32. årgang. April 2008 . Løssalgspris 59,75 kr.
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Skriv til Modelflyvenyt
Nlodelflyvenyt er dit blad. Brug det - og skriv ti1
det og send din artikel, notits eller 1ille
klubhistorie til en af grenredaktørerne (ikke til
den ansvarshavende redaktør).
Organisationsstof, referater, indbydelser og lign.
sendes til de respektive unioners sekretariater.
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Tekst
Tekster afleveres i elektronisk form. Lav tekstens
opsætning så enkel som muligt - gerne i et rent
tekst-format og uden speciellc formateringer med

Lars Pilegaard
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8800 Viborg
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1f11vc n1;1.

4tr

Billeder

1pi@m
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Digitale billeder sendes på cd-rom. Gem særskilt
(altså ikke lagt ind i en tekstfil) i TIFF elier JPEGformat i bedst mulige kvalitet. Billeder fra Internettet kan bruges.

Arild Larsen,
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Tlf: 8(r 22 63
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Tlf: 62 21 12 55 (i alm. kontortid)
Annoncemateriale skal være os i hænde 6 uger
før udgivelsesdato.
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henvende dig

HVIS BLADET UDEBLIVER

buchn'ald@post2.tele. dk

er bladet beskadiget i fbrsendelsen
eller skiller du adresse sa skal du

2

til din unions

ABONNEMENT
Abonnement for 2008 koster i
Danmark 3.{0,- kr. for alle 6 numre.
Europa, Færøerne og Grønland:
-100,- kr. Øvrige udland 500,- kr.

sekre-

tariat:.

RC-unionen:86 22 63 19 ma-to
kt. 15.30-17.30,
sekretariat@rc-unionen.dk
FFU: 57 64 33 88,

CLU:86 91 92 39,
ulla@modelfllvning.dk

Alle andre

skal henvende sig til
N{odelf_rvenyt 62 21 I 2 55 ki.10-14
mfn@plakatfbrlaget.dk

Ved eventuel udmeldclse

er det vigtigt, at du giver besked til
din unions sekretariat - og ikke
undlader at betale det næste kontingent.
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Stort og

SVÆVEFLWNING

36 o Vinter F3I

småt

38

Regnar Petersen har sendt en lille beretning og nogle

BYGNTNG AF

flottebilleder'

MoDEILER

. Sommerglædet

16 r

Orientering fra

svæveflyvestyringsgruppen

47

Vi får en status på Catalinaprojektet hjemme hos
Lars Pileeaard

"

ELFLYYNING

c ME?62Schwalbepåbyggebordet
Eller hvordan Lars Pilegaard fik en våd sonuner til at

24 . Gemini-EnkunstflyverfraMultiplex
gå
Poul Møller præsenterer en motoriseret dobbeltdækker

BYGGETIPS

SKALAFLWNING

o RC-Switch
Kurt Viskinge satte sig for at lave en simpel
med en microcontroller fra Microchip ...

.

udgave

12 r

KyushulTWi

.

forklaring

Shinden

FRITFIYVNING
Fly-Off modellen Lord Flash

3

Giv begejstringen

vinger

33

Tioels Lund gjorde en teenager stum og meget glad.
Om 1ærer-elev-fl;nming.

28

Michael Hammers bidrag til RC-Groups first scale build off

.

opvarmning

EM i skala 50
Tie raske fyre skal til EM og vil berige os med at fortælle
om forberedelseme. Poul Mi.insberg beynder.

Piberl-3 EletricCub
19
Hvordankommerjegi gangmedatbyggeegnemodeller? KLUBIIYT UNIONERT FORBUND
Lars Pilegaard varmer op til en

.

20

.

Nyt fra RC-unionen og

sekretariatet

stævnekalender
Indbydelser

54
55
56

15

Fritflyvende svævemodel af svenske Per Findahl,
der er regerende verdensmester i klasse F1A

.

Nyt frå Fritflyvningsunionen
Indbydelse til Indoor DM-2008

o

Indendørs modelflyvning
Hans Dahl Christristensen fortæller om en investering

til 40 kr. der gav høj

.

40

40

GLÆD DIG TIL NÆSTE NUMMER

42

Hvor Tloels Lund tester det svenske Saab MFI-17 byggesæt,
eller det der på dansk er blevet til T-17.
En lille fiks model!

underholdningsværdi.

Nyt fra Dansk Modelflyve

Veteranklub

LINESTYRING

.

Nyt fra Cl-Unionen
Indbydelse til Limfjordsstævnet
Første Bulletin om VM 2008
Indbydelse til Vår-øst 2008
Cox O.49SS Fremtidens motortype

42

En rystende oplevelse

43

Nlodelflyvenyt 2/2008

Og til en skibe små gode historier fra gutteme,
der var på Modelflyvenyts skrivekursus
den 8. marts i Dragør.
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GODT NYT FRA

I/VIONICI
Electric Power Lithium

25135C.............. 50,20130C............,. 45,3,7V 1000mah 20130C.... .. ..... . . . 60,3,7V1300mah 20130C.............. 80,3,7V 1700mah 20/30C..... . ..... .. . 105,3,7V740mah
3,7V540mah

20130C..............

100,-

7.2V74Anah25l35) ......

110,-

3,7V2200mah
7.2V 540mah
EXTRA 3301 3D komplet inkl. anlæg.. .

.1395,-

7,4V 300mah
Poly Charge. 4 ladeudgange. 1-45 LiPo. .785,-

Great Planes Curtiss P-6E ARF
Spændv,1930mm.
L4otor 10-15 2Tl 15-20 4T. .,,.......3895,-

20/30C

90,-

20/30C

75,-

7,4V1000mah20130C..............

\!

t \

_Er.1

-V

130,-

11,1V300mah20/30C.............

110,-

11,1V540mah20/30C........

125,-

......

11,1V740mah25/35C..............
11,1V1000mah20/30C..,..........
11,1V1300rnah20/30C.............

250,-

11,1V 1700mah 20l30C..

æ5,-

11,1V2200mah 10/15C.,.
'11,1V2300mah 15/25C

165,175,-

...... .....

..........

2æ,-

LIGHT.......,.325,-

11,1V2200mah20/30C.............
11,1V

Great Planes Stearman ARF.
Spændv.1815mm.

N/otor15-202/4T. .....,,,.3295,-

Quick Field Charger 2 ladeudgange.
1-3 LiPo eller 4-8 N mh..... . . .

....

Funliner Skummodel.
Spændv. 1500 mm....

'1

750,-

2240nah25150c..

1,1V 3600mah 20l30C. , , . . . . . . . . . . . .650,-

15125C.............

425,-

11,1V4100mah15125C.............

650,-

11,1V3200mah
11,1V 6600mah

395,-

350,-

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

12118C.....

.

...... ,

11,1V4400mah20/30C.....,.......
14,8V 3200mah 15125C.....

14,8v4100mah 15125C.....

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

950,795,-

...695,. ...865,,

14,8v3600mah20/30C...............865,14,8V5350mah22/40C..............1250,18,5V4400mah

12118C.............

1150,-

20/30C............. 1325,18,5V3200mah 15125C... ...........875,18,5V4400mah

Great Planes Venus 40 ARF. Spændv. 1400mm.
Motor40-52 2T I 52-70 4L..........,1495,-

ESKY Belt-CP RTF
Pris f yveklar.

Lucky Star ARE Træner Spændv. 1 650mm.
[,4otor40-52 2T / 52-7A 4L....... .. ...595,-

18,5V4100mah 15125C..............1085,18,5V5350rnah 22144C.............1575,22,2V 4450nah22140c. . .. . . . . . . . . . .1495,-

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

c

og kik ind og få en snak
og et godt tilbud.

hobby-gs,n,"ttgt,,"
Søgade 26 . Ringsted .Telefon 57 67 30 92

www.hobby-centret.dk

GODT NYT FRA

I#VIONICI

€c*rcffi!-u"
d"o
P]P!R
P PER

C;3 J-3. '5r5 nn .. ... ...
CJ3 J-3. 1-cu5 mni .. .......

..

.

J-3.2286 mm .. .... ...
P PER CllB J-3.2055. ABF 6.5-13 cc
P PER CUB

EIICIN

Cirts

'5t3 -m

t

695,ooq _

. .1.695,-

'1^^-'::t'11i1"

. .2.195,.

Kong Power Lithium. Ta.r dibCeaiadn iol

.

.

695,-

t

t/

--

\

4
S

RE\

og

mctcrg.ei.

Air Thunder Lithium. Ta

... TILBUD

1395,.

f
"fEs

r-

:r d;bC:a|acr rgl

r4.8V 5C00mah 25l50C.

1.695,1.350,-

'1.295,-

.

50"rCnral.2515CC

Enrich Power NIMH
1.2V 1500mah 2/34.......
1.2V4200mah
3.1V l5i!rn?h
9.6V ]5cCnrah

..

.1.595,.1.795,-

tr

. 15,-

SC........

t

U.CANDO 3D ARF
Spv. 1650 mnr. 10-15 cc.
Scv. 1450 mm. 5-12 cc.

(oq -

.......

ir.'V2200mah25/50C .......450,...
22.2V SC0!mal" 25 5iC.... . .... ... ...

sc! : 2CCOmm, FGI 5 proi l
\lc3e en er klarglo( mcrt. ar seryc€.

Lader 1-14 Nll!4h e er 1-5
LiPo via 12 I 22CV

'l.lV22Clnar25'5CC .....450,:4.8V Sa3Cmal'25r5,1C. . . .. . ... .... . 1,495,18.5V 5000mah 25t50C. . .... .. . .... . ..1.750,22.2V5000mah25i50C..... ... .. ...1.995,-

18.5V

ml carion f ber krop.

HOTLINEB. ARF

Graupner Ultramat 14

_11

2/3A...
2/34...

..

8.1v42c0nrehSC

.50,-

..150,-

.......

170,-

Junckers JU-52

..........325.-

ARF61620nm.

..1.595,.

9 6V 42C"hrah SC

F-'*-'
- se y,,ebsider.
Va +' sto". orndr. t:mo og
f'y'Jr ng. Da:a afiæses et:r fiy'ir 1x
Ny forbedrel udgave

sprl

J

-

'ri

y1^2. a

Super Dimona ARF "!6unCm-...

3.595,-

.

^

ccmruter S," !r ser pa t berrof pe r.enrm:s Cef
874

Prsfra.

_

SK 2-takt motorer, Kvallitet til lavpris.

5^4,,451,

qo6 -

s(-0aAt0

. 795,-

:tr

JLAbU.

1.095.-

A e ned srper s encer p3tia

Pttsstie

potte

kar elirest nro:ofin€

INTELLECT NIMH AKKUER

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

9,6v4200rnahSC...
DLa sky ccrslelose moioref dækkef
beNov ira ca sCfJ

Prserfra...

I

ca

fæsier

a ie

25CC\a/.

..... ..

225,-:850,-

12V 4200mah
12V3800mah
9,6V 1400mah

SC....... ...........
SCTilbud,...........

2/34.

..,...

350,-

Real Flight

425,-

RC Simulator

400,150,-

.......... 20,......... 10,-

Den

1,2V2000mah M, NIAX 104
1,2V750mah AAA, MAX 7.54
GP

absoutbedstesmulatorpamarkedet...............G4

lrled USB Inter nk Contro

1,2v2000mah. ........ 37,GP1.2V2200mah .........M,-

ler.

- væ g selv om

d! vr

PRIS kr. 1495,benytte den medfolgende controller ei er

dri egen sende(
Grundprogra:'nmet lrdeholder over 60 'forske Ige I y. over 25 lo.ske lige flyvepladser, utallige
justerbare parametre VL:tlghed for at fyve mod andre via nternettet.

EN GOD START

Expantion packs 1-4 for G3-G3,5 og G4.

kr. æ5,-

Add On's 1-5 kun for G3-G3,5..

kr. æ5,-

-

hvrs marL ikke har iaet bygget sin model
oq qerne vr uften i en fart vil AVISTAR 4C
lvlKll væfe et goCl valE ["4ode ien har en gcC

i

Prisfald pd Super Tigre motorer!

stotrese. 1520 mrx, samt et assyrretrsk
vingeprofil. der g ver

den nogle helt spe.

e

i

.W

gode flyveegenskaber
Reactor 3D ARF. EP
Spændv. 1055 mm. .

-'ta-':f

775,-

.

"lttflfr'e.

.*s

G:EFs $*--

-

q:it'll,rt'1,:å!,
R10T 3D ARF. EP Spændv.515 m:"n. . . .615,-

o
AVISTARl0AFF.
Leveres

r.

i520mm...... kr.

SuperTger,i5

rnotor

895,kr. 1.500,-

ISMS-H0BBY.DKI

Ef

Super T gre
Supei'T gre
Suoer T gre
S-cer T gre

G
G
S
S

i:iiråånr

61 K. m/ dæmper
61 ABC, m/ dæmper
75 K. m/ dænrper
9C K. m/ dæmper

10-18
10-17
10-17

.

Torsdag..

......

10-18

Freda9........... 10-16

675.00
575.00
620.00
775,00
895.00
865,C0

915.00

Lordag efter afiai"..

Tiderne er vejlende og der kan i v sse tilfælde
være åoe'trænEere. Ring ert. Ændn^ger
abnrnqst derne kan ses på hjemmesiden,

.

Nørreled 14
4440Mørkøu Tlf. 86 94 60 88
Fax 86 94 60 98
www.avionic,dk
www.sms-hobby.dk Vi forhandler også el-fty og

.

oo

60.00

1.385.00
1.695 00

Du vil hos os altid få et godt tilbud og vi forer de kendte mærker
FUTABA - MULTIPLEX - GBAUPNER, HITEC og SANWA

...

,

iilliifii!

,io
1 .1

FJERNSWRINGS-ANLÆG

Agenturer:
R&G Glas og Epoxy . ORACOVER . EXTRON . KAVAN . SIG . Chris
Foss . MFA England . FLAIR .Airfly Modelle . Bobart . Hobbico .
Midtwest. Hobbytrå. Greven . Jamara. Aeronaut. Carl Goldberg .

I/\VIONICI

Tigre 31, m/ Cæmper
Trgre G 20i23, ml dæmpet
Tlgre G 3250. u1 dænrper
Tlgre G 4500, u/ dæmper

- Sporg Avionic til råds, hvis du tænker på nyt fjernstyringsanlæg

s med komplet starlpakke hvor ALT er med:
Avsiar, Htec opiic 6 e er Futaba 6EXA, Super
Tigre .15. glodestromsakkLr m. lader, handbetjeni
brændstofpumpesantdiv. m
kr,3.500,Pr

Great Planes . Top Flite . DuBro . Kyosho - TOPN/ODEL CZ

Super
Super
Super
Super

et-tilhehør..,
5

fun**å,-rr,,
,:44-

t !.a

'

,Å

-...
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\f3
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r!
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,; . ,

s<?

ieå'ei,*++
Kokam 35 - 3600 SHD med balancer stik (35C)

t5c 1 3Se:i'c::

\/æa' - e'A iri c9

35

19x34x66n"m

,TILBUD

Anla - (aDac let - Tax

,b

qr"^\

9lOSHD

i35A
7A

799

25"1250SHD 18

d,

25 ' 20C0SHD 30
3S 20C0SHl 3C

CA
CA

11
1

1g

1B x

ZSC i 4Ge

rf

fuiJsf {!rlJ"f:"tlr!J*

Sukhoi 29S 140 kunstf
Kantana S120.

<lrsil.

3l

3D

-cov :94

scv

186

c'l

c.:

l500SHl

3C

0A

rn
82:n

,i3 x 82

?,7 x +3 x

639

2a'J

:l;'5

" TILBUD

Artal - r<aoac iei - rax s:rc:
33 740SHD 11 6A 7Cg

25

25C

13x43x82mr '185

789

- 1156'

g:61'6

66

I7x34x66nm
17 x 38 x 78

9Cg

?_8n

nn

30c / 60e

Arta - <acac tel - irax s:'o:" - Yægi - s:ori'e se

J-U'l3

3S 150CSn) 15A 1459 21 x 31 x 1C4:nr
35 180CS;D 54A 1659 24x3t,x ,104;'nit
3S 2100S:rD 63A 1909 27 x31 x',a4:nn
35 24CCS!I 72A 21Ag 3C x /,3 x 1C,1 i"ln
i'- /.
-'i/ u+ ^6
45 21CCS:.] /2A 2i5g "u/t\ - aJ
3S 32C0Srl 9cA 3'29 2,i x 1.3 x 1a9 i:..:
33 100CS-l 12OA 3729 z / x 4J ). l4y nl:"]
1S 4OCCS:I '2AA 1B2g Jox4Jx 4Ylli']
55 4000s1-rl 120A 5929 15 x 43 x 149 mrn
33 5000SHl '50A 4429 35 x 43 x 1,i9 mm
45 50C0SFD 15CA 5669 17 x 13 x 119 iin
53 500CS, l 5CA r'l 49 !$ y rl-1 x ;rl$ 11:1-

2E95

,.

Blade 1,9
A ,. X
Kantana S 30E. v2

<:i:sii.3l

sor, 125 cn

Kantana S 50E, xur:sii:.'3D slv.

1,16

cr-

1

150

i 750

-or:,

1

?4r=

c1'e | åi fu c GFK, kltftber;c.slæ:kei

med krængror og flaps:
DS sov. '50 cr

tulodeller
3 acre

3 ace DS Carbon spv. 150

2095.

cr'n

3 acrr, 1.9 sov. l 9C cr:
3

ai:

1.9

Ca:rc:

2395.-

'90

-cpv.

Sr^,0'l 2.5

sc',,.

cr

2995

cr

3 aos Xr 2 5 sc'r. 257
3 aci." S-,c:: slr,. 313

?icR

13C cr.-r

k;rsi1 3J sc'.,

154 c"r

Sukhoi 29S 50E

/

Spændingsregl.

PovterB. Sensor

3895

/
\

iev. ogsa i fulo Carbon.

.(}:

Sukhoi 29S 30E x:,"sil, -?J so'.,

jsEg r

*d*L

aqo q

25/ c:n

scv.3'3 cm
Xl. Srpe: og Sllord

Brug Li-Po som modlager batteri / balterier:

3395

cl

Sr^,0:'c 3,1
B ace

Den nye 3600 mAh - Se priser pa www.el-lly.dk

å9tr1

q

tEEi,

Digi-Switch

PowerB.Gemini PovterBoxEvolution

Soæ:cingsreguralcr.-irea'5 6V;o 8 5c {- calt

Dg Slrtc:I re:'55V-c lrE{-i'al:;
iii F3A skala oo iii 5 kg cg 3) op

t

,:,?5

3 kg

Pc',^,,e:Box Sensor Linear' 5 9V ud. 35g (2

l

li

iY
825

CAP

580 r""s:1:yirei' sov.

i:leoer rtci

:rcce rred

'/?5
)

t

l'r rli

i:

i

l'i,l

139

cn

virke ig god linisl

r.EA

o;i^

4:3

t

h

t,1tLi-f trz t n!

iilcl:iva. l45D DK 9!3C i:;tri,:
1

ball

3D mode er cc
5 ko (skaia op 1; ca. B kg)
Po'le:Bcx Ge:rir :rr. 5.9V cg 5 3V 1. gy:o
Po,le'Box Evolutrc:r
5 -qV ro 10C , 159
-34-X (,c:ag 16 servoer)
1ri stcrn'ccel er og
Slorre Po'nerBox syslerrer -ce \,rlr!^r.e 'i y.ox

L'

Angel S EVO 50E k;rs:i,yvel sov 1 53 cr
:'ir'asi:x :ocel lil ai rave licite n:ancvre reci.

