efter ganske få limninger
Spv. 155 cm ................ ...kun kr, 795.-

==

Boomerang trainer med OS46LA
motor...,,....,...,.....,........,,...,,...kun kr 121

F

Boomerang trainer m/ OS46LA n
og Hltec Optic 6 radio....kunkr.272

TWiStEr SKYL]FT
Verdens førcte landem rotor helikopter, den

dobbelte rolor giver den en utrolig god stabililet
lnkl- Lipo.lader med Ldeq balancer, bat,
ekstra rotorblade, USB kabel og model for FMS
........-..............kun kr. 1 795.-

DISCO, gov parUindoor

model med

indbygget skiltende lys, velegnet til aften og
naffiWning, Spv ø 600 mm..,.....,.....kun kr 995,

JET lllusion DF 45

rød/trvirl eller blalhvid
Spv.60, ducted ian og børstelss motor inkl.

......,,....,...kun kr. 1495,-

Optic 6 Sport

prisbillig 6 ch. kvalitets ri
lndeholder: 3 stk. HS-55 servoer, rnodtage
HFS 05, aku og lader..........,..,.kun kr. 149

SKYRAIDER god begyndårmod€l
med krængeror.
Hyperion 2-1705-14
Hyperbn mindste børsteiøse molor, specrelt

lllll"lll
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Det enesle der mangl€r i at få modellen
llyveklar er 8 stk. AA batterier for sender

Spv. 138 cm........,,........,.....,,.......,..kun kr. 1195,-

TWISTER

Ducted lan model spv.85 cm,

ducted fan og bøsleløs motor inkl.

................kun kr. 1495,-
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Ny Phoenix fly simulator,

IKARUS F3A SHOCK FLWER

SUPER STAR. spv'176

Spv. 84 cm. vægt m. bat, ca. 200 gram

4 -Qkg moror2T 12014T 160

cm

med nye

modeller realistisk grafik samt mange
muligheder for ændring af tly setup.
.....................kun kr. 99

...,....,...-............kun kr. 340.-

+:KYOSI{O VRC

bil simulator m/ratstyrir

Urolig god on og off-road træning

.,..........,.....kun kr. 133
Vi har Danmarks slørste udvalg

Twister Coast Guard & Hawk.

E-MAXVANDTÆT setup

Helikopteren aile kan flyve pga. dobbelt rotor son
giver en god stabilitet. inkl. Lipo.lader med

Den ultimative VANDTÆTTE el-nnnster tuck.
Kan kører i vand, mildder, sne rnv. kun fantasien
sætter grænsen,,....,,..,,....,....,........kun kr. 3475,-

Lder
4

balancer, bat, ekstra rotorblade.
USB kabelog modelfor FMS............kun kr gg5,-

Bandit VXL børsteløs
2WD, 110 km/t med 2X3s 1800mAh

i

begynder-og færdig-fimdeller. Mindst
'150 fomkellige modeller på lager,

.............kun kr. 2995,

Se vrdeo wwwtaxxas.com

Forbetbld for feil og prisænddnger

åg

HobbV tUorld
V/ Helle & Jimmy Friis, Haderslewej 93. 6000 Kolding. Tlf .75722295,fax75722297

+mail: hobby-world@mail.dk - Telefon mandag - torsdag 13.00 - 17.30, fredag 13.00 - 15.00.
Butikken er åben: Mandag - fredag kl. 13.00 - 17.30. Besøg uden for nævnte tider efter aftale.
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. Ekstrem robust ELAPOR@ krop og
vinge konstruktion
. Kort byggetid
. Kan bygges med enten lukket
kabine eller blot med vindskærm
Styrbart halehjul
. Naturlioe oq ukritiske
flyveeg"enskaber
. Kan adskilles på kun et
minut for transport
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vingefang: 920 mm
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. Det tilegnede GEMINI
Power motorsæt giver
GEMINI en meget livlig
aerobatisk ydelse
#332634

b
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MIRAGE 2æO V2 INKL. WM 4CN FAN

kr 1.8 50,-

wM-40o (7oMM FAN)

kr J3V,-

ffi3JSM
FLYCAT IET

45 ARF (Speerdvidde 1400mm)

kr. 1.250
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et nyt begynderfly fra PROTECH. Den er rygget af EPP og
den kommer med 4k. sender, modtager, 4 servoer, motor, 11.1V Li-po
batteri og oplader. Modellen er betydelig bedre end andre lignende
SKYRIDER er

:

modeller pga. motorfr.Jndamentet,4lc radio, U-po bafteri og krængroret.
ril', l1)U,

SIryRIDER 4K. 35t4HZ RTF ( inkl. 4k.sender)

]ET RANGER RTF m. SIM
BELL 47G RTF m. SIM
ORBfiER RTF m.SIM

!rr, 650,kr Q76 -

2.4Ghz modul og modtager

futaba

XBF sender modul

til

XBJ sender modul

til JVGra

kr. 799,kr. 799,-

ESKY LAMA4 RTF

kr. 750,-

X8R 2.4 GHz modtager

kr, 499,-

H$hes 300

XSRp 2.4 GHz modtager

[.c 4OO -

Phoenix FP RTF V2

kr,750,kr 650,'

ESKY BELT CP RTF

lrr

3PM,3Plq 7U, 8U, 8J, 9C

ESKY Honey Bee KING RTF

kr,1350,
k.r. 2754,

5]M

RTF

4OO RTF

1

7QQ -

Modulet er kompatibelt med følgende sefldere:

, 9Z'

FFg og FN serie,

347.388.783,U8, pCM 10.PCM 10S,pCM10SX,
rcM 10IIs,8103,9303,MX-22, MX-245.

Kom godt igang med helikopter flyvnin
Modellen kommer 1000Å flyveklar med er
computeFender med hukommelse til 4 mod
og de nødvendige mix til helikopter, ffy og \
wævefly. Den samlede pakke kommer med

I

batteri, oplade4 l-leåd lmk Gym, brushless n
regulator, horedrotor i kulfi ber, træningsundr
og simulatorprogram.
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Kom og besøg os

i butikken i

Scanner RC Sdruo

Bogsverd.

Vi hor oltid over 5OO fly o9 flere hundrede
helikoptere på lager hvis du skulle mongle
nogei, ellers er du meget velkommen til
bcre at kigge!

W
mesmrtu@deffiæ
Ftry.rmrr&

mreeffim

u nnnnft€ftqruffi
ffi44,448æ{

kr

ss\l9s9

l.r: 75,kr" 11t5,kr: 110,-

ss+99)8

ætlF.guæd

55V-9l1tH
Cl"tfto CFssM 182 SKYLAI€ ARF

tr å fly rned rnarEe

små skaladetailer støbt ind i den feerdigmalede
$a$berlcopog oirrt Den konrner med fæer@Bgede
virger; skab decalsssn dlerede

lak, der beskytter fiyet.

s dsat under en klar
[.r 1

?EO -

kf

ssv9$688
ssv-9314!!G
5S\l-9115

I'li
lir

1t-:5,

ii5,-

ssv-931Æ8 kr 1rr5,
ss\J-gt2$\ffi
ijr5.
RTG = RdE{t
93fr = Micro sw
96u = Lw øofile
g7x = stålda'd ffi

98n:

Digital

ffi

#J
$1r/-%101,16 hr 1i-:

SSV-9610$5 RaG l.r 17i

SS{+6121K i^: 175
55rr'-9310tiG Rm h 17r
SS\Å9704 kr !5.
95V-9724 l.r 1i:
SSV-9726 kr li!
SIJ-9764|''16 ii: l7r
5SV-9766*!G ii.,17:

1l:
r,.. :i.
55V-9A46}E ir l::
5S/_S55MG k,, i-t:

SSV-9776MG
5SV-98,14MG
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Af Bjarne Pedersen

Godt nytår onsker skalagruppen til alle.
Endnu et år tager vi nu hul på, med et ak-

tivitetsniveau sturre end nogensinde.
2008 r'ilbære præg af fokns på r'ores flyvning og denned også de rlanøvrer som
vi flyver til konkulrencerne.
Sorn dc fleste nok ved, så var der to
landshold af sted til Nordisk Mesterskab
i Goteborg, hvor vi benyttede lejligheden
til at se nærnere på, hvordan sådan et
stævne er skmet sanrlen og lagde billet
ind på et NM i afholdt i Danmark i 2008.

Følg rned på stævnekalenderen i bladet
og på unionens hjemmeside.
Nordisk mesterskab i Goteborg gav også
anledning til inspilation. M blev meget
hurtigt kloge på, at svenskemes populærskalaregler var helt anderiedes. Der
blev stillet større krar', end det vi har
været vant til herhjernme. Men på trods
af de skærped" 1.31', så lykkedes det reut
faktisk det danske populærskalahold at
vinde holdkonkurlencen.
Et resultat som vi er meget stolte af, for

Det viste sig, at vore "konkurrenter" sy.ntes, at det ville r'ære en rigtig god id6.
Derfor er det lykkes styringsgruppen at
f.i en aftale i stand rned Pandrup Mfk.,
sorn ligger godt placeret geografisk i forhold til vore nordiske kollegaer. Stævnet
r"il dr,r kumre finde på unionens stævne-

der har ikke været et dansk NM siden Po-

kalender.

nyelser på populærskalaklassen.

Skala-cup DKblev aflroldt for første garlg
i l{..107 i Brondersleri med en rigtig god til-

ul MtiLnsberg i 1981 var en af drivkr:æfterne til et NM aflroldt på dansk jord.
Med det fine resultat og rned der-r erfaring

flotte skalamodeller som helt ubesr,æret
kur.rne gøre sig gældende med de nye
regleq, og med den standard vi har set,
syrtes vi, at det ville r,ære mere retfærdig
for deltagerne, at honorere dem for deres

vil

flid igennem en udvidet statisk bedømmelse.

Det vil føre til for meget at informere om
reglerne for den statiske bedømmelse her
i bladet, men vi opfordrer folk der måtte
have interesse i mere infonnation til at
henvende sig ti1 skalagruppen eller søge
ind på r,ores hjernmeside under download, hvor du frit kan hente dem.
Med venlig hilsen
Bjame Pedersen

som styringsgrupperl har fået gerureln
diverse h'æf og DM, var der ingen tvivl
om for os, at vi nu kunne barsle med for-

at tiden er mo-

Derfor har vi ændret på regleme, så r'i i
dag har tilføjet to ekstra valgfrie manØvret så dei samlede valgfrie mallovle-

;.-- :.1 :t at-ho1de flere af slagsen. Der vil
:.-'.. .-,:l'...1cii en cr-rp på Sjælland hos Ra-

antal er oppe på fem.
Den største forandrilg ligger dog på den

Cesna 177, 2,l2m spændvidde sad en os 1.20'1t
med pumpe og ligo over 7 kg, autonlalct. Byggct

-:-.:-." ..]-::.i.en og

statiske bedørnmelse. Vi har set ltlange

og fotograferet af Bjarne Pedc'rsen

.,iirrinq. Derfor menel vi,

er1

cup hos Wood-

::,--i.'.1:. ::. -::giqutppen

påskynder

-.--::l-.::-. ---::'. l'.:r L..tt.tget sig opgaven.
Dt: .r :-=:.::..::-..: ni tlcr udvises den
SiLrIe -' a,-.

..'= - :

-'.

i:

:--r(

Di:=c t.t sa:-\-:::-:::ter \-ores xiiii-=-r-,-.-,:=:

irrl det!

. :.'r.'.rtlroldtcf-

.:

i,. s. .let er en

t'ln'eko;ri.irrrr.ir ::-: . -:=:< :.'n etrter vi at at'holde :.r:,:- :s-,--'.:,=:: :--:rt.1t
ren

omkring i landet.
Hr'.is der skulle vaere kiur.c.. :'..j .'-.:.r
om at afholde et skalatræi, er I n.i.: -. --komrnen til at henvende jer til en :l s:. -

ringsgruppens medlemmer. Sh'nn:sgruppen støtter geme klubber med en
dommer for råd og vejledning. Du kan
finde os på vores hjemmeside; w\\a\'.rcskalafly.dk eller hvis du ikke har mulighed for intemet, kan du her i bladet finde
formandens telefonnummer og adresse.
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F3A kunstflyvningsI

sæsonen 2007

I

l

for kunstflyvning ovre, og
det har været et spændende år, med nok
det største antal deltagere i mange år. I alt
har 37 piloter deltaget i de nationale konSå er sæsonen

E-

kurrencer i Danmark.
Det havde selvfølgelig også indvirkning
på konkurrenceme, da det med så mange
deltagere betød, at vi enkelte gange måtte starte med solen i banen, og andre gange kom man sent hjem om søndagen.
Til sæsonen 2008 skal der flyves nye programmer i Nordic og FAI, hvor det ikke
kun er programmet, der er ændret, men
også antallet af manør,rer og dermed sættes flywetiden ned fra ti til otte minutter.
Det håber vi så, at vi kan udnytte ti1 næste
års konkurrencer, så r'i ikke kommer i
samme tidspres, som vi har r'æret i år.

I

Falcon Cup
Årets første konkurrence var som altid
Falcon Cup i Veerst, og det er nok en af de
mest spændende konkurrencer, da ingen

ved i hvilken form konkurrenterne er.

Falcon Cup er den konkurrence hvor
man mødes første gang efter den lange
vinter. Falcon var også den konkurrence
med flest deltagere, så allerede her blev vi
klar oveq, at det ville blive et år med ud-

fordringer for at nå alle klasser på en
weekend. Falcon var også et af de stævne1, hvor vejret var med os.

Sjællandsmesterskabet

NFK Cup

Sjællandsmesterskabet
blev igen afholdt
Drags-

NFK Cup var i år flyttet frem, og havde
byttet plads med Grenå Cup, da faciliteteme i NFK ikke er så gode til en
efterårskonkurrence, det er
bedre i Grenå, som har
stort klubhus.

af

holm MIK, også

denos

=%X

ne gang var vejret med

\

\
DragshoLm afuiklede et
fint SM, hvor der bler' fundet fire
Sjæliandsmestre. I X-klassen blev det
Leif Widenborg, i Sport blev det Henrik
Flensburg, i Nordicblev detMichael Gibson og i FAI blev det Finn Lerager.
og

#

i+::

€

Jysk mesterskab
Jysk mesterskab blev afholdt af Haderslev RC, og de havde forberedt sig godt
med et stort telt og heldigvis for det, da
der desværre kom en del regn, så der kun
kur.rne fl1wes tre runder i alle klasser. Der
blev dog alligevel kåret fue jyske mestre
og i X-klassen blev det LarsI{øi, som for
første gang deltog i X-klassen med sin
helt nye Katana.
I Sport blev det Finn Mortensen, i Nordic
blev det Torben Jørgensery som dermed

vandt sin første konkurrence

i

Det bytte blev der sat en tyk streg

havde Peer også sikret sig Danmarksmestertitlen i FAI, da han der:rned havde

under med vel nok det bedste
konkurencevejr vi har haft i år.
Varmt og ikke meget vind, så der
var lagt op til en masse god flyvning. Igen var der mange deltagere,

vundet tre konkurrencer.

og vi måtte ændre lidt på den planlagte

Nordic,

det var han vist nok meget glad for.
I FAI blev det Peer Hinrichsen. Dermed

Flycne kJar til kamp vcd NFK-Cub.

*
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at-holdelse for at sikre, at vi r,ar færdige
et

p..r

rimeligt tidspnnkt om sondagen.

+,

startede ud med min godt testede Plettcnberg, og til de sidste to konkurrencer

Grenå Cup
Arets sidste konkrirrence var sa Grenå
Cup. Om det var aitalt spil mellern NFK
og Grenå r'ed jeg ikke, men lige så godt
vejret var i NFK lige så ringe var vejrei i

de stund ved at

blive frigivet

brugt selv om de er

kunne holde os fra at have en god kon-

kurrence, og der blev trods vejret vist
pæn flyvning.
I Grenå kunne vi kåre alle de danske mestre i de forskellige klasser:
X-klassen:
Lars Høi

Sport-klassen

fohn Eckart Hansen

Nordic-klassen BjarkeKahl
Peer Hinrichsen

FAI-klassen

anvendte jeg en Hacker C50-14L.
Finn Lerager deltog til de sidste konkurrencer med sin nye Pinacle med Hacker

C50 motor. Joen Petersen kom ligeledes
med en el-model til de sidste to konkurrrencer, og han brugte ligesom Bjarne også
en AXI motor i sin nve model Shark.
Af sendere bruges der alle mærke4 seh'
de nve 2,1 CHZ senclere fra Spectrum
kom i bmg. Bjarne i\4adsen, har.de haft så
mal'Ige forstl'r1el5s1 på si1 Gelesis med
Axi motoren, at han valgte at sætte Spectrum 7 på2,4GHZ på prør'e, og den bestod prøven uden forstyrrelser.
Der bliver mere og mere brugt lipo-celler
som modtagerbatteri, dermed bliver der
også anvendt forskellige typer kontakter,
som regulerer spændingen fra de 8,4 voli
til ca. 5,5 r'olt, eller hvad man måtte ønske. Fordelen er, at man kan spare en del
vægt på batterisiden, og man kan få konstant spænding på modtageren.
Af modelier var der en stor del fra firmaet CA-Modell i Argentina. De blev både
brugt i Sport - Nordic og i FAI klassen,
hvor Genesis nok var den mest brugte
model. ZNline var også repræsenteret
med Oxalys og modeller fra Oxai er også

Grenå. Vi havde blæser.ejr og regnvej{, så
klubhuset bler, flittigt benyttet, men intet

Fra styringsgruppen skal der lyde et stort

tillykke.
Lidt om modeller og udstyr
Der er ikke kommet noget helt revolutionerende indenfor kunstfl p'ningsgrenen.
De sidste par år har også været lidt
på standby.

Den motor som mange går

I

den sidste konkurrence bler- afholdt.
Bjame bmgte sin Axi fra sidste åa og jeg

og venter på fra YS nem-

lig "Dingo 770" er
først nu

i skriventil

salg

til

Dc glade cleltrgerc i Sport fra SM i Dragsholm

temmelig dyre.
Oxai

andre

I'

modelleme

har til

gengæld en utrolig

flot finish, og er

en
end

model.
Til sidst var der også
en hjemmestøbt model, Nitrogen som
Michael

de

halvprofessio-

nelle, som har fløjet
med den i to år.
En lidt lang testperiode, når
den har været anvendt til EM
og \AIM. Den skulle efter sigende
have en mere rolig motorgang, og have
endnu bedre mellemgas og mere power,

ikke iordi man

s),"nes,

at de der flyver

med YS 160 Dingo mangler power.
G i{-1 bliver stadig brugt, også Webra er
ne.l €:i!-lr,u. begge motorer har den for-

cei. ::

krær'er lidt vedligeholdelse oS \--::r :...:c-r'ec1ele, sarntidig med at
de k;,i. :-:r :r- :-::e -::c priscr.
Pa ei-si,le:. ', :: J.: i,t:. :.'Sræn-set deltagelse til si.in. r:.e:- i.: =::: neri 1[J[):,, h.-je x::r,,

\ Icx]cl l'1 r

r

c:.

velflyvende

\

De store modeller var også med ved JM i Hader

slev

De mange deltagere fyldte en del ved JM

Gibson,

Eggert

Neistrup
Torkil

og

Hattel har
lavet. Den er velflywende, og ser godt ud.
Jeg tror vi kommer til at se meget mere til
den til næste år.

Det var lidt om de nationale konkurrence4 men vi havde jo også et landshold til
Nordisk mesterskab i Sverige, som drog
langt nordpå for at kæmpe om det nordiske mesterskab. Det kan du læse om på
n;este side

...
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Nordisk Mesterskab
Landsholdet bestod i Nordicklassen af
Bjarke Kahl, Bjame Madselr, Lars Brahmsen og Anders Rasmussen. I FAI klassen

var det Ole Kristensen, Lars Høi,

Peer

Hir.tichsen og som åbne deltagere i FAI
var det Finn Lerager og Morten Laugesen.
I år var det Sveriges tur

til at aflrolde kon-

kurrencery og klubben MFK Buntery havde sagt ja tak til at afholde NM. De har en
meget fin flyveplads, og de har et kæmpe

klubhus, stor campingareal, med flot
græsbane. Et lille "men" er der dog, da
klubben er hjemmehørende i Våstra.
Hogkulla i Norsjo komrnture, godt 1500
km fra Danmark, men som klubmedlemmeme sagde " Vi har altid langt, ligegyldigt hvor NM er placeret", der var nemlig flere fra klubben, som deltog i NM.
F3A var noget, som de dyrkede meget
seriøst i klubben. MFK Bunten havde
gjort et stort arbejde for at gøre deltagernes ophold så god som muligi. Hver aften blev grillen tændt, og man kunle
købe grillmad tii meget fomtiftige priser.
Til middag kr,rnne, der købes mad i klubhuset til samme lave pris. Klubben havde
også været

i

lidt strategrske r-ed at placere

en salgsbod helt oppe ved flytet-eltet,

l

I

hvor der kunne købes kaffe, sodavand og
kager samt pølser. Jeg tror nok at dan-

I
f;

I

skerne fik tømt nogle kaffekandel, og
indtil flere gange løb de tør for deres chokoladetoppe med kokos. Forplejningen

i

var i top.
Hjemmefra følte vi os rimeligt godt forberedte til konkurrencen, alle havde trænet
så meget som vejret havde tilladt. Vi måtte dog allerede mandag aften erkende, at
Morten og Peer for f inrlefl; r rring

*

*
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nogen topplacering ville vi få svært ved
at opnå, da svenskerne lavede nogie meget flotte flyvninger under træningen. Vi
var alle taget af sted i så god tid, at vi kunne træne inden konkurrencen, men svenskeme havde holdt Svenske Mesterskaber i weekenden inden, og de var kun 6
deltagere, så de havde fløjet rør'en ud af
bukseme under ideelle træningsforhold
på pladsery så de var godt forberedte!
Onsdag var så officiel træningsdag og
modelprocessing. Alle fik deres modeller
godkendt og alle fik en træningstur på
pladsen. Kl. ca. 15.00 startede så første
runde FAI, hvor der deltog 21 piloter. Kl.
19.00, da første runde var færdig kulne vi
konstatere, at danskernes placeringer
startede ved en syvende plads og desværre nedefter. De seks første placeringer
tog to nordmænd og fire svenskere sig af,
her var det allerede klart, at vi ikke kunne
komme op blandt de seks bedste. En indbyrdes kamp om de danske placeringer
begyndte, og de skiftede lidt mellem pilo-

terne som runderne bler' fløjet. Vejret

holdt det gode vejr sig ikke igennem hele
nrnden, så de sidste der fløl fjerde runde
havde meget turbulent luft at flyve i. Det
skiftende vejr i rundeme, prægede dette
års Nordiske mesterskab, og gjorde det
ikke lettere for deltageme. Da $erde rlnde af FAI var ovre/ gik der ikke lang tid
før resultatet blev hængt op. Nu hvor der
var en smidvæk-r'lrnde med i beregnin-

gen, gik de fem finale pladser til OIa
Fremming fra Norge, David Surdtrøm Bemt Olsson - Tommy Stenlund og Anders Johanson fra Sverige. Sjettepladsen
gik til Kjell-Tore Petersen fra Norge og syvendepladsen til mig. Den'ed blev det
Kjell Tore og jeg der skulle flyve for i Finalen. Vi havde selvfølgelig begge ønsket at
blive en de1 af finaleholdet, men da det
nu ikke kunne lade sig gøre, måtte vi
være tilfredse med resultatet.
Tæt forfulgt af Morten Laugesen på ottendepladsen med Lars Høi på en tiende
p1ads. Ole Kristensen på tolvtepladsen og
Fim Lerager på trettendepladsen.
Danmark blev derr,'ed nummer to i hold

havde en filger med i spillet, da vejrfor'holdene skiftede rlegei i lobet ai de 31,i time en ruacle FAI r arede. Det beiod oite ai
nogen tloi i rolig 1utt, mens andre fik
blæser-ejr og turbulens. FIere danske piloter fik den nordiske i-ind at mærke.
Torsdag startede med anden mnde FAI
efter'fulgt af første runde Nordic. Det var
nu Nordic pilotemes tr-lr ti1 at vise hvad
de kunne, og detbegyndte da også meget
godt rned Bjarke Kahl, som efter første
rturde lå på er-r fjerde plads. Desværre var
det ikke muligt for Bjarke at holde den
placertrg ktrnkurrencen igennem.
Fredag startede så med sidste runde FAI,

igen overgået af et suverænt

hvor vejret var blevet bedre, desværre

mange starter kunne hele det finske

De danske modeller

svensk

iandshold med Norge på trediepladsen
og

Filland pa tjerdepladsen.

\ordic piloteme iloj

deres anden runde
efter FAI, og de kæmpede alle med turbulensen nogle havde lidt bedre styr på den
end andre. Jeg tror også, at der gik lidt
"dallerknæ" i nogle af vores piloier. Igen

var der nogle svenskere, der viste fantastisk fin flyvning, og det blev sr'ært at
gøre sig gældende også for Nordicpiloteme. Som en Finne sagde, da han hørte,
at den ene nordicpilot, som var ham der'
senere viste sig at blive nordiskmester,
havde haft 540 starter inden NM. At så

landshold tilsammen ikke engang kom-

Som bedste dansker kom Bjarke Kahl

me op på.

pa en sjctteplads eftertulgt af Anders

Efter Nordic skulle første runde i finalen
flyves, så der blev ikke ticl til .rt tr;cne el1er prør'e finalefll,rningen indcn man
skr-r11e vise den for donrnrerrre, og alle de
andre piloter. Mortcn og jeg gik dcrfor i
gang med at gennemsa filaleprograrnmet for at friske dct lidt op. Kjell Tcrre og
jeg bler. enige on.r, at jeg sku11e 1ægge ud,

Rasmussen på en syvendeplads, Bjarne
Madsen på en elr,teplads med Lars Bramsen på tolvtepladsen. I hold blev vi de'sr,ærre kun nummer tre i Nordicklassen.

så kunle dommerne eftclfølgende

se,

hvordan det skr,rlle har e r,æret fløjet.
Faktisk så gik clet or er al forr.entning, det
var kur den rr,rilende cilkel, der gik kl,rdder i, og det blev belernlet med et højt grineflip fra en.rf mile hjemligc konkurrenter, så der r'.-rl ikke andet at gøre end at
smile med og sa komme videre til næste
manø\rre. Kjell Tore viste så, hvordan en
rullende cirkel skr-rlle se ud, og domrnerne var klar tll at dømme de fern finalepi1oter.

Lørdag begyndte med tredie rr-rnde Nordic efterfulgt af anden lunde finale og så
sidste rturde Nordic samt sidste rur.rde finale. Pointene fra de anden og fjerde runde bier.ikke offentliggjort før ti1 Banqr-ren
lordag aften. I Nordic var rran lidt mere

sikker pai, hvem der kunne blive nordisk
mester, men i FAI klassen var det åbent
cftcr vores mening, da vi syntes at Bernt
Olson har.de lavet en fin sidste finalcflpnilg, og både Ola Fremmilg og David
Lrurdstrøm havde lavet fejl i dcres sidste
iinalefl;n,ning. Der r.ar derfor spænding,
.1... r-n.rn var fær:dig med de sidste runder
L.cgge klasser.

I Nordic

klassen var de

:.-r's(e prilotcr spændte på, hyor ma1
:-., r.:cerct irrdbvrdes i forhold til de

-:

-' -tric.f, og vi var også spændtc på,

'','r.litrrrklrrrcrrcen

var

ind

Ny nordisk mestcr 2007 blev Dar.id
Lundstrøm fra Sverige efterfnlgt af den
mangeårige nordiske mester Ola Fremming med Bernt Olson på trediepladsen,
Tommy Sienhurd på fjerdepladsen og
den sidstc svensker Anders Johanson på
femtepladscn. Virkelig godt gået af Sverige, tillykke herfra.
Hvad blev der brugt af udstyr ved NM?