) 2i5

iisi':r\ir:

:' :3
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Boomerang trainer,

Bogyndermodel

beklædt flyveklar efler ganske få limninger
Spv. 155 cm ....................kun kr. 795,-

Boomorang trainer mod OS46LA
motor.............,........................kun

kr 1250,-

Twlster 3D STORM CP
Boomerang trainer m/ OSrIGLA
og Hitec Optic 6 radio.....kun kr.2720,-

Afføseren for den ppulæro Twister 3D

Helikopteren kommer rpnteret rned seNo,
Gyrc r/H lock, 25A ESC, Børsteløs motor
35 18@mAh Lipo, Carbon rotorblade, lader,
balancer Sæltet mangler kun sender og
modtager for at blive flyveklar.
Rotor dia. 720mm, Halerotor dia. 135 mm,
bngde 630mm, vægt 5009 (uden bat. &

Twlster PANTEFIA 5O m/muffler

Twisters nye brændstolhelikopter, en fantatisk begynder heli som
Udmærker sig ved også at have rigtige gode 3D egenskaber.
.................kun 2155,Rotor dia. 1423mm, længde 1216....

modtager)................................kun kr 1995,-

Wrysc,;;;.
std+

td€*l
2!to w

'

Gilos - 202 (1'10) ARTF

EasyGlider Pro (forberedt for

Spv 180 cm, L=182cm, 2T 108-160,47
120 - 140, Benzin 2640 ccm.......kun kr. 1700,-

Spv 180 cm, forbedret vingesewo hriindelse
Muhiplex EasyG|ider........................kun
Mpx motorsæt (EasyGlider) 150W..kun

Optic 6 Sport

prisbillig 6 ch. kvalitets radio
lndeholder:3 sd<. HS-55 servoer, nndtager
HFS 05, aku og lader...............kun kr. '1495,-

kr 675,kr 745,-

Twister SKYLIFT
Ved€ns første tandem rotor helikopter, den
dobbelte rctor giver den en utrolig god stabilitet.
lnkl. Lipo.lader med Lader, balancer, bat,
eksta rotorblade, USB kabel og model br FMS
.......................kun kr 1795,-

Mentor afløseron for Magister
Spv. 163 cm, vægt 2 kg. modellen er med

SKYRAIDER god begyndermodel
med krængeror.
Det enesle der mangler i at få modellen
ffyveklar er 8 stk. AA batlerier

{r;

bækkrog og kan bække Cularis.
Multiplex Mentor.........................kun kr. 970,Mutiplex Motorsæt ([4ento0....kun kr. 1375,-

br sender

muligheder for ændring af ffy setup.
.....................kun kr. 995,-

Flot lille F3A elfly
,l185

Spv ø 1100 m, vægt 1250 g....kun kr.
(EnEG 3$14, ECS 40 A, 3S 2500 mAh)

Twlster Coast Guard & Hawk.

KYOSHO VRC

Helikoptercn alle kan fryve pga. dobbelt rotor
som giver en god stabilitet. inkl. Lip.lader med

bil simulator mlratstyring
UtrolE god on og off-mad bæning
.,................kun kr 1350,-

Lader, balancer, bat, eksha rotorblade,

br

med nye

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

TOJEIRO,

USB kabel og rnodel

Ny Phoenix fly simulator,

rnodeller. realistisk grafik samt mange

FMS............kun kr. 995,Vi har Danmarks største udvalg i

E-ilAX VANDTÆT setup

I

begyndercg bdig-modeller. Mindst
150 hrskellige rnodeller på lager.

Twister CP V2

Den ultimatiræ VANDTÆTTE el-monster truck.

Helikopteren for den kræsne pilot.
Colleclive pitch venbn, komplet med
sender lader, bat............................kun

Kan kører i vand, mudder, sne mv. kun tantasien
sætter grænsen..............................kun kr. 3475,-

Gemini (olapor)

Se video uarvlv.baxxas.crm

Spv 920 mm, Vægt 8409

kr

1595,-

Forbehold for

bjl og prisændringer

................kun kr. 795,-

HobbV tUorld
V/ Helle & Jimmy Friis. Haderslewej93. 6000 Kolding. T\t.75722295,1ax75722297
- Telefon mandag - torsdag 13.00 - 17.30, fredag 13.00 - 15.00.

+mail: hobby-world@mail.dk

Butikken er åben: Mandag - fredag kl. 13.00 - 17.30. Besøg uden for nævnte tider efter aftale.
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. Flaperon-Mixer
. Elevon-Mixer
. V-Hale-Mixer
. Højderor-Flap-Mixer

. Flaps
. Krængeror-Sideror-M ixer
. Combr-Switch
.,1

ul

B

t
:

0-

l!

I

. 10 Modelhukommelser

o
v.

. Justerbar servovandring
. Servo-reverse
. Sub trim

Med OPTIC 6 SPORT
H|TEC en yderst økonomisk
fjernstyring med 6 Kanaler. Anlægget d
praksis alle gængse krav til et 6 Kanals
Alt lige fra skift af flyvefaser til model. Krængeror differential
helikopteres mest almindelige indstillinger,

o .
z Expo (K1,2,4)

. Dual Rate (K1,2,4)
F .
n Data-nulstilling
. Modelvalg
. Mode 1 eller 2 valgbar
. 1 fri mixer til rådighed
. Gas-nødstop

v.

. Timer
.3 Flyvefaser

0_

. L/S-omskifter

LJ

t5

B

g.
I

v.

o
J
t!

. V-hale
. Combi-switch (O - S)
. Flaps

.

Flap-kompensation

Det ideelle udstyr til dit næste projekt!
Sæt med sender, modtager HFS 05MS,
3 Servoer HS-55, senderakku og oplader
35 MHz # 11 0130
40 MHz # 11 0132

,".,.Q

-.*.<F.*'*_Jt

Lager havesf
New Heading er en grossistvirksomhed der importerer de
maerker du ser til venstre. Det er alle mærker der har

ffintriitrifi,,

gJort sig positivt bemærket indenfor hver deres felt. Vi

*Minsæ
Frecfsiøsr-

leverer hurtigt og konkurrencedygtigt gennem vores
voksende netvaerk af dygtige forhandlere.

For at give dig bedst muligt overblik, har vi åbnet vores

Hvprn r oN

online katalog så der er fri adgang på newheading.com

ty
\F
:åff€,

$l|tB ilr0, il|c,

tilstræber at lagerføre alle varer i vores sortiment, og vi

Du kan se om den vare du søger er på lager hos os og se
en cirka pris i Danske kroner. Henvend dig blot

favoriiforhandler for at kobe - det er nemt, hurtigt og
si

WAIT(}INT
Scorpion Precision Brushless på veJ ind!
Rekvir6r det store nye 2OO8 Hyperion Katalog
Gratis i begrænset oplag - se mere på www.newheading.com/dk

til din

kkert.

Alle forhandlerhenvendelser imødeses med stor glæde og
behandles hurtigt.

NtW ilgn'-PlNc'
www. newheading.com

Kurt Yiskinge Nielsen, Dronninglund Modelflyveklub fortæller her, hvad er en

RC-

switch, og hvad kan den bruges til, og ik-

fifi

ke mindst, hvordan kan man selv lave
den? Efter RC-redaktionens vurdering er

det ikke et projekt for begyndere indenfor elektronikbygning.

fic
Emnet har været oppe flere gange RCunionens forum, og der er også henvisninger til flere forskellige udgaver af en
rc-switch, men jeg satte mig for at lave en
simpel udgave med en microcontroller
fra Microchip (P1C12F629). Jeg fik lavet
programmet, men så gik jeg ligesom i stå
med at få projektet færdig, indtil emnet
kom op igen på forum. Ideen var at lave
den så universel som muligt og i en
størrelse hvor os, der er blevet lidi dårligere til at se (og lidt mere fummelfingret)
også har en chance for at være med.
Hvad er en rc-switch og hyad kan den bruges til?

En rc-switch er faktisk en tænd-,/slukkontakt, der kan bruges til en mængde
forskellige ting i modelflyet (eller modelbåden, bilen). Den kan forbindes til sin
egen kanal eller forbindes

til at køre sam-

men (på en kanal) med en servo eller fartregulaior. Det er lige meget, om du på
senderen, benytter en on,/off kontakt eller
en justerbar kanal, som fx gaspinden, til at
styre rc-switchen med. Det er vigtigt her
at nævne, at der kun kan være enten
tændt, eller slukket på udgangen. Den
kan altså ikke regulere noget, selvom den
sættes på en justerbar kanal.
Hvis du sætter den på en justerbar kanal,
vil den skifte fra at være slukket, til at
være tændt, eller omvendt, på et bestemt

punkt, som kaldes "sæpunktet".
I denne konstruktion, bestemmer du selv,

hvor sætpunktet skal være, og kan sættes
på hvilket som helst punkt af vandringen
af en justerbar kanal.

Eksempler på hvad rc-switchen kan bruges til: Tænd og sluk af landingslys og an-

det lys, tænd og sluk af elpumpe til fx
røggenerator, glødestrøm der kun er
tændt på det nederste slykke af gaspinden (kræver separat glødestrømsbatteri),
tænd og sluk for et relæ og som"udløserknap" til digitalkamera.

I2

Microkontroller
Måske det først lige skal forklares ganske
kort, hvad en microcontroller er for en

"bandit".

I

dette tilfælde en P[CI2F629,
vigtigt at forstå, at
der skal "puttes" et program ind i den, før
som har otte ben. Det er

den kan lave noget som helst, for der sidder en iille microprocessor inden i den,
som skal have noget at arbejde ud fra. Det
svarer i princippet til en pc, blot i microformat. En pc kan heller ikke lave noget
som helst, uden der et eller andet (styresystem) program i den. Fx Windows XP
eller Vista. Når først programmet er kommet ind i den, ligger det i et flashlager som
svarer til hukommelseskort til fx et digi
talkamera, altså programmetbliver inde i
den, selv om der afbrydes for forsyningsspændningen. Hvordan man programmerer PIC'en, med HEX filen, vil ikke blive belyst nærmere he4, men hvis du ikke
har mulighed for at leegge programmet
ind selv vil det være muligt at købe en
progranuneret og testet PIC72F629 af
mig.
Det er ligeledes vigtigt, at denne type microcontroller skal forsynes med en DC
spænding på min. 2 Volt og max. 55 Volt.
Hvis hvis din modtager og servoer kører
på 6 Volt, kan du ikke bruge denne konstruktion.
Langt de fleste bruger dog 4,8 Volt eller 5
Voli til deres modtagere og serwoer, fx fra
en BEC, og det kan forsyne microcontrolleren direkte. No problem.
Funktion

Man vælger selv hvor sætpunktet skal
være ved kortvarigt at "kortslutte" to
punkter på printet, når sticken står i den
position, hvor man ønsker den skal skifte.
Switchen vil nu kunne "huske" dette
punkt, også efter der har været slukket for
shømmen.
Det er ligeledes valgfrit om switchen skal
være aktiv over eller under sætpunktet.

Nk;clel

{'1

yvenyt 2/2008

Dette gøres ved at lodde to kontaktpunk-

spolen, se tilslutningseksempel 1.

ter sammen på printet. På denne måde

Mange andre transistorer kan også bruges direkte, blot de overholder benforbindelseme som på billedeme af transisto-

kan man få den til at virke som man vil, fx
hvis den skal køre sanunen med en servo,
og man ikke har mulighed for at reversere kanalen.

rerne.

Der er mulighed for at bruge 5 volt fra

Bygning

modtageren som udgang eiler switche en

Print fremstilles efter printtegningen.

fremmed spænding eksempelvis
\DC, se koblingseksempler.

Har du ikke mulighed for selv at fremstille printet, har jeg lavet et mindre antal,
som du evt. kan købe et stk. af.
Hvis du benytter en transistor i DPAK
udførsel, kan du skære printet over ved
skærelinie A, se printtekst eller billedet.
Hvis du slet ikke behøver en transistor
(under 25 mA, fx en enkelt lysdiode, solid
state relæ, eller lign.) kan du skære printet
over ved skærelinie B, se printtekst eller
billedet.
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Konstruktionen
Der er kun tre komponente4 så det er til at
overskue, nemlig: 1 stk. PIC12F629,1stk.

transistor samt 1 stk. modstand. Printet
måler 18 X 31 mm, men kan reduceres til
18X26 mm hvis man vælger at bruge en
transistor i DPAK udgave. Printet rummer også muligheden for at montere en
trepolet stiftrække, så det er muligt at indskyde switchen, mellem modtageren og
fx en servo, uden man skai investere i etYled.

TIL

Med hensyn til valg af transistoren, er der
flere muligheder. Det er muligt at montere en transistor, i ei TO220 hus, eller i
DPAK udgave, samt i etTOg2hus, alt efter behov og ønsker, mere om det, i valg

BELFSTN I NG

+

af transistor.

(SIGNBL --_-t
(_
PLTJS ____,
(_ STEL, I1INUS --'

Har man kun brug for max. 25 mApå udgangen kan transistoren helt undværes,
og printet kan reduceres til 18 x 19 mm.
Yalg af

T I LSLUTN ]

transistor

Konstruktionen skal bruge en bipolar
NPN eller en Mos-Fet N-chanei transistor, hvis du har behov for mere end 25
mA. Mos-Fet er at fortrække, især til
større belastninger, da de har lavere indre

NGS

n

IKSTXPIL

T

f
o
rSIGNFL -________t ct --l
-{
___________t
(-_
PLUS
(_ STEL, I1INUS -.' c)r
rrl

n

bruges direkte, uden der er brug for noget
"trylleri" med at krydse to ben osv. Tiansistorer i TO92 eller DPAK (TO252) huse,

af

m

NG

tens bruges.

kobbersiden

D=
c)r

+

En mængde forskellige transistorer kan

på

o
o
--{ I

TIL
BELRSTN I

modstand, men er det fx nogle lysdioder
(navigationslys eller landnir-rgslys), der
sættes på udgangen, kan en bipolar sag-

monteres

3

TILSLUTN]NGS f

KS

tIlPEL 2

printet.

TO220 huse monteres på den anden side,

og her kan der evt. sættes en køleplade
mellem print og transistor, hvis du har
brug for det. Jeg har testet konshrrktionen, med følgende transistorer:
TO92 hus: BC182L (100 mA)
TO220 hus: -IRF720 (2A)
DPAK hus: *IRFR 1205 ( + 20 A)
*

= Mos-Fet

Hvis du skal trække et relæ med 5 volts
spole, så husk lige at de bruger faktisk
meget strøm, som regel over 100 mA. Li-

TILSLUTTES ENTEN KONTRKTPUNKT R ELLER

r-R

ltr
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geledes skal der monteres en diode over

\fcxlcl
>

1'1

1'vc n\)/ t 2 / 2OO 8
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Hvis din belastning, skal forsy.nes fra
3. Som på eksempel 1.

lægger den i stedet for mellem A &
B. Det er vigtigt, at der aldrig bliver
forbindelse mellem alle tre kontakt-

Hvis din belastning skal forsynes fra et

punkter, for så kan PIC'en brænde

andet batteri eller med en anden spænding, skal du forbinde som eksempel 2.
Husk: hvis din belastning er en relæspole
eller en motor, skal du huske at montere

afl

modtageren, lodder du
af nr. 1

&

1

ledning på hver

Hvis du evt. senere ønske4, at ændre sætpunktet, gentager du blot punkt 4 og 5.

en diode, over belastningen, markeret
med stiplet i eksempel 1 & 2.

Når alt er færdigt, kan det anbefales at af-

slutte med et stykke tynd krympeflex
Afprøvning & sætpunkt

i.
2.

Først skal der bores tre huller (0,9 mm)

til

over hele printpladen.

Tilslut din belastning, som vist i tilslutningseksemplerne.
Sæt stikket i modtageren, det er
nemmest at bruge kanalen til "gassen"
Tænd sender og modtager. Har du
selv programmeret PIC'en er der ingen sætpunkt endnu. Har du købt
den af mig, Iigger sætpunktet ca. i
midten.
Sæt nu joysticken i den position,
hvor du ønsker sætpunktet (her er
det en fordel at joysticken kan "holde" af sig selv).
Kortslutnu2 og3 ca. 1 sek. evt. med
spidsen af en skruetrækker. Nu har

du sat sætpunktet, prøv at

køre

stiftlisten (tilslutningspunkter 4 + 5 + 6),

joysticket op og ned, og se at swi-

hvis man har brug for den og til transistoren (tre stk. længst til venstre på printtekst), hvis man vælger en, i et TO220 hus
(0,9 - 1,0 mm).
Start med at montere PIC kredsen (husk
at den skal være programmeret med
HEX filen først). Den monteres på kobbersiden! Benene klippes af så den kan
ligge helt ned på printet, og loddes så på,

tchen skifter.

således at

"hakket"

er tættest på kanten

Modstandsværdien

er

tchen skal køre omvendt
(reversere) uden at aendre
senderens opsætning, fjer-

5

ner

du

q

ten/lusen mellem

2

loddeklatkontaktpunktB&Cog

her. Jeg hører geme fra dig, hvis du har
fundet en velegnet transistot som så vil
blive lagt ud på hjemmesiden.

Servoledningen (færdig) har Graupner
og Multiplex på programmet. Ledningen
kan købes ved de fleste hobby-forhandlere.

Kurt Viskinge Nielsen

RBC

ikke

JJJ

Hvis du vil forsyne konstruktionen med

PUNKTER

O el-=
O-{l--Fd-= <-5

3.

Nu lægger du en loddeklat, evt. en "lus"
lavet af et afklippet ben fra modstanden,
mellem kontaktpunkt B & C, se billede 5.
"Servoledningen" med hunstik, loddes
på kobbersidery se evt. billedet af den
færdige konstruktion. Signal fra modtageren på nr.4, plus fra modtageren på ru.
5 og stel (minus) på nr. 6.

TILSLUTNINGS

+1
+2

en stiftliste, til fx en servo, skal den mon-

t4

Siden opdateres med evt. fejl og mangler.
HEX fil og printtegning kan også hentes

KONTRKTPUNKTER

som på billede2,3 eller 4.

billed

Her modtager jeg bestillinger på PIC'en
(færdigprogrammeret og testet) og på
hjemmelavet print (så længe lager haves)

Hvis du ønsket at swi-

særlig kritisk, så en værdi mellem ti Kohm og hundrede Kohm er fint.
Tiansistoreren monteres nu, og alt efter
hvilket hus du har valgt, skal den sidde

teres nu, se

Min hjemmeside er:
http: / /homel.stofanet.dk/kv-modelfly/
klik på elektronik, k'lik på RC-SWITCH

af

printet.
Modstanden på 10 Kohm skal nu monteres, ligeledes på kobbersiden. Bøj benene
til så de passer på de to loddeøer, klip og

lod fast.

Øvrige oplysninger

tRB t
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Fly-off fi
Fritflywende svævemodel af svenske Per
Findahl, der er regerende verdensmester
i klasse F1A
Per Findahl fra Sverige blev i 2007 verdensmester i den internationale klasse
F1A- også kaldet fritflyvende sveevemodeller. I de sidste fly-off starter anvendte
Per den her beskrevne model, som har
over 260 cm i spændvidde. Normale termikmodeller har spændvidder mellem
210 og 230 cm.

Det er altiitl
men Gm \rintcr

minutter og 35
ne ældre stormoddlle
5 minutter og 20 sekirrd€
Jeg

har højdemåler

og den præsterer ca. Æ
start. Min sidste høistar*

var på 74,5 meleL og
med 0,54 mm spectra line(Redaktionel bemærkning:,I,.Fl*
startslinen 50 meter lang:
degevinsten op til de ca. 75

Per skriver selv om modellen:

Lord Flash 3 er den største model jeg har
bygget. Det er også min første model
rned vingen opdelt i seks paneler. Jeg har
beklædt vingerne med Ikarex på oversiden, mens undersiden er beklædt med
transparent folie. Modellen flyver med to
servoer, 6n til haleplanet og 6n til kun'eklappen.

wing root
Lenght:740
Beetween Rrbs:30.0
Tip LE Sweep : 5
Root Chord i 142
Tip Chord : 122
break heighl | 0

Nose {Yoment

Tailplane

dels modelflyverens højde (ca;' ?i*$
og dels højdegevinsten ved buntet (ea::
meter)).

Lord Fiash 3 har jeg oftesi brugl
vind, og derfor var VM fly-of
risiko, da det blæste nogel Jeg
haleplanet en smule ned
at undgå tendens til stall urdet
og det gik fint. Modellen flai
sr.ag

Diehedral 01

Diehedral 02

Lenght | 490
Beetween Rbs : 30.2
Tip LE Sweep : 15
Root Chord : 122
Trp Chord :79
break height : 120

Beetween Ribs: 30.6
Trp LE Sweep | 30
Root Chord : 79
Trp Chord : 50
break heiqht : 172

Lenght:95

Tall'loment:750

Span :415
tvtid Chord i B4
LE Sweep : 0 Tip Chord : 94

Wing Area : 30.43 dm2
Tailplane Area :
3.54 dm2

Total Area : 33.9E dm2
Wing Span

|

2617.5 mm

Lord Flash 3 by Per Findahl
\ioclci
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Hvordan sommerglæder med den elendige sommer? Jo

-

såmænd for fra jeg star-

tede i skolen har andre lagt skemaet for
mine gøremå|.

I år var det så endelig helt slut med at
køre på en motorvej, når jeg hellere vil
sidde i en flywemaskine, og med mange
hvoraf flere kan dyrkes både
ude og inde, hjemme eller på farten, har
jeg trods vejret haft den bedste sommer i
interesseq,

56 år.

pludselig efter en solrig eftermiddag
med læsning i haven, og en skyfri aften
med vindstille og havblik falder temperafuren, og uden varsel er de første grene
næste morgen gule og røde på mine amerikanske egetræer som varsel for snarlig
nattefrost.
Et par egern har for længst tydet tegnene
og farer uafladelig til tops efter vinterforråd, og vi andre må nu også erkende, at
det er slut med sommer og badevand og
Så

på tide at rykke

i vinterkvarter og gøre

status.
En del projekter blev lagt i dvaie ti1 næste
forår, og blandt dem også Catalinaen, der

forhåbentligt skulle give erfaring til en
større fly'vebåd. Forinden var den dog
blevet samlet og havde været gennem de
første prøver.
Catalina på byggebordet

Modellen blev samlet lige efter vejledningen/ om end jeg ikke havde meget fidus
til at lime ydervingeme på centervingen
uden gennemgående lasker, men når det
nu stod i bogen, så måtte det prøves.
Alle dele var jo beklædt med Oracower
fra fabrikken, så stØrre ændringer kturne
kun laves på bekostning afenny gang beklædning, så faktisk nøjedes jeg med at
iave nogle panelstriber af selvklæbende
plastfolie, som også blev brugt som
hængsler for krænge- og højderor.
Motorfundamenterne blev sat på, hvor
filmen var fjernet, og det undrede mig
noget, at motorerne ville få nedadtræk,
hvor jeg havde forventet motorerne an-

Po. Mit umiddelbare valg var at bruge
sanune motorsæt, som Kavan sælger til
deres Partenavia, der med 8 NiHm celler
kører 8.500 omdrejninger i minuitet med
6 x 4 APC elektro propeller, men jeg lod
mig besnakke til børsteløse.
Argumenterne var større propeller, mere
trækkraft, Iavere forbrug og lavere vægt
på både motorer og akku.
Den hoidt ikke i virkeligheden, for der
var kun plads ti1 forholdsvis små motorer
og hverken motorer eller regulatorer
kunne i praksis kun køre 8.000 omdrejninger uden overbelastning med netop 6
x 4 APC, ligesom akkuen ikke var tung
nok til at få flyet i balance.
Løftet om lavt forbrug holdt dog, og i stedet for bly blev modellen monteret med 2
parallel forbundne akkuer, så lange flywetider var i vente.
Radiogrej og regulatorer

Alle ledninger mellem krop og rzinge skal

selvfølgelig op gennem "tårnet", hvor

blive til 2ledninger til krængeror og 6 til

motorerne,

og

stensikkert adskillige

radioflip.
Med lukkede øjne og samlede ben sprang
jeg derfor hen over alle erfaringer og go-

de råd, og placerede regulatorerne lige
bag motorerne, mens en modtager blev
placeret i den ene ydervinge til styring af
den ene regulator plus begge krængeror.
Antennenbler.ført tilbage tii forkanten af
finnen og videre frem til den modsatte
vingespids meget lig antenneføringen på
forbilledet.
Signalledningen fra den anden regulator
blev ført ned i kroppen til modtager nr. to,
som blev anbragt lige midt meilem "blisterne" på kroppen til styring af en servo
i hver blister til højde- og sideror, og antennen blev ført ud til spidsen af det haleplanet og videre til toppen af finnen,
hr.'or enden fik lov at hænge frit i luften.
Nu var der kun to strømførende ledning
og en 6n radioledning til at deles om
pladsen i vinge tårnet, og skulle det give
anledning til radio probleme4, var en
modtager akku i bagkroppen næste mulighed.
lndledende test

stand.

Radioerne blev testet på alle leder og kan-

Modellen kan laves med enten børstemotorer sammen med en 3.300 mAh NiHm
akku eller børsteløse med 3.200 mAh Li-

litx-ic11-11'1'1'nf

i 2i 2{X)E

Ens propelhøjde

pladsen er meget trang, og med 2 regulatorer anbragt nede ved akkuen, ville det

bragt parallelt med vingekorden for at
modvirke kroppens vand- og luftmod-

Motorvalg

Akkuer

ter en aften på flyvepladsen, og det var
ikke muligt at fremprovokere den mindste forstyrrelse i hverken radioer eller
motorgang.
Blæsten var ikke til en prøve i luften, og et

Kølchuller over og undcr

Luftindtag

Ponton

I7

Nyt forsøg med fuldt højderor

Nu kom farten højere op, men stadig
langt fra flyvefart, men til gengæld virkede vand roret perfekt, og da jeg kom forbi mig selv, kunne jeg se, at bagkroppen

nu var

Pladsen er trang

presset så langt ned, at sideroer
havde fat i vandet.
OK-så tager vi den som en halehjulsmodel på høit græs. Hold modellen vandret
og forsigtig gasgivning.
Stille og roligt mere og mere fart for så efter 30 - 40 meter endelig at træde op på
bundens "step" og herfra lynhurtig acce-

leration og flyvefart på mindre end 10
meter.
Legen fortsatte til mørket faldt på, og da
jeg åbnede taget for at tage akkueme ud,
kunne jeg konstatere, at der var vand in-

forcøg på, at få "båden" til at glide på
græsset kiksede også, idet modellen blot
rejste sig op på næsen, men det tydede da
på at motorkraften var rigelig.
Næste dag blæste det om muligt endnu
mere, men der kunne da efter solnedgang

laves nogle sejl prøver i den lokale andedam.
Modellen sejlede ud og afslørede en ikke
alt for god virkning på vandroret, og så
blev der givet gas. Catalinaen gik op i fart
og gav sig til at larme som en plæneklipPer.

Omkring og tilbage mod mig selg og larmen blev afsløret, ikke som propelstøj
men som skruestøj, fordi modellen igen
gik på næsen ned og rejste en bovbølge,
der gik helt op over propelleme.

denbords. Lidt underligt, for der var ikke
vådt mellem taglem og karm.
Hobbyrummets kunstlys afslørede også
vand i den ene blister, men lup eller hobbyk iv kunne jeg finde en sprække og
først dagen efter gik pråsen op for mig.
Vandet var kommet ind gennem trækket

her mere end 5 cm for langt til bage.
Om forbilledet har haft trTngdepunktet så
langt agter, eventuelt hjulpet på vej af et
bærende haleplan ved jeg ikke, men piloteme har nok også haft et lille trick i ærmet, som jeg ikke kender.

Om Dornier Do 26 skriver tidsskriftet
"FIyu", som Dansk Modelflyver Union
dengang var medudgiver af, i nr.l1 / 1942
efter en flyvetur:

"Førend luftfartøjet var oppe på trinnet,
kørtes med en klapstilling på 30 grader.
Derefter blev klapstillingen reduceret til
15 grader, fordi luftfartøjet så kommer
hurtigere af sted. Propelleme blev indstillet til start, støtte pontonneme trukket
ind, og luftfartøjet himmet halehrngt.
Hm - der er vist noget vi skal have arbejdet med i modelkredse.
Flyvetest
Den første flyvning fandt sted over land i
slutningen af oktober, og da jeg var alene

Også de små stumper plastrør; der holder

på pladsen blev der benyttet startvogn,
da et sikkert kast kræver to hænder grundet kroppens bredde lige under vingen,
og også på vognen ville Catalinaen helle-

støtte pontonneme viste tegn på begyn-

re køre på næsen end fremad.

dende brud, og blev omgående forstærket og støttet med noget, der mest af alt
ligner forbilledets optræks mekanisme.

.i.g

til sideroret.

For

lidt

og

for meget

Glidetesten på såvel land som vand fortalte mig at den var gal med både nedad
træk og bundens "step".
Ganske vist var det lavet skalarigtigt,

men det virker kun problemfrit, hvis
tpgdepunktet er lige over/ og det er det
ikke på modellen. Faktisk er "steppet"

Ikke den store forskel

Modellen fløj fortrindeligt med god virkpå alle roq, men for hurtigt i forhold
til skala, men ved at styre på sideroret og
bruge krængerorene som balanceklapper
kunne der flyves langt under halv gas også i svingene, og så så det da ud af lidt
mere.
Desværre endte festen da startvognen fik
et hjul i et hul, og smed modellen af og
whus whus - røg begge ydervinger af.

-

Har den en fremtid?
Både ja og nej.

Fjorden er spild af tid. De dage hvor vind
og sø er svag nok og stranden udenbadegæster vil være alt for få set i forhold til

Minimag'ery der bestemt heller ikke er
søstærk.
Noget helt andet er en eventuel mulighed
for at flyve fra en indlandssø med frit luft-

rum. Falder det på plads, bliver der omgående bygget en helt ny fuld beklædt
vinge ud i et med både optrækkelige pontonner, krængeror og klapper og så selv-

følgebg også ændret retning på motortrækket, ligesom trækket til sideroret bliver flyttet og under haleplanet.
Indtil da må modellen nøjes med promenadeflyvning over den hjemlige
plads, når jeg trænger til at se noget andet
end de sædvanlige modeller.
Lars Pilegaard
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leg vil gerne lære at bygge mine egne modeller,
hvordan kommer ieg i gang?

I

Piper l-3 Electrt'figh
Lars Pilegaard vurderer om byggesættet er egnet som selvbyggerens debut ved byggebordet

Ja

der findes flere byggesæt, men ikke alle lige overskuelige

når det kommer

til stykket,

men Electricub hører

til blandt

de bedste, der næsten med fuld sikkerhed vil give en succes-

,,.,:reff

oplevelse.

Modelien er ganske vist gammel som firmaet selv, men den
er moderniseret løbende, og hvor man startede med en siderorsmodel med en speed 600 motor kontrolleret af en servotrukket on,/off-kontakt og selvstæ1dig modtagerakku, er
man nu kommet via en gearet motor rned sarune form for
kontrol til en gearet motor med elektronisk kontrol og BEC
og strip krængeror med central placeret sen'o, og så skal der
jo ikke meget fantasi til at skifte gearet ud rned en børsteløs.

q,_i

Byggesættet indeholder
To store tegninger og en byggevejledning på ikke mindre
end 48 sider, og selv om sprog og mål er amerikansk, kar-r

man gennem en omsætningstabel fra tommer og brøkdele
af samme til mm samt et væld af skitser og fotos nemt klare
sig også uden kendskab til fremmed sprog.
Hovedmaterialet er balsatræ og alt er enten laserskåret eller
standset i så fin en kvalitet, at der hverken skal bruges kniv
eller sav for at få delene prikket ud af plademe.
Faktisk kan byggesættet samles med drengetidens r,ærktøjssamling, nemlig lidt sandpapir, en hobbykniv, et platboq,
en skruetrækker og måske som vild luksus også en stump
nedstrygerklinge til overskæring af lister.
Der er materialer og fittings til både den oprindelige udgave og de senere og mere til og understellet er bukket og klar
til montering.
Motorcovl og dummyirnotor er lavet af vacuumformet hrrid
plast, formden er ditto klar, mens der til sideruder er en klar
plastplade med beskyttelsesfolie på begge sider.
Det eneste der mangler ud over motor- og radiogrej er lim
og maling til cowl og motor attrap, hjul, stelringe ogbeklædningsfilm, som man jo i en snæver vending kan montere
med husets strygejem.
Altså lige ud afbyggebordet, så hvordan ku'det gå så galt
på mit byggebord? Ja - det fortæller jeg om i et senere nummer med tips og trick, der også kan bruges på andre model-

o
Fakta
Ør'e.rst tre billeder afog fra æsken

Spændevidde

Herover billede fra ve.jledningen
og rrederst clct [ærdige resultat ...

Længdc
Vingeareal

Hori noget må r'ære gået galt?

Va-gt nraks.
Radio min.

Akku
\'{otor

1.19

cm

94 cm
30,-1

kvadrat dm
1.590 gram
4 kanaler

2x1700-2000 mAh
Speed 600

Propel ved direkte træk 8 x 4 tommer
Propel med 2,5:1 gcar 10 x 8 tommcr

ler.

Lars Pilegaard
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r en kunstflyver fra Multiplex
tekst og billeder Poul Møller

I noget der efterhånden ligner en hel lille

Byggesættet

serie om Multiplex Elapor modeller ser

Som de andre nyere Elapor modeller fra

Modelflyvenyt denne gang på en Gemini.
Her drejer det sig om en el motoriseret

dobbeltdækker. Poul Møller har modtaget og bygget modellen med det udstyr

Multiplex selv anbefaler. Den er dog ikke
monteret med standardmotoren, men
med firmaets egen "tuningsmotor".

20

Multiplex er Geminien sat ned i en avanceret flamingoindsats i æsken. Det sikrer
at alle dele kommer frem uden trykmærker eller andre skader. Og der er virkelig
mange Elapordele - selv hjul og spinner
også er af Elapor. Med i kassen er ud over
skurndelene et par poser med shrmper,
en giasfiberhovedbjælke, et stort dekorationsark og en vejledning - stadig ikke på
dansk - der ud over en beskrivelse af
samling af modellen også indeholder et
større afsnit om testflyvning af Geminien.
Mere om det under afsnittet "Flywning".
Det er op til "bygherren" at vælge motor,
og her skal man være opmærksom på at
den foreslåede standardmotor flere stede
-bl.a. på Unionens forum (søgpå gemini

under el-modeller) - har fået skæld ud for
at r'ære for svag. Det kunne tyde på at der
er noget om det, når Multiplex selv sender tuningsmotoren med til denne test. I
kassen med motoren ligger også regulator, motorspant, propelnav, spinner-med-

bringer, et par propeller og lidt skruer.
Motorspantet er meget smart lavet så det
er let at justere side- og nedadtræk - også
mere om det senere.
Samling af modellen

Til trods for at der er tale om en rimelig
kornpleks skummodei, går dei hurtig
med at samle den. Vejledningen er den
traditionelle - og gode - tegneserie suppleret med tekst. Med medium cyano og
accelerator går arbejdet som en leg. Med

de forholdsvis små dele og deres gode

\ Iocicl
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p.lsfor.r er dt-t ikke sr'ært at få delcnc til
at sidde rigtigt samr.nen. Alt passel fint
\Jnrnr('r"1. Lrrderr cjs Iimcs sr'n oerrrt'l,tst,

husk lige at h;ivc sat der-n til en nrocltage4 si'r lorhorncne i vingcscn'oellrc sidde'r som de skal, inclen dc lirles fast.
Ti'.rkstar:n gern c j lr ster:es ba gcf ter et r-ned
s;i

I

de r.ncdfol gende "dinrser".
Teg stodte ikke pa noget rlc'r drilledc r-rndcn ejs og i lobet t.rf et par aftener virr nro-

dellen samlet.
Motorspantet
Som noget af dc.t sidste skrr.rcs det nronte-

rcdc n.totorsp'rant pa plads. I hvel sitlc ai
dct cl der plads ti1 3 skrucr. Skruelr.rc for
o\/en og for ncden bruges til at jr-rsterc side- og ned;rdh'æk ved at trykke pr,i de
fnndamenter, der er limet fast i rnodcllen.
Der.r uriclterstc skrue iroldel sparrtct på

Tuning\n1ot(rrsxttct nrecl tilLrolror

plads i modellcn. Vil r.nan fol ekscnrpel
havc lidt merc højretræk pa modcllen,
losrrcs "holdeskrucn" et par omganee, de
io "jnstcrskrr-rer" sklues en omgane ind os skubber den'cd spalrtct fiern - inden
"lroldeskruen" skrues fast igen. I vejleclningert el dcr et af-snit om ll'old.rn det
rigtigc. sic-le- og nedadtræk findes. Læs
orn clc.t i afsnittet "fl1.r.'ning".
Dekorationer

Nar r-nodellerr cr færdigsamlct, kan man
dekorere med noglc eller' .rlle delcnc fra
dekolationsarkct. Testmodcllen el dekoreret sor-n vist pa kassen. De r-rrarrge dekoratione.r r.ejer selvfølgelig liclt, og cr rra11
r'ægtvocter; kan rnan jo droppe de.m. Jeg
synes cle p),ntel på r.r.rodellen. Dc ileste
dclt' 1.,r.*-c1 firrt P,r (1C1111;tit'tr, Inclr r'ær
opnracrksom pa at der skal klippes en del
i dc-kolationerr til den undcrste vingc. Delenc klistlel godt fast ptl Elapolen.

I)sr "ul.t'kla:cl te"

Genr i ni

Dcrr frrclige moclcl

Afbalancering
Vej I cd nin

gen

a

r.rl.ref a

ler a t m a rr både .r fba -

lanceler modcllcn på larrgs og p.i tva:rs.
Pti tr,.rls er vi ikke vant til at aftial;rncere
vore's rnodelIer. Vi findel tyngdepunktet,
mctl beklrmlsr os sjælde1t om liger'.lgt
på tr'.ærs, som kontrolleres ved :rt holde
modellen i r.ræse og sideror og tjekke trt
vingcrnc er i balance. Pti tcstrnodcllen
hang vingemc lige, s;i dcr skulie ikke nogct bly ti1. I "eamie dagc", hvor j"g byggedc flele modeller i træ, r,ar det ikke r.ralmi-rrdcligt at dcr skulle rroglc grarn bly i
en tipr for at far balance i rrrodellemr-'.

Tyngdepunktet skal angiveligt ligge 75
mm ira forktrnte'n af derr overste vir-rge.
Mecl der-r anbeialede 2100 rrAh akkr-r, r'ar'
modellen noget l.raletung. Der skr-rlle hele

27

bly i næsen af modellen for at få
balance. Det er ret ærgerligt at
lægge "død" vægt i en modei, skulle man
måske spare lidt på den fine dekorering
50 gram

den

i

af halen på modellen og finde en lidt
større og tungere akku.

I vejledningen står at modellen vejer

ca.

Med tuningsmotor,2100 mAh
akku og bly vejer testmodellerr 940 gram.
840 gram.