Man skulle tro, at det var en dansk konkurrence man \.ar deltager i, da udstyret
der blcv brugt er det samme som vi brr-rger i Damnark. Også her er Genesis fra
CA Models ligt præsenteret rned fire modeller som var ARF og to som havde
været gennem Oles nlarlen'ærksted. Dertudover var Oxalys6n godt repræsenteret.
Jeg tror jeg talte omkring otte stk. så den
er stadig med seivom den cr ved at være

en ældre model. Intergral'en og

TWis-

tcr'en fra ZN-LINE var der også. Der var
også et par hjcmmebyggede modeller; så
det kar-r altså lade sig gøre at lave dem

i træ stadigveek. Anders Johanson
fløj stadig med sin Patliot i træ, den hav-

helt

de kun fået nogle små opdateringer i
løbet af årene. Vi r,;rr tre der fløj med elmotor, Ola Fremming med Plettenberg
30-10 EVO med Hacker regulator clg
Flightpolvetbattericr. Bjarne Madsen

med AXI 5330 med Hacker regulator og
Flightponerbatterier og jeg selv med
Plettenberg med Schulze regulator i dcn
ene og Hacker C50-14 XL i den andcn
med Hacker regulabr. Begge udstyret
med Hyperion LV 5000 - C25 batterier.
Resten og det vil sige 32 piloter fløj rned

glødestrømsmotol og det var OS 140
samt YS fra 140 Limitet via YS 140 Dingo
tilYS160. lil enaf Ola frernrningsoprisninger så vi den nye OS firtakter 200 med
indsprøjtning og det hele. Det er nok den
rnotor, der pt. ser ud til at give mest po."veL men den er også stor, og vejel godt til,
og jeg tvivler: på, at vi får brr-rg for a1 den
power. Men imponerende var det at se.
Det er Futaba og Graupner, derbruges indenfor F3A. Jeg mener ikke at jeg så noger-r Multiplex i.,ed NM, men den nye Futaba T74MZ var godt præsenteret ligesom Graupners MC 24. Det er dog ikke
nødr.endigt med de fine sendere til at styre vores fire kanaler, mindre sendele klarer fint opgaven rned at mikse de par ror

vi

sk.r1

have mikset.

Det er efterhånden kun digitalservoer,
der bliver anvendt, pris og strømforbruget er kommet ned, så der er heller ikke
nogen gmnd ti1 ikke også at bruge dem.
De er mere præcise omkrirg midtpr-urktct, og har en lidt større holdestyrke end
analog sen,oerne.
På landsholdets vegne vil jeg sige tak ti1
RC-tu-fonen for støtte og hjælp til NM.

Til sidst er det ktur at sige godt nytår,
håber at'i ses på "Pletten ''..
Hinrichse.
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Der skulle to forsøg nl før 2}17mesterskabet blev afuiklet. Da mesterskabet skulle

In

(F3F)

afuikles i foråret regnede det hele lørdagen/ og om søndagen var det næsten

vindstille.
Alligevel mødte der tretten deltagere til
anden halvleg. (Heraf seks deltagere fra

Hanstholm den 22.- september
Resultatet fra f M Skrænt 2007

Tyskland).
Mødestedet var sat til campingpladsen i
Hanstholm. Efter briefingen kørte vi ud
til sydskrænten ved transformatorstatio-

Nr.

nen.

Nr.

Banen blev sat op, og efter en prør.etur

alle, var

vi klar til start på

til

mesterskabet

kl. 10.45. Vi nåede i ait ti runder. Vindsfyrken var næsten hele dagen på seks til ti
m/sek. Der skete desværre et havari. Af
tider kan nævnes at Helge Borchert fløj
hurtigste runde i tiden 45,45 sek. forfulgt
af Kaj H. Nielsen i tiden 46,43 sek. for de
1000 meter.

Knud genvandt det Jyske Mesterskab
selv om Helge Borchert fra tyskland
vandt generelt. Tak til alle deltagere og
Iedsagere for hjælp under hele arangementet.

Knud Hebsgaard
Esbjerg Modelflyveklub
Axel Barnizke kaster flyet for Nikolai Dotzek.

I6

Placering lM(dk)
1..

2.
Nr. 3.

Nr.

1

Nr.2

Helge Borchert

Tyskland

8758

poini.

Knud Hebsgaard

Esbjerg Modelfl.

8593

point.

Filskoi.MF

8561point.

Frank Droge

Tvskland

8502 point.

Jørgen Larsen

Th;, RC Klub

8497 point.

Kaj H.

\ielsen

Nr.

-1.

Nr.

5.

Nr.

6.

Andre Austen

Tyskland

7999

Nr.

7.

Axel Barnizke

Tyskland

799lpont.

Nr.

8.

Søren Helsted

Fy.

7848

point.

Nr.

9.

7667

pont.

Nr.3

Nr.4

Hars

J. Hartmann Tyskland

pont.

Nr. 10.

Nikolai Dotzek

Tyskland

7573pont.

11. Nr.5
Nr. 12. Nr.6
Nr. 13. Nr.7

Klaus Untrieser

Thy RC Klub

7544pont.

Preben Nørholm

MidtjyskMF

7228potnt.

Regnar Petersen

Brande MF

6585

Nr.

point.

Frank Droge kaster flyet for Preben Nørholm

Nlocieiflylcn),t 1,/200E

Alle deliagcre I

ecl

Ir sk \lestcrskab 2007.

Foto: Knud Hebsgaard
og Bente Nielsen

Præmitmodtaqere: Frauk Droge, Andre Austen,
Helge l3orchcrt, Kai H Nielscn, Knucl Hcbsgaarcl
samt Jorgen Larsetr.

Kaj H. Nit'lsen lige før start. Regnar Petersen i baggrurdelr'

Soreu Hclstccl er klar

til start, og Regnar

Peterseu er parat mecl flyet
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F3l - Esbierg 30. juni & I . juli 2007
Traditionen tro skulle et stævne afholdes
i regi af Esbjerg Modelfly.veklub. Det blev
det Nordiske Mesterskab i F3J.
Normalt klarer vi os med vore egne faciliteter men i år så vi os nødsaget til at drage nytte af det gode samarbejde vi har på
Varde Flyweplads hvor tre klubber holder
til i dagligdagen - Vestjysk Flyveklub (en
af Danmarks ældste), en klub for fuldskaIa fly - Varde Faldskærmsklub (Danmarks største) og Esbjerg Modelflyveklub. En aftale om at låne Faldskærmsklubbens klubhus samt deres hangar
blev indgået samtidig med et lejemål af
en græsmark nabo til flyvepladsen. At arrangere sådan et stævne kræver sin tid,
forberedelseme har stået på i ca. fem
må,neder.

Normalt er der til stærmer i Esbjerg femten til tyve deltagere og vi flyver på fire til
fem baner. I år var 39 piloter fra Norge,
Sverige, Finland og Danmark tilmeldt. I
alt ti hold og vi havde i klubben en intension om at der skulle så mange i luften ad
gangen som muligt, hvilket også lykkedes. Ti baner blev opmærket (Det krær'er

et areal på ca. 300x200m)

til Løbelinje,

startlinje og landingsområde. Fredag eftermiddag ankom gæsteme i en lind
strøm, detblev desværre ikke til flywning
pga. regn og blæst. Et par norske deltage-

re blev hentet

i

senere og i alt seks mnder var det tid til

søndag. De fleste brød tidligt op og gik til

frokost og udregning af hvilke ti piloter
som havde kvalificeret sig til finaleflyvningerne. Regnen fortsatte - dog mindre

deres opholdssteder, nogle boede i telt på

flyvepladsen, andre i de to små klubhuse,
vandrehjemmet og motellet i Varde og ikke mindst nogle af finneme - de boede i

heftigt og regleme siger at der

deres store kassevogn.

Lørdag morgen

-

morgenmad, briefing

derblev et
hul i skyeme og den ventede start kunne
gå. Egil Roland fra Norge var så uheldig
at falde omkuld og måtte tiises på sygehuset, skulderen havde fået slag og det
blev desværre ikke til nogen flyvning for
ham, undtagen turen fra Nordnorge og
og så kunne vi bare vente på at

udpege en vinder.
Finalen - meget tæt blev fløjet i let regn og
jeg tror alle var glade da det var overstået.
De sidste

pointblev udregnet og præmie-

overrækkelsen kunne finde sted på pladsen ved hangaren.
Se alle resuitat detaljer på:
www.f3j.dk/ results / I ist.asp?id=Nil{F 3J2007

På stævnets vegne

retur.

Ame Bruun

Afbrudt af frokosten og regnbygeq, ja så
blev det til 472 runde inden alle skulle
samles

skal

mindst en finaleflyvning ttl før man kan

Esbjerg Model Flyveklub

til den store middag med dertil-

hørende underholdning, i form af lodtrækning om alle de fine gaver som sponsoreme havde givet til stævnet. Nogle
mente de skulle tidligt i seng, de ved ikke
hvad de gik glip af, da stævnelederen gik
i baren, så slemt var det ikke men derblev
snakket til godt ud på natten.
Søndag morgen startede med morgenmad, vinden havde i løbet af natten ændret sig 200 gr. og nye baner skulle afmærkes. Flyvningeme blev fortsat hvor man
slap om lørdagen. Et par regnvejrspauser

Resultat affly-off
Placering/Navn
1 Arnfinn Lic
2 Josteil Myre
3 Erik C Morgan
4 Jame Savolainen
5 Jesper Jensen
6 Alf Erik Ross
7 Jo Grini
8 Jack B Krantz
9 Erik D Christcnsen
10 Søren Svanteson

Point
1000
979

943
916
893
844
756
713
661

396

Billund, hvortil de var

kommet fra Norge og tiden gikmed snak
om løst og fast.
Kl. 16 skulle alle fly registreres og der var
trængsel i hargaren. Derefter kunne alle
bare vente på bedre vejr hvilket var forgæves og selv grillen måtte overdækkes
så vi kume få lavet aftensmaden. Efter
aftensmaden blev der holdt teamledermøde samt lodtrækning til hvilken bane

18

de forskellige hold skulle bruge lørdag og

Yinderne ved Nordisk Mesterskab
Senior

F3J

-

2007

lunior

1. Arnfim Lie - Norge
Jack B Krmtz Sverige
2. Jostein Myre - Norge
Teemu Ranta - Finland
3. Erik C Morgan - Norge
Chris Olesen - Damark
To danskere kom i Fly-off, Jesper Jensen sluttede som ro. 5 og Erik D Christensen som nr 9

lrkiciel

i'lyvenyt 1 /2008

Brietinc - bemrrk himlen!
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Peer Hinrichsen, Sønderborg

fortæller

her videre om sine erfaringer med at flyve kunstflyvning med elmodeller, og de

fordele og problemer det kan give,

Ikke fordi at det skal gå hen og blive en
føljeton, men der er sket lidt på el-fronten
som gØr at jeg synes, at jeg vil slutte min
beretning med de sidste erfaringer.

Sidste år flq je9 med min Oxalys med
Plettenberg motor, Schulze regulator og
Hyperion batterieme VX 5000 på 20 C,
samt min YAK 54 med HyperionZ512522 motor og Hacker regulator.
]eg havde jo mange forstyrrelser i min
Oxalys. Jeg kan da lige så godt indrømme, at de aldrig er forsvundet helt. jeg har
bare vænnet mig til, at den indimellem
går i failsafe, men heldipf is kun så kortvarigi, at det ikke betyder noget for sikkerheden.
I år har jeg så fået min Oxalys nr. 2 kla1, og
dcn fik jeg udstyret med en Hacker C50-

14XL motor og Hacker regulator. Mine
ideer om motorvalg blev overvejet meget
.øje. ieg var længe i tvivl om jeg skulle

20
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prøve en ny motor, eller sætte Plettenberg'en i Oxalysen, den kendte j"g, og
måske netop derfor valgte jeg Hacker
motoren.
Plettenbergen har et meget stort moment,
og den trækker rigtig godt, og den er helt
vedligeholdelsesfri, så der var meget, der
talte for Plettenbergen, men den havde et

hvilket vil sige, at
den trak mange ampere ved fuld gas. Det

Lidt stort strømforbrug,

høje ampereforbrug belaster batterieme
meget, og de kur.rne blive temmelig varme. Specielt mine ThunderPowerceller
blev varme, men de var vist også spændt
lidt hårdt for. De batterier tilhører jo den
lidt ældre generation, der ikke er lavet til
at kunne afgive så mange C, jo flere C batteriet kan afgive jo flere ampere kan man

trække ud af batteriet. C-tallet ganger
man med batteriets kapacitet, og resultatet er hvor mange ampere man kan trække ud af batteriet, derfor gik det bedre
med mine celler fra Hyperion, som er ud-

viklet

til

at kunne klare flere C. Diss>e
blev ikke nær så varme og kurne ogsa 1e.
vere mere trækkraft, og endnu bedre blev
det, da jeg fik krv til at prin-eteste Hlperions rrye serie med 25C, da kom der end-

w

@

s

nu mere træk i modellen. Det var dog ikke de varme batterier, der alene var skyld
i, at jeg valgte Hackeren, det var faktisk
mere det, at jeg simpelthen måtte prøve
den. Thnken om at Hackeren kunne være
megetbedre end Plettenbergen gjorde, at
jeg måtte vælge Hackeren for at få den
testet.

Nu var valget taget, motor og resulator
blev bestilt og monteret, pro\-et}r'ningen
stod hurtigt for døren, men selr- om det er
to helt ens modeiler, sa floi de overhovedet ikke ens. Der skal ikke n'reget til at to
kunstflyvningsmodeller reagerer tbrskelligt, så der skulle ga iang tid for jeg blev
tilfreds med den nve Oralr's. Faktisk så
tog jeg den for:i i bms til \TK Cup, som
var åreis ficrdc. kc'rnkurrence. Når jeg både skal træne og rndtln'e en ny model, så
veelger jeg dei silre led konkurrenceme,

og fln'er med den model jeg kender
bc.dsi.
a1t for godt, så derfor
skulle det sparsolrune flywevejr bruges
optimalt til træning, og derfor blev indfln-ningen og trimningen af Oxalys 2udsat. En af årsagerne til at den fløj så meget
anderledes skyldtes også Hacker-moto-

Veirei i ar var jo ikke

\ltx1el
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Tekst oq fotos:
Peer HinTichsen

Yaken og Oxalysen
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pa en tra:ningsdag

rE:

\

'4,.\

ren. Hackeren havde jeg monteret med
en 2L X 13 tommer propel, da det var det
rnan brugte internatior-ralt, så hvorfor ikke også bruge den, men i forhold til Plettenbergen, som brugte en 20 X 15 tommer
propel, betød det at Oxalys nr. 2 fløj lidt
langsommere, og det skulle marr lige
\'æru1e sig til. Samtidig så gik der lidt tid
før jeg fandt den rigtige indstilling af regulatoren til Hackeren. Frekvensen blev
sat til 8 KHz. og timingen til to grader.
H.tckeren fik nyt liv, og da jeg senerc ogsa tandt ud af, at den ikke skulle have en
liniær eller en exponential kurve, men en
iogaritmisk kurve i regulatoren, fik jeg
t-r_{sa den ønskede gasrespons/ soln er
i'rslig i kr-mstfl1vning, og jeg blev først nu
rigrig *lad for Hackeren og den nye Oxa-

måde. Top-r'ingen hjeelper med til, at den
flyver rigtig godt på højkant, fx når der la-

1]'t.

prograrnmet bliver kortet ned i år 2008 så
man maksimalt må flyve i otte minutter,
hvor vi nu bruger ti minutter på et program. Det får selvfølgelig afgørende betydning på strørnforbruget, og jeg kar-r
dermed montere nogle batterier med
mindre kapacitet, og dermed forvente, at
jeg bare ved at bruge andre batterier kan
spare godt 200 gram på den totale flyve\'ægt, som for begge Oxalyser er lige un-

Den nve Oralvs har jeg også r.rdstyret
med en liiie t(1pvinge, en såkaldt T-Canalizer, som CPLR forsie gang brugte ved

\4M

i 2005 i Fr.:nkrig. Den skulle tage fordelene fra en dobbr-lttlæKrer og udelade
ulempeme. Topi-ingen gor modellerr mere retningsbestemt, og sidercrret er rneget

mere effektir.t. Det betod, .rt jeg skulle
lære at styre sideroret på en lidi anden
\,krlc11 lyvr:n1,t

,

/2008

ves langsomme rulninger, eller

der 5 kg. Det skulle så igen give endnu
bedre performance end de begge yder

pturktrul-

ninger, så hænger kroppen ikke rneget,
det får'mar1øvr€rne til at se lidt flottere
ud.
|eg har nu fløjet to sæsoner med el både i
konkurrence og udenfor konkurrence.
Det l-rar r,æret rigtig lærerigt. Til konkurrencebrug ved kunstflyvning synes jeg, at
jeg har fturdet det rigtige. El giver en dejlig rolig og langsom flyvnirg. El giver også lidt mere tid til at kræse om manøvrerne, til gengæld betyder det, at r.ed meget
blæst, skal man tænke på strømforbruget,
så man har til de sidste manør'rer. Det er
en balancegang man skal lære sig. Det er

blevet vedtaget intemationalt, at t-lyve-

I begge sæsoneme har jeg fløjet med mi-

ne ThtmderPowerbatterier på 6000 mah
og Hyperionbatterier på 5000 mah. Dog
har Hyperionbatterien"le stået for de fleste flyvninge4, da de ktume levere den ekstra ydelse, som jeg kturne se at de manglede.
Jeg

har desr'ærre ikke noteret, hvor man-

ge opladninger jeg har foretaget, men de

har passeret de 200, men præcist hvor
mange flere end de 200 er jeg i tvivl onr.
Otte nationale og to internationale konkurrencer kræver en del flyvninger, derfor mange opladninger, så jeg er godt tilfreds med holdbarheden på batterierne,
det skal derfor ikke være det som skulle
afskrække andre fra at prøve elfl1n.ning.
Det var de erfarilger jeg fik samlet sammen i år, jeg vil selvfølgelig br-r-rge dem til
næste år, hvor jeg igen stiller op med elmodeller til kunstfly.r'ning, og også et par
andre el modeller til at have det sjovt
med.
Peer Hinrichsen
Sønderborg Modelflyveklub
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Regnar Petersen
Foto:
jo Grin! &
Esben Torp, Norge og
Christoph Feter,

Wintertkur
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I
Ved DM

i

F3F sidste ar

spllrgte Jesper Jerrserr og Jan
Hansen rnig om jeg kunne
tænke mig, at kommeiled F3B
landsholdet til VN,{ sorn hjælper. Jeg tænkte over det en uges

,*/

-*..b.

tid og svalede, at jeg geme ville.
Under DM i F3B ridsede Søren,
Jesper og Jan op, irvilket udstyr

I"

--^v
J*""

_t"

-r""

der skulle rned, og vi diskuterede

hvordan vi skulle arrangere transporten.
Det er ikke småfurg der skal rned. Ni modeller, tre sendere, ladere, seks komplette
spil med omløbere, sikringsp'rløkker,
startbatterier; dir.erse r'ærktøj og hjælpemidler. hah'tres liner; som vi hentede hos

Mudderet g.rv inspiration

til rrogle'kreatile sj;cle der
lavede dennc lille mudcler-

en leverandør på r'ej demed. Presennilger, køletaske, sigteapparat, stole, ladeap-

parater

nr.rskot. i).r ct ticlspunki r';rr

tlen ogs.r ucistr

til startbatterier og selr'følgelig

vores personlige bagage. jan tog hjem og
vejede noget af grejet og regnede på hvad

der var plads til i hans Caravelle. Han
kom frem til, at hvis jeg tabte mig fern kg.
havde vi plads til alt grejet.
Vores fur til Emmen startede onsdag den
4. juli om morgen. Det tager en dag, at
køre derned, og efter et pal stop for at spifor at hente de halr'tres liner der
var købt ind, ankom vi til vores hotel om
aftenen. Vi tørnte bilen for det rneste af
grejet, spiste i l-rotellets restaurant, og gik
se, og et

i seng.

VM startede først rnandag den 9. juii,
rnen der var Emmen lVorld Cup den 7. og

8. jr-rli, så r'i hai'de i irlt fire dage til
trær-ring. \\brlci Cuppen er en åben konkurrence hvor alle kan tleltage, og de t'leste

VM deltagere bi-r.rgel den til at \,ænne

sig

iil

at fly'r,'e turder tl\'<1r1te ibrholc1.

Om seh'e VM ktune

c-ter

skrir es nlange

sider. I stedet for, at gore det har jeg samlet en masse billeder: Et billede skr-rlle jo
sige mere end 1.000 ord.

(Og redaktøren har glædet sig over

a1le

de gode billeder og valgt at bringe resten
af Regnars artikel som "postkort").
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re

t med cn

lillc fjembetje1111g.

Norelmanrlerr f 5f

g11

lqrlP :pc'krile-

rer ovcr hr'.rcl han helst

ril

flvve

ir.r. En frosscrr norsk so, cllor
clerrne muclcler;,rol.

Disse to unge damer bestyrede sen-

derdeponeringen,
hvor udleveringen
blev styret via stlegkodelæsning så
ingen kume hente
deres scndere hvis

ikke deres flyvning
var nært forestående.

Corimc
Schneider fløj

mcd om Wor-

ld Cuppen.
Under VM
For at afvikle et VM med 63 piloter fra
landc skal man have styr på alt lige

var hun hjælper for det

li

fr.1

toilettet PR<rpgavcr, mad, sender-

Schrveiziske

deprrnt'rirg, o[[icirls, jrrry, og dir cr'c
-å
ufomdsetc h;cndelser I llmmen var der
tilknyttet 75 kvinder og mænd der hver
dag i otte dage sørgede for at alt fungc- "+

hold og trådte

f,

til som of-

ficial et par gange hvor der var
bruc for det

rede.

Rudolf (Rudi) Schatrb (tr.) havdc dct ovcrordnede ansvar for VM. Billedet er taget
undcr festen der blev afholdt onsdag aften

At flyve F3B er en holdsport, under alle opgaver
h;rr man brug for mindst 6n hjælper.

Jcsper flyver

Martin
Weberschock

termik og

holder

Jan spotter.

Anclreas

Hcrrigs

flyver
under
forberedelsen til

start

Distancef lyvning:

Her er det en fordel med to hjælpere. En hjælper holder øje med
lyset der signalerer at endnu et ben er registreret, og giver piJoten

dd iændes. Den anden hjælper betjener et sigteapparat
som er sat op i linie med det appåråt officials bruger. På den rn;ide

besked når

kan nran optimere svjnget, i deu ende af banen ltvor ntan stiir og flyr-cr. I distanceflyr-

\arighe;r:li-"ning

tTer:\

:

--

rrLe-, -r.:-.

ren), s\-:-

:- r

ning (Speed)

-.:: .' :

mecl om

iir,:-\::-

renteme

finirr

iuft.rt tln

god

Hastighedsflyv-

--

Ved hastigheds-

e i.

Hvis konkurrenterne findcr nosei
godt, og det marr
seh' flyvcr i ikke er godt nok. c: i.: i: ::
p iloten. mcd spoiter('n- lr i*lp. : i i .,.-: . :
om han karr nå hen til den gode lufr ..i ::
om han må fortsætte iagien pa termik p-l

.

ilr r rring er dt'r l) l.i-L o3.a l.rlg lur to
hjæ1pere. En til at kastc f.lyet \,ed start,
..: en til .ri hiælpe ned hvornar der
:..:l sr ilges, ligesom i distanceflyr
::::r:r:r. I sL.eecl er clet mcgct vigtigt

ning har man også brug for god lrrft at flvve
i. Det er også hjælpernes opgave at holde øje
med konkurrenterne for at se om der er bedre luft andre steder i banen end lige dcr hr-or
rnan selr'flyvcr.

.' : ..'',\ i.. li-c Ircnr ug tilb.rgc i
:-::r:r <-r i!i rr r)g5.i hjælperens opr::.: -:: \ :::::rc rriloten hr is ikke

hind. Det er ogsii hjælperens opgavc, ai fortælle piloten om den restcrende
egen

arbejdstid og hvor lang iid der er fløjet.
NaL man nærmeL sig en fl1'r'ctid på ti minutter skal hjælperen tælle ned så piloten
kan foretage mærkelandingen så t;ct på
10.00 minuttcr som rnuligt.

Lndcl::: i:si--.:::=:-.,. l:ti hi or
Jan \1ir irc i'.:t :!i:.::.
f orf olge'r, h;r .lt r-:r:

ir,r.::rrii<
r:r i.i.:il-

.r

koliision ntcd cn rLrss..r rrq it1-tirc
udgå. Her er iran r ei-l at uell.eclre
skirderne pa sin hjemmc'konsiruerecle Racc-\1 krop

l:':t"irt::';

ilt 1,'',..'l11li,l.

1,

i ,l.l\l')rl
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Omstarter er en stor del af distanceflyrning og spcedflylning. Her cr
Hrrgo SaJr.rdor kl.rr tll .rt gribc sirr
søns flyver. Der kan r'ære op til Z0 -

til startstedet, så der
må løbes hvor vejen er jær'n. Sønnen,
80 meter tilbage

Joaquin, r'ar i nvrigt den yngste deltager ved VM. Han er 1-1 år

F'
F3B kan vindes i speeden og tabes i

di-

stancen! I speeden flyver alle piloterne i
6n stor gruppe, altså er der krn 6n der får
1.000

poinl i hr er runde. Sætter

du en tjd der er væsentUgt hurtigere end dine konkurrenters, tager du altså nrange point fra dem
alle. I distancen er der flere grupper, hvor I'inderen af hr.er gruppe
får 1.000 point, altså kan du tabe
til mange af dine konkurrenter
hvis ikke du vinder din runde. På
VM-nir-eau gør termikopgaven
sjældent den store forskel i pointctte, men den gør.rt flyenc forl.lr
ver allrourd sr'ær'efly., og ikke
specialiserede speedrnaskiner.

efter startcn, oq s.r m.r ir-:n \-rb..

Den or.erordnede taktik er jo ret simpel;
Flyv l;engt're og hurtigere end alle dc andre. Men så lct er dct jo bare ikke. Hastig-

heclsflyvningur er dcn mindst taktik-

Den mest taktikprægede opgave er

prægede, her drejer det sig om at få en
god starthøjde og ikke miste for meget af
den før man begynder selve opgaven. Va-

distanceflyvningen. Det her du virkelig skal satse dgtigt og flyve i banen

hlor

righedsflwning kan r'ære præget af tak-

bcjd,hcl p.r

tik. Hvis man har en ide om hr or der bor
r..=re termik, kcrn mår1 soge dcrtil str.tks

ktur I'trt-e rre.ri Jrnr

F..- -..:

:.rirnrn:r:t r.t::i::r: l :.:".:.' i.rri.i r'

\.lr(.:::':\l:fe:l(;

!l:.:i

Hr.-:.:: i'.::.::
:Llr

\\\

nrinull(r'. rlen drr rl.:
r

l'.''.'t \lr-

l'.:r.l:t nrr:.i::irir.t: :..: \( :-. :,

i: .

-:

.::

" .-:. .l ..:: i:..- .rr- - . :.: :. -.:: '. - -. \':

: -: ..'- -

.tr::.-: :'-.:: ::::

der cr bedst luft. Du har cn ar-

.:-

Sådan starter en r.erdensmester under
hastighedsflyvning, Lige foran de to
Herrig brødre st.ir deres sigicirpparlrt.
Sch'c startcn forcgår op til 50 mctcr bag
dem, og nogen d.rge r'.rr r inr-ior direkte
p.r ivars .rf l.:ncn. Hr is r indcn er på
ir rr. ;i::.illintn foreg.rr starten på der

:i s,r sn:rt hjælperen har kastet
:-i.:.::.=ser piloien det ud i medvind,

:r:.1r.

J: ::ti:: n.ir flvet er ude i en vinkel på 6(
- - I :r:Jer p.i omloberen, begynder pi..:cr :: rrækkc hojde ved hjælp af spille
-

:! .'t:a: i a -l \rrillaa
,r: r .,j- ir - r:

!_.:

:li : J!:. j \:r.i::

:'r:

ie:

:i

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

.i-..:lig. h-rr de clei r .rrc:-L.aire .::

termiklen ft r sig..rs

siarte p.r dist.ilcen .-str.rks. HVis du

sa uclnvtte den sam-

er t-lojet ind i banen men finder ud

men med ham, hvis
man cllers er.ner dct.

af at luften er bcdre et stykke r'æk,

hvad gør du

så? Satser

::r:,..1it: i.a billedct

-::

i-,..i c: c-:. ia0

her, kan det betydr

- ?00 meter r,æk fra

pi-

Itl:c::l:.i:i.ktr.

på at du kan

fl1we ben nok hvor du er, eller bruger du tid og højde på at fl1.r'e hen

hvor luften cr bedre?

Martin He'rrig i midten, Andreas Hcrrig

til

højre for ham og Fidel
Frick til \.cnstre

Efter 6 dages hektisk konkurrence blev vinderne fundet.

De to tyske Herrig brødre

blcv etter og toer mcd Fidel
Frick fra l-iechtensiein på
tredjcpladsen. Herrig brødrenes forste- og arrdenplads var velfortjent, de fløj sur.erænt godt i
heie konkurrcncen. Fidel Frick har r'æret med i gamet i mange år,
og 3. pladsen er hans bedste placering. Jan, Jesper og Søren fik placeringer som henholdsvis nr. 23,26 og39 af i alt 64 deltagere og
Jesper vandt i ovrist 6. mnde. I holdkonkurrenccn r.andt Tyskland, foran r'ærtsnationen Schn eiz og rnecl USA på tredjepladsen
og Danmark på cn god 9. pl.rds ud af 22 nationer i alt.

vil slutte med at sige tak til Jesper, Soren og Jan for en god tur.
Måske skal jeg prør'e lidt mcre F3B i 2008.

Stcmningen til dette VM var lige som jeg
opler.er stemningen til en konkurrence eller et hyggetræf herhjemme. Mellem flyr-

ningerne er der tid til at gå rundt og tale
med de;rndre deliagere og i løbet af en
god uges tid kommer man jo til at kende
Jidt til nogen af dem. Folk er gcnerelt flinke og hjælpsommc og det er sjovt ai olrserr cre den [orskel der trod..)]i cr p.l

mcntaliteten mellem verdensdelene. For
mig var dct en stor oplevelsc ai r'ære nre.l
tilet VM. indtrl kkene er nr.lt.{e, o; \ i
havde det også sjovt i danskerlejren. \lan
kommer tii at kende hinanrlelr rjStist
godt når nrar) forel.tqer -ig rlt .:rnrrrtn r
12 dage. Vi havde da ogs.i tid til lidt turismc i næronrr;1dei, bl.a. udfor:kede r-i en
modeltogbane oe en legeplads i forbin-

onsdag aften var der fællc

spisning og underholdnin
i kantinehangaren. Under
holdningen var et Schlvei
zisk familieorkester hvor
mor og datter jodlede mer
faren og to sønner spilledt

delse med hote-llet n1e1l se, det er helt andre historier.

Jeg

Ilegnar Petersen
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Faktaboks:

f

lB er en lorltrin.rr;'\r-k'):r\:::-

rence tor sr ær'cflr. C);.{--,r ern.. er
varighecls-, diiijnce- (,{ h-rsiig-

hcdsflt vning. \ Irr.lejlernc. si.:rtes
i spilmeel err linrlæ:Ede l-.. llr0
rneter. \lorlellerrrc m: ikke ri.lstrles med f\ \ ir:onreire eilir
gvroer. \ar e'n rrrn.ie. .lcr best.tr
af ovemrær-rrtc tr!. aii{-i\ er, er

påbegnrclt mocl cn mr-.ici, m.t
der ikke skitics iil cn .:n.len.
Heller ikke r c.i ir:r'.:ri. Der m.t
()mSt.lrtc: i t
,r:( n !tnik(r,
'\ttL :.:
inden for t-len grr nc'ari.cjd:tid,
nrerr krrn den si.i;te iir r ning tællcr. Hr is err n:nlc h,:r r'æret afhnrtll i rl. r. r'r.i I.l nrinr)iter, f\
pa grrrnci af r..jrc'i, .rmrulleres hele nmden, o{ Filoier der har
flojei sk.rl ilr'r'c ont.

Opgaverne:

clt f rrirrt rrs rler ir,rtrække's fenr
Fqrlni pl. nteter cler l.rnclcs læu-

ad gangen. Opgaveu cr at flyve

{ere r æk. Lanrles cler mere end
lL'Irtr'n rneter \'æk gir-es der
inq. n'.tndingsl.rriut. I.and ingsrr.)inicne lægges til dct.trrtal
'ekunder som piloterr har fløjet,
Jlls.l er den maksinr.rle score: ti

bejdstiden er tire minutter rnen

nlnutler.i

tres sekrrndcr = sekshrurclre'de point + hundrede lan-

tlingspoint, i alt s1,r'hrmdrcde
point. Hvis en pilot ilyve'r mere
end sckshundrede sckunder tællcs dcr baglæns. Fx gir.er ti minutter og lem sekrurdtr cn score
på 595 sekunder. Flt,r'etiden starter når flvet slipper lrojst.irtslillen og stopper ved landingen.
B:

Distanceflyvning.

Dcnne flyves også i grupper.
Seks piloter pr. gmppe ved dette
VN4. Opgaven er at flv\.e flest
mulige ben i en bane på 150 meter. Arbejdstiden er svv minutter,
hvoraf højest firc minutter kan
brugcs til at flyve ben. Banen er

fire ben på kortest mulig tid. Aropgaven skal r-ære påbegrrrdt

trc* sekunder eftcr

fl1 e't

slipper

højst;rrtslinen. Ønsker pilnten en
omstart skal dette mcddeles

til

for vidt sa jeg vi
henvise til dur
of f icielle

Dog kan konkurrenceledelsen
r'ælge at dele opgaven op i mindre grupper, hvis der er udsigt
at veiret

gcn

Pointberegning:
I'ointudregr:ingen sker ef ter promillepointsystemei. Det bctr,der,
at derl som vinder en flyi,ning
f;ir ettusinde point. De efterfølgende får point i forhold til hvor
meget mindre de har scoret.
Et nemt elsempel: En dist.rnceflyuring, i en gruppe mod seks
piloter, r'indes med tyve ben. En

ettu.in-

afmærket af to sigteapparater,
der er bemandet med officials,

de F6161, hr ert ben t'r rlts.r hrlr tres point \.ærd. Flyver cie andre

aihæncis,.rf ant.rllet af deltagere. \red \'\l var dcr toh,piloter i hver gruppe. Arbejdstiden
cr toh' minutter og opgaYen er,
.rt tlr,'r'e sa tæt som muligt på ti
nlinlrttet og afsluttc mcd en
mærkelanding. L.rncling inden
for in meter af nrærket giver
lrundre-

som hver har 6t fly at holde øje

piltrtcr i gruppen

rled. Når "deres" fly'passerer

og 12 ben får de 950,950, 850,

sigteapparatet, trykker de på en
k()lri,)kt, der Jkti\ r'rer et )1 ssig-

750 og 600 point. Denne måde, at

nal som tegn p;i, at cndnu et

ikkc pår'irker pointgivningen, da
alle piloter i sammt'grr"tppe. jo
har sanrme vejrmæssige bctingt'lscr

t'lojet ben er registreret.

C: Hastighedsf lyvning (Speed).

fr

19,

lq,

17,

j

emmesicl e

WM"

A: Varighedsf lyvning. (Termik)
Der f.lvr es i eruppcr hvis størrelse er

h

rlrvrr'.i3b-u'nr.clr / inder.prhp?shoiv= 1
For at se hvilke fh cle forskellige anvendte skal du r'ælge "St.lrt- & Rarrglisterr

vil afuryde flyvnin-

r rrndcn opgar e udløscr

vendt martge
forskellisc modeller tii \r\1.
At komnre irrd
på dem vil fore

konkurrencelederen indcn cler
flyr.cs ind i banen.
SPt'cd flyves sorn 6n gruppc.

til

Flyene
Der blev an-

og her kan du fr r'ælge "Resultater", r';elge en rundc'og r'ælge enten en
opgrr e eller det slmlcdc rcsrrll.rt ior rrrrrden. Til højre for deltagerens n.l'n er der
ct lille fll; hold m.rrkørcn på det så kunmer de t frem lrvilkt modeller vedkommende fløj med.

Web
Den officielle

h

jenrmoside:

wu'n'.f3b-u'm.ch/ index.php?shorv=1
er ct kig værd. Der cr link til tvspot om
VM og der er video af både det indledendc airshon'og af flyvningen.

ll

udregne point på gør, at r,ejrskift

Samme bane sonr til opgave
B, men kun 6n pilot i banen

!

\ iotlr:l

ilyvcrl) 1 I /2txl8
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sons tlr ver. Der kan r:=re op til 7t) 80 meter tilbage til startstedet, s.t der
må Jøbes hi,or vejen er jævn. Sønnen,
Joaquin, r'ar i øvrigt den yngste deltager r.ed VIr{. Han er 1.1 år

F.lB kan vindes i speedcn og tabes

i di-

siancen! I speeden flyver alle piloterne i

in stor gruppe, altså er der kun

6n der får

1.000 point i hver runde. Sætter

drr en tid der er væsentligt hurtigere errd dinc konkurrenters, ta-

ger du altså mange point fra dem
alle. I distancen er der flere grupper, hvor r.inderen af hver gruppe

Den overordnede taktik er jo ret simpel;
Flyv længere og hurtigere end ;rlle de andre. Men så let er dct jo bare ikkc. Hastig-

Sådan starter en verdensmester under

hastighedsfJyr.ning. Lige foran de to
Den mest taktikprægede opgaYe er

Herrig brødre står dercs sigteapparat.

distancefllvningen. Det her du virke-

Selve starten foregår op

lig skal satse rigtigt og fl1rue i bauen

dem, og nogen dage var vinden direkte

hr-or der er bedst luft. Du har en ar-

på tr'ærs af banen. Hvis vindcn er på

r.er allround svævefly, og ikke

hedsflyvningen er den mindst taktikprægede, her drcjer det sig on at få en
god starthøjde og ikke miste for meget af
den før man begynder selve opgaven. Varighedsflyvning kan y:ere præget af taktik. Hvis man har en ide om hr.or der bør
være termik, kan man søge dertil straks

specialiserede speedmaskiner

efter starten, og så m;i man håbe på at

har du tre rninuttcr til at vente på at
der kommcr god luft. Hvis der sa er

satsningcn Var rigtig. En anden taktik kan

god luft, hvad gør du så? Du

f.lr 1.000 point, altsii kan du tabe
til mange af dine konkurrenter
hr,is ikke du vinder din rturde. På
VM-n'iveau gør termikopgaven
sjældent den store forskel i pointerre, men den gør at flyenc forbli-

r

rre at srrr lte. Hr ii man fl; r cr i cn

grLrp-

til

50 mcter bag

bejdstid på syt minutter, men du mii

tværs af spillinien foregår starten på den

ktur bmge fire af dem i bmen. Altså

rnåde, at så snart hjælperen har kastet

km

vælge at cirkle i den gode luft for at

flyet, trækker piloten det ud i medvind,
og først når flyet er ude i err vinkel på 60
- 70 grader på omløberen, begynder piIoten at trække højde ved hjæ1p af spillet
I tilfældet på billedet her, kan det betyde

følge cfter vcdkommende

vinde højde inden du går ind i banen,
men hvis den gode ltrft bliver erstat

at flyet er ca. 150 - 200 meter r'æk fra

og lade ham opsnuse

tet af dårlig, bavde det r-æret bedre at

lotcn før det sker.

pe med cn rigiig d1'gtig pilot, kan man

termikken for sig, og
udnvtte den sammen med ham, hvis

starte på distancen straks.

Hlis du

sa

er fløjet ind i bmen rnen finder ud

m;rn ellers evner det.

af at luften er bedre et stykke r.;ek,
hvad gør du så? Satscr på at du km
fl1we ben nok

1l'or du

pi-

er, eller

bru-

ger du tid og højde på at flyr,e hen

hvor luJten er bedre?

l\{artin Herrig i midten, Andreas Herrig

til

højre for ham og Fidel

Frick til !enstre

Stemningcn til dette VM var lige som jeg
opler.er stemningen til en konkurrence el-

ler et hvggetra:f herhjemme. Mellem flyr.
ningerne er der tid iil at gå rundt og tale
Efter 6 dages hektisk konkurrence bler. r'inderne fundet.

De to tyske Herrig brødre
blev etter og toer med Fidel
Frick fra Liechtenstein på
tredjepladsen. Herrig brødrenes forste- og andenplads var velfortjent, de fløj suverænt godt i
hele konkurrencen. Fidel Frick har r'æret mcd i gamet i mange år,
og 3. pladsen er hans bedste placering. Jan, Jesper og Søren fik placeringer som henlroldsvi-s nr. 23,26 og39 af i alt 6,1 deltagere og
Jesper vandt i ør'rigt 6. mnde. I holdkonkurrerrcen vandt Tysk-

land, foran r'ærtsnationcn Schu'eiz og med USA på tredjcpladsen
og Danmark på en god 9. plads ud af 22 natjoner i alt.

med de andre deltagere og i løbet af en
god uges tid kommer man jo til .rt kendc

lidt iil nogen af dem. Folk er generelt flinke og hjælpsomme og dct er sjovt et ol..
servcre den forskel der trods a1t cr p-:

mentaliteten mellem verderrscleler.e. Fo:
rnig r.rr deten storoplerel-. ..i r-l :, n'..:
tii et VM, irrdtrykktrrc ur nt::t:( L j \.
havde det også sjovt i il:nsktri:1.c: \1.:n
kommer til .rt kende I'r;r.:r:-i,:' :::::.:
godt rrar mJn tcr( r.:i! r'ri .. : -.:rtn.( ;t l
12 dage. Vi har.le.j.: L.:i,: ::r iii ir.ii nrrisrtte i rtJtrorttr.:.i, r.:'. ... r:;:. :-.. -ir \ I vrl

onsdag aften var der fælles-

spisning og underholdning
i kantinehangaren. Underholdningen var et Schn'eizisk familieorkester hvor
mor og datter jodlede mens
faren og to sønner spillede

rr{.:t ic:iFt;JS r flrrbinmcl hr.t..llr::ttl;e..i.t cr hcli an-

modeltogb.:ne
delse
Jeg

vil slutte med at sige tak til

Måske skal jeg prør.e ljdt

Jesper, Soren og lan for en sod tur.
mere F3B i 2008.

drc hisr..ner.

Regnar Petersen
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:: :.-ll: .r: ;r : :r;irækkeS fem
:--::r: t:. ncrci cler landes læn-

Faktaboks:

:e :c r,-:k. L.rncles c-ler mere end

iemren meter r'æk gives der

r :'. ,=, .:lr.

I(l

Op:1

.'rne er

.'!r....,',-

hr,.i::h rrinq. \lodellcrrre startes
i iliii nred en linelængcle på 200
rureter. \lodelierne ma ikke r.rdstrres med fx variometre eller
llvroer. \år en rundc', dcr består
.ri ovelxlæ\'nte tre opgavcr, er
påbegvndt med 6n mocicl, ma
der ikke skiftes til crr anclen.
Hcllcr ikkc vcd havari. Dcr må
omstartes så ofte piloten onskcr,
inden for den givne arbe'jclstid,
mcn kun den sidste flvi'rring tællcr. Hvis crr nrrtde hrr r'ært't afbrudt i rnere end 30 minuttcr, fx
på grund af lejret, .rnnulleres hele runden, og pilotcr der har
fløjct skal fl1.r'e om.

Opgaverne:

altså cr don maksinrale score:

ti

minuttcr

å tres sekundcr = sekshundrede point + hundrede lan-

toh'pilo-

firc ben på kortest rnulig tid. Arbejcisticlerr er fire minutter men
opgaven skal r'ære påbegirrdt
tr(.{ sckunder eltt'r flr ct slipFer
højsttrrtslinen. Ønskc'r pilotcn en
omstart skal dette medde''les til
konkurrencelederen inden cle.r
fl1,r'es ind i banerr.
Speed flyves som 6n gruppro.

dingspoint, i alt syvhundrede
point. Hvis en pilot f11,1's1 rn...

Dog kan konkurrenceledelsen

end sekshundrede sekunder tæl-

dre gnrpper, hvis der er udsigt

les dcr baslæns. Fx

giler ti rni-

nlltter og fem sekunder en score

\'ælge at dele opgaven op i nrin-

til

at vejret

vil afbrycle fl1,r'rrin-

gcll.

på 595 sekundcr. Flyvetiden starter når fl1'ct slipper |øjstartslinen og stopper \,ed landingen.
B:

Distanceflyvning.

Dennc t1r'r't's ogs.i i grupper.
Seks piloter pr. gruppe ved dette

VM. Opgaven er irt flyve flest
mulige ben i en bane på 150 mcter. Arbejdstiden er syv minuttcr,
hvoraf højcst fire minutter kan

Pointberegning:
Pointudregningen sker efter pronrillepoints)'stemet. Dct bctvclcr,
at den som vinder en flr, r'ning
frr cttusindc point. De efterirrlgende får point i forhold til hvor
meget mindre de har scorot.

ft

nt.mt eksempel: En distrncr-

som hr.cr har 6t fly at holde øje

flyr ning. i en gruppc nred scks
Filoter, \ indes med t) \ c b('n. f n
vunden opgave udløser ettusinde point, hvcrt ben er altsa hahtres point \'ærd. Flp'er cle andrc
piloter i gruppen ix 19, 19,17,15

mecl. Nair "deres"

og 12 ben får de 950,950, 850,

bruges til at fl_vve bcn. Banen er

A: Varighedsf lyvning. (Termik)
Der fl1'r'es i gmpper hvis storrelse er athængig, af antallct.rf delt.rgere. Ved VN{ r'ar der

ineerr l.rrrdingspoirrt. I andingspointene l.r:gges til dt.t antal sekunder sorn piloten hiir fløjet,

acl gangen. Opgaven er at Ilyve

afmærket af to sigteapparater,
der er bemandet med offic:ials,

fly passerer

ter i hver gruppe. Arbcjdstiden

sigteapparatet, trykker de på cn

750 og 600 point. Denne nr;idc, at

tolv minutter og opgaVell er,
.rt fll.r'e så tæt som muligt på ti

korrlikt,

udre.gne point på gør, at

nal som tegn på, at endnu et

lrlinutter', og afslutte nred en

f'løjet ben er registreret.

mærkelanding. Lanclins indcn
ior in meter af mærkct gilcr
Irundre-

ikke pår.irker pointgivningen, da
alle piJoter i samme gmppo jo
har s.rnrnre lejrmæssigc Lrctin-

C: Hastighedsflyvning (Speed).

gelser.

L.r

dL'r .rkti\ erer ct l1 :sig-

1

l

\i\/elt\:t I /200.\

Der blev an-

vendt mange
forskclligc modeller til \/\1.
At komnrc'incl
på denr vil fiire
for viclt s.r jt g vi
henvise til clcn
of f ici el I c.

lr

jcrnm esid

e

:

l'u'rr'.f 3b-n m.ch /inder.php?shorr'= I
For at se hvilke ih'de forskellige anvendte skal du r'.r:lse "Siart- & R.rrrslisteu

WM" og her kan du ir r'ælge "Resultater", r'.rlge err runde og r'ælge enten en
opgave cller clei samlcde resultat for rundcn. Til lrøjre for deltagerens navn L'r der
et li)le fly', hold markoren pa det sa kommer dct frem hvilkc modeller vcdkommende fløj med.

Web
Den officiclle hjemmeside:

rvn

n'.f

3b-wm.chlindex.php?shou'=1

er et kig r'.erd. Der er link til tvspot om
VM og cler er video af både det indledende airshorv og af fl1,r'ningen.

vcjrskift

Sammc barte som til opgave
B, men krrn dn

iirilcl

Flyene

pilot i banen
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Stormodelseminar
Lordag dcn

E
,A

12. j.rnrrar' 2008

blev clct anc'lct

Ston-nodclscminar sidcr.r 200:l afholdt. 31
klulrLrer' havdc ildstillet 63 pikrtcr til ai
blive ston-nodclkon tlol l anter'. Senr itra t'et
iar.rdt stctl p.r Fjclsted Skov Klo;ra F1'n.

Fomanclen, AIIan Fclcl, bod velkomr"ncn
tiI cie ilcr-r-rnrocite. Fonlainden tirr Slrolts-

udvalget, \4ich.rcl N,'lr-rnk, tog l'rcrcfier:
()\'cr os til't.rltc litlt orn, h\,old.rr nan
havdc tærrkt sig arratnqementet sktrllc foregå.

De enkclte pilotel Lrlci' opdelt i gmlrper
og ikkc klrrlrvis, idct clcl i'ar: lagt bordkolt. Pii dcn mådc fik mau splcrlt rlcltasenre, ()g halrede pra .rt f.r ct nrelc objcktivt semitrtrr. Pa hvel cnkclt plarls la clcr ct
spol:geskcnil, sorn pilotcme skuIIc trclfylde. Hercfter blev rnarn inddelt i gmpper;
hvor rn.rr-r skuiie r'ælgc en repræsclriallt
fra hver'{:rr,rplre til at fortælle, hvacl man
r.irr b'levct enige orn i rlrupprer-r.

Llovetlkouklusionen blei; at dc cnkclte
crLlppcr iandt, .rt r-ninimumskrirvct er
r-ninclst kr kontrollantcr til l.n'er klub. I
rlcblikkct cr der'2il7 skl'rnoclelpilotcl og
105 kontrollanter. Hemc'iover ?5 sor-n for-

t entes .rt blive. kontr"ollanter; rral cle har
f.rert godkcnLlt egcn skrln-iodcl.
Bestvlelscrr i RC-uniont'n havdc valgt etr

lidt ancicn ircnrgarqsrtratle

errd r ed det
iorstc Sklurot-lcl-.cnrinl'i 200-1. Dcn storc ændrirrg l.r i.rt gir c ilclc tillaclclsc til t'rt
deltage pa st'nrin.rre i Tr.trtls r1e ikkc hai'

dc nogen godkenrlt

stor-r.'rodel. Klarct
cllcl an-

var: dog, at m.r-r skr.rllc har e en

clen fon-r"r t<lr certiirkat, og at k1ul.'rt,:r ind-

stillede prilotcn.
I3agefter gik n-rar-r igen lrtl i t'le lc.t-.ckiir c
grLlpPer sorlr vclr clclt op i: :tonnLrtle'1,
stonr-rodel-jct, stonloclel-sr'*-r cr - cler
var kun cn crrkcit til skrn-nodc'lhe liktrplgl',

og det val kontrciiantcn selr'.
f fter ft-trko:t forts.tttc ttratr i grttp.;.1't tlq' 1'q
clagen sltr ttc'de med ct cla luer ilgsskcma.

Alilti
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2m vinder
Sjællands Modelsvæveflyveklubs 2m
postkonkurrence 2007, blev vundet af Paar,o Pudan fra Estland. Paavo står her

for-

an Keila Modellennu Klubis klubhus, der

er et udrangeret transport fly af typen
Antonov 12.
For de nysgerrige og sprogkyndige kan
man læse mere her på:

www.keiiamudeilennuklubi.ee

Tak for indsatsen

GrenErik Eibye, der er reklametegner (eller har
r'æret - clet fremgtir ikke af mailen) har lavet
tegningen her og givet den teksten: Sådan
gik sommeren 2007.
Og han er ikke en gang modelflvt'er (endnu). Redaktionen synes det er flot spiddet
og meget rammendc for den r,;ide sæson r.i
var udsat for.
Ivlåtte r.i få bedre vejr i 200E - og måtte Erik
Eibve få lvst at tcqne mere til

\lodelflvvenr t. Det er redaktiorrel5
nr t.rrsrrnskerl

.lak

-spæde

for tegningcn!

redaktØr

Kim
Mouritsen

har efter ganske kort tid i Modelfly-

Yenyts redaktion måtte sande at
den opgar.e ikke rigtig hang sammen lned en bestyrelsespost i RCurrionen ved siden af en i forvejen
travl hverdag. Kim har derfor valgt
at forlade Modelflyvenytredaktionen og koncenkere sig om arbejdet i
RC-unionens bestyrelse.

Redaktionen har \.algt at afuente en
evt. fusion af de tre unioner inden
man tilføjer redaktionen nye kræf-

Sådan gik sommeren 2007

ter.

Marianne
Redaktør af Modelflywenyt

Hvad blev der lige af plastikfolieringen?
Fra og med dette nummer vil Modelflyvenyt blive omdelt
PostD.rnmalks omslag, det såkaldte "Med mndt".

Skriv
i

Og hvorfor så det?
ja, dei er ior ai imodegå PostDanmarks "serviceforbedringer"

prissi gnin.qer).
haber
Vi
ciei i.-i1oer iid til alles tilft'edshed.
(Læs: siorc-

Redaktionen

l'ky-k:l

I

l)'r'cur

i /20()s

til modelflyven)rt

Send din artikel, notits eller
bidrag til Modelflyvenyt til
en grenredaktør (se side 2
for adressen). Husk at etbillede fortæller mere end tusi-nd ord!Send gode (og højtopløste) billeder med dir
tekst. Dr.r kan se her til lrojre, hvornår der el deadline.

DEADLINEs i 2008
\r'. 2:

3:
-l:
\r. 5:
\r. 6:

l5. fcl.nrar
2. nraj
4.

iuli

5. sep.terlrber
21. oktober
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B Y GG E B ORD E T!
Yagn Hansen Ringkøbing Modelfl yveklub

fortæller her om nogle af sine erfaringer
fra modelflyveverdenen om bl.a. tyngdepunktets placering og hvordan forebygger du, at din motor ikke løber varm.

Da jeg var atten år gammel blev

jeg

spurgt af en kollega, hvad jeg skulie lave
i rveekenden. Da jeg svarede, at jeg sku1le
ud og flyve med linestyrede modelfly, så
han forarget på mig og spurgte om det ikke var på tide at blive voksen. Nu er jeg
tres år gammel, har fløjet RC siden 1986,

For en del år sidenbyggedejeg en kvartskala Pup. TP blev lagt hvor det rrar angivet på tegningen, jeg mente at de måske
var klogere end mig. Det viste sig ikke at
være tilfældet. Med motoren i tomgang
havde det samme fll.veegenskaber som
en nedadgående ekspreselevator'. Efter at
TP blev lagt, hvor jeg mente det skulle
være, kur.rne jeg sr'æve den ind til landing
med død motor.
TP er som regei angivet med tom tank.
Det vi1 sige at TP flytter sig bagud efter-

hånden som tanken tØmmes. På et fly
med cn \'ægt af kun 12009 og en tank på
200 ccm. flyttes TP ca. 1,5 cm fra ftild til

profilet er tykkest, for motorfly i reglen 25
til 33')1, tilbage fra forkanten, men svævefli' har ofte TP længere tilbage. Her ligger
det tvkkeste pturkt på profilet ofte Længere tilbage end 33%. Det er kun til 3D-fl1'vnilg jeg lil anbefale at gå bag det tykkeste punkt pa plofilet. De biiver ustabile
med mindre, at forkanten på r'ingen
skråner meget bagud.
Tegning:

Punkteme A og B er tyngdepunktet målt
m id t på vingehalvdelenc.
Linien CC går igennem A og B og viser

hvor TP skal være hvilket som helst sted

og er stadig ikke blevet voksen. Og j"g
bliver det forhåbcntlig aldrig.
Først en tak for det dejlige blad, som jeg
altid læser med stol interesse. Vores hobby spredcr sig efterhånden over et bredt
fagområde, og jeg har haft stor glæde af
de artikler, der dækker de områdcr, hvor
jeg ikke ved så meget. Nu r.'il jeg give et
bidrag, til gengæld for al den hjælp som

tom tank. Denne forskydning sker naturIigvis ikke på et e1fly. Taenk også på at for-

på vingen.

dele vægten pti så stor en del af kropperrs
1ængde som muligt. Med et korrekt TP

hvis man må1er X tilbage fra forkanten på
midten af vingen. TP er altid et gennem-

kan du godt have et ustabiit fly, hvis en
stor del af flyets totalr'ægt ligger lige i TP.

snit af hele vingens spændvidde. Læg
mærke til den pilformede vinge hvor TP
ligger I tilbage ved kroppen, og helt

jeg har fået.

Det undrer åbenbart nogle at tyngdepunktet, i en del tilfælde, er angivet på
midten af vingehalvdelen. Detie er nød-

først lirrdes pa vingeme hver
punkt C oe D.