Flyvning

Med modellen afbalanceret manglede
kun at programmere de anbefalede rorudslag ind i senderen, inden de første
flyvninger kunne finde sted. Og

5
$

n

4. Her gælder det nedad trækket.

Igerr flyves modellen med fuld
"gas". Lige ud for piloten trækkes
modellen lodret. Hvis den fortsætter med at flyve lige opad, er alt i orden - ellers skal der jnsteres.
Ingen justering var nødvendig

Efter de sidste test kan det

r,ære

højderoret, så tyngdepunkiet ktulre

nødvendigt at tjekke iyngdepunktet

nok rykkes længere tilbage, men

igen.
Det var jeg stadig tilfreds med, men
jeg vil ikke afvise at der kan fjemes
mere bly. Geminien r.irker ikke kri-

"better safe than sorry", så det blev
'lå
hvor det nu
2. test. Her går det ud på at se om vingerne er i balance.

så r'ente

Flp'larrgsom ligeud med modellen

på godt vejr - noget der kan tage lidt tid i
november måned.

i trim, rul på hovedet og tjek om mo-

tisk med tyngdepunktets placering,
og jo længere det er tilbage, jo mere
levende bliver modellen.
5. Her gælder det krængerors differentieringen. Flyv med halv "gas" og ml
3-4 til højre. Hvis modellen trækker
til højre, skal der mere differentiering til. Trækker den til venstre, skal
der mindre til.
Dette var den sværeste test for mig

og små hjul lettede Geminien efter få meter og steg mod himlen. Den fløj "lige ud
af kassen", og det var ikke nødver.rdig at

dellen stadig flp,er ligeud uden der
skal trimmes. Er det ikke tilfældet,
skal der justeres med lidt vægt i den
ene vingetip.
Testflyvningen viste inger.r problemer her'.
3. test. Her kan man se om motorens side

trimme nogle af rorene. Den var dog noget mere levende på krængerorene end
jeg brød mig om.
Så r'ar det tid til at prør'e vejledningens

træk er passende.

at lave. Jeg fik de fleste gange truk-

Modellen flywes lige ud med fuld
" gas" , lad den flyve et stykke forbi
dig seh' og så træk højderor og lad
uden at falde til en af siderne, er sidetrækket i orden - ellers skal der
justeres. Vær opm;erksonr på at
demre test er meget følsom for sidevind, så prø\r mange gange, og gerne i fuldstændig vindstille.
Modellen trak en anelse til højre. En
halv orndrejning på justerskrueme i
den ene side, så der nu er rnindre
højretræk var nok til at få den til at

ket lidt i højderoret, og så kan mar.r
ikke bruge testen. Det endte med at
jeg gav op og var tilfreds med de reducerede (ca. 60'1,) udslag, jeg fandt
passende at flyve med.
AIle disse test tager lidt tid, og det er
nok de færreste hobbypiloter der
genrremfører dem. Men det er faktisk en udmærket ide at udføre dern.
Og når det er gjort, r,ed man at dei
ikke er rnodellens skyld, hvis flyrningen ikke ser så godt ud!
Noget andet man er rrødt til at prø\'e
sig fiern med er rorudslagene. Vej-

flyve lige opad.

ledningerr angiver 16/72 mm pa

Dagen oprandt, og med fuldt opladede

akku stod Geminien snart startklar på
min flyveplads. Tiods en hah,tung bane

forskellige testflyvninger.
1. test. Her går det ud på at finde den rette placering af tyngdepunktet.
Flyv med hah/ //gas'/ og rul modei-

len om på hovedet. Den skal nu
kunne fortsætte ligeud rned en smLldykror (som jo egentiig er højderor, når modellen fly'ver på hovedet).
Hvis modellen skal have meget dykror, er den næsetung, og hvis den
kravler til veirs uden noget ron-rdslag, er den haletung.
På ryggen kunne rnodellerr ikke holle

Et kig ind i cockpittel

I

de højden selv med fuld dykroa så
efter en hurtig landing, demontering af det meste af blyet i næsen og
reducering af krængerors udslagene, gik det til vejrs igen. Denne gang
gik det bedre. Modellen holdt fint
højden med ca. haivt dykror. Den
r.ar på ingen måder overfølsom på
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modellen stige. Hvis den stiger

krængerorene 10/12 rnm på højder-

Højcdcrorstra.k ned

rt::lr'i

"cl

ims

J,/2OOS

oret og 20 mm på sideroret. Jeg sy-

nes at krængerorsr.tdsalget er for
voldsomt. Højderoret kan godt tåle
lidt mere og sideroret er passende.
På både krænge- og højderor bruger
jeg 40 % exponential for at have lidt
ro på rorene omkring pindenes midterstilling.

Fakta om Multiplex Gemini

Data som beskrevet:

Vingefang:
Længde:
Motor:
Regulator:
Propel:

mm
920 mm
920

Himax C 3516-1130
Castle Creations PHOENIX-45
10X5 APC Electric

- statisk:

Konklusion

Ampereforbrug

Som et af de senere skud på Elapor-stam-

Vægt med 2100 mAh

men er Gemini en model med mange
gennemtænkte detaljer. Modellen er let at
samle, og det færdige resuit;rt er nydeligt.

Pianareal:
Planbelastning:

Selv de grimme støbemærker er nu på
oversiden af modellen camoufleret som
nitter.
Modellen kan lave a1le ahnindelige

Seloer:
Modtager:
Gemini:
motorsæt:
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akku:

A

9a0 g
34

dm'

3Ogldm'

RC ftinktioner: Sideror, højderor, krængeror og motordrossel
4 stk. Multiplex Nano-S
Multiplex RX-7 SYNTH DS IPD
Pris
set til 795 kr
Pris
MPX anbefalet pris 160 € (ca. 1300 kr.)

kunstflyvningsmanØvret men uden at
være særlig kyndig på området, r'il jeg
dog sige at den ikke er egnet ti1 3D flyrning. Med den testede tuningsmotor har
modellen rigelig kraftoverskr-rd til at stige
lodret gennem længere tid, og alle manøvrer kan flyr.es med et stort kraftoverskud. Almindelig fl1,wning foregår r.ed
ca. en tredjedel kraft.
Cemini er ikke en begyndermodel - og

Hjulkåbe i Elapor

efter min mening heller ikke en første
krængerors-træner. Men lril man have et
hurtigt samlet, anderledes (i kraft af sine
to vinger), flot, kompakt (så det kan stå

flyveklar i de fleste bilers bagagerum) og
meget velflywende hyggefly der er ftrldt
kunstflyvningsdygtigt, er Geminien med

tet med de 6

hri-ringsmotoren et godt valg.

PNM

-

"&*';"".
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Flying Styro Kit's Messerschmitt

ME 252 SCHWALBE
på byggebordet

Hvordan Lars Pilegaard fordrev sommer-

regnen med at bygge og ombyggede
sættet fra

RC

-

ARF

Netbutik.

Efter gennemgang af kasse og byggevei
ledning i den forrige artikel var der umiddelbart fire punkteq, hvor jeg ønskede at
fravige den slagne vej, om end det nok
ville betyde mere hovedbmd og længere
samletid, og efter et par dages spekulationer og ukoncentreret TV kikning med
tilhørende granskning af papirer, materialer og stumper, nåede jeg frem til et for
mig passende kompromis, om end
sådanne aldrig er helt optimale.
Der var altså ikke tale om at rette fejl i
byggesættet, men alene om at pleje mine
egne ideer om sikker og afslappende
flrui.g, som førte til ændring af konstruktionen hvad angår:

Den permanent anbragte

Jeg er

afakku

ikke meget for at have LiPo celler

begravet utilgængeligt i mine modeller.
Dels nedbrydes akkuen forholdsvis hurtigt, når den ikke opbevares i køleskab og
dels tager det ude på pladsen alt for lang

tid at "tanke" mellem hver flyvning, ligesom det ikke er muligt at se, om akkuen
er beglmdt at bule med tilhørende risiko
for brand og andre grimme ting.
Altså lav en form for akku boks, hvorbatteriet kan tages ud/skiftes efter hver flyvning.
De permanent anbragte

fartregulatorer

Flying Styro Kit foreskriver regulatoreme anbragt i
nacelleme
før

fastlimning

til

vingen med tilhørende

lange ledninger til akku og modtager.

Det er lidt imod "bjergets" erfaringeme
for problem fri flyvning med børsteløse
motorer og meget imod mit personlige
hobbybudgei, hvor jeg i perioder ønsker
at kurure bruge radiogrejet også i andre
modeller.
Regulatorer skal derfor monteres både
med adgang og i nærheden a{ akkubok-

\-.....,***

Manglende dele af cockpit interiør

Origilalt rnonteres det fulde cockpit

kr.ur,

r-nodellen sarnles til pynt, mens man kun

når

bru-

ger nogle af delene i de flyvende varianter-, så

det under de indledende flyvninger er mllligt at skubbe akkuen lidt frem og tilbage
gennem det løst anbragte canop)'.

Med de utroligt lnarlge skaltrdetaljer ønsker
jeg imidlertid ikke frir.illigt at gir.e afkald pii
prrikken over I'et - det fuldt udbvggede cockpit

- så ingen adgang til akku

Alfa contra lVcrrlo Tec

og regultrtorer

af den vej.

Startmetode
Modellen startes enten på - seh'følgelig skalarigtigt - understel fra både asfalt og jærm
kortklippet græsbane eller uden hjul med
gr-rmmitor. eller kast.
Vi har irrgen asfaltbane og jær'n kortklippe
bane har flere års besøg af gåsebiller og

agende riiger for iængst gjort

billej-

tii for.tid i

en
sådan grad, at bare et forsøg pti at kerre på banen folmentligt vil ødelægge både skalaben
og diverse lemme.
Altså gurmnito\/, sorn jeg ikke elsker; når fle-

Iiærcligt canopl

re fly og helikoptele benytter banen samtidigt, eller kast.
Kun l'rvis modeilen får for marrge knubs turcler landingerne - der er ikke indstøbt plastskjolct på turdersiden som på Alfa modellerne - kan r.urderstellet komme på tale uden
skala pynt, som så kan eftermonteres, hrris
rnodelleu efter end tjeneste skal agere mobile
ude loftet.
Fra

for og imod til beslutning

Akkuboksen skulle bygges til Poly Fly 11,1
volt og 2.200 mAh, som jeg i fon'ejen brr-rger
errten errkelt eller parr.is i fler.e modeller og
adgangen kume ske geruletn en los næsekegle, men adg.rngen til regr-rlatorer. r,ille så
atter krær'e løst canopy og lrundlost cockpit.
Så efter lange overr.ejelser. Der var ineen vej
uden om det, selv om det er træls p.-r f11.i.e-

pladsen og før eller siden gir.er halesk.lc1er..
Vingen skal ikke limes men skrues tast, og
modellen må så ligge på ryggen under.rkku
skift.
Endr,'idere bestemte jeg mig for i tankerne at
konvertere Me'en fra jageren Sn'albe til jagerbomberen Sturrnvogel, så jeg kunle bruge en
bombe som sikkert kastehåndtag.
På byggebordet

Kroppen blev forstærket indr.endigt rned
strimler af 2 mm balsa langs vingesadlen og
forsynet rned en tr,ærgående liste rned hul og
gevind bagest i bagerst i r.ingerumrnet og et
hah't spant forrest, så r'ilgen nu kunne fastgøres med en enkelt dlvel forrest og en ditto
nylon skme ved bag kanten.
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Forst.erkning i krop

r

'l
;l
Vingen biev limet sammen som med de
foreskrevne materialer, som så blev suppleret med balsaplade med dlvel forrest,
indvendige forstærl,rringer til fastgøreise
af bomben og plade af balsa og 0,4 mrn
krydsfiner som underlag for nylonskruAkkuboksen blev lavet af noget medfølgende 5 mm depron plade over en balsa
boks, der gør det muligt senere at efter
montere brønd og lem til naeseben og

-hjul.
Cockpittet blev limet på plads nedefra,
hvorefter katapultsæde, pilot og canopy
bler. monteret med lim fra oversiden.
Valg af fan og

motorer

Vejledningen og de medfølgende dele tager sigte på brug af enten 55 mm Vasa el-

ler

3
".,:t_'

50 mm Wemo Tec fan mens æsken er
tekstet med op til 65 mm fan.
Endvidere er der et generelt afsnit og ilstallation, hvor det anføres at fan enheden skal installeres med så kort indsr-rgni-rrgsrør som muligt, ligesom afgarrgsrøret kun rnå indsnævres med maks. 10"1,
af det bestrøgne areal.

"

Der-r

korte indsugning er ikke helt

i trit

med udviklinger-r, men er nok nødvenclig
af hensyn til tyngdepunktet, og hvordan
hænger resten l1u sammen med den aktue11e

Kasiehåndtag i frrnktion

model.

Nacellens indsugning er 57 mm i diameter, og det girzer rigeligt luft både til både
de foreslåede fan og en 62 mm Alfa fan,

men ser vi på udblæsningshullet på 46
mm, får vi en passende indsnævring til

Alt bortset fra højderorsscrvo
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Nylonskrue med fastlimet skruetrækker

€

('n \lrs.r I:ar.r,

r'r.r

inclsrær'rirrg pa 2i,(r')1, for

cn ,\ll'.r fan r-nens trcllrlæsningen faktisk er'
ior stor til en \'Vcrno Tec og skai lccluccrcs
iil nrcllenr -10,5 og 3E,5 rrn.r.
Son-t n.rvnt i clc.t iorcgaerrcle afsnit bruscr
jet \,Venro Tc.c \4iclo med \,1P lcI21/2i-26
\,'Ik2, sor.r afplor et i fri lrrft for:brugcr 10,5

-'"

€rt'.

A os levercl l23W pr. enlred og altsa 5-l'll,
nrere enrl Stvro Kit's minimums kr.rr;

mt'rr clet hj.r:lper: ikke, hvis ir.rsi.rll.rtione n i
r.nodcllen kikscr'.

lloclsat tloclellcmc ir'.r Aiia og I(ar'.rn,
dcr cr lavet til iirm;rc.r'r-rcs egne f.rn, sl<al
man lrr.r l.rvc tlivcrsc ror selr; cla F1r'ing
Stvlo I( t i s;rsc.ns natur ikke k.ur lir1e,
hr ilken fan cltr vil bnrge.

\Iateri;rlelnc r-nccliolger i iornr ai plastplade til jncistrsr.rir.rs og glittetpapir til r-rclblæsnins.

l)t't :itlrtt' t'r' ir"- ikkc ln\'.tcI

l(rr' ]).1 r'n

nravelanclendc nrodel, for jeg har mcrc
cnrl cn ,:ang lrælcit b.rcle r..rncl nd .rf mir-rr.
Alfa moclcller efter'lar.rding p.r fugtig barre, s.r hcr iravigcr jcg bm*cr plast fra
egen sktrfic.
Om samlearbejdet i

øvrigt

gcrl cl næsten ovcl'r,a:ldcncle clctaljcret, rncrr dcr cr cloq 1'rr-r11er:, i'n'or
nr,rn sl<.rl trækkc p-ra sin cr:f.rring b.rc1c inccl
RC og plastik rnotlelier.
I)cr cr ingcn clcle der ikkt'pitssCl'ScllntL.r.r
og sa'r1itt clc r'.rkuunr iormec1c plastdcle
t'r en positiv ove rr.rskelse hvad anc.rr Lracic pa5f61'111 os Lrcrtralinq.
Canol-r_1'ct lor c.kscnrpcl s;rrtrles af eu klar
[Jrlt gsan vi snin

l)lnrt

(l('1,

({)nl rl()n1(';i'\ iL'n r'.Ililt](,>(rn)

urccl ct pænt ticlsfor-bnrg skærcs ucl ai ct
anclct stvkke pl.-rst, rlcr ikke bale er lnalei
lrcd den rigtite falr.c P.i vcle.r'sirlcn, nren
ogs.r nrerd de'n rigtige pa indersiden.
Den sanrlt'cle bvggc tid afh;r..ngcr flrltls-

tænrliqt .ri .rnrbitiorrcmt pa 5li.1l1 sidctl.
Iln la ilr'rclitlc nrotlel uclen "uej1" kar-r
n&lppe tclgC rllcre cnrl 10-12 tir.rcr; nre;t
skal clcr r ærc fuLlt lrus og r-r-r.r.ckc mr:re til
sa sonr

talog visere i irrstr-unrcnttrr-rr.,

r'ie-

tict Lrrllbrnrcric Lror--rrbcr og nrr-ssilt'r; n'e.rthcn'ing, harng,slct cctlropy og hr'.rd har
r,i, ja sa lrrbcr tinrc talle t hru'tigt op.rr1.

Med andre ord.

Dct cl ikke en kob-i-clag-og-flyr'-i-lnoreen modcl, og den skal nok hcllcr: ikke
r'ærc hvcrkor den firrste depron modcl cller dcn forste lan r-nodel, man skal k.rste
sir or cr, ms.r rnecl liclt erf.rring på korrbor er den en lækkt:r'Lriskcrl i hobbvr"r-urlrct.
I-lvor-cl.rn clcn sir fll,r'er; r,errder jee tilbage
'he.n

til nal banen
acl fri-rret igen er dækket
af ct blodt lrbruclt gr:iæstr.eppe.

lpi

Kr.iel.onrbt

\ lorqen-sn'c og clcn f lrd i gt' rrotlcl
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&:'r.,:
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7llll Shlnden
Af Michael Hammer

Mit bidrag til RC-Groups First Scale Build Off konkurrence
i sommeren 7944 beglmdte at bombe Japan med højtflyvende
B-29 Super Fortresses, havde japaneme
ikke noget effektivt modtræk. B-29 bombeflyene var udstyret med trykkabiner
og fløj helt op til 12.000 meters højde,
hvor de færreste japanske jagerfly kunne
nå op. Derfor hastede det for japanerne
Da amerikaneme

med at producere et fly som effektivt
kunne bekæmpe de amerikanske bombe-

fly. Det mest radikale og innovative forslag til et højtflyvende og hårdtslåendejagerfly kom fra Kyushu fabrikken, som foreslog et jetturbinedrevet canardfly med
fire 30 mm maskinkanoner i næsen. Baggrunden for at benytte den ukonventionelle canardkonfiguration var, at jettr-rrbinen kunne placeres cenlralt i flyets krop
tæt på tpgdepunktet, og samtidig kunne
den varme udstødningsgas frit blæses
bagud uden risiko for at smelte flyets
krop eller vinger. Men da udviklingen af
jetmotorer var langt bagud i forhold til fx
Tyskland og England, var japaneme afhængig af eksporten af motorer og teknologi fra deres tyske allierede. Flertallet af
tyske ubåde, som forsøgte at smugle de

eftertragtede motorer

inden japan kapitulerede. Shindenflyet
nåede altså aldrig at vise sit sande poten-

tiale, men en ting er sikkert: 11944 var
Shindenflyet helt exceptionelt og anderledes end datidens kendte jagerfly, og historien har vist, at de japanske konstruktører havde fat i noget rigtigt. Se blot på
nutidens generation afjagerfly som fx Saab Gripen, Eurofighter og Rafale, som alle er opbygget efter de samme principper
som Shinden.

Da RC-Groups (E-Zone) i vinteren 2006

udskrev

en

skalaflykonstruktionskon-

kurrence var jeg ikke i tvivl om, at det var
den perfekte chance for mig, til at realise-

re drømmen om en Kyushu |7W1 Shinden RC-model. Modellen kunne fint passe ind under regleme for konkurrencen,
og samtidig ville den kunne generere en
del opmeerksomhed alene pga. dens
usædvanlige udseende. En del af konkurrencens sponsering bestod i muligheden for gratis at få laserudskåret sine trædele, så det overbeviste mig om, at modellen skulle konstrueres vha. computer
og opbygges i balsa og krydsfin6r.

til

Japan, nåede
dog aldrig frem, idet de blev sænket eller

Selve CAD-konstruktionsarbejdet tog

opbragt. Derfor udstyrede de japanske
konstruktører Shindenflyet med en kon-

noget længere tid end først beregnet. Nu
mest fordi jeg tog en beslutning om at be-

ventionel forbrændingsmotor

nytte et nyt CAD-program, Rhino 3D og
samtidig konstruere hele flyet i 3D. Tidligere havde jeg brugt AutoCAD og tegnet
i 2Dog "samletdelene ihovedet". Nuville jeg tegne Shindenmodellen direkte i

således

prøveflyvningeme kunne påbegyndes.
Men krigen nærmede sig sin afslutning
og Shindenprototypen nåede kun tre
flyvninger, alle med understellet nede,
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3D, og dette skulle vise sig at være vanskeligere og mere tidskrævende end antaget. Belært af erfaringerne fra Shindenprojektet, er jeg nu nået frem til en metode, hvor jeg først tegner flyets facon i 3D.
Så laves snittegninger de stedet hvor jeg
ønsker spanter, ribber m.m. På baggrund
af snittegningerne tegnes spanter og andre dele i 2D. For at teste om delene passer sammen som tiltænkt, bliver 2D-delene ekstruderet til deres rette tykkelse og
prøvesamlet i 3D. Denne metode giver
mig fordelene ved begge metoder og

tidsforbruget

er

acceptabelt. Træeme

vokser dog ikke ind i himlen. Det at kon-

struere et modelfly med CAD er stadigvæk et stort og tidkrævende arbejde.

vigtig del af arbejdet med at konstmere et modelfly er selvfølgelig aerodlmamikken. Da jeg ikke tidligere havde bygEn

get endsige fløjet med canardfly, var jeg
lidt på bar bund med hensym til grundprhcippeme for disse "baglænsflywende" fly. Som en start byggede jeg en lille
chuckglider for at eksperimentere med
tyngdepunktet. Chuckglideren fløj elendigt! Hvis den ikke gik i et fladspin, så gik
den i et dyk, som øgedes indtil modellen
ramte jorden. Ikke lige de flyveegenskaber, som jeg ønskede, at min Shindenmodel skulle have, men det var et vigtigt
vink med en vognstang om at få styr på
de aerodynamiske principper omkring
canardfly, inden jeg gik videre med tegnearbeidet. Chuckglideren fik forstørret

Nlodelflyvcnyt 2/2008
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den forreste r.inge (canard'cn) og
forcrget inclstillingsvinklen pli dcrrne'. Det hjalp betvdeligt pa flvvcegenskaberne. Men clc forstc n-ris-

viklede sig omkring flyei og hc.r'
clet "r-rd af himlen", sii tcsh-noclcl-

lvkkede forsøg rned Chuckglicleren

r-ist om, at I-nin Sl-rir-rr'lcnnroclel

havtle' gjort

mig

gruncll;r:ggencie

trsikkcr; og derlbl bc.sluttctlc jcg at
lar.c or simpel tcstn-roclel i sanrme
storrelsc som clen cnderligc Shindcnmodel. Vingen blev skiirct rrd af

3'

flanringoskum
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og beklardt r.ncd

bals.r og glasfiber. Kroppgrr

blcv la-

vct .ri Depron og udstvret r-trecl cr-r
Carrtrrd, hvor indstillingsi'inklen
kurrne justeres. For at kr-rnrre teste
c-lenne kæmpre

Chnckgliclu' p.r en

ensartct måde og sarntidig obsen e-

... re

, ,*".c
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resultatet

af

eerrdringer vccl

tyngdepunkt og Canard-irrclsti

I I in grrinkel, besluttede jeg, at testnrodellen skulle "kastes" mcd en katapult.
Nr-r har.de jeg ikke lige såclan cn ktr-

tapult stående i garagen, s.i en simpel udgave blev hr-rrtigt fremstillet
og testet med min Wasp, flyvenclc.

mir.rivinge, som

jeg bcnytter til

skr.entfl p'ning. Kataprulten virke.de

iint, og jeg morede. rnig storartet

ler-r

bler. efterhårrclen 11pggt mecl-

taget. Men jeg var nu ovcrbc-

nok skullc fl)'r'c tlil
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3D nrodel - \lichael Hitnrmcr

lige, og dermed har man godt styr på a1le
de vigtige mål og vilkler. Uden på kasscn
limes spanter, som givel kroppcn den rette Shindenfacon. Kroppen bckl;edes her-

efter rned 1,5mm balsa. Vir-rgen var egentlig konstrueret som en klassisk balsabek1ædt vinge, men pga. tidspres besluttcde

jeg at benytte skumvilgen

fre'r

testflyct.

Demre vinge havde klaret testflyvninger-

ne i fin sti1, mcn var selr.føigelig noget
tungcre end en ribbeopbygget vinge. De
to finner; som sidder på vingen.re lige der',
hvor vingen knækker nedad, blev fren-rstillet som en sandu'ich af 1,5mm balsa
og 0,8 mm krydsfin6r. Dct var en større
omgang at få finrrerne linct korrekt op i
alle tre reLninger,men det lykkedes dog
efter nogen hovedbrud. Modellcn cr konstrueret såledcs, at det meste af kroppens
ør'erste del kan løftes af, så der er nem adgang til radioudstyr og motor. Fra starten
var det meningen, at modellen skul1e ud-

styres med et pneumatisk optrækkeligt

mikrounderstel. Jeg lavede endda små
specialhængsler

til

næsel.rjulsklapperne.

Men igen pga. tidpres måtte jeg skrinlægge understellet og koncentrere mig
om at fai selve modellcn færdig og prø\refl øjet i nden konkurrencens deadlile.

En vigtig del af Shinder.rflyet er dens
mange og kar;'rkteristiske luftindtag og

så modellen
ville staltc henover et område med dejligt
blødt gr;es. Første start skulle r';cre r-rden
motol o[J affyringen \/ar perfekt. Modcllen blev skr-rclt ganskc højt op i Iuften og

var alt

for

stolt, floj nrodellen fint ligeud og landede
car.100 r-nc.tel fr:a startstedet. S:ilcdcs opmuntret beslr-rttede jeg, at næste fl1n,ning
skulle r';cre nred motor. Højderorsudslaget blev formindskct og modellen blev
igen klargjort på katapulten. Igen blev
rnodellerr skr-rdt fint op i ca. 20 meters højde, men lige som jeg skulle til at give fuld
gas pti motoren, gik det galt igcr-r. Linen

lravde viklet sig omkring propellen, og
som en anskr-rdt and (canarcl ;o) ) f;ildt
Slrindenmodellcn til jorder.r rned et blag.

ti

dissc detaljer sarnt bemaling af modellen,

ville jeg endnu en gang sikre nrig .rt modellen kumre fl1n'e. For mig er det største
mareridt at blugc masser af tid, penge og
kræftcr på at bygge en flot skalamodcl,
blot for at ødelaegge det hclc på en r.rerr'øs jomfruflyvnir.rg. Så den 80?1, færdige
model og katapulter-r blev pakkct i bilen
og kr-rrsen sat mod fl1'r.ep1nclscn. Kata-

direkte pti den gennemsigtige piastik. Jcg
har aldrig brudt mig orn piimalede ramrner idet de ligner - ja, påmalede rarr.rmerl
Derfor lavede jeg et indre skclet af krydsfin6r, som cockpitglasset bler, lirnet på.
Herefter skar jeg strimler af lithografiplade ud og malede dern. En efter en bler'
strirnlerne så klippet i rigtig længde og limet fast på cockpitglasset. Under arbcjclet skete det tit, at små stykker maling
biev slidt af mctalstrimlerne, hvilket g.rv
rammerne et helt dgtigt slidt look - helt ai
sig seh'!!!
Selvorn det r.ar et pillearbejde og ganske
tidskrær'ende at tilpasse og limc alle
strimlene på, så r'ar resultatet det hele
vaerd, og fremover vil det r'ære min foretnrkne metode til cockpitdæksler.

Som altid str skaderr-re umicldelbart ath,or-

lige ud. Vingcn var: brækket af kroppen,
den ene canard var knækket og kroppen
havde flcre mildre skader. Alt kunne dog
forholdsvis nemt repareres, men derfrlr
r.ar dct nu alligevel aergerligt. Men ikke
nær så iergerligt, som hvis modellen havde r'æret fuldst;endig færdiglavet med a1le detaijcr. Nu havde jcg endnu en gang
set, at modellen tibenbart kunr.re flyve, så
nu skulle moc1e11en færdiggøres, og det
skulle gå lidt hurtigt, idet konkurrenccns
deadlinc nærmede sig med faretruende
htrst.

luftudtag. Mcn før jeg kastede mig over
,i

De store iuftindtag blev lavct af 1.5rnm
balsa. De mindre luftindtag blev vakuumformet or.er tr;cklodscr og luftudtagene på rvggcn af flyet blev fremstillei af
lithografiplade. Cockpitglasset blev også
rrakuumformet i to dele over træklodser.
Til at skabe cockpitdækslets ramlner

ny tel,:nik i forhold til tidligcre, hvor yeg bkrt malede gitten,aerket
prør,.edc jcg en

Propellen var en fembladet Varioprol.r
med variabel pitchindstilling. Den opmærksomme læser vil allerede have bemærket, at den rigtige Shinden havde en
seksbladede propel, men seksbladede
propeller var ikke sådan lige at finde i
hobbybutikkerne. Det tætteste jeg kunne
komme var den fembladede Varioplop,
og ud fr.r filosofien om, at folk tæller: " En,
to, tre...mange", blev Variopropen ildkøbt hos producenten Ramoser i 'l,vsklarnd. Men dog først efter et forgæves forsøg på at overbevise Christian Ramoser'
om, art verden irar brug for seksbladecle
propellcr! På dettc tidspunkt var jeg godt
klar or.cr, at dct ville r,ære omsonst at lede efter cn spinner til en fembladet propel
i den rette størrelsc og facon. Sii jeg fremstillede en udgave i blåt skurn, som bler.
holdt på plads rned 10 smii neodymmagneter. Skurnklodsen kunne herefter drejes

i

facor.r med flyets motor som drejebænk
og en slibeklods. Så blev hullerne til pro-

I

i
I
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pult og model blcv riggct til,

seh'otn højderorsudslaset

-

\

:l rrir

Build-off-forside - Photoshop Collage Michael Hammer.

pelbladene skåret

ud og til sidst blev

spinneren beklædt med glasfiber. Resultatet blev en superlet spinner i den helt
rigtige facon, som kan afmonteres helt
uden brug af værktøj.

Beviset - fotograf Kai Andersen

Konstruktøren og
modellen
- fotograf
Kai Andersen

Modellen blev sprøjtemalet med maiing
fra Warbird Colors. Malingen er vandbaseret polyurethan og indkøbt i Engiand
hos wu,-w.fighteraces.co.uk. Jeg er meget
begejstret for den, idet den er let at arbei

de med og dækker super godt. Warbird
Colors mixer deres farver efter de originale militærfarver og navngiver dem ligeledes som de originale. Så hvis man
skal bruge en tysk RLM 71, så bestiller
man bare en dåse RLM 71. Desuden fåes
malingen i passende størrelser fra 1 / 8liter og opefter. Mærker blev fremstillet i
Photoshop, printet ud på vandoverføringsmærke papir (decalspapir) og lakeret med mat lak. Efter påføringen af
mærker blev motor og udstyr monteret.

Klar til forste
proveflyvning
- fotograf
Michael Hammer

Modellen var nu færdig og klar til den endelige prøveflpming. Der var nu fire dage til konkurrencens deadline og vejrudsigten blev fulgt med spænding. Det var

et konkurrencekrav at man inden fristens udløb kunne dokumentere vha. fotos, at modellen kunne flyve. Heldigvis
viste det danske forårsvejr sig fra sin bedste side, og dermed var der ingen undskyidning for ikke at prøveflywe Shindenmodellen. Jeg havde ændret katapultens udløsersystem, så det ikke længere
burde være muligt for snoren at få fat i
flyeL

Første startforsøg lykkedes ikke specielt

godt. Trækket i elastikken var ikke kraftigt nok, og modellen nåede kun lige 5-6

\lociel
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r"ncter r'æk

ior dcn faldt necl Lr.r r-na\.cn.

\le.cl clen mcse t lave't11'r'efart i illc clet har t'r',t'rcl ior' t.rIli,jt .tt st,tltt' nr()l()r('n, lorcli r1c-n f'emblaclcdc prropcl har ct skrrt mr>
llcnt, som villc have kastct rnoclellen

lunclt pa r\/ggcn. N.este st.rrt tirrlob perfckt og lnotolen Lrlcv startet. os r-ninsandtcn om ikkc nrin Shinden flojl lVlit iorstc
indtryk var: "I lvor sel den clog nr;crkelig
r-rc1

i luften"!!! Men modellcn floj, så nr-r

skr.rllc der tages billcder; sa rcsten .ri f-1rveturcr-r blev lrrr-rgt p.r at positione.re flvet
bedst mrrligt firr fotogla'rfcn, sa beviset for:
ilyvnirrgen kur-urc komrlc i hus.

30/l r-rcllob iristen i RC-Clor-rPs skalakonkr-rlence. Dcr val E5 tilmeltlte plojckter i file firrskcllige kategolier. 22proDe'n

jckter naiedc irt blivc tærdigc os L)rø\/eilojet. 5 plojektcr blci, iærdigc, rren nåerle ikke at ilf i'c inden ticlsfristerr udløb.
llereftel sik afstemlingcrr blandt RC(l11rrrps nr.mge nrcLilernrrrt'r' i gJnS, ()g
clct var en rrrcgel anderlcdcs ()g sp;endcncle oplci,er'lsc at tblge mccl i afstc'rlnirrgens forlolr. Dcr r'.rl gocl opbakninc fra
tl ir nske moticl il1, r'r're og .r istcmnit-t gcus
lc.sr-rltat

I)e.r'r 1.

val ikkc

s.r

ringe errdcla...

cleccnibcr st.rltede clcr cn

r-ry

skalir

Iluild Otf konkurrencc i s.rnrnre stil, som
clen netop ovcrst.recle. Blot cr "temaet"
tlerne gang nrodeller med flcrc nlotorer
og EDF rnoclellcr' (clucted fan). Fh.is nogen g.u' rnnclt nrecl 1)'st til .rt konstrnere
pg !1ig9e en cl sk.rlamodel, sa Lrcnr,t 1ejlishec.len til .rt f.r itlcerne gjort iil virkelighccl og oplev rlcn lrelt utlolisc intelesse
og hjælpsonihccl fra ligesindctic. nrodelilvvcre. Og til clcnr som altlris h.rr provet
at b1'ege' deres eset rrodelflv ttd .rf eu
bunke tr;c, kan jeg kun sige: "l'rrrv det"!!!
Bt,ilgep.ocessen ai Shinden mncleller-r
blev clokr-rn.rcntcret i clct.rljcr i cn br.ggetlad pa I{C-Croups. Bvsgctraclcu k.rn fin-

clcs her: htt;--r://rvl'rr'.rctlonps.cor-n/
iornrrs/shrxvthrcad.php?t=

6126()5

Ench'idele k.rr-r r-n.rn se en viclco r"nec1 l-1ret p.t Youtulrt' - bale l.ti err :ognirtg pi
:

"Shir.rden".

Michacl l{arnmer

lr

t:

il

l)tn .t,'ru luqt qrrr Llr't nenri rt
rodr nrlll rrr! k.r)ikkdr
- lolo{r.il \liclr,rel Hrnrnrcr
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Tekst: Troels Lund Foto: Marianne Pedersen

Det er ikke helt

lidt nervøs.

til at skiule. Anders er

Den ellers så hurtigtsnakken-

de unge mand er blevet mere tavs end

han har været i meget lange tider. Anders
har fået en oplevelsesgave - og den er lige

styre modellen. Men inden vi kommer til
det, bliver der under selve flyweopvisnin-

gen orienteret, via højtaleranlægget, at
der om kort tid vil være mulighed for at
"prøve" et fastvinget modelfly i trænerkabel.

blevet fordoblet.

"Det er da dig Anders, du skal melde dig
nu!" siger Marianne og puffer til Anders,

En måned før har Anders til sin fødselsdag åbnet en fødselsdagsgave med et no-

get utraditionelt indhold. "Tillykke du
har netop fået en flyvetur med en fjernstpet modelhelikopter! "
Anders kigger op fra brevet og ser ikke
helt ud til at have forstået hvad gaven indebærer. "Skal jeg selv flywe en fjemstyret

modelhelikopter?", sprutter han

ringssendere safiunen i en træner-opstilling hvor træner og elev kan skiftes til at

og i

hans øjne kan man se hvilket svar der vil
gøre ham allergladest.
"Jal" svarer giverne - du skal til Greve og
prøve at flywe med fjemstyret modelhelikopter med trænerkabel.

Anders mundvige trækker straks op af
og han visker et "YES", så det ikke er til at
misforstå hvordan han glæder sig alierede.

I beglndelsen af september, står vi

alle

tre, de glade givere og Anders Schiøler
Nielsen på Greve RC Centers (GRCC) f1yveplads. Dagen er velvalgi, for det er toårsdagen for centerets åbning i 2005.

der Lidt overrasket kigger over mod speakeren. "Mener han det?" kommer det fra
Anders. "Ja da",'adet er en super chance

for dig at få lov at prøve både en helikopter og en fastvinget model, endda på
samme dag", tilføjer Tioels.
Med et let puf i ryggen sendes Anders
over til speakerbordet og han melder sig
til en elevfly.vning med en {astuinget eldrevet skummodel. Anders bliver 6n ud
af de to første tilskuere der kommer med
ud under sikkerhedsnettet til en prøvetur.

Modelpilot Thomas Scherrer introducerer Anders og den anden elevpilot til
hvordan modellen sb/res og efter få minutter får Anders æren af at kaste modellen af sted for den første elev og Thomas
Scherrer flyver modellen op i ca. 50 meters højde. Efter ca. 5 minutter lander modellen og det bliver Anders' tur.
Skumflyet bliver igen kastet af sted og

værs'go"' siger Thomas Scherrer henvendt til Anfl1,'ves op i sikker højde. "Så,

ders. Anders' ansigt afslører alt hvad han

Dagen er tilrettelagt med masser af fl1wning og det er aftalen at efter selve flyve-

tænker lige nu. Det er et udtryk der afspejler koncentration og nervøsitet, men
så afgjort også stolthed, og en endnu

opvisningeme skal vi koble to fiemsty-

større portion glæde.

Itkdel fl l,ygnyt 2 / 2008
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Da helikopteren

Flywningen går rigtig godt. Nogle få gange hvor flyet bliver fløjet ud i en lettere
håbløs stilling i luften, tager Thomas over
og retter flyet op igen og genvinder den
tabte højde. Efter landingen vender Anders glædesstrålende tilbage til tilskuerpladserne. "Wow - det var fedt" siger han
som den første kommentar. "Det var
sværere end jeg troede, men det kan godt
læres" tilføjer han eftertænksomt.
"Ja", siger toels. "- din oplevelsesgave er
også lige blevet fordoblet. Du har jo stadig helikopterturren til gode".
Endelig bliver det

står parat

i

tom-

gang på helikop-

terpladsen får
Anders kort beskrevet hvordan
heiikopterens
grundlæggende
styrefunktioner
r.irker.

Da Anders fløj med den fastvingede
skummodel havde iran alle fi-urktionerne
at styre på. Højderoa sideror og motorgas. Helikopteren har 4 funktioner der
hele tiden skal styres og det er lidt af en
mundfuld for en nybegynder, så derfor
prografiuneres senderne til kun at afgive
6n furktion af gangen, indtil den føles
under kontrol af eleven. Senere får ele-,'en
så resten af funktionerne overdraget en af
gangen, dog ikke kollektiv-funktionen så
længe vi hoover tæt ved jorden.
Samtidig med atAnders kæmper med at
holde den notorisk livlige helikopter på
samme sted ud foran sig, skyggestyrer
Troels på de funktioner som Anders enten ikke har kontrol over endnu eller dem
han styrer, men behøver opretning til.
Det går glimrende og efter 15 minutter er
det tid til en kort pause. Ikke for at tanke
brændstof, for modellen kan køre ca. 30
minutter på 6n optankning, men for at give eleven mulighed for iige at sluge oplevelserne og indtrykkene. Så tager vi lige
en tur mere ik'? - der er jo stadig mere
saft i tanken! Anders skæver over mod
Tioels på en "Tom Cruise" agtig måde og

tid til helikoptertur

(Det er en "Century Predator SE Gasser")

Efter et par timer ebber flyweaktiviteten
på flywepladsen ud og det er tid til at starte helikopteren op.
De to sendere trimmes ind så der ingen
forskel er på hverken rorudslag eller motorens gasgivning.
Rent praktisk gøres det ved at signalerne
fra elevens styrepinde kan overføres til
iærerens sender.