Igennem årene er jeg ofte stødt på folk,
der havde problemer med at motoren 1øb
varm. Lad mig hermed slå fast:
Der skal ikke i nævner,ærdig grad skubbes kold luft ind, den varrne luft skal suges ud. Det er rigeligt med et hul foran
motoren på fire cmt for en 10 ccm. motot
mr'n hullet bag.rd skal nrirrimum rære
dobbelt så stort. Helst med en udformning så luften bliver suget ud. Den regel
har jeg tu1gt siden jeg i 1963 begyndie at
flyve linestyring, og har trldrig haft problemer med at motolen lob varm. Så hvis
din motor løber varm, og du ikkc kan lave hullet større bagud, sa prø\' at lave
hullet foran mindre. Det skal sidde lige
ud for cylinderen.

vendigt at bruge som udgangsprurkt,

Linien F E F er lodret, og viser hvor TP

hr.is vingen har en anden facon end en
dørplade. Når vingens for og bagkant ikke er parallelle, eller spidser lige megct
med både for og bagkant, vil TP ikkc lisge i samme afstand fra forkanten r.cd
kroppen og ved tippen.
Det optimale tyngdepunkt lisser, hr or

skal r ære pa flyet.
Hvis så ellers TP er i orden i flyets iængdeakse, og r.ingen er lige, kan man tage
err jomfruflyvr-ring uden alt for store overraskelser. Det spiller også ind hvor skrå
forkanten på r'ingen er. Jo mere skrå jo
mere rolig på højderoret. Når man har set

Hvor skal tyngdepunktet ligge?

e

Løber motoren varm?

Tænk på linedanseren, der i mange tilfælde har en lang stang til at holde balancen
med.

L

4-i-

i

s

De rturde punkter viser tyngdepunktet

fremmc ved forkanten ved tipperne.
Ved fly med to, eller flere, r-inger skal TP

Pulkt

E

for

sig

ligger rnidt imellem C og D.

tt

I

Det rigtige tyngdepunkt, og hvordan
man finder det, lader til at drille mange.
Det kan jeg godt forstå, det er desr'ærre
ikkc altid, at tyngdepmktet (TP) er angivet korrekt på tegningen til et byggesæt.

2B

\

kx.1l1 I

l.,'vci;rrl

1,'2{-}{}?'

hvord.rn flyet opfører sig i lr-ritcn, cr rlet
som regel på tide at tinjr,rstclc Lratlc TP og
lonrdslag plrrs cver-rtuel o\fro. Jcg L.ruger
tnit Irttltltagertr.tItet'i lornrL'[ :(]nt L'n,11larrg stang, og laver et ror i kroppen sor-n
den kan skvtlcs flcm og tillr.rge i. Batteriet blivcr n1()r"rtcrct Lra cn Lloscpind rncd
hullcr i sa clcn k.rrr skrr.rcs iast pa dct stcd

0rientering i Modelflyvenyt

jeg vil have derr.
0pbevaring af cyano
I Moclelflln'envt rrr. J/()7 skrev Lals Pilegaard, at han oplrcvarctlc sin c\trrro i kr.rleskalret. Jcg lr.l' cn kr.rrt liier dunk fi'a

3M, hi'or del star

skal opbcr,.rre.s
ved stucten'rprcr'.rtnl ellcr i frvsercn, kø1eskab k.rn ikke .rnlrei..rles. icg r ed ikkc om
..rt c-let

dct er sprecielt ior 3\1, oe at riet el den t1'kflydcndc tvpe, men jeg lrar h.rft dct i syr.
år; og clct fr,urgcrer upr.rklaeeliet.
Samling af vinger

I

folbir.rdel-se nrcr'l vinqesau.rling karr jeg

godt litle at lægge *l.rsr'ær,/epox.v på til
forstærlcring.
Problernet e.r Lr.rre, .rt filnrcn ikke vil hær.rge fast. Det Lreclste ieg h.rr fundet frer.n til

er

Fh.iggcrs mellenrstrvgningsmaling.
Udovcr at \'ælc ncm .rt slitrc og givc err
god bund fbr er t. l.rkering, bider filrlen
særclelcs godt f.rsi. Dr.rllr-lover biltder
cpoxy/glasr'ær ndmærket oven pa Oracover, med en iet slibnir-rg med 320 sand-

papir.
Slibning af balsa

Mcd hensl,n til slibning ;ri

Lrals.i,

r'il

jeg

komme med en stor adr.arstl. Hlis dr-t ikke kan slibe rrclendor-s, s.r slib l.rugsomt
og har. en stovsugL.r tæt pn. Balsastor, r.irker pra sarnme r-nade i lungerrre s()m (,rsbest.

Antenneplacering?
For .rr tilbage fandt rnan ud ai, at de t r'.rr

usmart at ladc antennelcdningen ligge
indc i en kulfiberkrop, sa jeg r.il sh,rtte
med et spørgsmål? Kan r.nan med filrdel
r enclc det ti1 uoget positii,t, så de lange
lcdningcr til kr'"tr-rgrorsscrvoer liggcr i et
kulfiLrcrror; og hr'.rd skai godstykkelsen i
s.r f.rLl r'--r-.'. Kan m.tr-r l;cggc en strømpe
af alutrrlie

nintll trtr lcclningen,

den
m.rLle iis\--::-:lr s:r.11:rrqc'u ir a leclninger'rrc. Dct r'r r ire :e rrrJ .t-.: S(rr'\ ci,.tt tlc iorog

pra

skelligc itFq'r' 5:'ri.i.:::t:tr::tg, rir':' ias i
h.rrtdle:t, *ur' ;..:: ,i.:: ...1.: .:t:.:' r i: -rrirrg. Ctr.i

r:lll. t:'t" ::..-:.rr.

t,rt

:tr -i'.

af derr,

Bestyrelsen vil benytte arbejdsgrupper
som koncept
Der er så mange ting vi skal have gennemført i RC-unionen i disse år både
af stor og småt.
Blandt de store er fusionen med Linestyring og Fritfly'vning under Dansk
Modelflyve Forbund. En anclen stor opgar.e er Unionens/Forbundets nve
Web. Ved siderr af er der en række små og lidt større opgavet som: Dokumentation af unionens mange uskrevne regler, revideret forsikdngsordning,
ansØgning om 2.4G1-Lz, ansøElning om større flyr''ehøjde, oprustning mht.
fbrsvar af flwepladser når de lrues os\'. os\1
Probiemet er at der går ait for lang tid fra besiuhringer tages og til der sker
noget. Årsagen er ofte den e'nkle, at bestyrelsesnredlernmeme ikke har tid
nok eller ikke magter opgaven på egerr l.rånd, l-rr,'is clen fx er for stor eller for
teknisk. Det emne tog bestyrelsen op på mødet den 24.nov.2007.
Konklusioner.r på en lang clebat bler', at vi har bmg for er1 større udclelegering. Der skal sirnpelthen flere hæncler og hoveder til. Bestyrelsen vedtog
nogle retningslinier for lrvordan vi kan delegere opgaverne. Vi vedtog en
stniktr,rr, som vi kender fi'a Elite- og Sportsudvzrlget, hr.or mindre grupper
refererer til en firrnrand, som igen ret-erer til bestyrelsen.
Konceptet

Når bestyrelsen har besluttet at en aktiviiet skal geru-remføres, udpeger bestyrelsen en ansvarlig for opgaven blarndt bestyrelsens egne medlemmer.
Vedkon-rmende bliver ansvarlig for at beslutningen føres ud i lir.et. Dertii
kan han soge et buclget, som godkendes af bestyrelsen.
Et bestyrelsesmedlem, der på den måde har fået en opgave, kan så vælge at

samle en arbejdsgrr.ippe, der i praksis kan udføre arbejdet, hvad enten det er
teknisk eller actninistrativt. Arbejdsgruppen kan organisere sig så meget eller så lidt sorn den finder nødvendigt. Man kan sodt sammenligne opgaverne med prc'rjekter, og gruppeme med projektgrupper. Der skal være en fungerertde leder ai gmppen. Gmppen kan udpege sin egen ledet, men ellers
bliver bestyrelsesmedlemmet gmppens leder.
Bestyrelsesmedlernrnet kan efter behov og evlle r'ælge at deltage i gruppens
praktiske arbejcle. Bestyrelsesmedlemmet skal dog først og fremmest bevare overblikket og skal være bindeled mellem arbejdsgruppen og unionens
bestyrelse, og er dermed også \.ære ansvarlig for arbejdsbudgettet.
I praksis

Det betycler at du kan blive opfordrei til at deltage i en arbejdsgruppe, og clet
håber vi selvt'ølgelig at de f-leste vil, når de bliver spllrgt.
På Forun-r og i Modelflyvenyt, vil mange af opgaverne blir,e siaet op, så ilteresserecle medlemmer kan melde sig til. Det sktrlle geme blive sjovt.rt sidtle i en arbejdsgnlppe, og det er jo stadig en fritidslreskæitigelse
Allan Feld

\,r:l
Ringkr-)b11rg \1t-f..
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DOUGLAS SBD.3 DAUNTLESS

s

F
b

sx,mswffi KKm&ffi
men afglort ikke en ARF-model
Af l{enrik Grane fra BastrupfNyverne

Efter i mange år at have fløjet med tre forholdsvis store modeller nemlig en

t

Canadair CL-21.5T, (MFN 3/1995) på to
metet, en Piper Cub f-3 iigeledes på to
meter og en AI-6 Texan/Harvard på 7,75
meteq, fik jeg lyst til at prøve "noget mindre".
Thnkerne gik i retning af en DOUGLAS
SBD-3 DALiNTLESS dykbombemaskine,
der under Anden Verdenskrig sænkede
mindst seks japanske hangarskibe.

En farvelagt pull-out tegning i haiv
størrelse af en lille DOUGLAS SBD-3
DAUNTLESS med tilhørende beskrivelse og

byggevejledning i det amerikanske

Bliv ikke for nervøs ved start - lad den

størrelse 1:1 og en 6 siders byggevejled-

børsteløse motor komme op i omdrejninger før modellen slippes løs, og det vil synes som om den flyver ud afhånden. Da

ning. Cowl (8 dollars) og canopy (8 dol-

afstanden mellem vinge og haleplan er
relativ kort, kan den være lidt følsom på
højderoret. Derfor bør højderorets udslag
ikke være mere end 5 mm i hver retning
urder de første fl)nminger og vær sikker
på, at modellen er afbaianceret som angivet på tegningen.
Den motorkraft der er til rådighed, over-

stiger langt det som lyden giver udtryk
foq, fordi motor og propei er næsten 1ydløse.

blad FLY RC, januar 2006, så interessant

Det er noget af en fornøjelse at stige højt

ud:

op, reducere motoromdrejnileer og d1,k-

Modellen, hvis forbillede bler- t'lojet al

ke ned or-er malet ibr .rt bornbe. Hvis
m.rn toroger motoromdrejnhqeme net-

Ensign J.A. Leppla fta hangarskibet, USS
Lexington, 1942,under slaget i Coral Havet, har følgende data:

Skala
Vingefang
Længde
Vingeareal
Vingeprofil,
Børsteløs

MP

1:15 (stand-off).
838 rnrn

610mm
12,3 kvadrat dm

"flatbottom"
JET motor med 9x6 slow fly propel og 2s 1500 LiPo-baiteri

RC-funktioner: Højderor, balanceklappper og
motorkontrol
482 gram
Modellen er konstrueret af Rob Caso, som på
bagsiden af tegningen skriver: "Dauntless er eu
velflyvende model pga. af den iykke vinge. Ligesom det rigtige fly er den temmelig manør'redyg
tig og stabil.
Vægt

i

I

op som modellen passerer for.rn en. er ac-

celerationen pga. trækliei tra den lille
men krattige børstelose motor ret imponerende, idet man lader modellen stige
op i højden og den sikkerhed som den giver. Den pilot som kan modstå et par rul-

lars) kan bestilles sammen med sættet.

Man skal selv sørge for baisalister, men
3x3, 3x6 og 6x6 mm passer i "de amerikanske udskæringer", 1 og 1,5 mmbalsafiner samt rorhængslet, stødstænge4 etc.
Kroppen bygges op omkring en vandret
laserskåret plade med letningshuller. De
nederste halve spanter monteres først og
derefter tilføjes nogle få lister før beklædning med 1,5 mm. balsa. Den øverste
halvdel bygges på samme måde. Vingen
er opbygget konventioneli i 3 dele med
ribber, lister og 1 mm balsabeklædning.
Balanceklapper, flaps og dykbremser; der
pa modeilen lai'es i et stykke, er ikke helt
nemme at udfore på gn"urd af vingens ret
kraftige n'ash-out.
De konkave o\/ergange, krop - vinge er
vanskeLige at fremstille især fra hovedbjæ1ken og bagud, som Rob også

indrøm-

mer. Jeg r.algte at beklæde dem med 0,25
mm karton i stedet for balsa, 3 stykker i

hver side og behandlet med klar metal-

ninger, under stigningen fra sådant et
bombeangreb er virkelig disciplineret!
Hvis man føler sig fristet til lidt kr-rnstfll.t-ti.g, kan modellen fx udføre loops
og sejersrulninger fra vandret flyvning.
Når det er blevet tid til landing, så hoid
vingeme vandret og næsen op når mo-

lak. Overgangene fra hovedbjæ1ken og

dellen kommer tæt på græsset. Modellen
svæver forudsigeligt, og vil lande blødt,
hvis man lader være med, at flywe den i
græsset, eller venter for længe.

61), og jeg mener, at mine overgange er
bedre end Robs.

Lidt om byggearbejdet
Rob Caso kan levere et såkaldt "shortkif' (50 dollars), og kan kontaktes på
wr.t'w.fumkeyrc.com.
Sættet består af spante4 ribber; haleplan,
finne, m.m. laserskåret af letvægts-

balsa, tegning @1ue print)

i

fremad tilned under kroppens forende er
udført med Hobbylite filler.
Under arbejdet har jeg skelet kraftigt til 3-

piansskitseme i bogen/hæftet: SBD
Dauntless in Action: Squadron,/Signal
Publications, Aircraft Number 64 (SPA

De to køleluftudtag, et på hver side af
kroppen, lige bag cowl, der blot er vist
med et par streger på tegningen, er heller
ikke lige til at gå til. Noget lignende gælder for forhøjningen af kroppen foran
carloP)i til de dobbelte caliber 50 (12,7
mm) nraskingeværer (Ø3 mm messingrør), som ktur er antydet på tegningen.
Her var SPA 64 igen en god hjælp.
Modellen er beklædt med Super Mono\1r':ir'l
rtr\:i :.:al\.\,,n\ii
r \\ lr\''

| / :tril(
)l tt "'

'\

kote, dorv gre\i mat tinish, og på mirakuløs vis matcher Humbrol Nr. 127 maling
(til cow1, r'ingeor.ergange m.m.) 100u/,!

Hulleme

i

tlaps/dl,kbremser er udført

med et Ø4 mm rør skærpet i den ene ende og monteret i min bænkboremaskine.
Et stykke lVlonokote hæftes til et stykke
krydsfiner og tbres lrem langs et styr med
en skala, og for hr-ert hul sænkes det roterende rør ned i beklædningsfilmen. Inden filmen I'armes fast sr'ærtes balsafineren med en sort spritpen.
Rob fortæller, at fullsize prototypen af flyet var uden huller i flaps/dykbremser.
Testpiloteme klagede imidlertid over uro
i flyet når de todelte flaps/dykbremseq,
blev aktiveret. Et problem som blev afhjulpet med de omtalte huller.
Samtlige panellinier, etc., er udført med
en Lumocolor (Staedtler) vandfast pen i
henhold til SPA64.

controllerens ON/OFF kontakt med en
M2 skrl-re. Når man trækker i anten-

1ille

nen aktiveres radiosystemet. Ideen

errcstående

unrbird med ett storslået flVaeka-

rnkteristik, så er det

deil'

er

Robs.

Med LiPo-batteriet anbragt i en fordybning i vingen, lige foran hovedbjælken,
balancerer rnodelien med bunden i vejret
som angivet på tegningen!
Den kraftige 1000 punds bombe under
kroppen er udeladt for at undgå proble-

mer under landing!
Rob skriver i sin Summary, på bagsiden
af tegningen:
"Dauntless u en perfekt zuarbirti til olnfidelig sportsJly-oning. Den er kott4tnkt, let nt

Som det fremgår af foranstående, er der
absolut ikke tale om en ARF- model, og i
en tid hvor priseme på ARF-modeller er
særdeles rimelige, vil jeg kun anbefale

modellen til dem, som ermeget opsatpå,
at arbejde med balsa, beklædningsfilm,
etc. - Jeg synes, at arbejdet med at bygge
modellen har veeret meget stort !

Henrik Grane

trnnsportere og flyaer særdeles godt. OTterotioner i ft'okostpntLsen ntidt på eu stresset nrbejdsdng er tnorsornnrc og lette nt tLdføre, tnkket aære det sirnple børsteløsc ntotor/ LiPobatteriset-u1t. Hais ntnn øtsker nt bygge en

Dæklisteme over vingesamlingerne er
frernstillet af en 4 mm bred bambusstrimmel til fletning af stolesæder (Byens Rørfletteri, Frederiksberg). De kan bukkes
over r-ingens forkant uden at knække.
Afdækning af canopv med små stykker
tape (svarende ti1 glasareal) for maling af
vinduesrammer var et storre arbejde (akkurat som på min,{T{'er).
Nationalitetsmærker er klippet ud af \,Ionokote, og de hvide bogstaver, tal og indianerhovedet på siden af kroppen er udført af Profi Design, Nymølle, etter den
separate tegning vedlagt byggesættet.
Rob, som jeg har haft en livlig e-mailkorrespondance med har for nylig erfaret, at

motorkonsol (fremstillet af qmd laser,
skåret krysfiner og forboret for MP jET
motoren) bør forstærkes med balsatrekantslister på de to side4 hvilket jeg så
har gjort.
Den lodrette antenne (falsk), er fremstillet
af 1 mm alu-plade og fastgjort tii speed

l'lrx"lcl ll )"vcr"ry i" 1 / 2{}t}8

Sammenligning mellem fabriks data og Henrik Granes model
TurnKeyRC

HGs model

Vægt, flyveklar

482 g

J6S c

Vinge'belastning
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Motor

børsteløs MP JET

g/m]

rd g/nl
28/7-30D

plrrs
SF
LiPo,2s 1500 mAh Kokam
2 stk. Hitec HS-55

Speecl controller

JETI Advance 18
APC slorv fly 9 r 6

Propel
Batteri
Servocr

borsteløs MP JET28/7-30D
JETI Advance 18 plus
APC slow flv 9 x 6 SF

LiPo,2s 1500 rnAh SN
2stk. Hitec HS-55

Særligt om Henrik Granes Model:

\lodtagcr f.rbrikat Hitec Electron

.lnpg1p
Fuil speed RP\I
Fi\r'e:r'l (t\ i.iik)
Frrll :1.cgd

Alpha

6 Schulze

LI,3

835s

-

55.10 -

mi..

15

- 20

-

HobbI Lobbr; US.{., har leveret Den lille tjekiske, børsteløse motot MP JET 28l7-30D, \o. \1120203.
Spædc..n:.riic.r.IETI -\dr:nce 1[i plus (m. BEC), No. JESAP18. Ledningssæt rn. stik, \lP JET, \o.
20rri. - De i le.-inurqer l.rddes til 3 loddepunkter bag på motoren. Propellar; o3mm./\15, \lP IEI \o.
-1695. Fi.ghtelFilot, tærdigmalct, skala 1:12, \o. SIR312. - Skala 1:12 cr lidt ior stor, men hr ad jee krme
opdrive. Siik meliem l..rtteri og spced controller er Astro Flighi Zero Loss, som er negei lette at ftække
fra hinanden, som iee h.tvde i ion ejen, og som jeg altid an\-ender på "cle store modeller". Resten er ler,.
af dareke hobbl tbrh.mdlere. Aitrspimer med \{5 ger.ind er fra propetkobling, Gr.tupner Best. Nr.
6053.-100. - Erstatter \11

motrikken pa \lP

JET

propellar:
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Som lovet i sidste nummer af
MFN har F3F gruppen nu plan-

lagt træningen for hele dette ar.
)-

\a**_,%_*

Der er planlagt

tretten samlin-

ger resten af året så du har

l<omme ud og prøve denne form

ff

--_

l-)ullkt, oc fr;i()t('n nr.r \ r'nrl'-' ()g

masser af muligheder for, at

-*J%=\F-

Dt'r olrstilies to stk. siglt'.r p1-r.r r',rtt'r' rneti ltlrntlrt'.lt' nr,'tcr inrt'lIcttr. Ht crt :i{tt'a;rp,t i,l 1 1.r1111,111r-ics rnctl cn ()iiici,rI :()nr giIr,r'ci
lingesi*na1 til Pilott'n rr.rr' lr,rns
ilr h,lr la,t\\('l( l l'.nt(''t- (n(,('.

for flyvning sammen med en
gruppe entusiastisl<e

-

:

modelflyvel<olleger".

S.rnrliitgi.'r'irc'
PLrll,rgl
,1t'r

r,r'

sltlln.rt

r, k-i, * llrr'lir'rrr tr.'lilr'-

i\()1r i.,L11.l1.l1Lf

tlr r nlrt

r',;

r1.

L i".' ' ..t:: \:..1,'l''.rL - 'l
rrt'gt'l Lttl ii irirrrrlr!,rl nrrrtlr'l

.

,i:'i

lr'i-irr'()g t:-;t'rrng i lr,rrlr'.rl tlr i i'

.:tl t...,

rfi

1,

t,1-:-\t

I

i

t','*i

:.-'

r\ ilSr' p,r rilt I ir.tig,'
i l.()ll l\'.ll'i'('ll(.r'l l r r

t

ti

rl

1j1lr1.trnl.t.

ngt'r'irr'

r'

i

I

ilr r nrrtrlt'tr f(rr-!'1:.r 'rur(ir': l\(Jn-

i.'.rrr,,irrt'irqlt'ntlt' iorirLrltJ,',r
tllr ikl.L'L l ltt'ii o.li'1.r,-t ,rl rlrr lr.
tr.r) rlt'l r rr-lr ltlt ,1,t i.1r'l llt'g-r'
i{, ,.
il.ttit,

.,: '1.,tlI,.-,

,'.,,,

irr'.1,ri.1ij1rr1r.,11rri tr{
.l,ri iir;L :;'ir.rtt,rJL, I r L,t 't,l lil Llr,

Itrl.l.r'iIr:r'
l-3F

I ll

LLrrtl:'Ltt

t

lttt i':

* Hvad e!. det nu det

e!-?

r'1. t,rr \t)i i iir.r)i'l ; ,

''''.'''
'

*i,

*q

F
:1'

*

s#

:rl
&**".
;."
i
å' . *"åæ..

tY

2f-

*, '
#t i

". --*-*-'

.'--t''

...'*;

'i. :lt

p

-*t:-r+,4.o*,.,.",.;

l{c

n l<u

rre ncerne

i rl.,,r'r.rr.k.rlirrrl,ir'r r i lr'.',,,

&:b",

..*

r,irL r,

li:i

konkulrr.ncrr: I'.tskeskrærrt, l\4 & D\1.
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Fagins bovs Ponl - Flemming Fasin - Ti'oels og Frank

Forsamlingens højt elskede ledeq, der st1'rer medlemmerne på nogenlurde sarnme
mådc som Nordkoreas lige så højt elskede

Kim Jong II, sørger for ved hvelt møde at
opkrær,e 100 kr. for hver r-rge der er gået
siden sidste møde -det kan godtblive lidt
dyrt i sommermiinederne hvor feriel besr,ærliggører det at finde rnødcd.rtoer. Pengene blivcr bmgt ti1 kulturclle .rrr(.utg.-

rnenter Eller sagt p.r en anrlcl ;'l:.ic:
Dretrgerte t,rqer pJ nl.r!rrlt l. : :' -,r, ,':i :-nirtgct',rq llt rttu:.. :..\:i :- :..- :'- ::: f:tgAir Colrra

p.r Duxforcl

i.tr Dnxse'..:t::r':..r..:r :s;',hS. Urrderlejs
rtci :,- :c'i<:ltitC n.,riselimsbesøg.

land, hror horc.i:,::i:,.:!r:'.al

lblds
bltr

Stauning

D.: :.rlsle

rl

FL'sog

\-ar hos Dansk Veteran-

i

Stauning. Her er et hahrt
htintlrede danske og udenlandske h-rfti.rrir-rjel fla 1911-2000 samlet i en stor
hansar og en lrelt ny r"rdstillingshal. Som
frrrstesangsbesøgende bler, undertegnede noget imponcrct orrer at det er lykkes:.1',rirrq

des at stable så flot en samling sammen
herhjer.nme. Ud over de mange gamle fly,
som jeg en de1 gange har set flyvende på
t-1r'r'edasene i Roskilde, cr der en stor ud-

stillingshal med Danmarks F1y1'gyfbg.Sallr- B alias Nlc.mphis Belle pa l)uxford

Duxford

Imperial War Mnseums afdeling i Duxlbrd var ramlnen for tnrens forste tle dage i England. Hr,is clel skulle r'ær'e nogle
dcr ikke kender sicdet, er det et meget
stort n"rrlselin-l r-rred mange r-rdstillede fly,
rrcrr s.rrtleiiq ogsa mange flyvende. Ud
rr\ er- nllrseet irolder nogle firmaer til på
.ier.. q.rmle

\\AVII base. Disse filmaer re5iåLuerer og fl) 'er også med folskellige
t-lr, Hor.edr'æEiten er seivfølgelig dir.erse
u.arbirds, rnen også andre fly er udstillet
og flyves ti1 opvisnilger'. En af de mere
kendte er nok Sally B - dcn 817, cler bl.a.
var med i filmen "Memphis Belle".
Der var luftshorv 1øldag og søndag - og
vi var der seh,følgelige begge dage - rnen
vi kørte ind på mr-rseet allerede fredag.
Det viste sig at r'ære en god ide, for dels
kunne r,i se den nyeste udstillingshal Air
Space rned engelske fl,v, og dels kunne vi
nyde 3-4 \4i\,\rll jagere og lige så mange
WWI flil der ovede sig på r,r'eekendens
op-x'isr.rLrg. Og hele fiden star:tede og 1andecle cler forskellige fly lige fra små privatflr' ti1 en C.ltalina.
lVeekendens shor.r'bød på gamle kendinge som Hurlicarre, Spitfire, Mustarrg, Air-

mllselrm. Helt klart et sted der er"u.ærd at

cobra, Warhartyk, 877, Lancaster mm,

Lresøge.

rnen også på en de1 11)/ere f-ly og helikop-

luflidt - og deres op-

tere. RAF viste hvad en Chinook kau i

ten

- og det er ikke

så

visninghold Red Arrows viste deres krurnen både lørdag og søndag. \leu det ma
næsten med skam siges at det storste bi-

fald gik til en Ekstra

3{J0

og err Sn-ift

svæver, der demonslreredc. hr'.rd r'ler kan
lade sig gøre dels i flr'slæLr og efterfolgen-

de

i

kunstsvær'eih'r'nilg. Det er ikke

hverdagskost at se' n'gflr'r'rring og tørrdertild med et fr-ril size tlr'slæb, og da
svæ\rerell efter et h.ri,clrr;eK.ende show
landede miclt pa Laladsen og trillede præcist iilbage til sin pl;.is i rækken af opstillede f1y; bragecie

l.ii:icet

Beege shorr \'<..r

trn eiiermiddagetl, men

ios.

det.

IL

Bristol i rustfrit staal pa Cosiord

Når selr' fire hardcore flyvenørder som os
kan nyde en dag i området, kan det kraftigt anbefales til enhver turist i England.
RAF Museum Cosford

Den amerikanske kirkegård

hrden tr-rren grk i:ciere, r'ar vi på Den
amerikans.:e i:^c'{ard lidt uden for
Cambridgu'.

H:r !r

c.o

stor del af de ame-

rikanere, tle: l:-<:e.ie livet i \.{rWII begravei, og der .: .':. ::ise rnec-l navnene på
mange der a-c::: biev iundet. Det gør
stort indln r:i n-, Je nange kors, og det
sætter den se-r'ir-:clighed r.i til daglig
betragter vr)rpS ii-g ,:r i-rrc-c1 i perspektir'.
Efter fire claqe ...r D.nford gik furen
mod noret es: :'.-,.-: r-i boede fire dage i
nærheL1L.ll

oi D:::r.