Når læreren påvirker en vippekontakt
bliver elevens styrebevægelser via et mellemkabel overført til lærersenderen, som
udsender radiosignalet til flyets modtager.

Helikopteren påfyldes benzin med en
håndpumpe og mens tanken langsomt
$;ldes, sidder Anders og betragter brugen af håndpumpen og siger så pludselig: "Det er sikkert bare en eller anden fysisk lov...!" - helt klart med sigte til den
lille pumpes evne til at fylde brændstof
fra en dunk over i modellens lille 7z liter

nikker accepterende.

tank.

Aurghl Skal man holcle styr på alt dct på 6n gang?
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Ancler Schiøler Nielscn og Troels Luncl trimmer
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,\ltlrig har r i lrrut ,\nrlcr5 s. t.r\ s. il.lt cr
tvtlcligi l<oncctttrcrct og hans i<ropsprot
iorl:r-'llel onrgivclscrnc at hnn har helc sit
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Skriv
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til modelflyvenyt

Send din artikel, notits eller bidrag
til Modelflyvenyt til en grenredaktør (se side 2 for adressen). Husk at
et billede fortæller mere end hrsind
ord! Send gode (og højtopløste) billeder med din tekst. Du kan se her
til højre, hvornår der er deadline.
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DEADLINES i 2008

Omrokering

i

kunstflyvernes
styringsgruppe
Der er omrokeret i kunstflyvernes styringsgruppe. Peer
Hinrichsen har valgt at trække sig som formand. og gruppen har udpeget Eggert Neistrup
sorn hans efterfølger. Skiftet sker
ifølge Peers eget ønske og han vil
hjælpe Eggert

i gang med hvervet

gennem de første par måneder. Eggert har hjemsted på Nordsjælland

og fl1wer både i NFK og hos Bastrup Flyverne. Eggert er født i
1963, startede sin modelflyvekarriere med linestyring omkring 1974
og begyndte på rc-flyvning i1978.1
1992 startede han med kunstflyvning og har dyrket det lige siden,
Eggerts hven' i styringsgruppen
har indtil nu været, at udpege dommere til konkurrenceme. Tak til Peer for hans indsats gemem årene
og held og lykke til Eggert
Regnar Petersen
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Nr.3:
Nr.-l:
Nr.5:
Nr'. 6:

2. rnaj
-1.

juli

5. september
2-1.

oktobcr

Queen 3
I fly on the sky
I try to get high

my queen
I need a maschine

To meet

I seek in space
To

find my

ace

I try to reach my sun
And I had ask everyone
But my queen is gone

Down on earth
I still is hurt
I wait for the one
l\4ro can give me sun
J.S

Lige et lille skriv

til bladet:

Inden for svæveflyvning er der indstiftet en "Pokalkamp" som går over de
tre grene inden for svæveflyvning F3B,
F3F og F3J. Vinder man en konkurrence får man 10 point, nr. 2 får 9 point og
så videre. Vinderen af Pokalen er den
pilot der får samlet flest point i Iøbet a(
et kalenderår. Vinderen i 2007 blev
Søren Helsted fra Odense Modelflyveklub som fik pokalen overrakt til vinter
F3J i Rødekro. Tillykke med sejren.
Regnar Petersen

Fotograf: Jørgen korsgaard

\krdcl 1'lvvcr\'l
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F*m*l*s*s**Fxla*sn * ***
Fra Børge jacobsen

i

Løgumkloster

laengde på 1605 mm og en vægt på ca.

har jeg modtaget et par udklip fra Familiejournalen årgang 1939. Det ene

7809. Konstruktøren var Svend Wiel
Bang. F-J er forkortelsen af Familie
Joumalen, som gjorde et stort arbejde

udklip er en annonce om salg af modelfly, og det andet er om et in-

for at udbrede kendskabet til modelflyvningen i Danmark.

dendørsstævne for mikromodeller fra
samme år.
Det er næsten 70 år siden, og dengang
kunne man altså købe materialesættet
til en F-f-6 til 17,- kr. inkl. tegning. Materialesaettes pris kan i dag ikke en-

Familiejoumalen havde i en årrække
mange artikler om modelfly'r'ningen i
Danmark, og man kunne købe alle de
her modeller fra F-f-1 til F-l-6.

gang dække portoudgiften. Familiejournalens F-J-6 modei havde en

feg har klippet

fattede tre hidtil fu ldstændi

Y\\--A:.

F,

lrprØve-

de konkurrencegrene: HelbalsamoArtiklen slutter af med:

Efter dette stæme vil interessen for
mikromodellerne sikkert få en blomstring, som vil komme den "rigtige"
modelflyvning til gode i det lange løb,
idet arbejdet med mikromodelleme i

+

,'F-J-s"

Motorkropmodel med Propel-Frilob,
Vingcbreddc 49,5 cm. Motorcn tækkes

op bagfn. Hurrig og let at

bygge.

Komplct Materialert mcd Arbejdsteg-

1.

ning Kr.4.oo.

højeste grad udvikler fingerfærdighed. Udviklingen indenfor mikrofilmmodeller kender undertegnede desværre ikke rigtig noget til, men der afholdes stadig konkurrencer med disse
modeltyper. Forfatteren til artiklen i
Familiejouranlen kurme selvfølgelig
ikke vide, at udviklingen gik i en helt
anden retning, nemlig indendørs RC-

+

-4l,l,lF/o,

,,F-J-6"

Dcn nyc store Svævemodel i F- A- IKlarscn (cftcr intcrnationalc Maal).

Som enhvr:r rask Dreng og Pigc interesserer

Plansprndviddc 2330 mm. Kroplængde
16o5 mm. Vægt ca. 7Bo gr. llodclkonstrukiør; Stnd ll'iel Bang. .Tegning

de sig for \lotlelfl-wning. Giv

dcm dt:rfor en af de kendte ,.F-.J"-II.t
dcller
ccs

-

dcn Gave er sikker Paa Sucog dcr er 6 \lodeller at vælgc

-_

ølac Kr. 3.oo. Komplet

ilfaterialesæt

med Tcgnineer Xr. t7.oo.
i.

modeller, hvor lemsfyningsgrejet i

imellcm:

-F-7-,"

i Klassc X' Vinscbreddc A9 cm. KomPIet \Iatcrialeæt
med Arbcidstrgning Kr. 4.85'
i\{odclsvæveplan

I

i

vil man forstå, at Niels
Hassings Danmarks rekord, som var
på 1 min. 17 ,2 sek. flere gange var truet.Men på den tid havde man i USA tider på over en % time. I USA var det
tilladt at rage modelleme klar af
væggen med en stok, hver gang de
var ved at tøme imod, modsat herhjemme, hvor det ikke var tilladt.
flyvningea

time afuikledes et program, som om-

,'' t\ \

&7.

lidt fra artiklen

Det var Valby Modelfly'veklub, som
den 26. november 1939 stod for indendørs arrangementet i Frederiksberg Slots gymnastiksal. Det var den
første konkurrence for mikrofilmmodeller her i Danmark. Iløbet af 31/z

/-\.r-

\\.:J(r
si\
tbr
-t:.
{?.,t;t,,.=,. i',N

ste gennemsnitstid var på 57,6 sek.Da

disse tider er gennemsnitstider af tre

spændvidde på 2330 mm og en krops-

{,

dellea polflylrring og mikrofilmmodeller. Under resultaterne af polflyvningen står etnavn, som indtil for få år
siden også var kendt i RC-regr nemlig
Niels Hassing, som fik en anden plads
med en gennemsnitstid på 14,8 sek.
De første tre pladser i mikrofilmmodelleme blev alle vundet af medlemmer fra Cirrus Modelflyweklub. Bed-

Udfyld og indsend nedcnstaaende Kupon (helst i anbefalet llrcv) sammen

dag vejer mindre og mindre, og nogle af modellerne er ved at nærme sig
mikrofilm-modellernes vægt selv om

med Beløbr:t i Frimærker eller bcnyt
vor GireKonto Nr.363.

l'-J-Ilodellcrne

der er et stykke vej endnu.

faæ dæuden i alle

Arild Larsen

ÅlS Inporlorens Udral.g Landct over.

I

,,F-J-2"

Den store Udgavc af ,,F-.|- I ". Klassc
XI. Vineebredde t49 cm- Kroplængde
r25 cm. Vægt 46o gr' KomPlct \1arerialcsæt med Arbc.idstegning f,r. 8'5o'
*
"F-J-s*
I{otomodellen mcd Propcl-Frilob. Stokmodel med 75 cm's Vingebre-dde. Klasse
Komplet Materialsæt med Arhjdsteening ,(r.4.5o-

IlI.

*

til F. J.s Flyvemodeller eller ,,Roskilde Domkirke".
Indscndc mærket,,lUodel-Flyvc-Afd." cller,,Roskilde Domkirkc..
til Ill. Familic Journal, Kbhvn., Valby. (Hclst i anbcfalet Brev).
Undcrtegncde bcstiller hen'cd:
-.-.- Stk. Materialesæt ,,F-J-r"
,,F-f--.i"
- Stk.å Materialesæt
å Kr. 1,t|5 til i alt Kr.
Kr. 4.oo til i alr ti.r. Stk. Illaterialesæt ,,F-J-t"
__--Stk. Nlaterialeæt,,F-J-6"
-å Kr. B,qo til i alt Kr.
.. å Kr. l7,oo til i alt Kr.-Kupon

-.

-.Stk. lvlatcrialesæt ,,F-J-3"

å Kr. 4,5o til i alt Kr. _. _
lv{aterialcæt,,F-J-4"

..-Stk.

Tcgning alene ,,F-J-6"
å Kr. 3,tn til i alt Kr.,.--_---Stk. llodclkarton ,Åækildc Dom-

å Kr. r.85 til i alt Kr. .
-kirkc" å Kr. :.oo til i alt Kr.
-Stk*^ ( ;io$i::"J'lT.-å,'år..," Nr. 363. (Vcnlisr udsrq dcn Bdatinssmaadc Dc iLLc bcny.*.)
.

,,F-J'+"

Dcn billige Swvemodcl. Tcmikmrxlel'
6.) cftr's Vingebredde. I.er at bygge'
Komplet \'Iaterialsæt med Arbcjdstcg-

Stilling----_

l

ning Kr. t.85-

\lrxlr:1 1 I \'\./{.,u\'1 2/2{)OE
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"Det her, det er ligesom at få syv rigtige i

lotto..."
Ordene er Keld Jensens og udtalelsen
var møntet på vejret den anden weekend i februar. Solerr skinnede fra en
næsten skyfri himmel, vinden var svag
og mange måneder forinden havde
Keld planlagt, at netop denne weekend
skulle vi flyve årets første F3J konkurrence. Pladsen vi fly'r,er på er Sønderjysk Flyveklubs i Rødekro. Det er en
full-size svævefl)'veplads med et udmærket klubhus hvor klubbens medlemmer ber'ærtede os med fem gange
spisning, sarnt kaffe og kage ind i melIem. Der skal lyde en stor tak til dem alle, r.i er meget glade for deres store en-

mark, 17 stk. i alt, så der var fem tremandshold og L to-mandshold. Da en
løbestart kan r'ære problematisk om
vinteren, pga. sne og frost el regleme
tilpasset forholdene, og vi bruger spilstart i stedet. Derfor kan to - og he malldshold ftingere.
Lørdag morgell, endnu inden det var

der farvede det tynde skylag smukt ro-

Vinter f3J er to 6ndagskonkurrencer så
lørdag aften kårede vi dagens vinder.

nutter. Dagens niende og sidste runde

Det blev Frank Wiedermann fra Berlin.
På andenpladsen kom Søren Helsied
fra Odense MFK og Jesper Jensen Sønderborg blev nummer tre.
Søndagen var lige så smr.rk som lørdagen og vi kom i gang lidt tidligere end
om lørdagen. Vi fik fløjet tre runder inden frokosten - som var klar suppe med
kød og melboller - og 6n efter. Søndagens vinder blev Jesper Jensen. Søren
Helsted blev nummer to og Frank Wiedermann blev nummer tre.
På deltagemes vetine r il jeg gerne sige
tak til Keld for at videreføre denne forholdsvis nye konkurrence der startede i
Arnborg i vinteren 2004.

bler'fløjet i en spektakulær solnedgang

Regnar Petersen

blevet lyst var Keld ude for at måle banen op, og de første begyndte at sætte
spil op.
Kl. 8 blev der serveret morgenmad i
klubhuset, der blev briefet, og kort efter
startede dagens flyvninger. Som nær'nt

skinnede solen og vinden \/ar svag,
men termik var der nu ikke meget af
først på dagen. Senere på dagen kom

gagement.

der noget der mindede om det, og det

Deltagere havde tilmeldt sig fra Holland, Tyskland, Norge, Sverige og Dan-

blev til flyvetider megei tæt på 10 mi-
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Stort billede i brggrunden: Sa llot r.tr clt't rtrr.rl i'n lr serocl solnr'.lq.rns
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ller<tvcr: C)tt,r lirrr t'1. Iigc lor lr,tn L,tsltr Fr,rnk lVit'rlt.rnt.lt' sr,t'r t'r
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D.rrrmarks eneste FAI ancrkcndte

fritfl 1'r'nin gsorg.rnisation. Med lern af KDA

-150

kr inkl. forsikring

-

dengang ieg

250 kr. inkl. forsikrirrg

Jurrior

i 1948

Dervar engang... tilbage
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Senior

d g n d ørs

lntro-nredlcrl

150 kr. inkl. forsikring
Abonnemcnt alerre 250 kr. for Moclelflvvenl'l
og Fritilr'r'ningsnr.t
Hjc-mmeside n'u'n.t-fu.cl k

modelflyvertrådte mine''-'----"''--

barnesko nr. 3T, at der var noget
hed indendørs

der
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Kristian ll. Andersen
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Materialer
Jørgen Korsgaard
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Ilin.r*icrl

(Ost)

htodelfiyvhlng
fabelagtige sum
af 40,- danske

kroner i for at
se hvad det var

*kK

for noget.
Byggesættets

tekst postulerer

at modellen

er

iuni.-?*r.o*,r,,:

velegnet

til

iffii'ffi*ti*+*"t-''.*

fr' ).

bygning af skoleelever på om-

kring

12 år.

Byggesættet in-

deholder alt til

modellen (her-

under en udmærket færdiglavet propel ) -

undtagen lim.

Til

træarbejdet

anbefales ceilu-

loselim - det
gamle "DANALIM"

er helt fortræffeligt

hertii.
Beklædningen er noget tyndt papir som
lige bør stryges med strygejern (sættes på

"bomuld")

.

Beklædningen limes på med kraftigt fortyndet hvid lim. Modellen kan, med
tørretid, bygges på en aften.
Jeg gjorde præcist som der står i den meget udførlige engelsksprogede bygge- og
fly'vevejledning (inkl. asvmmetrisk planplacering - tiltet haleplan - rvash in på ho-

vedplanet

-

sideror

-

tyngepunkt som

angivet) .
Og tro det eller lad r,ære: Kalorius fløj
smukt i passende cirkler - og
på første tur i forhal-

len til

r.ort
bvg-

gelokale landede den smukt foran

os

(skriveren + 6 tilskuere) på bordet.
Det gentog sig nogle gange - og resulterede i at jeg altså vil prør'e at bygge en eller to modeller mere til årets indendørs

fritflyvnings DM

i

Vejle.

har taget nogle billeder af æsken til bygesættet samt af indholdet i æsken og også af den fær:dige og t,elfl1n.ende model
med en spændvidde på 23 cm og cr1 \'ægt

Jeg

i den anblinges nogle stykker
skumgummi til at fastholde modellen.
Inden

Man må jo nemlig engang imellem vende
tilbage til sine modelfll'r,erødder - og
mit første modelfly \/ar en færdiglavet

gutnmirnotormodel bygget

af DMI

i

Odense - og indkøbt hos Brodersen i Frederiksgade i Arhus.
Se sådant kan altså også lade sig gøre.

Hans Dahl Christensen

på 3 gram.

RCU nr. OY-9901

har adskillige garree anvendt 40,kroner r.rred beiydelig mindre underholdningsr'ærdi til

Jeg

f-ø1ge!

M.rn skal så lige erirrdre sig
at et sådant apparatr"rr skal
have sin egen opbevaringsog transportkasse - som
bedst laves af den type pap
som anvendes til forsendelesskasser.

{i:aT_,;.tl
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LTMFf ORDSSTÆYNET

2008
Linestyrings-Unionen (Cl-Unionen) er den
dmske landsorganisation for modelflyrning
med linestpede modelfly. Unionen er tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) og F&
d6ration Aeronautique krtemationale (FAI).

Åskontingentet for år
Senior

m/MFN:

2008 :

5ffi,- kr. u/MFN: 300,- kr.

Jmior (max 17år) m/MFN:275,- kr. u/MFN:
125,- kr. Medlemskab kan opnås ved henvmdelse til foreningens kasserer, eller ved indmeldelse i en af de klubbeq, der er tilsluttet
mionen.
Unionens web-adresse: n'u'u'.modelfl yvning.dk

POST BEDES SENDT TIL

Unionsformand: Ole Bjerager,
Hollænderdybet 1, 3.h', 2300 København
Tlf: 3257 4001 mail: bjerager@get2nei.dk

Hermed indbydes

Første Bulletin

borg.

tit vM 2008

STÆVNET AFHOLDES LØRDAG
MAI OG SØNDAG 11. MAI2008.

10.

Der flyves i følgende klasser:

Verdensmesterskabeme 2008 for 1i-

(F

2A-1A)

(F

2A)

nestyrede modeller aiholdes, som
de fleste er bekendt med, i Landres, Frankrig, fra den 28. juli til
den 4. august (uge 31).

L

ccm Speed

FAI

Speed

FAI Kunstflyvning (F2B)
Beg.

S,

til det haditionsrige

LIMFJORDSSTÆVNE, der som altid
foregår på Aviators fine baneanlæg i Aal-

Kunstflyvning

(F 2 B-B)

FAI Team Race

(F2C)

Good-Year

(danske regler)

Bulletin nr. 1 er offentliggjort hjemmesiden: www.f2cmbl.org.

Kasserer:

Ulla Bødker Hune, Stillingvej 220, 8471
Sabro, Tlf: 86 94 92 39,
mail: ulla@modelflyvning.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Ruben Sonne / Modelflyvenyt, Falkevej
25, 7400 Herning ,Tlf:97274706

Der flyves om guld- sølv og bronzemedaljer, samt vandrepokaler til vindeme.

Teammanager for det danske hold

er endnu en gang Niels LyhneTidsplanen er følgende:
Fredag 0905 Ankomst og fri træning

Lørdag

mail: ruben@modelfl yrning.dk

Hansen,

der

modtager

08.30 Check in

tilmeldinger og forespØrgsler på
maii-adressen: lyhne@get2net.dk

10.00 Konkurrence

e1lerpå t1f.75866279.

18.3o Buffet og hygge
Henning Forbech (web-master)
Bilon'sgade 36 1.8000 Århus C, Tlf: 8612
6236 mail: henning@modelfl yvning.dk

Søndag

09.00 Konkurrence

Niels har allerede sendt en fore-

14.30 Finaler ( ca

løbig tilmelding med det forventede antal deltagere, men har du også
lyst til at komme med, evt. som
supporter, så tilmeld dig snarest og
senest den 25 marts hos Niels.
Betalingen sendes under alle omstændigheder til foreningens girokonto senest den 1. april, hvorefter
kassereren vil sende det samlede
beløb for deltagelse + support +
evt. banket og overnatning.

)

15.00 Præmieoverrækkelse
Anders Kudsk, Vigerslev ,4116 60,3. th,
2500 Valby, Tlf: 4019 8851, mail:
kudsk@pingvinen.dk
Regeludvalg: Jesper Buth Rasmussen,
Almavej 8, 9280 Ston'orde, Tlf. 98 31 91 98
buth@modelflyvning.dk
Unionens gironummer; 5 20 87 69

Dansk Modelflyve Veteranklub

Tilknyttet Society of Antique Modellers
som SAM-35 Denmark

Startgebyr 150 dKr pr. mand for første
klasse 50 dKr for hver efterfølgende klasse. Efteranmeldelsesgebyr er 75 dKr. pr.
deltager.

Buffet og Hygge
Her krær'es tilmelding! Eftertilmeldinger
modtages ikke! 150 dKr. pr kuvert.
"Australian Summerbuffet" bestående af
Kalvecuvette, BBQ marineret skinke,
Marineret unghanebryst, flødebagte kartofle1, supreme sauce, Salater og dressings samt 72 flaske vin pr kuvert.

Jens

Senior deltager: 2040 kr.
F2D mekaniker: 400 kr.
Supporter: 200 kr.
Banket:
400 kr.
Campering: 200 kr.

DK2T9IDragør

Camperingen dækker for 10 dages

(329474 47)

ophold - alternativt kan man be-

KLUBBENS ADRESSER:

Hjemmeside: wwwdmvk.dk

Formand:

FredeJuhl,Gl.FærgeveiZZ,
Alnor, 5300 Gråsten, Tlf .
7465 "t457

Kasserer:

Fritz Neumann, Kjærsvej
7 3, 4220 Kor sør, Tll. : 5837
2376, fritz@dawc.dk
Sekretær og webmaster: Hans F. Nielsen
Klemivej 4, 8355 Solbierg
TlI.:86927876,
HFN@sport.dk
Modelflywenyt: Hans F. Nielsen - se ovenfor og Frede Juhl, Gl. Færgevej 22,5300 Gråsten, Tlf.:
7455 t457
Kontingent for 2007: 150,- kr
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Priseme udgør i danske kroner
inkl. veksel- og forsendelsesgeby-

Tilmelding og betaling:
SENEST 25.04.2008

til

Geschwendtner
Lundeager 28

sØge stedet for 40 kr. pr. dag. Der

Helst på mail:
jens. geschwendtner@privat.dk
Betaling på: 5201 201.6263
(Efter aftale kan der betales på pladsen)
På gensyn til en hyggelig pinse,

Modelflyveklubben
COMETogAVIATOR

vil

mulighed for at ovematte på et antal hoteller i nærheden,

også r'ære

priseme for dette følger senere.
For mere information se:

www.modelflyra{ng.dk
Ulla

\kdcl flr.i,'en\ t 2/2[X)S

Cox er nu kommet med en ny

motortype

Cox 0.49
Lr"ris

Petersen
skrev i Modelflyve'nyt aprril 1979

- øsr 2oo8

Hej alle,

Hermed indbydes til et lille stævne
på Amager Fælled,

Dato:
Søndag d. 27.04.2008, kl. 10.00
Klasser 1 ccm Speed
Good- Year
Diesel Combat

Startgebyr: Gratis

Tilmelding: Gerne før stær'net til
jens. geschr",'endtner@privat.dk

ellers på pladsen

!

Bemærk: Amager Fælled asfaltbanen er ikke for jævn !
Det anbefales at montere et større
hjul på Good-Year modellen.
De ør'rige klasser har fint græsllnderlag.

Præmier: Der er pæne sponsorerede preemier

!

NSM

22m/sek.

tiklcn for

med deune lille

de store rrrasser.
Bemærk at punkt 2 og 3 taget sammen indikerer; at maks. effekt kan opnås meget

Vi brirr-

høje orndrejningstal - 55.000 til 65.000 om-

nr-r er

banerr.re

ger l.rer et genoptn,k af den origivente til clet Lrlivcr

liclt varmere i vejret.

INDBYDELSE

blive

3.

special.

r.rra

vil

dens motor. Cox
må have læst ar-

de på

n.rle artikel. Testerr

Stempel/cylindersliddet

rninimalt, ides den lineære stempelhastighed seh, r.ed høje omdrejningstal vil r'ære betydcligt under

om NSM motoren sorn fremti-

i'(

vÅn

2.

SS

fremtidens motortype?

Or.ndrejningstal på 55-65.000 omdr./mirr.
er snart en kendsgemingl Modelflweny-

ts motortester hat,de 1/4-79 lejlighed til
at interviewe den kendte motorkonstmktør Otto D. Iesel fra Vesttyskland om der-r
lremtidige udvikiing inden for modelmotorområdet. Vi har ikke plads til hele
interviewet, men bringer et kort resume.
Den specifikke effekt på modelmotorer er
i cle sidste årtier steget kolossalt. Ganske
særlig for de små motorer fra 0,8 til 3,5
cm'er udviklingen sket med stormskridt,
effektlydpotter, hotte brændstoffer, nye
skyllesystemer, ABC, AAC etc. har gjort,
at den specifikke litereffekt for "småmotoreme" er steget mere eud for de større
motorer. Hvis man samler forskellige ny-

ere motortests og plotter effekten ind
mod slagvolumen, fås fig.

Afbalarrceringen af de oscillerende
dynamiske kræfter vi11e ikke krær.e

dr./rnin.
Effektcn for NSM motoren r.il biive clrnkring 25 n,att (1 kW = 1,35 HK), der dog
ved konstrr.rktionsforbedlinger; udfyldning af krumtaphr.rs etc. r'il kurure øges
med ca. 11,5 pct.

NSM motoren r.il r.ære ideel til indendørsflyr.ning. Måske endda RC, hvis
udviklingen med de mikromerede modtagere og ser\.oer fortsætter. De høje omdrejningstal gør i øvrigt NSM motoren
velegnet til Ducted Fan pga. yderst lave
r.ibrationer.

oB i

r

06- l- I
o.

l
L

I
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j -
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|

l

I
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Knrven indikerer ved ekstrapolation
klart, at en motor uden slagvolumen stadig r.ille kunne afgive nogen effekt. Nr.rl

Fig. 1. Kurverr inclikerer vecl e-kstrapolation klart,
at selv en motor uden slagvolumen staclig r-il krrn-

nt .rfgive nogen effekt.

Slagvolumen Motoren (NSM), som vi
kurrne kalde den, kan konstrueres på to

forskellige måder, idet slagvslurnsn;
Slagvolumen = S x p/4 x D2 Hr.or S =
slaglængden og D = stempeldiameter.

Praktiske forhold, særlig produktions-

Fig, 2, NSM-mokrr med snit i; I'iser forclelene frontudstøc1nirrg, lav højcle, Iillr kmmtaphus rtr
lumen og det lave komprcssionsforholcl der muliggør bmg af op til 80 pct. nitrorrethan.

probleme4, gør det svært at gøre D = 0
Det ville da også t'ære at gå imod den nyVel mødt,

Hilsen
Modelfl yveklubben COMET

ere udvikling, hvor det er overkvadratiske motorer, der dominerer. Derimod byder S = 0 på en række fordele.

1.

Eksisterende motorer kan let ombygges ved at installere en krumtap,
hvor sølen er koncentrisk med akslen, se fig.2.
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n rystellde oplevelse
Forbr.errd

i cn S/T 2,5 cm3 diesel motor.

Mange oplever at deres nye model har
store problemer med vibrationer, det kan
være så slemt at det hele falder fra hinanden.

Min makker og jeg havde i 1980 lige lavet
nye modeller og motorer op til VM i Polen. Det skulle bare være helt optimalt
med super lette modeller og motorer.

Vægt Før
Model 250 gr.
Motor 175 gr.
I alt
425 gr.
Motoromdrejninger

Efter
210 gr.
105 gr.
315 gr.

- 23.000 n-1

Plejlstang 2,3 gram, Mehanite stempei 4,5
gram, Krydspind 1,2 gram. I alt 8 gram.

Modellen accelererede som død og kritte,
hastigheden var i top, men efter er par
tanke faldt hastigheden r'æsentligt og det
hele begyndte at vibrere. Cowlet faldt al
motoren gik løs osr,.
Alle skruer blev spændt fast og op med

Så

modellen igen. Det samme sker!

med blandt de bedste.

Så

nu havde vi en model der kunne være

checker man lige afbalanceringen af propellen. Den er helt i balance!
Et par år tidligere havde vi haft en model,

Den fortsatte moiorudvikling gjorde, at
vi med et aluminiums stempel på 1,5
gram fik endnu færre vibrationer og kun-

hvor vingeme var lidt for "bløde" De gik
i selvsving når man manøvrerede eller
det blæste kraftigt, med deraf følgende
tab af hastighed. Et check af den nye vinges stivhed viste ikke nogen tilbøjelighe-

ne sætte maks. omdrejningerne op.
Men hvad skete der i grunden?

Et par år tidligere havde jeg siddet og sovet i timen, mens problemet blev behandlet af "Swing Aksel" som vi kaldte vores
lærer. En ting er "flutter" genereret af de
aerodynamiske kræftet når modellen flyver gennem luften. Noget helt andet er de

der til flutter/selvsving.

Efter et stykke tid i tænkeboks blev en
tungere motor sat i og vibrationerne forsvandt.
Efterfølgende eksperimenter viste motorens "idealvægt" i forhold til model og
vægten af de oscillerende masser til omkring 125 gram. Vi prøvede også med
svinghjr.rl bag propellen, det tog også noget af vibrationerne.

kræfter som genereres af motorens ber'ægelige dele. Det er faktisk noget man
kan måle, r,eje og regne på.

-W

I de forskellige lærebøger bliver alle disse
formlel, bevægelser, kræfter osv. behandlet udførligt, så uden at fordybe os i mate-

matikken, kan vi bare via slutresultatemc
se, hvad der har den væsentligste beh'dning for motorells vibrations niveau.

Forenklet hastighed/r.ejlkraft diagram
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llrxlcl
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\ \icr1\/t 2,,/,(
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BC aksel rned indpressecle

rvolfr.r:l

konha\';rgte-.

Kort fortalt opdeler man det for en motor
op i oscillerende (Frem og tilbagegående)
og roterende masser. Den mest ahnindelige model motor har en cylinder og det
er hvad der bliver behandlet i det følgende.

Selve forbrændingen er seh'følgeiig det
der driver r'ærket. For en totakter; tænder
rnan hver gang stemplet passerer toppunktet. For en firtakter er det hver anden gang, hvilket gør at motorens omdrejningshastighed (vinkelhastighed) er

mere ujævn og motoren kører derfor
principielt mere ujævr"rt. Afbalancerings

Nlodel <<< fjccler rned cl;empning >>> Nftrtor

Altså hvis rnan har mod på det, lettes
stempel og plejlstang. Men husk nu, alt
skal r,ære pinlig rent når motoren samles

problematikken er den samme som for
totakteren, bortset fra drevet tii ud og
indløbs ventilerne der kører med det halve omdrejningstal.
Forbrændingstrykket forårsager selr,følgelig en "ujævnhed" i motorgangen, men
det er ikke dette der giver det store bidrag
til r'ibrationerne.
Forkornpressionen bremser stemplet og
forbrændingstrykket accelererer dei op

igen.

igen.
De roterende masser'/kr'æfter kan udbalanceres, hvorimod vibrationerne fra de

Men når man skal l.rave sin model i luften,
gælder det selvfølgelig om, at den skal
r,ære så let som mulig, så løsningerr er ik-

oscillerende masser (stempel og plejlstang) normalt ktur kan fjemes hvis marr
har noget der "kører" modsat, fx et ekstr.r

stempel/plejlstang som

i en bokserrno-

tor.

Sådan rent praktisk (Cut and try) vejer
man stempel og plejlstang, halvdelen af
denne masse brLlger mall til at afbalancere med på krumtap sølen. Det er en god

tommelfingerregel, hvor man fordeler
kræfterne sådan lidt til alle sider.
Selvfølgelig kan man indsætte ekstra aksler med modsat rotation, samt aksler
med det dobbelte omdrejningstal på motoren, så anderr ordens kræfterne også

bliver

fjen-ret. Men

værligt og tungt,

det er alt for

bes-

Mbrationer er en dræber for motorens effekt.
Som eksernplet ovenfor med vores model

viste, kan man også mindske effekten af
vibrationerne ved at have et "bedre" forhold mellem oscillerende masser og "lno-

tor/modelmasse"
Den helt udbalancerede motor

ke at hær,e modellens masse.

er selvfølgelig et
ekstrernt eksempel, fordi det repraesenterel en konkurrerrce klasse hvor hastighed

Ovenstående model

og acceleration er altafgørende. I andre
klasser hvor r'ægtforholdet mellern rnotol og model er 1 til 10, kan det godt betale sig at se på hvordan man kan isolere/frakoble/dæmpe motor vibrationerne fra modellen.

Motor og model kan opfattes som to masser med en fjeder imellem sig. Mange tror
man kan mindske motor vibrationerne
ved at frakobie dem fra modellen med
fjedrende ophæng. Det kan man ikkel
Tr,ærtimod, medmindre man har ramt et

grundlæggende gælder det om at mindske r,ægten af de oscil-

systems resonans frekvens.

lerende masser.

der imellem sig.

\iri:cl i Ii

1.;i11,r

så

i
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Prør'selv med et par klodser med en fje-
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ftrm

dctle onrddc
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Man kan mindske overførslen af vibrationer fra motor til model, men faktisk gør
det kun at selve motoren vibrerer mere.
Til gengæld klarer mange af modellens
kritiske elementer som radio m.m. sig
meget bedre. Så hvis man har power nok
kan man vælge sig en "fjeder" med passende stivhed/dæmpning, så ikke det
hele ryster fra hinanden.
Mange omtaler ligefrem deres modeller
som violinkasser

ar oarohg

i

stcrkt af -

ol f

Accclcraton

-

Stempeldiametor D

SlBmpelaroal

e3,.*a'-

Slaglængde/2

Flyt så meget masse som muligt

så

tæt på "vibrationsgeneratoren" som

r
.
r

muligt.

Isoler vibrationsmæssigt kritiske
elementer fra modellen.

Lange tynde stænger vibrerer, for
hver understøtning øger man stivheden til det dobbelte.

Med afbalancering af ror og flaps

r l4J.u

Længde af plejlslang

Praktiske tips i forhold til vibrationer er:

.

Masrc - Kraft rclatonrr for cncyllndrct BG motor

-

r J.ta
r

dl.

t{a

Omdnjningålal a r 2,1XIIl.ain -

R1r7J5.m

Mnkelhastighed o

l{O,

Foårændingstryk Pportn*e:.a

'o2

! r æ.u

Vinkeldrejningc.:0.dag-Topdsdpunh

2.r.n

Stemplets vel
nJ

a(')-ry(r-.o.('))-ft*t"l'
I
'a
Stemplets hastlghed
,,1"), n*,

(-{*).

mindsker man belastninger på mo-

.
.

f

Oscillerende messe

;

Ur."f)

del og servoer.

"Stive" modeller vibrerer mindre.
Tunge motorer med lette stempler
vibrerer mindre.

De følgende formler og diagrammer fra
lærebøgeme kan måske væde appetitten
for et længere studie udi mekanikken
verden. Der skal lige gøres opmærksom
på at det ikke er de fuldstændige formler,
de er lidt tillempede uden 3. 4. ordens
kræfter mm.

Stemplets acceleraton
,z(,),-&."2(.o,of .

'Accelentione knfren'

*,f,'f)

rgr(c) r g(r).rro,

I

Forbrandlngkraften
Fotbrændings kr.fi FFdbradhg

I
I

Men det

ses fx at maks. stempelhastighed
for denne motor er over 20 m / sved a-75"

Accelerations diagram for stemplet ved
et konstant omdrejningstal.

fi

r

PfoOrætne.Agt
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-
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Orientering fra

SVÆVE FLYVESTYRI

N GSG RU P P E N

Som nv fornr.tncl ior sr'.ær'cflvvestvrings-

jeg er 3-l ar, og lrar ilojet rnocleisr.u etlr,

grlrplren, i'il
filst folt;r'llc
liclt om hvem jeg e4 hvertr cle anclre i str,ringsgmppen r.r og fort;ellc litlt om hvatl
cler rlrrer sig pii sr'.eveflt,r'cscr.nen i Dannrark ior tider-r.

siclerr jeg vtrr 13 ar; og sii r-iclt jt'g lrtrsker

cr: Jorgen Larsen el krxrrtiinatol iol Ir3l:
(skr.r:nt). Jrrrge n hal fioje t F3F ligesii l.r'n-

fløj jcg nrin frlrste F3B konkun'e r.rct'cl.r jeg

gc jeg kan

var 1J .rr gamrnel. Og siclen rlerrg.rrrg er
det blevet til r.nangc 2Nl, F3B, F3lr ou F3J

inkl. \'iking R.rcc.
Peter Mikkelsen er koor.linator for

konkullcncer genncnr .irene., inkl. -l x cleltage.lsc vetl V\'1 i F3B. Jeg vil i stvrings-

lobt'start) Petcr hirl iløiet F3f i rle
sitlste m.irrgt' ar, og titlligcrc ogsa en lrel

Jeg hetlcler Jan

gruPPelr tage rlrig trf clet or-t'rorcltrcr-le og

del F3B.

jeg her gernr.

Hansen, og cr r-rredletn .ti
Sorrclelborg \{orlel t-lr.r'c-kl tr[r. Jeg f-lr.r cr
mcst F3B, og dct bliver ogsti til liclt F3j og
F3F en gang ir.ncllern.

ior

F3B (Termik/Distance / Spre.cd, sprilsta rt). De ør'ri ge. rnetllemnrer ai sr.ær'cflt,r'estt.ringscrtr;rperr

r'"crc koorrlinator

1'rr-rskc

og har

cle

lt.rget i r-rtallige

lr3lr konkurre rrct r

F3f

.

( lcm-rik,

el koolclirrakrr for 2 nrt'ter
klassen (Tcrnrik, gnnrrnikrvsstart) Stcor
var i sil ticl blandt initiatilt.rgernt til op.rSteen Hoj

*
VNI F3B i Schrsciz i somlr('r.
og det er Søror I'lelsted der kastcr
og Jesper Jensen c-ler kører spil.
Foto: |an H.rnsen

;n-*f-':"*

t

''Ls

'*,!,-{

/
_-

_Yi{å

st.rrt .ri ? rlcter kl.rsscn lor snarrt 25 .rr si-

Udtagelses lister:

c1cn.

S.i er cler

Erik Dahl Christensen cr koorclinator for
F3K (Telmik, sl1'r.r.s1.11'11 Elik ha1 fløjet
tr I'r ellt r e kortklrrtt'ncr'r' i rtr,rnge ('ll, spr'cielt F3J os F3K h.rr h.rn brr-rr:t sirr ticl pa,

oc \ærct initiatiit.recl til ct utal ai termiktræf og Iignoncle.
Pokall<ampen 2007

Pokalkampren cr en iællcs k.lmpr e111 s11
pokal, hvor alle hjcnrliee s\'æ\,efl).^,ckonkulrencel t.æller nrec1. Pointsamnrent;cliinecn fbrcqår pii den nrtide at man far 10
point ior'on folste placls,9 p. for en ander-r
plads osr'. Dog n-ra en pilot nrax. t;cllc siuc scks bctlste kor-rkr-rrrettccr nted.
Dvs. irt jo flere sr'.revckonkullellcer llalr
dcltager i, jo storre chance hal r-nan ior ;rt

Har du hørt?

jo også tid til at se p.r rangli-

.

stcnre ti1 næste ..trs interr-ration.tle konknrrencel:
F3B, EM og NOM 2008:

skrevct lrvi,rt'l tlet er nran skari r'ærc

J.rn Flanscr-r

1936

Jespcr Jensen

1921

Sr)r'err

Krosh

At Erik Dahl Christcnsen .rrbejdcr
.rt lave cn pikrts.rmlirrg, hvor
clc't handler oln at sætte sig noglc
r-n.r1 r-rrcd sin tra:ninr, og fa dct bc-

nrr.c1

1

btdre til, hlol megct, og hvord.rl
dct skal niis. Merc om clettc fra

859

Scrren Hclstcc-l

1826

\lichacl Munk
I{enlik lrlindt

1000

.