Newark Air Museum
Tirsdag'1rt-r51rii€

.. -

\en'ark Ail Museum

der lige-.'nl D;r:..:J, :gqcr pa el1 gdm-

\\l\-ll i-,:-, Dt: er c.t mindre

muse-

um der primæ- .jr:r'e= af frivillige, der
har form.-lei:: s.::rl. c.:. ita\'lres t11'sammen. Flere ai oe:'. .,r',:.isiliiet i et par sto-

Det museum befinder sig også på en flyvebase. Den er dog aktiv, og vi så lidt
træningsflyvning, når vi ber,ægede os
rundt mellem fire store haller hvor fly,
missiler, motorer og andet var udstillet.
De udstillede fly er alle rneget flotte, og

der er mange oplysninger at hente på
plancher, trykføisomme skærme og videoshor,r,s. Ud over' fly og motorer fra
RAF historie, er der også forskellige eksperimentalfly. Specielt en Bristol i rustfrit
stål var meget imponerende. Fiyet var
udviklet for at teste metallers egenskaber
ved de høje temperaturer del opsiår ved

lidt i perspektir.r'ed at alle de tre
store engelske V-bon.rbere Vulcan, Victor
og Valiant er udstillet i den ene ende.
Vi ankom kort efter åbningstid og var de
se sættes

udendørs udsat tor ve':c--.. si,d. De irivillige arbejder dog pa .r: n:a-.'r.i .-.i.rntlsætte dem, så de præsenterer:ia :ltr:. P; mn-

Midland Air Museum

c:r.

j:i s::.r desr'ærre

seet står der bl.a. en darLik

Dr::ir'n.

Af og ti1 kan man komme pn ctrci:.ii-kiq
i de udstillede fly og vi var sa he-.iise ...i
komrne op i cockpittet på
1,r,r11i;1L trs et
"t.t
par af os også i en Shackelton. Lok..rle entusiaster fortalte så om flyene, og r.i sarl
og labbede historier og synsindtn'k i os.
Et godt lille museum, hvor man lei kal
bruge tre-fire timer.
På vejen hjern blev aftensmaden rrydt i

The Dambr-rsters Inn. Pubben er fyldt
med biliedel om og ting fi'a det historiske

bombetogt mod ry'ske dæmnir.rger.

/ l l.li':i:;

Dcn amcrikanskc kirkegarcl

høj fart.
Den kolde krig havde fået sin egen udstilling i en stor nyåbnet hal. Hallens stør'rel-

sidste der forlod parkerilgspladsen, Et
super musellm der ftildt fortjener ei besøg af en hel dags varighed.

re haller; filcit
I

til Ner,vark smuttede vi igennem nationalparken i Peak District. Det
havde intet med flyvning at gøre, men
der var så flot at vi besluttede os for at tilbrilge en fridag der. Dagen efter kørte vi
ind i ornrådet ogbesteg det imponerende
"b1erg" Thorpes Cloud. Den medbragte
mad blev efter nedturen nydt ved bredden af River Dove, hvor fluefiskere stod
og fangede ørreder imens vi spiste. Undervejs på vores køretur i området rnødte vi flere cykelmotionister. Stakkels rnennesker - den stejleste stigning vi kørte på
var 25uh.

da der er masse ai kiqqe pr.r i de mange
hangarer os haiie:. cr .iet irrtet problem at
tilbringe to ir-irt-ie .,: gn h.rh. dag på sie-

mel

Derbyshire Dales i Peak District
Pa vej op

Forsoegsbonrbercn BAC TS2lt2 pa Cosiorcl

mod Sydøstengland kom
i i tblbi endnu et lille flymuseum. MidPå r'ejen tilbage

lantls Air Museum ved Coventy er også
laxgt hen ad vejen drevet af frivillige - ofie tidligere RAF folk - der gør et stort arl.ejde for at præsentere deres fly.
Pa \lir1land er der en del jetfly - bl.a. en
dansk Starfighter. En udstilling om en af
jetmotorens opfindere Frank \A/hittle er
ogsa meget interessant. Dagens højdepulkt i'.rr dog endnr.r et cockpitbesøg i og
t-iere historier om den imponerende Vulcan. \luseets eksemplal var den sidst flyvende Vulcan. \år disse linier læses, gælder det rnåske ikke rnere. Det er lykkedes

Li,sander i natbem.rling pa Shuttleu'orth

35

erl gluppL- i England at klargøre clt VLllcan til flyverlde statuls - alie motrxeme
har kørt og snl1rperl resner med testflvr,-

ning i år.
Museet er lidt rodet og lider af ikke .rt have ret meget plads under tag, men kor-n-

lrler man forbi, f.ir lrr.ll sagtens Lrrugt totre timer p.i stedct, og måske endnu metc
hvis man falder i snak med de lokirlc.
Hendon

Dagen før vi skulle sejle hjem smuttede vi
2

slrle t S;ritfirc

p.r

Durford

også lige folbi RAF-muscets afdeling i
Hendon. Og lacl det r'ære sagt rncd det
samme: Det el et Lrtrolig flot muscnm
med o\.er hundrede fly fra både RAF og
deres tyske arvefjender'. Flere af flycnc i
Hendon havde vi ikke set frå nogle af de

kultyredc rnaskiner i alle størr:elser, og
det vrrl sr,ært ikke at gå r unclt rned et smil
på l.æben, når'de flotte maskiner: stille tøffecle rurrdt, og store ot srrlci mekaniske

rnusiknraskinel spillede los.
Midt i det l-iele lød den velkendte lyct af
en 12 cylindret Merlinrnotor ovcr det hele. Nluseets Hurricane lettede cig gav en
flvveopr,isning på eu halv snes mir-rutter
sa sch clc mcst nørdede tltlnpentr,rsiaster
lascle n.rkkcn tilbage og kiggede på.
Deu opr isning bley clet siclste yi så ti1 flyvem.rskiner i Enqlantl. \,Iættc ai indtrvk
eiter crr h.tlv snes d.rge pa t11'5ho11,5 eq
t-h'rlnseer s.rtte vi kursen mod Har-r.r'ich
og den ve.ntende færge.
P.i cllengens r-egne

Poul \1øller

anclre rnuscer.

\licllarrcls \leteor

Som p.i det andet l{AF-rnuseurn er der ir.r-

Se mere

teraktive pc-sk.errle med rnange oplysninger, plancher, multimedieshotv om
Sl.rget om England, flere film - bl.rr. cn i
irnponerende 3D om Typhoonjageren,

rr n

her:

u.flt nrrrsr'um.tlk

rvn'u'.tl

u

r

fortl.irlm.org.uk/

u'rl t,.su iftic,rnr.airshol's.org.u

n rvu.r,r fnrLrseum.rlrg.uk,/ cosfor.l

,/

rr rr rr.micl l.rncJ.rinruseum.org.u

/

.risættc hc:c rlrgcrr til. C)g her k.rn rlar-r

\\'\\.\\'.r.r fnr uscLlm.org.rrk/loncl

r.lrtltl.r rl'tlc c! qorlt nraltiil, liri' :clv or.rr
cfer- er servcrin{ l-r .rli.' tle .ic.ict r j Ltcsogte, ma Herrrlons "rut" ircmhær'c:. Her
serveres sturcl og l;ekker m.rd tii ftrrnuitige priser - det forstc er ikke noget dcr c.r
specielt kendetegrrcnde for det engelske
køkken.

rr rr

low.

-

i r-reerheden .rf endnu en RAF-fl),r'e-

- liggel The Five Bells del cr en
lanc-lsbypub hr,or der serveres lietig god
mad, rnen pas på med både at tage for- og
hovedret. Det scorer ikke manse poitrt
hos en dietist, og dct kan gir e rl.rr cpirre.
Shuttleworth Collection

Shuttlovorth er en fil sanrling
s()ut ()qs.t er et

flr, biler og mokrrcl kler

kig r.ærd. Samlirrsen er ikke så stor; så r'i
besøgte den på dagcrr tbr hjemturerr, Det
specielle r.ed Shuttle'u'olth er at alie deles
maskiner kan flyve elier køre. På flysiden
er det mest tiden før'\\aVII der fokuscrcs
Flere af f11,enc'er originale, rnen der er
også f1y sarnlet af stumpel fi'a flere fly og
enkelte nybyggede leplikaer.
D.r vi besøgte stedet var der et kæmpe arpr.r.

rangement for clampmaskiner af rrlle
slags. Det skulle i'i selr'f'ølgelig også se
liclt pa. Hele omladet la hen i skyel fra de

36

orr

/ inclcx.clm

\\ \\ r',.i\ (ra.! ().rrk/ (om Vrrlcarrprojektr't)

plads

På godset

k

l.shuitlerr ortir.org/

N.ir jeg nu lige har skældt den engelske
rnadkulflu'ud, sri må det med at i Herr-

Vulcan cockpit

/

1rotolcr, missilcr rrrrn.
lqcn cl clcl talc or.n ct r.r-rusenm, man bør

The Fiwe Bells

Plr.rrionr prujekt pa \{iilland

k

u'l tr..rcrr'.r rknr trsetrm.org/ rrk
l n rr'.cl.riltLrtrstcrsinn.co.rrk/

Pausc i l1.ak

l)istrict

Harvker biplan p.r Du\ford

Nuttet haYetraktor

Hurricane pa Durto:J

Hurricane over røg og damp

Schakelton pa Nertark

Sopwith TabloidBaby pa Hcndon

.'ntr

Vulcan pa Neu,ark

\ kxlcl

I'11

vcn)

Tempest pa Hendon

t

I

/2()( )5
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Salzland Cup 2007
Stor fritflyvningskonkurrence kun 5 timers kørsel fra den danske grænse
=

Stemningsrapport af Leif Nielsen
\/erl Salzlancl Cu;r kotrtc Olc \/cstL'rg.t.ird (t\.) !icrr
FlArnodel, som st's pa billedet. l\{odellen r'r i.rr rr
af russiske Nlichacl Kozonoskirr (tii hojre). Trerlie
nrand p;i billeclc-t or Loif Nielscn.

l
Til hojrc: Schnitzel XXL. \/elLrtkonrntel

Meget kan rlan sige om det tyske køk-

ken, men det skvldel r.i dem: Det de
mangler i firrgerspritzengefull, hal de til
or.erflod i kvantitet.
På i'ej mod Salzland Cup 2007 , matte jeg
og Ole Vestergaard erkende, at alene s1net af de portionel del serveles pr.-r de tvske motonejsrestauranter, far 6n til at
miste appetitterr. Nu kunne vi maske også have undladt atbestille Sclnitzel XXL,
men når der nu var regional Schnitzelkampagr-re i Uberunterberg - eller hvad
rrrr b1,en hed - sa skal rnan jo prør'e egrrsspisen. Det gør vi så aldrig mere!
Således kkrgere r-rd i germanske turistfælder ankom vi natten mellem torsdag og
fredag til campingpladsen t,ed Wolmirsleben, lige ved Hakeborn - (de kan noget
med nar.ne de tyskere) - glædeligt overrasket over at sidste års campingplatschlagerparad e-unterhaltr,rn gs-\,ogntog
med basl.røjtalele på størrelse med - ja deres sclrlitzler'- ikke skulle underholde
hele u'eekcnden, og vi således havdc en
chance fol at få iudherrtet lidt af dcrr rrattesør,n, r,i havde sprlutgei ovel pa vcjcn

Ii

derned.

I
:

{

Salzland Cup var i al Lrgl}r1l5iiqci .ti :o
tilg: For det firrste r'.rr dei Lrer.iL'i: il\'\'cvejr. Bade p.r tlirl-iree'l-r.Jt'n rr; L..l F-.\lørdagen. Let virrd, op il -l n1 I qrg 1ir,skin. For det andet halde ktri'ikurf.:rccledeisen - Gerhatd \!obbekirq - \'riei tri
sidste år's slet skjulte antr-dninger ai cieltagernes uforbeholdne utilfreclshetl rneci

at skulle flyve på den

spøgelsesa*tige
Cochsted lufthavn, hvor man skr-rlle forcere et tre rnetel højt hegn, når man skr.rlle hente sin rnodel, hvis man fløj or,er 60
sekturder - og der var kun opsat to n'ienerstiger til ca. 140 deltagere - der altså

3B

også skulle ot'el med modelleme, når
rnan skulle tilbage til startstedet. I år harde man fon-ruftigt nok lagt startstedet på
nogle store åbne landbrugsarealer der
var meget veiegnede til formålet.
Feltet i F1A val stort. 63 deltagere. Som
startsted til de b første perioder havde
konkurrenceledelsen valgt toppen af en
bakke, så man knnne stå og skue ud ovcr
et gigantisk, fladt område. Det vilkede
næsten soln om bare et håndkast med
r.nodellen vilie give el1 pæn fl1n'etid, rnen
virkeligheden skulie r-ise noget andet.
Første start kl. r-ri orn rnorgenen gik rimeligt let for de fleste deltagere. I andcn start
droppede jeg fem sekur-rder, på trods af at
jeg snyltede på en øm, der kom glidcndc

ind over mig. Jeg fik resten af daqr.n til r:
gå rned at snnnule over det, 1rg I tri :'.g:
flp'e maxer. I krbct.-rf dagct f::>:r;c '. .:'detr en lille snrrrle ()p, h\:.i.: ..:':: . !. ::
gloldedetr,trrsl.eli:: r,' "..:' j. :: :r: -ir
omstiile sig it.-t :.r.rt,i:.:'a.:
stil1e r-nagsi c
S.t

C

i .i -: :.:".

:',':: ::- .:'

:tr-

:-=:c::

\'ir1L1-

:-.
.-.

:--=r.:.

t.,' tt- rtt

r

:,-i

\:e n1in Lrræsta-

:--: -, ::. plads. Jeg var

::'ri ::':'.:'. \l:ii-ri

pa

Lihtamo der ikke

i- o:ri r':'r{elsk, men kornrnuuike1r: p.l "mtrc'lelf-1y-r-sk" og tyskerer-r

r-i:i-cr'.J.€

iot::

\lelde, del præsterede at flyve sig
isennem til f'lv-off og en flot førsteplads,
fre lrods af at han fløj med modellcr del
''iiur" lrrr de Zoom-krog.
Ole \-estergaald er reiativ novice i n'orldclrf-r-s3v1111.t1læng. Og det cirkus der
trmgiver disse arrangementer kan godt
r'ære or.en.ældende, så fokus nemt flytter
sig fi'.r det r,æsentlige. Det var muligvis
den prår'irkning der resulterede i at Ole
havde en række mindre heldige flyvninge1, der bragte ham ind på en 47. plads.

Del r.ar fem deltagele der gik videre ti1 fly
off-runden i F1A og to deltagere der fløj
fuld tid i fern-mirruttersstarten. Konkurrencen blev som næ\.r1 r'uldet af Joerg
Melde. I fem-minutters-flyoff-n-urden
trak Joerg så irårdt i sin model at en tip
brækkede da modellen skulle zoomes trf.
Joerg var dog så forudseende, at han har,de model nr. to liggende klar og nåede' ir.rden for ti-mirruttersgrænsen at fa sc.r'rdt
den af sted i en start, hvor h.rn "kun" tloj
174 sekundcr; hvilkct aitsa r:.ktr. til iorstepladsen, idet Stei;rn Htil'Ln - oqsa fr.r
Tyskland - "kr.rr.t" ilrrj il1 seki-urder'.
Ole haltlc tlt :r-iti.rgcr.. den eode oplevtlse ;.r r,: t'r cr.i:'.-:gct en specialdesigret

fra den russiske
::'.ri:r:l'r'+ekr,'iliLrrist Michael Kozor-nL'\--.r-s.: E-inrmodel

:..lrsin. \ Iichael

havde bygget en rnodel

.':rcr Oles anvisning, og om fredagen prøvctloj han den: Tie starter, så burtede han
hojere end jeg kan med mine egne model1er. Helt folmidabelt.
Som altid var det' gensvn med mange
gamle rnodelllyvevenner fra hele Euro-

pa, og som altid blev der knyttet nye venskaber på trods af sprogbarrierer og konkurrencesitua tionen.
Søndag var konkurrencedag for F1B og
F1C, men deles udsendte havde valgt at

vende snuden hjernad og luskede folbi
Ubemnterberg, nden at blive fristet af
denne u'eekends slagtilbud: Grosse Hunger" hr.ad det så end måtte r,ære ...
F1C blev vr,urdet af tyskererr Michael
Sandhaus der sorn eneste i et felt af fjorten
deltagere fløj fuld tid.
F1B blev vurrdet af Hollænderen Pim
Ruijter der i et felt på 34 deltagere fløj sig
frem til t1y-off med fern deltagere hvor'
Pim itøi 260 sekunder.

Det kræver en forklaring, og den er i korthed som følger:
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Skal man ikke have point, hvis man får en

rigtig god id6? Leif O. Mortensen Hobby
fortjener i så fald nogle stykker for deres
indførelse af mirakelmaskinen, der kan

ge former
se1.

lagde ned i en bøgetræsbordplade. Det er

r.er og tal ud i selvklæbende Oracover.
Del var engang for længe, længe siden,
hr.or jeg var helt ferm til at male forskelli-

fbl bogstaver med en 1ille penResultateme prydede diverse plastik-

modelfly og ogsa nogle af rnine radiostyrede. Men mens rutinen med pensleme
er alt andet, end hvad den har \'æret, er
ambitionsniveauet ikke faldet. Jeg har ofte en ganske klar id6 om, hvordan tal og

placeringsfilm trækkes

af

.

C-noglcrt i bordpl,rden, iom trle\ fotogrrferet og
billcdbehandlet, så den kume {rurgere som forlæg
til at skære efter. Andre motiYer kan helt på tilsvarende vi.-s fotograferes, billedbehandles og bruges
som forlæg, så man kan få sine heli egne logoer og
symbcller pa rnodelflyet.

bogstaver på mine modeller skal se ud.
Og de volder problemer! Derfor var det
med stor interesse jeg bemærkede, at Leif
O. Mortensen i sommeren 2007begyndte
at annoncere med, at de kunne hjaelpe
modelbyggeren med at skære dem ud.
Udskæring

Hvordan får man så sine bogstaver skåret
ud? Det kan foregå på flere måder. En af
dem e1, at man skriver sir tekst i lvord og
sender dokumentet som vedhæftet fil ti1
en e-mail. Inden man sender den, kan

man naturligvis printe den ud, klippe
teksten til og lægge der-r ud på modellen,
man kan se, orn størrelsen passer. Hos
Leif O. overfører de teksten til maskinen,
der skærer bogsta\.er og tal ud. Metoden
har det problem, at man kan komme til at
r'ælge en skrifttype, som maskinen ikke
genkender. Man risikerer så, at den selv
r'ælger en helt anden. Teknikken er endnu Lu1g, så det er et problem, som sikkert
r.il blir.e løst hen ad vejen. Jeg fik udskåret modellens navn "Schu'eriner" og mine registreringer "OY-8247". Begge dele
b1er, klaret flot efter denne metode. NIen
meget tynde streger vil sikkert kurne r,æså
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print eiler billedfil til Leif O. Den teknik
brugte jeg til den C-nøgle, som ieg gerne
ville have på modellens sideror. Dei lykkedes mig ikke at finde en passende stor
G-nøgle på nettet, så jeg affotograferede
en, jeg engang skar ud i palisander og

skære modelbyggerens helt egne bogsta-

C-nøglen er placcrct korrekt, og den seh'klæbende

re et problem, så det bør man tage hqde
for, når man r,ælger sin skrifttype.
Man kan også sende sit forlæg som et ud-

faktisk ikke en 100% korrekt

G-nø91e,

men til gengæld en, jeg se1r, har tegnet!
Der var masser af træstlukfur i billedet,
men det fjemede jeg ved at billedbehandle med stærk kontrast. Desuden fjemede
jeg nodelinjeme omkring den, ligeiedes i

billedbehandiingsprogrammet Photoshop. G-nøglen i bordpladen har ikke en
helt skarp karrt, når marr forstørrer meget
som på billedet, hvilket jeg sendte iil Leif
O, r'ar G-nøglen en smule "uiden" i kanten.
Leif Os skæremaskine fungerer her efter
det princip, at den følger kanten af bille-

dets motiv. Den udskårne G-nøgle blev
derfor også lidt ulden i kanten, men sjovt
nok ikke helt de samme steder som forlægget var det! Min uldne G-nøgle har
nok forvirret maskinen, men bare på lidt
afstand lægger rnan ikke mærke til det.
Det kan ikke være de mnde former i sig
selv, der er problemet, for dem klarede
maskinen fint på bogstar-eme.
Montering

Man modtager sine bogstaver med

et

gemremsigtigt sh'kke placeringsfilm
over. I forste omgang sidder bogstaveq,
t.-rl, G-nogler m.m. fast på det, når man

lræKler den hvide bagbeklædning af.
\'lan kan nu placere bogstaveme på modeilen, og det hele rasier ikke rrrndt, som
det kunle r.ære tilfæidet, hvis hvert bog-

l lodcl 1'1 rlvtn3,t i i 2t){}8

;

e
stav kom for slq. Tad(et r'ære placeringsfilmen kommer;-1c cogstaver og tal til at

bogstaver et lag Clearcoat, og nu sidder
de fast. Men uden denne lak ville bogsta-

sidde korrekt : itrr-.,trk1 ti1 irinanden. Jeg
bmgte den ninie i.agende af en pensel i nogle iiltæ-dc trgs.i iingrene - til at trykke bogstar.em= :;si, inden jeg trak placeringsfilmer.. .ti. Dcn klæber. næsten for
godt, sii cler. skii rike t-ias af, men cler var
ilserr store prrr:alenter med at få bogstaveme pa plads.
Bogstaveme egner sig helt klart bedst til

veme antageligt ikke blive siddende i
længden, og da slet ikke hvis der var tale
om en model med brændstofmotor, hr.or

man efter hver fllvedag skal vaske den
re11 for olie. Dette skal ikke opfattes som
en kritik af den selvklæbende Oracover,
blot som en konstatering af, at den også
kan anvendes på Soiartex, hvis man tager
sine forholdsregler.

at sidde på Oracover eller sikkert også på
en anden glat, blank or-erflade. Jeg lavede

et forsøg med det, og dei fturgerede meget fint. Men nn r-ar mir model altså blevet beklædt med Solartex Antique. Solartex h.rl stofstruktur og består derfor af en
hel masse toppe og fordybninger (prøv at

Pris

Afslutningsvis vil jeg konkludere, at det

virker aldeles fint rned bogstaver og tal
fra Leif Os nye maskine. Jeg har fået bogstaver og tal i den skrifttype, jeg ønskede,
og i den størrelse og far-"'e, jeg ønskede.

Jeg

ville aldrig have kunlet fremstille

dem selv i sarntne kvalitet. Prisen var 100
kr. for to G+røgler, to små registrerhlger
til l-ralefinnen, en stor registrering til r'ingen og modellens navn til virrgen. Det er

ikke sidstc gang jeg har bestilt selvklæbende registreringer hos Leif O.
Modcllens navn stiir pa \.ingen - man sk;rl vist r..ere skiltcmaler for at kunne pr;rstere det i fri håncl,

se dct gennem en lup), og den selvklæbendc film komrner derfbr kun til at sidde fa.s: ira de høje steder - og altså langt
rilgere er..ti på den glatte overflade. Man
kar tæ>::le i'og5131'g11" en smule bedre
til urtfur:-::c: r cd at give dern lidt svag
varlne l'.r.: .:t_-. :eiet'llet. Men pas på! Ikke for mea-: s:.:.:ri ikke r.ed de tynde-

re stregr:.
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.-.:',' .-,:sl'.imirg51,j5
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,-:jt!:r
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mjlg

brugtc et afst.tnclsbræi til rt fa pl.tcerct reqi
streringen helt iiee pa lr.riefinnen.

Jeg

':ltt,.it,:l
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Eog:i;r cr..g i,:i r:-.,.i.:

-:i

r:t.i rl.:icriirg!tiln1en.

Herr cel ber arcr Je ciercs inii.r r.1.. -:f:i:n,l

Bogsiar.ernc trvkkc5 f,tst, intrin placerirrgsfilmen
trækkes bort. C):r :a sicitlcr cle eier - spc'cielt på en
cl.rt or erflade sont Oi.ttor cr. Her er det Solartex,
og haletinncn fik (icrfLrr en gang Clearcoat for at
fæsinc boqsrar erne.
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Helikopteren blev skiftet til en "rigtig flyver"
€l
Ei

;t
:l

Wltude!
Dennis Frederiksen, Modelfl yveklubben
Falken har sendt os denne lille

artikel om,

hvordan han som begynder klarede de
problemer, der vil/kunne opstå, og hvor-

for han ændrede sin indstilling fra at flyve
med helikopter

til i stedet

at flyve med

fastvingede fly.

le, der havde erfaring pa omradet.

Tei:

har altid geme

lille l-ln'e rned radio-

styrede rnodelfll; og specielt helikoptere,
men endte med at t-hr-e med fastvingede
fly. Det her er en nybegrrrders historie om

helikopteren, der blev til et fastvinget fly
Jeg har altid været fascileret af fly, og

særligt af helikoptere. Jeg har derfor tit
ovenreiet atbegynde at fly've med modelfly. Endelig fik ieg taget mig sammen, og

fik købt en lille ei-helikopter, jeg ,,,idste
godt, at det ville være svært at 1ære at flyve med den, men jeg var villig til at tage

udfordringen op.

Efter rnange forgæves forsøg på at få
"skidtet" ti1 at rnakke ret, blev jeg enig
med mig seh'om at søge hjælp hos nog-
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til Arne, for

grri i-.]::-f i:. ti-i lr r-r',odelil5'cr.

delflr'rekluLtl'L'rr F.:l\r;r i..r ::ri.::'-::.:.
Jeg pakket'le ireii.lrr'-.:erer s:.t'it;tiei. r)S
korte r-rt1 L.a F;:i\els i} r et l.i.i= cl1 Il1c.I1-

;rrr::L-

rlaq
Jcg

.rftei'1.

faitlt huriigt i snak med et par stykker:

pa l-h'r ef-rlaclsen, og fik sr.ar pai mange af
rle spo1g561l jeg har.de tr-rmiet med. Men
jo mere jeg fik kigget på de fastvingede

d"tndu,,o rtørre blev lysten til at flywe
med dem i stedet for. Jeg spurgte, hvor
rneget det ville koste at starte op fra burf11.

Jeg

kr'rre itrr lrrrsir. i;r1r{. Stor: tak

søgte på nettet, og farrtlt.rdrr-sscn Li,l mLr-

den,og fik at vide det kurure gøres for omkring 2500-4000 kr. a1t efter hvilket fly, og
hvor god en radio man ville have. Jeg var

dog ret sikker på, at jeg rrille stalte med at
flyve brændstoffly, så da jeg kom hjern
søgte jeg på nettet igen, og fandt en Tiger
Trainer med en 7.5 cc motor og købte desuden en Futaba 2.4 ghzradio.
En dags tid efter rnodtog jeg hele herligheden i en temmelig stor pakke. Jeg begyndte at sætte str-rmpeme sammen, merl
atter en gang måtte jeg ty til hjælp i klr-rbben. Montering af sen'oe4 tr'ækstænger
osv. r'ille jeg geme r.ære sikker pa at det
blev gjort korrekt, så jeg kørte ned p.r t1rvepladsen og mødte et par stt-kker som
trænede til DM i sr.ær. "Du skal bare
snakke med Ame Hansen, han komrner
lige om lidt" Jeg fik sat Ame ind i mine
problemer, og vi aftalte at jeg skulle kornme til Fuglebjerg med f1r'ei et par dage senere, så skulle han nok hjaelpe med det
sidste. Her havde jeg r.ist rnødt en der
vidste "bare lidt" om modelflywning, Arne har fløjet med modelfly i rigtig mange
år, og har derfor en rnasse erfarilg, både
med at flyve og rned at bygge flyene, lige
den mand jeg havde brug for.
\/i fik rnonteret flyet færdigt, og til sidst
fik i'i også startet motoren for første gang
- det var nu ret fedt at se og høle motoren

i..jts pl illvr.plrcl:en

t-ued tnin

c{en i1n er. En lille drom lar gaet i opfyiclel-se, men kunne den t1yi,e? Jeg tvivlede
pa om den nogensinde kom op i sit rette
element. Jeg tankede flyet op, og vi fik
motoren startet, Arne lavede startcheck,
og taxiede herefter ud på startbanen. Nu
fik flyet sporene og accelererede hen ad
græsset, "let nu for f.....", tænkte jeg,
mens flyet fræsede ned af banen, og endelig løftede den sig fra jorden DEN FLYVER! jr-rblede jeg inden i mig sels projektet er lykkedes. Arne ville gerne have, at
de forskellige ror på flyet blev justeret inden jeg skulle flyve den, derfor landede
han efter en lille mnde ovcr pladsen.
Efter crr del justelinger af ror og sender
startede vi igen, Ame tog t11n,elen op i
"siRrcr" l.rojcle og g.rr- rnig senderen "nu
fln'er dn" Jeg iloj mit eget fly, det var lidt
sjor.t at tænke på. Ind imellem tog Ame
rac.iioen, nar jeg kom i problemea Jeg fløj
rr,urdt i store ottetaller, og blev langsomt
fortrolig med, hvordan man fik tingesten
deroppe til at makke ret. Efter en syv-otte
fl1'r'ningerblev jeg mere og mere fortrolig
med flyet, og en sornmeraften i juli landede jeg for første gang på egen hånd.
Jeg har nu fået mig en lavvinget Calmato
sport 60, som jeg t1r-r er mest med. Jeg har
måttet hente et smac-lrc-t i-lr- r-rde i marken
på grund af err prilplfgjl, men har ellers
kun haft positivt- olrieveiser med modelflyvning, som jeg s\'11es er en rigtig sjov
og spænrlerrde hobbl; med masser af udfordrir-rg

vil irer til sidst rose alle i Mfk-Falken
for cleres rnade at tage imod mig på, jeg
iolte mig lelkommen derude med det
samme. Og rik (og får) den hjælp og støt-

Jeg

te marl irar brug for som ny modelflywer.

Dennis Frederiksen

mcdw
Det
helnoget slud-

er da

dielis
ie:. =en -dan kurure for-

middagr-r--me have set ud, hvis
joumalisteme::a\-de iaet nvs om en virkelig hændel-e iei s-<e:e svd ibr Karup militære lufihar:',. F: :i .utitabenets skolefly
obsen'erede ::-cer indt'ln'ning til lufthavnen et mrie-:l-,-I alt tbr stor højde og
kun i en at-<ia-n.:::3 r km fra Karup lufthavn. Når r-i r'ec :i iet skete, er dei fordi
skoleflr'et 61i irp::ie: rapport på hændelsen. Det er mege: ; crplvsninger Luftvåbenet har r-illei i::=r.e. \:i kender fx ikke
dato og tidsp',:r<:- Ffter beskrivelsen af
modelflr.et er de: ned sior sandsynlighed
tale om en FII FiB-sr-ær'er, altså et svæ-

vefly med nLEe: Lr\-er 3000 mm spændvidde. Nu kun:e ::lan habe at modellen
r.ar stukket ai
=::iloien tx pga. en radiofejl, men dei r':r æppe tiltældet, for rap-

porten omiaier :: modellen lavede aerobatics i iirr-rii -rr-tde (ca. 500 m) og kun
200tt under .ier hrll-size skoleflyver der
indgav rapponen- Derfor er der tale om et
dobbelt bru'l r.: BL 9.1. BL 9.4 er som det
er alle bekendi luiiar-slor-ers bestemmelser for modelt'h-rnlnq. nvor man bl.a. kan
læse at modelt-lv skal htrlde en atstand på

mindst 8 km til militære ii:i'jr:\'ne og max
må flyve i en højde pa 10t-tn over ierræn.
Det er totalt ubetænksomi gjæn_.ende til
iåbeligt af den pågældende modelpilot at
foretage en sådan flp'ning. Foruden at BL
9.4 brydes på to punkter, er dei ogsa et

brud af de værste på alm. sund fbmuft, en
præstation som i bedste fald forudsætter
stor tankeløshed.

Bruddet på den sunde fomuft er næsten
det værste i denne situation. Den sunde

fomuft skai jo træde til og redde situationen, hvor alm. love og reglementer ikke
slår til. Her var det lige omvendt. Det kan
skyldes uvidenhed (måske en tysk turist)
at nogen sender sin model i luften med så

.\bclcl I lr,r'cnvt 1/2003

kort
afstand

til lufthavnen.
Det kan skyldes
manglende erfaring at piloten ikke kunnebedømme Mjden. Men det kan kun skyides utilgivelig tåbelighed at piloten ikke tog sin
model ud af luften i samme øjeblik et bemandet fly kom i nærheden.
Yis ansvar når du flyver

Vi ved at det kan være svært at bedømme
højdenpå etsvævefly i god termik. Vived
også at fuIl-sizepiloteme somme tider

fly-

ver for lavt. Derfor er det praksis, at man
altid, hvad enten det er under konkurrence eller ej, tager sin model ned i lav højde
i en fart, hvis et bemandet fly kommer for
tæt på. Det må aldrig aldrig aldrig ske,
hvis vi kan gøre noget som helst for at
undgå det, at et modelfly bliver årsag til et
havari på et bemandet luftfartø1. Ud over
tragedien for ofrene og for der-r skyldige
modelpilot, vil det i d6n grad skade modelflyvningen som helhed. Vi har som
modelpiloter aldrig ret i en konfliktsituation med etbemandet luftfartøj uanset om
det måtte være langt inde i afspærret luftrum eller om det flyver i 50 meters højde.
Den eneste vi kan gøre, er at læse flyets
indregishering og så brokke os bagefter.
Du har lov

til at skælde ud

\/i har

en fælles pligt til at overholde BL
9.4. Det er ikke en opfordring til angiveri,
men det er en opfordring til mere selvjustits. BL 9.4 er ikke bare nogle trivielle reg-

ler der er skrevet fordi der skal være nogen. BL 9.4 skal tages alvorligt. Enhver
modelt'ln'er under RC-unionen skal være
fortrolig med BL 9.4 og skal som minimum kunne BL 9.4. S4.1 på fingrene. Det
er efter min mening den vigtigste del af
BL 9.4, da den bl.a. omhandler afstanden
til lufthavne, atstande til veje ogbebyggel-

Af: Allan Feld

samt
flyvehøjde.

Enhver modelpilot har ret og pligt til at
minde sine kollegaer på BL
9.4, hvis han ser at den brydes.

Dels er forsikringen ude af kraft

så

snart BL 9.4 brydes, og dels kan det være

til skade for modelflyvningen som helhed. Heldigvis skete der ikke noget ved
situationen ved Karup og heldigvis lader
det ikke til at sagen får et efterspil. Men vi
skal tænke os om. Ingen af os ønsker at le-

ve med de begrænsninger og yderligere
restriktioner, som kunne blive resultatet
af, at et modelfly var årsag til en alvoriig
ulykke.
Større lovlig

fl

yvehøjde

Der ville ikke være noget sikkerhedsmæssigt i vejen for at modelfly kurure flyve i
større højde, hvis blot den bemandede
flyvning var indstillet og forberedt på det.
Så kunne de tage deres forholdsregler.
Det ville være dejligt, hvis vi med tiden
kunne få tilladelse til en større registreret
flyvehøjde over vore modelflyvspl6d5sL
Det ville give bedre mulighed for konkurrencer med intemational deltagelse samt
for vores egen træning. Den bemandede
lufthafik kunne se på deres kort, hvor der
kunne være modelfly i iuften i stor hø;'de,
og så kunne de flyve udenom. Bestyrelsen
arbejder faktisk på en ansøgning om større tilladt flyvehø1de, men det er en langsigtet proces.

Allan Feld
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Flere medlernmer har i de seneste år kon-

taktet bestyrelsen med ønske orn at RCunionen kulne stille en ansvarsforsikring til rådighed, så de kunne flyve sammen med deres børn under forsikringensdækning. Ønskeme har mest drejet
sig om ilrdendørsflyr/ning, men der har
også været ønsker om ndendørsflyvning.
En forsikringsdækning kræver jo rnedlemskab af RC-r.rnionen, og der findes tre
varianter, nemlig seniormedlemskab (det

almindelige), juniormedlemskab og familiemedlemskab. Senior- og juniormed-

i

kunne tilbyde et medlemskab og forsikrhrg til børn under 10 år. Begrundelsen
skulle vaere de senere års kraftige Lldvikling indenfor el-modeller og indendørs
el-modeller som er mere børnevenlige.
Der åbnes mulighed for børneflyvning

Resultatet blev en beslutning om at unionen fra nu af tilbyder familiemediemskaber for bøm helt ned til det fyldte sjette ar:
Bøm der er fyldt seks år og som tilmeldes
r,rrder et familiemedlemskab, r-il r'ære
dækket af ansvarsforsikringen. \/i kalder

lemskab fremgår af unionens vedtægter,
mens familiemedlemskabet beror på en

begrebet'bømeflytning' ior ikl<e ..rt ior-

bestyrelsesbeslutning for mange år siden.

Aldersgrænsen tbr alm. ir,uriormedlemskab fastholdes til gengaelcl og er tbrtsat

Dog nær'ner unionens vedtægter ingen
aldersgrænse i forbindelse med junior-

veksle det med jrrniortlrr

nilg.

10 ar.

kontingentet.
i

Aldersgrænsen pa 10 år stammer fra dengang juniormedlemsskabet blev en realitet efter beslulning på repræsentantskabsmødet i 1997. NIan ledtog dengang
at unge mellem 10 år og 16 år kr-ulre nø-

juniorkontingent og alligevel kunne være medlem pa lige lbd
med seniorer. Dog giver juniorkoniingentet ikke giver mulighed for at t-ln'e

jes med at betale

stormodeller. Beslutningen har siden r'æret tolket sådan at 10 år samtidig er minimumsalderen for medlemskab.
På bestyrelsesmødet 24. november 2007
diskuterede bes$relsen om unionen
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Betingelser for børnefl yvning

Der er ingen tvir4 om at bøm udmærket
kan lære at flp'e hvilken som helst model
både hurtigere ogbedre end mange voksne. Men bøm er dejligt spontane, og man
kan ikke fon,ente, at de har samme koncentrationserrne og ansvarsbevidsthed
sorr en voksen pilot. Det er nemt at forestille sig reaktionen fra en bamepilot, der
blii-er stukket af et insekt eller et bam der
pludselig ser et spændende dyr på mar'ken. De glemmer alt om deres tly i luften.
Derfor sætter bestyrelsen den betingelse
for børneflyvrtng, atbarnet skal r'ære un-

der tæt opsyrt af en forældre, eller hvis den
pågældende forældre ikke er pilot, så også af er-r instruktør.
Tæt optsyu betragtes soln en forudsæhringen for at bømeue katr fl1'l'g pra en måde,
der er tryg for bomene selr; deres forældre, klubbens olrise piloter og klubbens
omgivelser.
Efter ai Lromeue er h4dt 10 år kan de stadig tln e pa et familiekontingent og skal
s.-r blot r'ære under almindeligt opsy'n ligesom alle andre juniorpiloterne. Men de
kan også vælge at skifte til et juniorkonturgent og dermed få adgang til at delta-

ge i konkurrencer og unionsstæ\.ner; og
til at tage certifikater - og ikke mindst ai
modtage deres eget Modelflyver-ryt.
Som følge af at børnemedlemskabet trvgger på et familiemedlemskab, giver det
ikke adgang til at bømene kan tilmeldes
som deltagere i RC-unionens konkurrencer og stæ\'ner. De ma til eerrgæld gerne
flyve børnefl)'\'l1ir1g i tbrlrindelse med
stærmet, hi'is det er muligt og forsvarligt.
Det er i hvert enkelt tiliælde op til stævneledelsen at atgore, om der er mulighed
for bornet-hlnir.rg og om det kan foregå
pa forslarlig i'is. Ved andre stævner, beslutter arrangorerne selv om bøm kan tilrneldes og kan deltage på forsvarlig vis.
Bornemediemskabet og farniliemedlemskabet giver ikke forsikringsdækning i
udlandei.

\

1r;c1r:1

i'l ,v\.{rr_\/1

'1

izt){)F

Flyve

under tæt

o1tstpr

-hvad vil det

sige?

Når man tænker på hvordau Lron re.tgerer på kritiske situationer, fx clet nær'nte
insektstik, kan rrran godt forsta. rt iJl r1rs.yr ikke betyder; at far eller mcrr sidcler
ovre ved klubhuset lordlbet i snak med
kollegaerne. Længe ior nogen opclager
hvad der er skct ucle i pilott-eltet og er
spænet til undsæhring, er moclellen fbrsvuldet i horisonic'rr c'iler den er faldet
ned i formandcns ntc bil. \laske ramte
den kun Lrilen. \laske ramte den også en
af dem, der stoo og beundrede den nye
bil. Det L7;1 eg sl:.;i e-t L.am ikke tage ansvar ior.

At f-ln'e under :ej

bet)'der i denne
sammenhæng, ai ibrælderen står lige ved
siden ai bame'i og koncentrerer sig sarnmen med barnei trm deres flyvning. p6r+)-rror

ælderen er i instmltorens rolle. Det bedste et at tbrælc'lre oS bam har hver sin

sendet som er forbr.urdet rned et

Iæ-

rer/eler'-kat'el, men det er ikke et krav da
det tbr det frrrstc kræ\'er en ekstra sender
og for det anclei udelukker bmg af Bilkaflp.ere os iisnr.nde kram, som ikke kan
kobles sammerr med noget.
Hvis sonnike har sin egen 35MHz sender,
er det ogsa en iorældreopgave at sikre, at
senderen ikke tændes i r.rtide, altså hvis

klemmen mansler eller hvad ordning
man har i klubl.ren.
Hvem passer på hvem

Nu har bestyrelsen besluttet, at der tilbydes forsikringsdækning for bøm mellem
6 og 10 å4 når de flyver under tæt opsyn
sammen med en forældre og evt. en inshuktør og forudsat atbØmene er tilknyttct urionen gemem et farniliemedlemskab. Det er hvad bestyrelsen kan gøre.
Hvr.r.-larr bomeflyvningen så bliver prakrrt:c: .r olr til klubbeme, når flyvningen
itrrii-..: :.: !icl'L.s fl}n'epladser, eller det er
op r- :. :-=--.:::re. ll'is flwningen foregår
trtr

i:rr:r--

-:-

kedet. Det er til glæde for bømene og ikke mindst deres stolte foræIdrc. Det er ogs;i til glæde for modelflyvningen, da nogle af de unge piloter rnåske får bacillen og
fortsætter i en årrække. Og husk alle stolte faderhjerter, at børneflyvning mest er
til for bømenes skyld.
At bære sig fomuftigt ad betyder bl.a. at
starte med en børnevenlig model. Barnet
kan sagtens lære at styre en 6,99 kg mo
del, men det er ktur til glæde for den stcllte fadet og til skræk for alle andre. Børr1
har lige så stor fornøjelse af at flyr.e noget

mere harmløst, hvor de til gengæld kan
eksperirnentere og udfolde sig.
Forsikringsseiskabet har i udtalt, at hvis
der bliver mange ekstla erstatningssager
pga. bømefl;vningen, skal rri have kigget
på forsikringsbetilgelseme (læs: så r,anker der prisstigniltger).
Tak til alle de der har sendt mig billeder af
deres bøm der flyver rnodelflyver, da jeg

Benjamin kan sagtens f.i pl.rds til at flr r c'sin X-

trvin i tars store have. Men nar f.rr hedder Erik
DahJ og bedstefar lredder Hans Laurids, sa ligger
nrodelt-lr-rrringen

lel

i 1;enerne.

efterlyste billeder på Forurn. Der l'ar
mange flere end der blev plads til. Jeg ønsker alle, store og srnå, en fornøjelig sæ-

son'
Allan Feld
Redaktøren tilføier:

Hej alle stolte fædre og bedstefædre. Op
af skuffen med billederne og hit med en
lille historie om oplevelserne på fly'vepladsen med barn eller bamebarn. Måske
kan det inspirere andre til at tage søn, datter eller niece med på pladsen en anden
gang - og hvad kan det ikke udvikle sig
tii! Skriv til din grenredaktør (se side 2 for
en adresse). Jeg glæder mig til en række
søde historier orn herligt klubliv og spi
rende rnodelflyveglaede ...

Sådan skal det gøros. Herovcr Flemming Niclsen,

Dronninglund samlnen med Lasse og herunder
Jolrn Christensur, Ringkobing fl1'r'er me.d Keld

Hcnningscns son Rasnrus.

Marianle Pedersen

-::.. \Iodelfl\'r'eklubbemes

t.---:l'l-ri .. lt, otlt de vil til.., -- :.'::.: ' . : -.: :-: :i-lcs ih i'eplads,

L'r:t. tr.--. I

!)\ e:

kin nran kalde tæt opst n. Hcr ta-

'rr:rr. si Rinekoblngs formand Berrrtv
. .: i.l..rl.1t srrnr ilrstruktor. Det er

Hvis vi bærer os

fornuftigt ad, er borneflyv-

ning kommet for at blive

Det er dejligt at der er kommet lette og
mere bømevenlige el-modeller på mar-

\,lodcl I l1'vr:n!1 1 /2(XlE

:!--:_::_:.

: -:-:-:::_.

-:. .:

ll.'f.fCrclCt

.'.:-:.:. ::::-:: ::l - : \1 ..,.,::':.: .icll rel\::i:: . : :. :::::: :-::.::-:: ::: \1-'\ .': \ aJ :i(l('ll
..i.:.i.::,':.:

\.,.-

---,

-'-

r.: r" l.

:'-:.:',1r.:

fra \luir:pier.
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lndbydelse
F r itf I y u nings -U n i o n

en

Damarks eneste FAI anerkendte
fritfllvningsorganisation. Medlem af KDA

lndoor

til:

DM -2008

KONTINGENTER FOR 2OO8

Senior

450 kr.

inkl. forsikring

junior

250 kr. inkl. {orsikring

Intro-medlem

150 kr. inkl. forsikring
Abonnement alene 250 kr. for Modelfllwenyt
og Fritfly\,ningsnyt
Hjemmeside wrvw.ff u.dk

Endnu errgang har

vi fomøielserr at ilvitele dig til inden-

dørs danmarksmesterskaber i fritflyv-

ning som

Bestyrelsen

denne

gang afholdes

Formand & postmodtager

2.

marts 2008

Karsten Kongstad
Degnebakken 22, Vigersted, 4100 Ringsted

Tlf.57525703,
Fritflywning-f ormanden@hotmail.com

Vi skal flyve i Hal-l,
som er en stor hånd-

boldbanc med til-

Næstfomand

skuerpladser. Hal-

Hugo Emst
Ægirsvej 38, 7000 Fredericia, TlI. 7592 9293

hemst@vip.cybercirydk

lerrsgmrrd m.iler.l5

x 50 mtr rned 9,5

Biliedet forestillt r Bjarnc Jrrrgcnsen og hans Jndendørsmoclel, clcr
ligger i god hojde over hanr i clcn sportshal, lrvor der ogsa sk.rl
flyves DM i .ir.Modellerr vcjcr 1,5 gram incl. propel og grunmimotor - og dcn kan flvve ornkrinll 6-7 minutter.

meter til loftct, som
Disttiktsleder Øst
Lars Buch Jensen
Lav ager 15, 2610 Albertslund, Tlf. 4362 1992

kmjlbi@post11.tele.dk

er fladt og rlæsten
heit fri fbr forhindringer.

ter, hvoraf de to bedste

er gældende. I

Folk med adgang til Internettet, kan
ved at besøge adressen "rvnr,r'.r.ejle-

Distriktsleder Vest
Leif Nielsen
KærbøIlinghusevel 24, 7182 Bredsten
T1f . 7556 1676, landlyst@nielsen.tdcadsl.dk

Bestyrelsesmedlem
Kristian H. Andersen

centret.dk" - fotogalleri - Ha1-1, og her
se fotos af faciliteterne.

Diverse:

Vejle Komrlr-rne har sponseret hallen
ti1 formuilet..

bejdsbetingelseme bliver fomuftigt.

Økonomimedlem
Thomas Røjgaard

Nyborggade 24, 2.th., 2100 København Ø
Tlf. 5190 i595, dk_mig@hotmail.com

Tid:

- ca. kl.
dog kan hallen benyttes helt frem til kl.
2. rnarts ft'a k]. 10

17

Materialer
Jørgen Korsgaard

Ahomrveg 5, Ellund, D-24983 Handewi$
Tyskland, Tlf. 0049 4608 6899
ikorsgaad@foni.net

Fodtøi:

-

22.001

Sted:

Vejle Idrætscenter, VW.

Klasser:

Sørensens Plads 5, 7100
Vejle
Chuck, P-15, Peanui. Ea-

peanut

klassen er det den cnkcltc model, som tællcr.
Der vil, på sarnme rr-riide
som sidste år, blive opstillet borde/skrle så ar-

Der må kun

anvendes

indendørs fodtøj i h.rile rr
(eller strømpesokkcr! ! )
Startgebyr: 40 kr. pr. deltagcr -'.rrnset altal klasser'
Tilmelding: Telefonisk, pl rrrsr cller

pr. e-maii - Surr'st den

Uden for bestyrelsen

sy-B,

Giro og medlemsregistrering

Stick, F1D, F1D-begyn-

Formand for udtagelseskomiteen

der. og evt. andre kiasser

f'cbnl.:f \:. I J:
Ole \ c.:er:.::rtl, Jacobsnrinri.,r i' il, 7100 Vejle
Tli l=,." -1r12 Mail: han-

..'?

l

Peter Buchlvald
Ellehøj

t19,

Høm, {100 Ringsted

TLf.57643388
71

3-9535

Jem B. Kristensen
P. S. Krøyersvel 28 A,8270 Højbierg
Tff.a627"1328
Jens.B.Kristensen@mail.tele.dk

i

:.rrlu.\ .'siergaard@mail
:_-

Konkurrenceleder: Torgen Korsgaard.

de enkelte

blilc
tid nok til alle til baclc
trirnnilg og konkurrcr-r-

klasser, men der r.il

ccstartcr Normalt er t'ier

mulighed for
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til

af-

hænger meget af delta-

gerantallet
Webmaster

15.

Disse er sr,ære at fastsæt-

ie på forhånd. Det

buchwald@post2.tele.d k

Unionens gironummer:

Perioder:

Living-Room-

.cek.-c

star-

li.i.t:.--iiui tirr
i- tt.i

t :-

.t

indendørsmodeller

ii !..r aclresseu "l,r.r,l'vv f f u. dk"

'.in!l.r- .: isnitict "regler".
Vi gi;:.icr nreget os til endnu en både
hr g*cii* og sp.endende dag.

\ lotk:l I ij\'\1c11\jl l ,/2()0'S

Landsmøde i Fritflyvnings-Unionen 2007
-'--t]ta91r-'-

---!::::-;1-'--Linestyrhl5-Lnionen (CL-Unionm) er den
danske landsorgani--iion ibr modelf-lyvning
med linesh'rede modelt-lr-- Unionen er

tilsluttet Kongeliq Dansk Aeroklub (KDA) og
F6d6ration -{eremutique lntemationale
(F-Ar).

Åskontingentet for år
Senior

m/\'[FN:

2008

500,- kr.

:

u/MFN:

300,- kr.

Jmior (max 17år) m/MFN: 2Æ,- k u/MFN:
125,- lr. Medlemkab kan opnås ved henvmdelse til foreningem kasserer, eller ved indmeldelse i en af de klubber, der er tilsluttet

mionm.
Unionens web-adresse: rlrls'.modclfln'ning.dk

Landsmødet blev aftoldt i Fredericia den
I l. november.

Leif Nielsen har skrevet et udførligt referat, som kan læses i sin helhed på

Frit-

fly.vnings-Unionens
hjemmeside
ftu.dk.
Her skal kun nævnes, at Landsmødet
med overvældende flertal stemte for at
fortsætte arbejdet for at slutte modelfly-

veurionerne sammen

til 6n organisa-

tion.
Dermed er \reien banet

fot

Der var stort fremmøde til Fritfh urings-Urrirrnens l.rrrdsnrøde i Fredericia i rtor enrlrcr nr.tnc-cl.
Pii billedet kan man se en del af delt.rgernc.
Foto: Petcr Buchwald

at unionens

forhandlere kan fortsætte forhandlin-

POST BEDES SENDT TIL

Unionsf ormand: Ole Bjerager,
Hollænderdl'bet 1, 3.h., 2300 København
Tlf: 3257.1001 mail: bjerager@get2net.dk

S,

gerne med de to ør'rige unioner og Dansk Modelflyve Veteranklub. Nu afuenter mau
beslutningeme i RC- og Cl-unionerne, før man kan komme videre.

Kasseren

Ulla Bødker Hune, Stillingvej 220,8471
Sabro, Tlf: 86 9+ 92 39,
mail: ulla@modeltls'ning.dk
Bestyrelsesmedlenmer:
Ruben Sonne / \{odelflp'enyt, Falkevej
25, 7400 Heming ,Tlf:97274106

mail: ruben@modelfl rlning.d k
Henning Forbech (web-masier)
Biilowsgade 36 1. 8000 Århus C, Tlf: 8612
6236 mail: henning@modelfl yvning.dk

ill{

Anders Kudsk, Vigerslev A116 60,3. *r,
2500 Valby, Tlf: 4019 8851, mail:
kudsk@pingvinen.dk
Regeludvalg: fesper Buth Rasmussen,
Almavej 8,9280 Ston'orde, Tlf. 98 31 91 98
bu th@rnodel

fl

yvning.dkn

Dansk Modelf,yve Veteranklub

lil}o]tH

Societv of Antique Modellerc

l{ilJ l{T

Hermed resultatet fra DM i skrænt (F3F) den I 3. oktober 2007
Stævnet blev fløjet på Sydskrænten ved transformatoren. De første runder blev fløjet i
lidt vind ca. 4-5 m/sek. og de sidste nulder ble\' fløjet i lidt mere vind 7-8 m/sek. Der
var lidt variation i vinden, men i det store og hele en god flyvedag til et DM i skrænt,
hvor der blev fløjet elleve runder. Det r,ar sidste stævne i år, og hermed tak til alle deltagere til årets stærmel og på gensyll i det nye år.
Jørgen K. Larsen
Resultat i DM skrænt 2007

som SAM-35 Denmark

9.794
9.425
9.397
9.241
9.239

1

Knud Hebsgaard,

Esbjerg Modelflyveklub

2

Tlry RC klub

.l

Jørgen Larsen,
Kaj H. Nielsen,

4

MichaelMunk,

Aviabr

5

Søren Helsted,

Sønderborg Modelfl yveklub

8,422I) Korsør, Tlf-: 5837
2376, fritz€dan-cdk
Selcetærog *'enmasla: Hans F- \it{ssr

6

Peer Henrichsen,

Sønderborg MFK

c).067

7

Klaus Untrieser,

Thy RC klub

8.907

{ 835lsoftfrg

S

Wolfgang Schroter

8.901

Ger

9

Prcben Nørholm,

-'l

Erik r\ndelsen,

Midtjysk Modelflywe klub
Thy RC klub
Sønderborg Modelflyveklub

8.886
8.579
E.370
8.087
7.873
7.562
7.337

KLUBBENS ADRESSER

Htenrxside nr*'.dmvk.dk
Forrrancl FredeJuhl,Gl.Færgevej22,
-{hlor. 63(n Gråsten, Tlf

.

;{6F7157

Kasserer:

kitz\m,

Kl€mi\-g

Kiaersvel

TE:u6T2å76,

fmt@ort-af
Modelflyvmy*

Flans

F-

l\5ds€rl -s€ oveft

for og Frede luhl, GL Færgevej 22, 63tr Grisneq Tlf.:

'1

7#57457

1-l

Reqnar Peierscrr,

Brande Modelflyveklub

il

Simon Loell.
Bemd Dunker,

Aviator

Kontingent for 20(7: 150,- kr

Nkxlcl

l-l

Kjeiil Iensen,

Fiilskov MFK

1'1'qn),t 1 /2(X)8

i5

lrrcn

Henrikserr,

7

DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
Ger
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Dansk

Modelflyve
Forbund

RC-ttnioucn er rlen rlrn:ke land\orllanisdtiolr tor nrotlelih r rrirrg rrccl r.rdiostt'rt-cle moclellcr. Lnionen tr-

Fidir.rtitn.\uirr.rrrtiq Intern.rtionJl. Ar\l(rntul{eLrtet er r(10,- kr. frr
seniorcr og 30(),- kr for ju:rirrcr, for Lrcqge k.rtesorier er rlcr t't inelrnclcltlstsgcbl p.r 10l.),- kr. \'crl inclnrtltilsluttr.t Konsclis l)rnsk;\crokltrb og
delse skal

Formand: Allan Feld
Tlf: 86 13 41 40
formand@rc-urionen. dk

dtr nltid

[rr.ta]L.s

et fulclt arskontinqtrrt. \lecllcrrnrt'r, sonr intlmclclcs i arets sid:tr hah dcl, r il

.ruk)rrJtisk fJ or oskvclencle belob reftmcleret i lrft.stc.rri kontingentopkrær rring

Bestyrelse:

I

fcnl.rncl: Allan lrclcl, A\lC
Tlf .66 I 3 +1 -+0, Ihr,ri formand@rc-nnionor.tik

lt'likof.termorlcller:
Kinr lenserr, li1li6.$jergr'ænge 2tJ,
l I i: +r99 Sc)63 \4obil: 28{92329

2(135

Ishoj

I:

\æstlbrnr,tncl

:

I:-nr,ril: KI:J@nranbrr'.eu

llt gnar l'ctcrserr. Brande- \ fk.

Jorucn llolsor',

1

KfK

Kinr \louricltscn, ,\r iator
Stcclr [.,rrlen, (,rcr r IiC-Ctnltr

Iti-gru 1.psn

\lich.rcl \.\i.'lst,n, fjorrine Hor etlgade 12,\,

t-,

\lielrrr,l \lrrrrk. \r i.rrr,'

-

litrl.L ri i).:r.it '.:r. i\.:'.r, r: :: ).1:..
: :_::l \Slrtrr,,:,::: "

RC-unionen

Eliteudvalget:

Formand: Allan Feld
Tlf: 86 13-11 -10
formand@rc-unionen.dk

:

=--_-'.. - -:. :-: ::..'
\lichacl \'lurrk,

V"t/,runings-Un
Fritflyvnings-Unionen

Formand: Per Grunnet
Ericavej 42, 2820 Gentofte

TLf.44M8876

rsen 0 siof .r!re't.d

k

\lidtlvk

86 22 63 6Z

l:-m,ril : .rlklrcu@post10.tele.clk
I I jerrrre.irle.: n u rr'.tc-nnionen.dk

7+ -lE 57 23

I -nr.ril: Iouisc j,rn@,hrnsor.nr.ril.clk

(lirobrrrk

12(r-5i6(r

Tlt. iid: \l.rnd.rg-torsdag kl. 14.i0-l /..i)
I rccl.rs / I or(ias/ sLrncl.r g et teleior'. n I u kkt,i

El-sr'ær cnrocleller:

+l +li

2972 -1666

K.rren I-,rrsert, Rugmarken 80,
lii20 l.r strup, Tlf. 86 22 63 19, fax

2, (1100 Serncler-borg,

Pcicr Ilcch, Sonclerr:arclsr ej

B.rrfredsvej 804 st.

rrdcriksh.rvn,'flf:

R€-unionens sekretariat:

llo':

3500 \/a'rlose, Tlf.

'!':ll

I-il.ril: privat@michaehntrnk.d k

-srrncicrlrorc ,71 +3 12 6l)

J.rn H.rn:cn,

tlf.

99{)0 I

27, st.

l:-nr.ril:l'cer Gittt'@skrfanet.clk

ionen

i'r.it

r ir::tg:

5r ær cmode

711+

Sportsflyveudvalget:

I'ctr Ilirrrichrcn, I'arkgacle
(r-100

_11r,+1

::.: )-I i\

Styringsgru pper:
iil::r.::1r

79r

ft:

--'11.,"11.,j
: : -- : 1 r '' :r" l:

-13,

2S 08

[--rrr.ril:l't,tIr'l'C lrr)rni'.ir]lr)r'nri.!,\il1

Orientering fra RC-Unionen
Repræsentantsl<absmøde 2008

Linestyrings-Unionen

Formand: Ole Bjergager
Hollaenderd,vbet 1 3.w
2300 København S

Tlf: 32 57-10 01

RC-unionerrs .irlige repr.esentantskabsmøde findel stcd søndag den 16. rnarts.
Indbydelse vil blive trdsendt i form af cn
Kluborienteling, s.i dlr skal spørge i din
khrb for lræm1ere infbrmation, eller du
kan se Kluborientcringen pei vores hjemmeside.
Vi vil igen minde klubbelrle om, at det cr
det aktuelle rnedlerlstal i klubberne, som

Dansk Modelfl yve Veteranklub

Formand: Frede Juhl
Gl. Færgevej 22, .Alnor, 6300 Gråsten

Tlf .:74

65

1"4

57

pa indkaldelsestidsprrnktet er afgor:ende
tbr; hvor mangc stL.lnnc.r klr-rblrerr er L.erettiget til.
Fristen ti>r irrdsendelse ai forslag er cier..
15. febluar' 2008. Forslaget sk.ri r'ære tilstiilet repr';rsentalltskabet os skal \'ære
tunderskrevet af klubbens ttl mancl.

KONTINGENT
Dr-r

sitltlci

for ar 2008

r.r.:

::'..1 .ir: iorste nr. af Model-

' - -i. o* det skulle ikke gerne
\'€rc ticr : .i:::. Dct vi1 r'ære titfældet,
lrvis ti'.r .i.r l.r: L'etalt dit kontingent til
flvvcnr : i,':

RC-'..ir:rr:'::'..

Dti .;.i.i.:. ::riiliglis allerede med en rvk\tr' :.r .:.: :rr.llernskab, idet vi i øjeblikket
i',.::.

.:' :..srinccliste på 553 (51.1-å1

2007 og

i3r--::' '.'.'r.1 mL.dlemmer, som vi har ud:L'rlr-.i

11

(i:r'rgilokolt til.

\i..i.i:rnrcr sonl sidder med et sådant
irioiolt, l.rrr bctale nu eller udmelde sig
ri

RC-trnionen. Rykkergebyret er kr. 75,-.

KLUBBER

2 kh,rblrer l.rar ændret navn og kontaktlr1al1d,

llclrlig:

Nykøbing F Modelflr'r'ekh.rlr hedder nu
HANGAR 4800, Kontakim.t nt1 uændret.
Årslev Modelflp'eklub i'.e.i.ier nr-r F\'\S
SKALA MODELFL\I EKLL B
Ny kontaktmand: Kr::'. B:.rhrrim,
Gestelevh.urdei'ej 21.

:.

--r Itnge

T!f.62647237
E-mail:br oholm ? i.: s,tcst..ik
Se

i

or

rigr Fir:.:..::.'-else

i MFN nr.

3/2007
A-certifikat
Claus Fonnes'r=.< \-clsen, Randers Modeh-ln'eklub

Nyt fra sekretariatet
Vi er i skrivende stund 3.539 (3.407-år
2006 og 3.482-å1 2007) medlemmer efter
vipr.31/1.2har slettet 113 medlemmer (i
år 2006 141 og i 2007 I45) medlemmer,
som ikke mere ønskede at være medlem
af RC-unionen. Desr'ærre er der 553 restanter (i år 2006; 514) blandt de 3539

medlemmer.
Medlemmeme har nok bemærket, at de
girokort, som man har modtaget denne
gang var i en ktivert med afsender PBS.

Det skyldes, at RC-unionen er ved at
overgå

til

Betalingsservice, det er derfor

et ønske, at man tilmelder sig betalingssen'ice. Det vil sige, at du ikke behør.er at
gå i banken eller betale via netbank, idet

topkrær'ning sorger for, at betalingen foregår ganske automatlsk, hvis du vei at
mærke har husket at afkrydse ved betaling at tilmelde sig Betalingsoversigten.
Vi håber på demre måde at lette medlemmerne fra at skulle huske at betale, og
man skal ikke mere \'ære papasselig ved

indkodning, da Betalingssen ice sørger
for at gøre arbejdet.
Adresseændringer og nvt tli. nr. mailadresser, kan herefter ikke rnere meddeles via indbetalingen, men I skal kontakte
sekretariatet enten pr. telefon eller via
brev elier mail.
Sekretariatet har fået ny mailadresse:
alklrcu@post10.tele.dk

Betalingsservice ved næste kontingen-

Arild og Karen

Stævne- og arrangementskalender
Konkurrencer
Ansvarlig

Telefon

Keld Jensen
Jørgen K. Larsen

21671660 kj6938@post.iele.dk
97936261 j.k@larsen.tdcadsl.dk

Hotliner konkurrence i Hjørring

Michael Bondo Andersen

40907400

EFK87s E-Meeting 2008

Emil Bentsen

Hotliner konkurrence i Silkeborg
Skala cup DK

Allan Jensen

7.j-::--i':

Skalatræf/skala cup dk Fyn

1-.--1. ''-:r: li'. S
11 _-i ,..iri att ,i
9 -i ' = '.-r'<r arl'li

J\4-Skrænt ( F3F )

Ulrik Lutzen
Knud Hebsgaard

Int. Hotlhrer konkurrence i Sønderborg

Peter Bech

40877601

Int. Hotliner konkurrence i Langstmp

Tommy Persson

-10311106

Dato

Arrangement
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Vintertlln.ning 2008

skriv til min m s n@hotmail.com

Flemming Winter-Jørgensen 46789083 fr.vj@jyllingesyd.dk

25. 2M DM og den Nordisk Postkonkurrence Steen Høj
Nordisk skala mesterskab 2008
Bjarne Pedersen

Srvinging Denmark F3K 2008

e-mail

Erik Dahl

Cltistensen

6597U80

ul@pc.dk

75216190 km.hebsgaard@hoimail.com

43157714 post@smsk-rc.dk
30892018 bjarnebentpedersen@stofanet.dk
97887332 moose@c.dk

Andre arrangementer

Dato

Arrangement

Ansvarlig

Telefon

e-mail

Erik Dahi Christensen

9788L332
46367212
67407406
23475469
7a651771
75882101
86930028

moose@c.dk

1.

marts 2003

8.

marts 2008

\ Iodeltln'en1't - Skrivekursus i Dragør

Marianne Pedersen

9.

marts 2008

Conet Piloltræf 2008

Steen Svane

Påske Jet og Hygge/Sønderborg

Stig Andersen

Seminar om pianlægning
af

21.-24. marts 2008

DI\

konkurrencetraening

2(r.

april 2008

Skaladommerserninar

Leif Poulsen

-.-

3. og-1. maj 2008

Kristihimmeltartsstæ\'ne

TommyOlsen

Danmaks smukkeste rnodelfl lwestæ\'ne
NFK 40 ars Jubilæums Sr';even'eekend
1. Intemaiionale Electric Jet \Ieeting

Robert Danielsen

Warbird 2008

Michael L. Lauridsen

_,:.-l:i. mai 2008
-r ri )tlflR

-- -';
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ssalle@tele2adsl.dk

stiga@privat.dk
mail@overfly.dk
o@balle-bredsten.dk
rd@r.t'ebspeed.dk

Claus Tønnesen
Frank Jensen

mail@electricjets.dk
40996271,

Hoffmann

F3K-dlg stær'ne

Jens

Iettræf Odense Lufthavn

Stig Andersen

2U75469

stiga@privat.dk

RC-sommerlejr

Gunner Thomsen

gunnerthomsen@tiscali.dk

-\\

Allan Feld

98927284
86134140
97936261
23475469

1C Festr-rgeflyvning

l\1-skræni

11.-12.o.tt.--r:rl'.

pe@modelflyvenyt.dk

-::::.:i

Olen-se Luf thavn

jørgen K. Larsen
Stig Andersen

jh at info dk

allan.feld (snabela) mail.tele.dk
j.k@l..rrsen.idcadsl.dk

shga@prii'at.dk

Hold oje med arrangements- og stævnekalenderen på www.rc-unionen.dk
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JetSeminar 2008
Lørdagden 23. februar ld. 10.00- ca. 16.00.
Jetstyringsgruppen inviterer til |etSeminar på Beldringe/
Odense Lufthavn. Semilaret er for alle RC-unionens medlemmer, men specieit til dem af jer, der er interesseret i tr-lrbinedrevne fly eller allerede har et. Der vil bl.a. blive talt om byggometoder og teknikker, materialevalg, samt vist forskellige mere eller mindre færdige Jets. Der r.il blive talt om full size turbiner, modehrrbiner', teori omkring disse, aercldyramikrelate-

Som billedet herunder antyder bliver
der fart på i 2008 Må det blive et år
med lavt reservedelsforbrug og høj

ret til tLrrbiner, brændstof, olier, sikkerhed og mcget mere.
Her er noget for begynderen så vel som dem der har prøvet
detfør. Alle er velkomne til at tage modeller med uanset om
de er færdige eller ikke. Så tag din model med, så andre kan
se hr.ad du har gang i. Der vil være masser af mulighed for at
stille spørgsmål, få gocle råd, eller selv give gode råd. Der
lægges op til et Jet-debatiorum hvor vi også kan udveksle erfaringel og ideer med hinanden. Tilmelding, bl.a. af hensyn

tii frokost er nødvendig pa f16@post.tele.dk,

Bent Hjuler-Sørensen

2008 set fra Helikopterstyringsgruppen
14.

juni

Kalundborg

underholdningsværdi. Heldigvis byder sommeren på en række aktiviteter

Helibatic

for de helikopterinteresserede, der op-

lcrtderne clesr,ærre er s\'.rgt relrræscntcret verl

søger underholdningen. Der bliver
utvivlsomt flere arrangementer end

Hclibatic, skal

de her nævnte, men nedenstående vil
vi gerne have lov at give lidt opmærk-

2
Andcn runclc blir er pa Sjællarrd. Sch'orn sja'lha' lov at blivc pa clen sicle'af
brocn demre g.rng. I oi rirt betaler helikoptcrstvringsgrupprcn dele .r f tr.rnsporlurl gif tcrne til
piloter og clonrnrcre, nar broen skal krydscs.

Vejle

Helikopterstyringsgruppens årlige
dommerkursus
Det kan ikke rurdr'æres, hvis du blot overvejer
at komme i gang mcd at flrn'e ellcr dømme i
vores nationale konkurrence Hr.liLratic. Kom

lil

r'ære nrasser af infor-

nl.rtion om f11,r'ning og udstvr. Martin Dinsen
m.dinscn@mail.d k

Lemvig

april

Helibatic
Forste

Filskov

rundc.rf

klasse.

Knr n.l

Krrrrcl Pcdcrsen

KNtrl Pe.i.'r.cn

?.1

-r1ri{}\s.conr

rr

ikr0egirt lnr.tik

5.-12.

Frankrig

Norge

Grænse Cup

kej@manbn.tl k
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Helibatic

Sønderborg
3

200E

sluttcr i Strntierjr ll.rnd. C.inske

lrrnrri{en.lc ;ar.rngement

u

12.

ii

grurrcl til at
Knucl Pedersen

!r:r u

ei

-

I)e

el e

rsen@d an f oss. com

Tyskland

29.-31. august

Munich Heli Masters
Abne tvske mesterskaber er altid at besøg r'ærd.
oer. Dcr plejer også ;rt \'ærL.

rigtig mange publi-

trlen

C)g

demoerne. rvl'u'.mrrnichheli-masters.de/

i

D:nmir\ rc.prr:pntc'r.i med to piloter

l rr'.ffam.a.jrr.irlilc-ec2()08/topic/

juli

East Side Practise

Alle danske arrangcmenter ligger i RC Uniohlor ogs.r allc æntlringer
vil bJile offerrtliggjort.

inclcr.html

ncns stær'nekalc'nder,

Greve

http: / /u'rvn,.rt-unioncrr.clk/.\rrl:tartside..rsp

Day

Al crfaring viser, at pilorer bliver becire af.rt

fl)'

ve scrmmen. God kritik og inspir1ag1.1" 61tr,rring er ofte r ejen r-idore. Dertbr lr;rr vi resen'c-

Allt pilotcr og cleres nrocloller er s;rrdeles velkomnc.
Kim Jensen
kej@manLru.dk

Et h)'ggeligt st.€\'ne, som mange F3C- p!11i..1

bruger til at vurderc årets fornr. Siclste ar Ir.rr rlc
Danmark hele firc piloter med, sa skulle du kigge forbi, er du helt sikkert ikko e.ueste darrsker.
Kim Jcnsen

august

kummer. Spe.cielt fyldcr skala en hel del ved

Europamesterskabet i F3C

ret trr cl.rs p,r Crer-es tlotte RC center

3.-5. maj

1.6.

Konkurrencen er fint krvclret med mange dem-

juli

kolret er

bliver ogsa aret hlor vi lbrventer
helikopterstvringsgmppens hjemmeside bliver vakt til lile. Præcis hvornår
tør vi ikke love, men kig forbi RC Unionens helikoptertbnun
2008

tr tr l.rc-rtrtio-

M ID=27
fra tid til arrden. Når siden er klar, blir.er
det oft'entligtgjort der.
Med ønske om en dejlig flyvesæson

nen.clk/rr\ tftrnrm/ fortrm.asp?FORU

25.-27.

.

lvlr,lv.3dmasters.org. uk

sattc flot ptmktum. S.r rl. r er

r ores n.rtionale konkurrence. Vi

iorhabentlig cr tlet rrq:r ior c1lg ovcrskueligt.rt
komme forbi en eller tltrr qlnge. \/i ilr r er bade
F3C og 3D, s.r Lier er nogr. tLrr lrnlr\ er sm.rg.

r.lntercs, at Vejrct bliver bcdre end i 2007

Krunder f ra helikopterstvringsgnrppen har tagot initiati\ til detie furrfh', hvor der meget
sancisynligt kan blive bnrg for nogle resen cclele. Vi fon,cnter også cleltagelse af rregct kcnclt
tvsk pilot, cler flvver 3D i clen alrsolutte sFitrrn-

1

fl1'ttcr beviclst konkurrcncen runclt i landet, sa

gengæld f;i rnere tid til clemoer af .rh erdens ,rrt
De't skal opleves. Endelig kan clet 'rræsten' g.r-

som i 2007, Ir\ or ei

Dei r;.;r..r51., jn.-lenir': i.::r1chcn.
12.

for at kombincrc su\ crxn helikopter6pl'j5n11g
mocl god engelsk ol. I.rr r'ælqrr irr.rrg(rren.rt
reclrrccre ant.rllet af ko:rkrrrrencc;.iloter, nren til

WildWest Smackdown

fortri og få et indtryk af, hvad alt det drejer sig
om. Vi får n;eppe fløjet noget p;i rlågen, bortset
tr.r simul;rtor, nrcn der

allerbedste. i verclerr. Strnr tilskucr cn mulighcd

Helibatic

juni

27.-29.

marts

cle

Klarrs Jensen
klsj@nne'.dk

somhed. Brug kontaktadresseme for
yderligere information.
16.

senest mandag

\lichael Nielsen, Kurt Hevangn

den 18. fe'bmar. Vi ses

juli

England

3D Masters
Dcn største europæiske 3D konkurrence. Sorl

pilot en mulighed for at flvve saurnren med

cle

til, lævnligt eller ofte leyerer artil<ler til Modelflyvenyt?
Eller er du 6n af dem som bare nøjes med at overveje at gore det?

Er du 6n af de mange, der af og

Så er

der her et tilbud til dig:
Skriv, skriv løs og

Skriv-bedre!
Seminar om planlægning af DIN
konkurrencetræning, I . marts
hos Falcon ved Yeerst kl. l0- 15

til GRATIS sl<riveseminar
kl. l0- l7 på Flysl<olen i Dragøv

Modelfl yvenyt indbyder

lørdag 8. marts 2008

Det eneste du skal gøre er at tilmeldc dig og
transportere dig seh' til A.P Møllers 4116 65,
Dragør. Til gcngæld lover jeg en indholdsrig

15.00 Te, kaffe og frugt

i

og lærerig dag.

Hvis du gor clei

plejer, far du hvad du plejer
at få. Hvis clu lii hale noget andet end du plejer..rt fa, sk.-rl du gore noget andet end du plejer
cr-r

at gore. Kom ni \-eerst, læg en plan for din
træning for clei næste ar og få så meget styr på
din konkurrenceiræning at du siår dem du gerne

vil

sia.

Vi skal iKre i-h'r'e, men i stedet skal vi arbejde
med at sælie m.li for hvad vi vii opnå i 2008, r'i
skal late en plan lbr hvordan og med hr,ad, vi
hver især sk.rl lræne for atnå målet. Vi kommer

lil

at arbeide i sma grupper, der skal hjælpe og
stotte hinande'n i arbejdet med at lave træningsplanen. De sma grupper skal også hjælpe hinanden med .rt ]rolde fast i planen og måske re-

videre den unden'ejs. Har du lyst til at r'ære
med, sa henvend dig til:
Erik Dahl Christensen
på tlf.9788 1332.

Programmet ser sådan ud:
10.00 Te, kaffe og et rundstykke. Redaktør',
Mariarure Pedersen byder vclkommcn
og kaster os ud i den forste ør'else.

Ilvvln\ 1 l,/2{)t)ii

Hvortbr husker m.rn noele artikler i åreVis og.rrrtlrc h.rr m.rrr {lenrt sa(nirt ln.lrl
bladrer?

i6.50 Marianne samlcr op og nurder dagcn

af.

Tak for i dag
10.30 Tendenser Om indholclei i ModeJflyve-

nvt, hvad vi skriver og læser og hvorfor. Fagrrdtry'k og fyord.
10.{5 Journalist, Mettc Kaae urden.iser i:
At tænke og formidle iournalistisk om
at finde den gode historie, \'inkle og
vurdcre og skrir.e l.eser'ærdigt ...
12.00 En øvelse Og så skal der skrives! Og der
er kurr frokost til dem der er færdige

til

deadlinc!
12.30 Frokost

Medbring: Dit gocle humor og lvstcn til at blive lidt klogere. Har c1u en bærbar comptttcr, så
tag den med og evt. ogsa en iorlængcrlerlning.
Vi har ekstramaskiner til dem der ikke han
Send en mail, eller et postkort til lvlariannc Pedersen, Jernbanegade 24, .{000 Roskilde,
pe@pe-dc.sign.dk med folgcnde opll'sningor:
Yes, jeg kommer og bliver klogere!

Navn, adresse, postnummer og by, telefonnumre, mailadresse, klub og om du seh' mcdbringer computer.
Er der mere du vil vide?
pe@pe-design.dk eller 16 36 72

13.15 Sådan bygges en artikel op
Vi ser pa mulighederne med: Trompet,
manchet, rubrik, undernrbrik, bylirre &

kredits, cihrter, mellurrubrik, billcdtekste'r, f.rktalroks, ansl.rg og udgang. Og så
ud-sp11s5

\1iiclcl

16.30 Hvornår er en historie en god historie?

r'i for endntr cn

ør'else.

1.2

Det koster gratis
Ja, det koster kun c-lin egen transport.
I/S Modclfll.r'enyt betaler fordi man ser det
som en investering i og forbcdring af Modclf-lvvell\'t.
Redaktør, Marianne Pedcrsen
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Nyt vortesvin i RC-Netbutik
1) Denne udgave af A-10 Warthog er en
depronmodel i skala L:17 fra Flying Styro

hvor Avionic her foreslår en Tower Pro
2408-21.

tegner denne fabrik. Modellen er beregnet til to Wemotec Micro Fan eller tilsvarende, samt to børsteløse inrunner motorer med omkring5000KV. Modellen er 89
cm lang, og har en spændevidde på 101
cm. Vægten er fra 850 gram til 950 gram.
Pris 1.090,-

Nødvendig fittings forefindes i æsken og
i tilgift er der også et understel med letvægtshjul til valgfri montering. Samlearbejdet begrænser sig til et minimum, og
vælger man kun at bruge sættets selvklæbende mærker, er den side af sagen
også hurtigt overstået. Modellen koster
kr. 500 og den foreslåede motor kr. 125 og
til lignende priser kan man også få en
Spitfire fra samme serie.

Alternativ el model til hal og park

Regulatorer

2) I.F.O., der står for hrdoor Flying

4) RC-Netbutik har en serie børsteløse re-

Objects, der nærmest er en klassikere indenfor indendørsflyvning, kan nu købes

gulatorer fra SN-Arrowind fta 10 Ampere til 60 A. a1le regulatorer har BEC kredsløb. Vægt fra 12 gram ti1 45 gram. Pris fra
165,- kr. til 550,- kr. Programmering af regulatorer udføres nemt med et USB-programmeringssæt fra samme firma gennem USB porten i din PC, så du nemt får
styr på:
1) Cut Off spænding.

Kit til el-fan udført i den velkendte høje
detaljerings- og skalagrad, som kende-

ved RC-Netbutik.
Modelleme er opbygget af kulfiberstænger med polyesterbeklædning, som giver
en meget lav vægt og en helt utrolig styrke, og propeilen sidder desuden godt be-

skyttet bag det forreste af "kroppen".
Spændevidde fra 64 cm til 84 cm og en
flywevægt fra 110 gram til 170 gram. Modelleme kan fl1ves af alle fra begynderen
til den krævende 3D-pilot, og på meget
små områder fra en parcelhushave til en
sportshal, da den kan lave alle tænkelige
manøvrer ligesom den vil være en perfekt model til en gang luftkamp inde eller
ude i stille vejr Pris fra 360,- kr. til390,- kr.

til

PC

programmering

2) Bremse metode.
3) Timing.
4)

CutOff måde.

5) Rotationsrehring (du behøver ikke at
vende rundt på ledninger mere).
Motoren kan desuden styres direkte fra
PC'en ved hjælp sættet, så de stillede parametre kan testes med det samme. Pris
80,-

Robuste parkmodeller ved Avonic
3)

UPo-akkuer til senderen fra RC-Netbutik

mum al plads og med lille rlsiko for

5t Dualcli\ LiPo batterier til sendere fra
Futat'a, fR, Craupner og Spektrum med

Har du brug ior en parirnoCel. der kan
stur.æ ned i t'agagerummet pa ei miniskrammer i overiladen, sa har Arionic et
godt tilbud i form af en ARF Mustang
med følgende data:
Spændevidde 90cm
længde 80 cm
planareal L5,2kdm
vægt
550 gram
radio
4 kanaler
vinge
aftagelig
Krop, vinge og halesektion er lavet af laserskåret træ beklædt med farvet film.
Motorcowlet er af malet glasfiber og canopyet er (selvfølgeligt) klart med malede rammer, mens køleren under vingen
er af malet plast. Cowl og canopy skrues
fast med medfølgende skrue4, mens køleren sættes fast med cyano, sådan at man
gennem et hul i køleren kan komme til
vingebolten.
Styringen foregår over motorregulering,

flere.

Hvis du også er træt af dine gamle NiCd
eller NiMN batteri i din sender er der her
en ny mulighed baseret på 3 LiPo celler.

Batteriet på 2500mAh giver betydelig
længere tid mellem opladning af senderen, ligesom det ikke ligger og aflader
mellem flyvningeme.
Batteriet vejer kun 141 gram, så vægten
er betydelig lavere end de originale batterieq, og der er indbygget balance4, så
batteriet bliver afbalanceret under ladningen, ligesom battrieme leveres med
de rigtige stik, så det lige er tl at skifte.

MåL 95 x 30 x 25mm. Pris 395,- kr.

Lpi

krænge-, højde- og sideror, og på motor-

siden kan man installere enten en Speed
400 med gear eller en børsteløs out-rlrn-

ner på 200-250W med bag montering,
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T P & S I Dt & KS SSKE lt$?
Allan Feld

Nej det håberjeg da ikke, men i bestyrelsen har vi prøvet at se

lidt ind i fremtiden

med de mørke briller på. "Man skal altid
se muligheder og ikke

trusler", lærer

man på diverse erhvervskurser. Men jeg

tror

på, at det er

vigtigt at

se

efter isbjer-

gene også. Er der så nogen isbjerge i farvandet? Ja, desværre, det ser ud
En

til det.

konkret og aktuel sag

Nordsjællanrls Fjernstlrinqs Kltrb (NFK)

Men set i et større perspektiri vedrører sagen også alle andre modelflweklubber.
Hr.is on-ritokrgeme sammen med DN
vinder sagen i Fledensborg, er der skabt
precedens for, at man kan lr-rkke en modelflyveplads del forstyrrer fuglelivet.
Det giver err risiko for at andre lokalforeningel af Dansk Ornitologisk Forenilg
(DOF) eller af DN finder gnrndlag for at
lukke en modelflyr.eplads i deres område. Lad det r,ære sagt med det samme, at
det kr-ur er et tmsseisbillede bestyreisen
har malet. Der er ingen aktuelle signaler
fra nogle af disse foreninger eller andre
instansel der tyder på at de har særligt fo-

fik en sag pa halsen i efier'.rrci lLli.)7. Dcrcs
flyveplads i Lan{stmp. Irrrs. ir.ti siricli.
1992 fået sin landzoneiiIIaclelsc it r',=lie:

kr-rs

gcntagende gange, nrerl \'crl :c!'u:ir .::'søgnilrg blev det et afslag fra Fre.ie:sborg Kommune. Kommunen begrunrlede deres afslag med at modelf-1r'r'ning
forstylrer områdets fugleli'ur Det kr-une
de med hyælp fra derr lokale ornitologiske

,rr' c- .rriC: '-.liiclscliq Lrlev en realitc't. \ri
j'1 g:'.r1111(lg1'
l'. : -:- :-:''. -',:: :', : : jc' 1,r1-.-, ;r-a1-

forenir-rg føre argumentation fol på
grundlag af en schlteizisk rapport, der
bl.a. redegør for modelflyvningens påvirkning af fuglelivet i de Schlveiziske Aiper. Det var en tynd argumentation, og
r.ed formand Jørgen Mouritzens aktive
indgriben, hjulpet af sin bestyrelse og
med RC-unionen og KDA på sidelinien,
lykkedes det at få landzonetilladelsen
forlænget i yderligere 4 år.
Senest (medio december 2007) er larrdzonetilladelsen imidlertid blevet indanket
til Natr-rrkiagenær'net af Danmalks Naturfredningsforenings (DN) lokalafdeling i omradet.
Så r'idt den konkrete sae i Fredensborg.
Jørgen Mouritzen hal loi'et at beskrive
sagens forløb i MFN, når derr engang filder sin afslutnirg. Det blii'er err lærerig
artikel for alle andre klubber.
Set i et større perspektiv - trusselsbilledet

Den konkrete sag er meget alr.orlig for
NFK, der risikerer at miste deres flyvsplads permanent.
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på modelflyvning.

\Ien
trs,
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har gjolt det rneget klart for'
vi siar s\'.rgt, hi is tmsselsbilledet el-

sascr.r

--,

::.1'.cl

lc-

.r

ll

-11 -:.-- i

deise i'.: \'trr:>
lores lniere.s.'.

de i de

-

opbakning. Det er hos dem vi deler luftmm med. De, som organiserel den lette,
den lave og den lystige luftfart, som de
selr' siger. Det er Kongelig Dansk Aeroklub elier KDA i daglig tale.
Regnar og jeg har haft et uforpligtende og
orienterende møde med KDAs fonnand
gelxlem mange år Axel C. Nielsen. Vi ønskede at høre om KDA r ille r'ære irrteresseret i et tættere sarnarbejde med os modelflyvere, og r.i r.ille gernc høre om et
tættere samarbejde ktune give os nogle
fordele.

Svaret på begge spørgsmål cr heldigvis
JA. Vi er endda meget velkomne hos

KDA.
Faktisk ER vi allerede tilknyttet KDA i
dag, men det er en løs tiil<nyhring, som
kun har til formal at give adgarrg til FAI
sport:iiccnser'. \4 er eiter or clenskomst
::l,rtr :trt :ac1t11 .'li :'notlclth \ e \rrt(-tltisa-

Li'. :rc.: i:-r:rt'r iælier og
.:- :'.c;,:::r: cr iKDA. Ved

.

r
\

:.,":..::-.-:..{ r'ii vores 3.700

:,-:r':llCr mcd KDA kunne

t-'rrkeir.'

r,urion.

Hvor kan vi da finde opbakning?
Det har r'æret diskuteret om Rc-'.il:.r'!:ellel DMF skr-rllehvre en PR-me.ll::.'i.:

samt nogle advokater. En PR-1....i...::.'der kur-ure være el1 god id6 i nung.. s-:::-menhænge, rnen det el urealistisk i: :i,:'\rente, at modelflyvning kan o;r1'1.1 11,.;.,'.
særlig opbakning i offentligheden.
Det kulle r'ær'e godt nok at h.tve -..::.t-.
med et eller' flere advokatfirmaef. r:r.:l
det vil kr-ur gavne i småsager. Hvis c: :r-.isselsbillede som fx det orn fr-rglene rr....lis.res, er RC-ulionens kasse hllrtigt trr:ri.
I bestyrelscn har vi så kigget os omkring

for at finde en stærkere forankrir.rg eller
blot en forankring overl-rovedet. Det lille
fx r'ære lct betryggende at r'ære iilshrttet
Dar.rsk Idrætsforbund, men det onsker
DIF ikke, med den begrundelse, at de ikkebeh'agier modelflytning sorn en idræt.
Når vi ser os rundt i horisonten, er der
faktisk kur-r 6t andet sted vi kan fbrvente

-'.-'

'.r mr-dlernrner. En så-

:..,'.iming af bemandet og
-:;r -iiiti.rri lille i Danmark kom::-: --- -,: :L.li1'æsenter€ ait hvacl der kan
- --:

rr- --:r

:-.'. '.

:

::-.:.i mindre det er leveude eller ve<r 3i ion.
l..l-'\s rr.rditior-relle område, den beman.1..ic t-h'\ ning, har også fået nye ufordrin:c'r. Eiter initiativer taget af DN sarnmen
i:rL'd Statens Luftfartsr'æsel1, og sorn er

.:

..,.

r,rtlhlkt i den nye 8L7.16, er fritidsflyrnirrg af enhver art kommet ulder pres.
BL 7.16 udpeger en lang række områder i
D.rmnark, hvor luftfart ktur må finde sted
i stol højde. 8L7.16 kan også komrne til at

bcrøle modelflyvning.
De slag der skal kæmpes om det lave og
det lystige luftrum både for den bemandede og ubemandede fritidsflyvning blii'er ikke gratis. Axel C. Nielsen lagde ikke
skjr.rl på, at modelflyvernes mere direkte
medlemskab af KDA r,il give et velkomrnent økonomisk tilskud. Der er ikke på
nur,ærende tidspunkt talt om konkrete

beløb, men det bliver seh'folgelig nicre

end

vi i dag giver for' 110 r.rrcdlemr.ner,

men også r,"æsentligt mindle end hvis vi
alle skr,rlle r'ære personlige medlcmnrer.
Det kan det ikke udelukkes, at c't utlr idet
samarbejde på sigt vii nre rliore crr minclre

Tegn abonnement på

Men vi får noget ior p.c11qg11.. Det tror vi
på. KDA har fat dir', il t'r:' r i sonl lrodelflyveorganisation rk-rc (An n(r op. KDA
kan møde fr D\ pa dcres l.rjemrnebane,
nemlig pa tic i.t ncJ. g'.live hos ml,rrdig-

hele resten af 2008
Snyd ikke dig selv for glæden ved at få Modelfllwenyt med posten hveranden måned fra nu af - Tegn abormement!
Abonnementsprisen for hele resten af 2008 (ialt 5 biade) er 285,00 kr.
Bestil ved at udfylde og indsende nedenstående kupon.

heder, politikcrc (i* rth!'d-sr-nedier. KDA
-rei
har ogsa l.rngi srorlc
agenlred i befolk-

nilge.rr, da rjcn i'u:rr.alrr'lcde fritidsflyrr-rhg siden flvln-:r:e:rs L.amdorn har været omgærdet ;i tir vis romantik og respekt. Det hlr rro.ieli1n'nilgen ikke kunnet opna, og eicrfoi kan vi få gavn af at lade KD \: :tr: -ii:trrr' lidt 1'ra os.

Pas på dine blade
12 numre af Modelflyvenyt
altså to årgange. Bladet holdes fast i samlebindet med metalklemmer - der
de
skal ikke limes,
"hulles" eller klippes for at få bladene til at sidde fast, og
kan let tages ud igery hvis man skulle få lyst til det.
Samlebindene er lavet i meget kraftigt plastbetrukket karton.
De levePå forsiden og på ryggen er der lrykt

Hr.is vi ser lrtii bort fra trusselsbilledet,
vi en ion enhring om at KDA kan
hjælpe ni6ilpli\'r'ningen i andre sam-

"Modelflyvenyt".

har

ef en r'::':-:::::-:,

:-:,..CC:

af få ændfet BL

9.1

Fra nu .-: ::.:- :-- :J:::Jsailtallt,skabsmødet, i-i1 t'e::-. :- :.: : ::-.-.-::e dct r-rforprlig-

tende og itrr'l : r:

-r

:

I J. r- . -: t'.:rl.eide

rn ed

KDA. Pa tic: ::--::-:-.-,:', -i L.csil'rclsen
fremsætte ei st:,:.::: -:. -..: :-i ltcharrdling pa r€pf.t-rl:il::r--'-^'.'.rcr r:t:r:. .tt
øge satnarlrcjde: r..-.::', LC-'-u'rioueu
/Dansk Modclt-h'r c Ftrr'o'-::'.; ,.: (D t
\ -'-- a. i

i fem flotte farver - husk at krydse af på besiillingssedlen

res

hertrnder, hvilke(n) farve(r) du ønsker. Prisen er

menhængc, og ikke rnindst i arbejdet med

lu-..:-:.: :- -.:.'. i. i'æreoplagtatfåbegqe i:-: :.-:--:.:'.:'.:rirrlt 5,161i6it. pa,

-

\4 har solide samlebind, der hver kan rumme

Andre fordele

at opna en siLrrre tilladt flyr.ehøjde. Med
modeltll'g11s5 jær'rrt stigende størrelse
samt deres tbrbeclrede fl1n'eegenskaber,
føles den r.naksimale 100 meters flyvchøjde mere og mere begrænsende for især
konkurrenccflln'ning. Det gør det stadigt
s\'ærere at aflrolde intemationale konkurrence4 da piloterne fra vore nabolande er
i ,:nt til at har.e nogct højere tii loftet.
I:r trset flyvehøjde krær,er at yi får andel
. ::i lr-rftmm, som KDA har eneret på i
:..: Seh' om SLV i sidste ende bestem:-:r ti:'L \i rnå øge den maksimale flyvel- .- .-i: ..r det i praksis utænkeligt at de gi'. -: : .,.-,:elsc', hvis ikke KDA på forhånd
.:'. --- :-, g: indstillet.
\.,-:=: .---:-tt :rærede øuske om at få god-..--'. l-!FIz til stormodeller relaterer
.:: -... : - (D-\, men både 2,4GF1z nI
:r rr' -'r :- i u:] ogct flyryehøjde kræ\ !: .-,,- --:-.: ,-,: tsL.1.-1. Det er urealistisk at
i: :.:..-. :-',':: :, indringer korttid efter

til tiden i

Modelflyvenyt og få bladet

konti ngen tsti gnir.r g.

k.75,- pr.

stk.

Ekspeditionsgebyr
Vi har desværre måttet indføre et ekspeditionsgebyr
på alle ordrer under kr. 100,- Ekspeditionsgebyret
/
er kr. 20,- og går til
/
dækning af portoudgrfteme ved udsendelse
af bestilte blade og mapper,

\

!
!I

H"rr"d

o

ntrnrrc tilbage i .rrgangcnc

elrrr mail:

'rfn@prak.rtforlagei.dk

,

ieg:

stk. somlebind d kr.75,- i forverne:
J grøn J rød
D sølv

blå rl gul

{rgong 2006, kr.

21Q,-

$rgong 2005, kr. 190,-

2004,kr. 175,-

2003, kr.
2002, kr.
D {rgong 2001, kr.
n {rgong 2000, kr.
o {rgong 1999, kr.

o

f r L t tillrtrd på bestilling af flerr- g.nrle nttnrrel
Iling:622{ 1255 (nrl. 10-l{)

et bre'r' , en

Årgong 2007, kr. 23Q,-

a ,$rgong
o {rgong
o {rgons

I

1c)86-20t17. De

besriller
Abonnemenl for hele resten of 2008 (ioh 5 blode), kr. 285,00

3

o
o
o

i

\ i rrar
st.rdig enkclt_

:en!'ste irglrsr. kan du bcsiillc på kuprnnen ht'r, ;eldrt' år
qanqc krn l.estilles Pr. telelon t'ller rr.ril - og r i gir gt'r-

\
Ved ordrer over kr. 100,- \
opkræver vi intet ekspeditions\ \
.-- ---.-- .
gebyr. Hvis du ikke vil klippe i bla\
det, så skriv din bestilling
mail eller på et postkort!

/
/

{rgong 1998,kr.
Argong 1997,kr.

175,150,120,125,125,125,125,-

11 Beløbet er indbetqlt på rcg. nr. 57Q2
konio 6990064448 med tydelig
ongivelse of poslnummer og husnummer

Følgende enkehnumre (sæt kryds) d 60,- kr.

I

5

Nr.

:l

J

-l

J

:l

a

Nr.

Nr.

3

4

2

1996: :l
i
1997:SniJaf
1998:aJJaal
1999: tl
:t
2000:JiAffa
2001:JIJ1aa
2002:Dfln:'l:l:l
2003:aiA11tr
2004:filfAi
2005:3J11aJ
2QQ6:31:lafil
2007:31:la:13
2008: a

Nr.

Nr.

Nr. 6

Novn:
Adresse:

Poslnr./by:

\bdc1

II

\i\,cn\"r. 1,/2{)(

)S

Ved køb for under kr. 100,- tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 20,- til dækning of portoudgifier
Uden for Donmork tillægges okid et beløb til dækning of forsendelsen.
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AEROPLANKRYDSFINER

s. l,lt. HoBBY

Wisa Craft plywood
Vand- og kogeiasi birkekrydsfinår i tykkelser
frå 0.4 til 12,0 mm.
Pladestor€lser 1270 x 1270/1220 x 1 220 rnm.
Hurtig levering.

Butikkens åbningstider:
Man.-Tirs.-Ons.-Tors. 15.00 - 18.00

v/Svend Wirenfeldt
Viborgvej 250, Svenstrup

OBS: Ny adresse

Nyt telefonnummer

13.00 - 17.00

8450 Hammel
Tll.4o37 27 73Fax 86 96 97 31

Herudover kan der også åbnes efter
forudgående telefonisk aftale.

rvrvw.swhobby.dk
E*nail : info@swhobby.dk

Altid gode tilbud - se hjemmesiden.

os/FrilER
v/Ole Lautrup
St, St. Blichersvej 15
8370 Hadsten

Trf.8691 4884
Mobili 3025 3222

Vi forhandler bl.a. AXl, BMl, CA Models, CEN, FG, Free Scale, Futaba, Graupner,
Great Planes, GWS, Hitec, Hype, Hyperion, Jamara, Kavan, Kyosho, Multiplex,
Tamiva, Topflite. Traxxas m.fl.
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Borstelose regulatorer
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Børsteløse motorer

lndoor modeller

Nye super modtagere.
lRx4.5: 4k. 4,79, 1000m kr. 145.00
lRx8.9: 8k. 99. 1?00m. kr. 165.A0
Krystaller kanal 60-84. kr 35,40
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PolyFly servoer.

kr. 67,00
3,79, 5N/crn, 0.12 sek:
kr- 67,00
4,49. 8N/crn, 0,12 sek:
kr 60.00
69 1ON/cm.0,'10 sek:
409.60N/cm. 0 16 sek, BB kr 70.A0

22Aq14

PolyFly motorer:
42204: 199,6/7,54
A22OB:369.91124'

V=17i) 2'.n g

Tre forskellige indoor modeller fremsti{let i EPP.
vinger med profil. Meget stærke da de kan
anvendes t;l combat kr, 365 OA kr 285.04

kr

PolyFly regulatorer:
104: BEC 14. Bg:
15A: BEC 1,54, 13gi

i

Waypoint regulatorer.
10A, peak: 144. BEC 1,54
3,19, programmerbar: kr. 180.00
15A, peak: 204. BEc. 24.

kr. 125,00
kr. 125,00
kr. 125,00

20A. BEC 24, 18gl

Rock

160.00

kr. 125.00
kr. 145.00

42212: 47g.221284'.
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5V=710
V=16C
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HCS børsteløse motorer-

4Ol2'2Bg.

Peak:10A; kr 290.00
10A: kr.330.00
kr.280,40

Fremstilleti5mmskum

PolyFly batterier, kan lades med

Spændvidde: 810 mm

2C i Mega Power laderne.
30AI2S. 179, 15t2AC. kr. 77.00
kr. 90,00
600/25:369,
kr. 100.00
850/25,479,
1000/23 639 15/20C: kt 122.00
1000/3S:909 15120C: kr. 170.00
.1300123:
78g.20l3AC: Rr. 155,00
1 300/35. 1149,20130C: kr. 225,00
1700/3S 1369, 20/30C. kr.255.00

Pris:

kr. 175.00

15/20C:
15/20C;

Blade
Fremstillet i EPP
Egnet til 3D trainer

-:'-l:j

Pris:

kr. 260.00

Blitz Bipe

2200i3S: 1759.16l2OC. kr.320.00

Fremstillet i EPP
Egnet til 3D trainer

Pris:

kr. 284.00

Hyp€ 3D - Weston UK
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4 kanåler, 5 serYoer
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Spændevidde: 1270 mm
Længde: 1270 mm
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Speende./rdde: 1630 mm

v :

Vingeareal: 45,1 dnz
ijyvevægt: 25C0 q
Lærgde: 1200 nm
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fryvevæqt: 1900 q

Anbefalet motor: 2T 0.46 eller 4T 0.52
Anb€falåt rad,oånl:eg: 4 kanaler, 5 seruo'er

LC

--'T

\

Anbefålet Motor: 2T 0.216
Anbefslet Radioanlæg:
4 kanåler, 5 servoer

å;æ

Med to udgange
Med stor grafisk skærm
Kr. 1.2A0.40

-'a

Fun Jett\

Anbeiaiet mclc':
2: 0.46 ell:r 4T 0,52
Anbefal€t rådi3aniæg:
4 kanaiet 4 sen'c er

Med indb. balancer

Forsyning:12V
Celler: 12 L,po/3ONixx
Strøm. 10A
Typer: LiPo/NiCdlNiMh

,fTrn-zsiih r,

ifi:3,1åf !åJå?

Super Frontier -44
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Mega Power 960SR

L/7

.Twister

Mini flype - WeFton UK

Mega Power 860DS
Forsyning: 220V112V
Celler: 6 Lipo/14NiXx
Strøm: 6A
Typer: LiPo/NiCd/NiMh
Pb/4123

Kr. 850.00

Tlf: 8750 9170

Sprendevidde: 1520 mm

åt3:l:i:t

80.00

Ladere

6A123 269, Peak:

60/2E: 309, Peak: 124:

195.00

kr

Med alle funklioner:

Fremslrllet i CNC bearbejdet EPP
Spændvidde: 830 mm
kr. 475.44
Prisr k+5-#0
Yak-55

'\

programmerbar: kr

Programrneringskort

Gemini
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Spændevidde: 707 mB
Anbefalet motor:
Elektrisk Ducfed Fan,
Cobalt 480 ell€r lign

Speendevidde: 1835 mm
Vingearel: 50.1 dmz
Lænqde: 1310 mm
Flyvevægt: 3800 g
Anbefalet Motor: 4T 0.91
Anbefålet Radioanlæg:
6 kanaler, 7 servoer

*j,"HaWk*r t{Unter
;
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AnbefaletRådioånlæg:
3 kanaler. 3 servoer WEST WINGS

Fubba 6B( -
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iRotorblade fra KOK Composite
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kr
kr
kr
I 15olo Aero
i 20oå Aero - YS, Saito kr
kr
i 300/o Aero - Heli

151,50
170,00
192,50

238,75
289,75
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Models. Holmensvej 20C. DK-3600 Frederikssund . Telefon: 4738 3981 . Email: info@lcmodels.dk
. Fredag 16.00-19.00 . Lørdag 10.00-12.00 (enkelte lørdage kan der være lukket, RING)

Åbningstider: Tirsdag 16.00-19.00
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Vi har frasorteret udgåede modeller og rester
som sælges til stærkt nedsatte priser.
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Multiplex Sky-Cat
Spændevidde - 1085 mm.
Flyveklar vægt ca. '1500 gr.

Frit valg

kun

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

Kr.350.-

4

//
:/./

Robbe Cardinal

J,I

God EPP

begynder motormodel
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Frit valg kun.........,...... Kr. 45d.
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Bemærk venligst varer pa slumpemarkedet sælges efter fsrt til nølle princippet og enkelte modeller findes kun i begrænset antal.

Se listen og kob online på www.leif-o-hobby.dk

Mulliplex Space Scoter

Frit valg kun.,..Kr. 350.
Graupner Terry
El model
Spændevidde - 1050
Vægt - ca. 520 gr.

mm.

ToS Flite P5l Muslang 60
Flot træbyggesæt
Spændevidde - 1650 mm.
Vægt - ca 4000 gr.

Robhe Easy Go
Flot malet depron parkilyver
Spændevidde - 875 mm.
Vægt ca. 350 gr.

Spændevidde - 826 rnm...
Vægt - ca.550 gr, .,..........
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Robbe Mad Max
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Depron parkmodel
Spændevidde - 840 rnm
Vægt ca. 310 gr.

'a

Robbe Skippy
Depron parkmodel. Spændevidde - 920 rnm,
Vægt ea. 370 gr., For op til 750.

va19,.,,..,.

Multiplex Sonic Liner
Slov 2 nrotores EPP nrodel

Nulrit

Spændevidde - 1265 mm
Vbot ca. l 550 or.
Nuiun................. Kr. 695'

Multiplex Lupo
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Vægt
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Muliplex Stuntmann

regulator
Spændevidde
885 mm
Væot ca. 530 or.

Fun Deoron Parkmodel \
{.
Spændåvidrle - 820
Væot - 350

Nuiun........L....... Kr.

re;<

edri

ic

+
mm. :

""

:-ffl$
\r'

ca. 240 gr.

ar.

395,

l

oi
For 2,595,'.......... Kr. 1,750.'
Nu kun .............
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mn r #Friivalg kun.,,.,,., Kr,250' ,
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Kr. 850.-

våir:"ca,1trccqi""'

Multiplex Pico Jel
Ei rnodel med speed 400 og

A?F lræb/ocesæt

Scær:ev dde - 2,i00

= Multiplex Pico Baby
- - . Deo'on Pa.krooei
Sobnoevrdde - 93rJ mm.

vægtca550or.
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Multiplex Biglift

SpæiCelrdce - 92i
VæEt - ca. 22" ,::.
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...,.,,,,,.., Kr.

Før 1.495,Nu frit vaig kun

irur,#iin,-,
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Spændevidde
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mm.

\/pnf - 1flOfl nr
Nu

kun

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

Kr.

895'

$tort stumpanrad(ed med masser af tilbehør - se merc på www.leif-o-hobby.dk

Multiplex Royal Evo computer radio sæt

Udvalgte modtagere
0g servoer
Robbe og Multiplex

Royal Evo Vario 7 sæt
Sender, 7 kanal modtager
Modtager akku

Nu kun Kr.

..,.,,..1,695r

Nu

Royal Evo Vario 9 sæt
S.-:r:. 9 kanal modtager
'

, 1-i
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Robbe Start 1240

Roy?l Evo Vario 12 sæt
:=:odta-qer

Sirænoei,lie- izqo mm .a5*{
G

Vægt- 400

gr.
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Før 495,Nu kun

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

...........,, Kr.

195'

a'350,-

kr. UiB
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Der taqes {orbehcld for tryktejl. udsolgle varer, 'ra utakursar. aigifier

NYE AENINGSIIIER FRA-,'!-. FEBRUABT
TIRSDAG - FREDAG KL. 13.00 - 17,30
LORDAG KL. 10.00-13.00
MANDAG LUKKET

cg andre forhold de' kan indvirke på prisdannelsen

ABNINGSTIDER: TIRSDAG - FREDAG KL. 13.00 - 17.30.LORDAG KL. 10.00-'13.00.MANDAG LUKKET
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Telefon 98 31 94

E . Fax gg 31 79 80 o www.leif-o-hobby.dk
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RC-Unionen
Rugmarken 80
8520 Lystrup

DANMARK

PAKKET MAGASINPOST
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Karo Air 2-845 Dragonfly

Karo Air 3-1095
3

kanals

kr.

1 .1

95,-

2

å

komplet saef m ed fjernstyri ngsanlæg

kanals

ko m p

I

et

sæt m

kr.795,'
ed fj ernstyri ngsa nl æg

1-'>''

Stor
motorprogram

fra

5H

Til bil. båd. fly m.m.

SH"21 tompetition til bil

Karo Air
Kam Air 3 kanals {jernrtyring*nlæg Komplet sæt Karo,Air sta*dard servo
Karo Air mini servo

5H-32fs til fly

kr. 598,kr. 88,kr. 168,-

Komplet mal€spraysortiment fra Ghiant
Kornplet malespraysortinrent fra Ghiant
Til FDq
RC Styro:
RC Colours:
RC Car:
Pris

Til plastic
Til polycarbonat

pr dåse (til alt og i alle farver)

kr.

5&-

kr.
kr.

398.-

Hobby Træ
Blue Phoenix, 2 m.svæver godt begynder træbyggesæi,

2 kanals
Lindy 25, Godt begynder Væbygge5æ{, 3-4 kanals

SH-21 trl

b'l

d
5H-12 Slide carb. tii bil

5H-32 Marine tit båd

Kvalitets setrloer fra Bluå Sirdr,.tratrwg6'r!':'

''1,i

BM5-306 Micrc Servo, str.22 x 1$ x 23. speed 4.8V * 0,11 sed60 . fu
.l
BM5-37 1 Micro Scrvo, str"?4 x 1 x 24, speed 4.8V - 0, '12 sed60 , 89
BI\,45-180 Mjcro Servc, str.29.5 x 13 x 26, speed 4.8V - 0,13 seci60, 139
BM5-I80MG Micro Servo, str29,5 x l3 x 26, speed 4.8V- 0,15 sed60, 159. BB
BMS-620 High Torque, str40.5 x 20 x 41, speed 4 8V - 0,15 serl60 , 459, 88
BMS-620MG High Torque, str40.5 x 20 x41, speed 4.8V - 0,15 sed60 , 519, BB
BMS-621 High Speed, s1r.40.5 x 20 x 41,speed 4.8V - 0.1 3 sec/60, 419, BB
Btul5-705 HiEhTorque, str 42 x 21 .5 x 22, speed 4.8V - 0,1 8 sec/60 ,28 g, 88
BM5-706 High Speed, slr 42 x21 5 x22, speed 4.8V - 0,13 sed60 ,26 g. BB
5DC-05A8, Speed Control, 54, m.8, 4-8 ce{ler
SDC-10A8, Speed Control, 10A, m.B. 4-8 celler
5DC-45A8, Speed Control, 45A, m.B, 6-10 celler
Alle speed control med 1 A BEC

South Herts Models

Absolut den bedste glødestrømsregulalor til perr*anent glødestrøm

598,-

kr.

398,-

Walkera R/C Helicopter
Komplet helikopter incl. flernstyring, lader; batteri. interface kabel og computer
simulator program til mange helikopter og fly rnodeller:

kr.2.495,-

Great Vigor
1/8 Buggibil
lVlodel: Rex-x, topkvalitet, med T6 alu chassi, kuglelejel aludæmper, ståltandhjul, krængningsstabilisatol high performance pipe, aluhjulophæng

kr.2.585,eller incl- SH-21 Motor med slidekaburator og bagududstØdning:

kr.3.585,-

Auto & Surf A/S
Jollen2.6893Hemmet

Tlf. 75 2A 04 55 . Fax 75 2A 05 0O
urww.autoogsurf.dk . mail@autoogsurf.dk