Erik.

At F3K klasscn er p.r \.ci ilem

i

I)anr-nalk.

o

Keld Jcnsen

737

At det i 2008 e r 25 år'siclen at ?-nrctel kl.-rsscn staltede i D;urnr.rlk. Sa

llegna l' Petcrsen

730

firrcl b1'ggesættet

\lce.lis Tikk
Uffe Vlalkrrsscrr

715

F3F,

817

frcrl til en ?-n.rctr:r rnodcl og gor dcn klar til Julri-

-tE1

.

Viking Race 2008:

la'umsstærnc.
At dcr var 3528 r'ncdlenmrer .rf
RC-unionen cler IKKE stillcde op i

2L)96

r-inclc pokalkanpen.
Og clct er netoP lrr-ad ;rrcts vinder Solen
Helsted har gjort, idet han b;icle har cle'1trrget i F3B, lr3J og Ir3F konkr-u'r'cncel i ar os

Kr.ud Hcbsg.rrd
K;rj H. Nielscn

g"r sr'ær'cf11'r'gkonku lr:encc i 2007!

2937

Hvor mange.rf jcl er mcd i 200E, til

Jorgen Larscn

2920

cn naturoplcvelse santttcn

Klaus Untlicscr'

2737

Regnar Petcrscr-r

23t()

rlernred opr.riet 37 point.

l)cel I Iinlichscn

1ti6s

Solen I.ielstecl
Preberr Norhoh-n

1,S5(r

Erik Ar-rdersg-r

1713

Keld Jr.nsen
Mich.rc.l N4unk

1601

Tilli'kke til Sor:cn, sonr i ar ocsa lob rned
DM titlen i F3J.
Så lrrrsk n.pst(' ,)r': Dr'llag i 5d rr(rngr'
sr'ær'cfl1,1'gl6ukltLlclrccr s.ttr tnttligt og
r'ær rned i k.rmpc'n cln-r pokalcr-r. (og konr
ud oe oplev dc forskellise klasser!!)

I

alt h.rl rlcr jo sa r'æret 39 forskelligc
(danske) pilotcr til st.rrt i r-le cl.rnske

sverveflvvckonktrrrenccl i 2007. Hvor
nanse kan vi kor-r-rrre op p.t i 20(lli? Tag
clin r-nodelilrn'ci en ellcr kltrbkanrnrerat

ncd til

e1l F3B, F3T, F3F, F-3K cller:2NI konkurrcnce, jo tlere vi er, jo sjovcre er rlet.

.

cl

.

17ts

.

9l-l

Jesprcl 1.t-'t"t-t

939

Soren Flenriksen
Simon Loell

826
772

o
F3J, YM

mccl
jcrcs sva'r'enlrtle1?
,,\ I tlct cl sp;r:ncl en dc og 1a:rg:igt .r t

2008:

clt.r ge

i Enr-otour'-stær.ncr.

r\t dct aldlig g' fol scnt at.lr'ra11gcrc en F.lB, F3l, F3F, F3K cller 2NI
konknrrcrrcc.
AtJohn l{irsrnussen ogJ.rn l l.rnsr.n
el ved at lavc nye F3B virrger til
Jans nr,c F3B krop. l\4ere orn dctte
scrlcre. (Når'dc har iutrdet ct uavn

til flr.r'ercn!!)
At l-rvis

r-rrar-r

el i ti'it'l orn noget alt-

gricnde konkurrencesr'.u'cf'lvr'ning er rlan mcget vclkon-rn-ren til
at r-inge cller skrive til nndertegnc-

Olc Blonrseth
Iler-rrik Irlinclt
Jrxcen Nedcrland

2,S61

Jcspcr'1st-rr"t''

250+

Solen Helstecl

2{55

soll1 kan l.rnes nf dc surn lrar

Soren Krogl-r
Ben Bcsiakor,
lleg;nar i)ctersen
l)cter Flcischcr

2325

sig

2189

har fået sig et spril?

2747

At clette' r'at r-tok tbl clennc gar-rr:,
og at undertcgr-redc satscl på at

2982
-j-+./

2032

lleelis Tikk

202i

Keld Jcnsen
Arne llmur-r
J.rr Hansen

1

378

L

-1-1/

lleinrich Jorgensor

1230

1911

I)oul Mø1ler
Keld Hansen
Poul Munk

792

Carsten

176

857

777

cl

.

c.

At ll.C-uniorre
er-r

rr

eier'2 stvk F3B sPil,

F3B r-r-rodcl, nrerr enclnu

kolrt
ikkc

skrive ja:r'rrligt i N4F\ onr konkurrenccsr'.tvefl \,r' rri n g.

Folrnand for
Svarvefl vvcstvringsgnrppen
71185723

Jan Hansetr
40812617

/

LouiseJan@l.ransen.mail.d k

Resultat pokalkampen 2007:

\I D\I S\1

Pilot
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Soren

F3B F3J F3I
r. lll
l.i
7 9
l()

Hel:tttl

Jt'rpre1 Ja11.",,

DM

IM

Påske-

F3F

F3F

skrærrt F3F 2M

Kaj H. \ielsen

E

9

()

87

s-+9

\lichacl \lLrrk
l.rn H,rt:cn

,S

l0

ta

Ktl(i J('tt:! ll

-til

Iorgr.rr

\erit'rlrnti

r\tl.rm llogal:ki
I:rik l)ehl Cristenscn
I]etr Btsiakor

ll

,-

lq
25

f.l

2.t

ll
ll

(-

+

l()

7

t7

()6

Iic'gn.rr I'cier.t n
I't'er Hirrritlr'L,n

point
37

10e

Ole Illiur:ttlr
Klrus L rrtrir:r'r

Total

Brande

l

l(l

Iorten l.,rr:r'n

DLC

6

Knucl llel.>srrrl

Soren Krrr-glr

DM

.*
:,,

I;
l2

I,l

ll
i

b
7

l(l
l0

II
l(l
l(l
l(l

tl,ri;',i, ii,;;'1c
-l:,lL::,t: -tc ..i ,il:1t i.:gt;:ij,,
(()s han lr.rr sivet nris lov tjl al lrrrrgc clcnr.)
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Iii I Ir'cit't

neclrr:i lor{r

r{l

i Strr

encle

:itlt. t'r irr

Iohnnr''\strtr;r

()

Soren Norskot'

()

Herrrik Flinrli

s

\lortsr \lunkt'so

llillcclet hcror er:

s

rn rrJ::elinLling 5rr nlin ikkc 5i iit

l)rt'ben \rrrholnr

s

lerts l krffnr.rn

s

l\lcclis Tikk
.,\rte Bnrrrrr
Stecn I lr,j Ji.r-nrtr-;en

7

I-.rik -\ncler5rrl

(l

Ilrrbor Sonnc
Jan ll.rnsen
l)cter \likkt'lst'n
I Ian: Iorgtn \lolltr

\

r,r'

f

Ii F

l-.u

ro-

ar{t r r' \orge i e itcr.rrct, og tlt't

lirrgcn I i15( n (lcr 't,rr nrttl rytgen til.

\l,rr \d'oflo nr(r:\e\t.rrtcr,

nrcn

Ililleclt't ho rrntlt'r' r is1.v .',4 slr ngsilrt, rrriclclt'lbari
t'iter nrodcllor er slLrppct.

7
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5
+
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ir'ls Sorcnsen

Ulfe \larktrsst'n
Ponl Mc;ller

1

Kclcl Hanscn

0

I'oul

\lunk

I

0

Carsten

0

Soren Hcnrikstrt

0

Sirlon Locll

0
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Vi varmer op over tre
numre og følger sagen, til
vi forhåbentligt står på
Rådhuspladsen med pandekager, aftenshow og
hvad dertil hører...

Ved DM 2007 for radiostyrede skalamodeller blev medlemmerne af det danske
landshold i F4C klassen udtaget på bag-

grund af deres placeringer.
Pitts S-2A & Pilot Poul Munsberg

til

Holdet består af:

Yalg af forbillede

Bjame B Pedersen med Hawker Typhoon
Flemming Jensen med Nieuport 24
Poul Miinsberg med Pitts 92ASpecial

I 1981 begyndte jeg de indledende tiltag
til at bygge mit eget full-size kunstfllw-

Mediemmerne af landholdet besluttede
at ville deltage i:
20th. FAI Flying Scale Model Aircraft
World Championship. Stævnet afholdes i
perioden 11.-20. juli 2008 ved Wloclawek
i Polen, som ligger ca. 160 km nordvest
for Warszawa. Medlemmeme af landsholdet vil. i dette og i de to følgende num-

re af Modelflyvenyt, fortælle om deres
modeller.
I dette nummer er har Poul Miinsberg ordet, og fortæller om sin : Pitts S-2A Special, F4C skalamodel.

F4C

skalamodellen

ningsfly. Jeg indhentede informationsmateriale fra Pitts fabrikken i USA vedrørende Pitts S-2A, men det viste sig
imidlertid, at det var en for stor økonomisk mundfuld på daværende tidspunkt, så i stedet købte jeg sammen med
en af mine veru1er en MFI-98 (Malmo
Flyg Industri), som vi anvendte til skolefly, da vi erhvervede vore flyvecertifikater, og den sanune sommer i 1982, som

vi havde fået vores flyvecertifikateq, begyndte vi at træne kunstflyvning med
MFI-9B'en. I 1983 købte en gruppe kunstflyvningspiloter fra Heming området en
brugt Pitts S-2A Special fra England.
Jeg så den første gang på

Holstebro flyve-

plads, hvorjeg tog en del fotos af den, og

jeg var nu fast besluttet på, at jeg også
skulle eje en Pitts S-2A special, dog i
radiostyret modeludgave.
Bemalingen på den Pitts de havde i Her-

ning, var ikke den normale rød/hvide,
som er så typisk; men i stedet hvid/blålgul. Det skyldtes, at flyet havde været en

del af den flyflåde på 5 stk., som det be-

rømte Engelske

kunstflyvningshold
"Rothmanns" anvendte.
"Special" i typebetegnelsen skyldes, at
flyet bler,' modificeret på flere områdeq,
bl.a. er haleplanet blevet ekstra afstivet
med stræbere til forkanterne, for at undgå flutter, krængerorene er forsynet med
servospader, for at lette styrepindskræfteme, og krængerorsforbindelses-stængeme er fremstillet af cirkulære rør i ste-

det for strømlinede profirør, også for at
undgå flutter i disse stænger.
Det eneste der bler'ændret på Pitts'en, efter at den kom til Danmark, var at Rothmanns firmalogoer blev fjemet fra vingeoversiden og begge sider af kroppen, og
at der blev malet danske registreringer i
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\kricl fl 1'1'sn)'t

2,/2()().\

1984.

Hver af vingerne er opbygget omkring to
hovedbjælker af fyrrehæ og med ribber
af balsa og forkanterne er bekiædt med
0,4 mm krydsfiner. Vingerne, bagkroppen, haleplan, finne og rorfladerne er beklædt med Solartexlærred.

Byggeforberedelser.

Oprindeligt blev der anvendt tynd silke-

Før byggeriet af rnodellen kunne begynde, skulle jeg have fremstillet nogle byggetegninger.
Jeg søgte i engelske modelflyblade, hvor
jeg fandt en oversigt fra Model & Allied

væ\/ og dope til beklædning af modellen,
som var lettere end Solartex, da den skulle overholde den daværende F4C maksi-

Publication ltd. over Aeromodeller Scale
Derawings. Jeg købte oversigtstegningerne ogbeskrivelsen af Pitts'en. Tegningene
viste sig at være meget detailleret og dermed perfekte til grundlag for at fremstil-

Modellen var oprindeligt udstyret med

stedet for engelske på siderne af kroppen,

og på undersiden af venstre undervinge,
samt at spinderen blev malet helt hvid.
Flyet eksistere desværre ikke mere, da det
det havarerede under en flyveopvisning i

le

male tomvægtsgrænse på 6 kg.

en OS 4-taktsmotor på 20 ccm, som dengang var den største motor der måtte an-

vendes. Motorkraften var marginal, når

der skulle flyves

kunstflyvningsma-

modelkonstruktionstegningerne, og

nør're, derfor der blev tunet for at trække

som ekstra bonus viste det sig, at tegnin-

lidt mere power ud af motoren. Indsug-

gerne af Pitts'en netop viste en af Rothmanns teamets fly, så nu havde jeg både
de fotografier og 3-planstegninger, som
der krær'es til dokumentationen, når
man vil flyve konkurrence i F4C klassen.

nings- og udstødningskanalerne i topstykket blev gjort mere strømlinede, og
ventilspillerummet blev stiilet i minus,
således at ventileme ikke lukkede helt

Byggeriet

I løbet af vinteren 1983/1984 blev bvggetegningerne fremstillet og modellen i yrskala blev bygget.
Modeilen er i udshakt grad bygget af træ,
de eneste dele af flyets hovedkomponenter, der er af andre materialer, er motorcowlet, som er fremstillet af glasfiberlepoxy og tynd aluminiumsplade,
spinderen er af glasfiber / epoxy, spinderbagplade og -støtteplade er af aluminiums, hjulskærme er af glasfiber/epoxy,
og landingsstellet er af stålrør og allrminiumsplade.

Kroppen er opbygget i en gitterstruktur
af trælister og balsaspanter, rygskjoldet er

opbygget af 0,4 mm krydsfiner og balsaspanter ligesom forkroppen er beklædt
med 0,4 mm krydsfiner.

\ kx-it'l 1 I i'\/c1rvr. 2/

2.O()S

Pitts S-2A close up af cockpit

når motoren var kold, men når man havde fået den i gang ved hjælp af startmotot og havde kørt den varm, lukkede
ventilerne heli på grund af den forskellige varmeudr.idelse af materialerne i motorens dele. Tuningen gav yderligere 400
omdr. pr. min., hvilket var tiltrængt.

Pitts S-2A Cockpit close up

Pitts S-2A Full rviev set skrat bagfra

Modellen er nu ndstvret med en Webra
Boxer 30-2FT to-taktsmotor på 30 ccm
med gløderør. Motoren kan yde 4,4 HK
og vejer kun 1080g ekskl. udstødningssystem.
]eg har udstyret modellen med mekanisk
aktiveret bremser på hovedhjulene/ som
kan kontrolleres fra radioen, fordi jeg

havde læst, at man ved store skalastævner oftest fløj fra asfaltbanet hvor man
havde svært ved at holde modellen stille
i tomgang, hvis man ikke havde gjort et
eller andet for at bremse.
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Modellens data i dag

gjalclt, og

Piits S-2A Spccial

skala 1:4

Vingefar.rg
Pitts S-2A

\\tbra BortT moiorinst.rll.rtitrn

set skr.r fort

1,525 r.n

6,7k9

V;egt

je'g

i vinteren

7985/7986 byggc'de

dcrfol endnu en %-skala Pitts S-2A,

sonr L.rlev f-littigt brugt t-ør VM i Norge..
Dct sti ud til t'rt have hjr-rlpet mcd at have

Motor

en træningsmodel, hvor rnan ikke virr

Propel

bangc fol om clen fik nogle skrammer, d..r
jcg vcd VM 1986 oprråede 2-1. plirds ud ai

Webra Boxer 30-2FT
PoM17"x7" tra:
Tiaekkraft r.. 7700RI,M
7,5k9
Brænclskri
15'11, nitro 15')i, svnt olic

mcthanol
Pl;mbelashring (startr,;cgt) 96,3gldrnr
70')i,

Sen'obestyknirrg 5 stk. Futaba 53001.
Bremsel hojderor, kr.ængeror, side-

ror

ofl motorkonh-ol.

Radioakkr-r

-1.8V

2500mAh NilVlH

17.

i 19ti7 i Nykdpilg i Svellige blei,
nroclelilyver lir.ct sr-rrt. I den statiske Lredøurr.nclse op-rnaede jeg kun 59'2, af de point, som jeg fik året før ved VM i Norgc,
sclv orn modellen var den santrle uclcr.r
Ve.cl ENI

nogle æncl ringer; og bedi.lmmelsesreglcrne var n.endret.

Modellens historie

Moclellen blcv forstegangsfløjet uden nogen form for bemaling, ud or.cr den hvi-

på berralinuc.n, tbr rran vcd jo .rldri*

fcrrt, uden at kølirrgen på motoren var forbeclret, sarnt den høje lufttemperatu4 cler'
herskede, bevilkede at r.notoren bler'

hvacl cler k.rn skc.

or.erophcdet

glundlakcring, for at se lworledes den
opførte sig, inc'len jeg bmgte flere tir.ner'
de

Pitts S-2A \\ic-bra Bo\er nrnk)rinstill.rtiorr set ttr enfra
I)itts S-2A cokpit mec{ pilol

Provetll r'rrinsen [orcgik i sorlnrcrcrr
1984, err uge før dette ;irs darunarksmesterskab. Den floj eksemplarisk og
den fik piimtrlet de or.rige fan'er og mærker, og cla jeg e'n uge senere kom til DMstæ\,net mtittc' jeg sige, at der ikke m.itte
røres t,ecl cle gule striber, da de ikke var
helt tørre.
Senere, da jeg blev

klar over at det næste
flyvc-

sktrla VNI skulle aflroldes pti Kjeller

plads i Norge lidt rrord for Oslo i 1986, og
var udtaget til larrdsholdet, besluttede jeg
at der skulle gores noget ekstraordinært
tbl om mulil;t irt opnti en god placering.
Jeg har.de tidligere tænkt, at det i'ilie
r.ære rart hvis man havde en tr;eningsmodel, der var tuldstændig ens med den
model, der blev brugt til konkurrencerne,
tr'æningsmodellen kunne så tage det hårde slid ved flyvetræningen og den "fine"
kr.une så blive taget frem når det virkelig

j
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Som tidligerc n;cvnt var motorkraftcn
margini'rlt på rnin 20 ccrn 4-tarktsr.notor
selv med tuningen, når der skullc flyvcs
kr,rnstflyvnirrg. Den tuning som vtrr ud-

os rristede en del af siu
h'.r-'kkr.rit, n.l' jeg havde gennemt}ljet c.r.
hah'clelen af rnine mal1Ø\/rer; dct gik især'

lucl over præcisiorren
ningsmanovrer.

i

minc kunstilyr,-

Placerirrgen i konkurrencerr blev dereitcr;

det el egentligt ikke noget art skrive om,
men det blev nr.18 ud af 20.
Den helt store katastrofe indtraf da jeg, efter konkurrencerr var slut, besluttcde rnig
for irt forbedre kølingen af motoren, r,ed
at tildanne og r.nontere en køleledepladc
ornkring bagsiden af cylinderen.
Kølinsen val r.u blevet så god, at jeg ikke
fik oven'arm rnotor ved gemrernfll,r'1i11gen ai rnit program, men pluclselig unde r

flyvningen følte jeg at styringen bler
tr;eg, sa jeg påbegyndte strarks 1ar-rdirrscn
r,'ed str;rks at gå på medvind. Midt i clrcjet ind til finalerr har.de jeg ikke mere kon-

trol or.er flyet, og den gik i lordcn onrircr::
lodret, og med motoren pai ca. % gas.
Jei; sarnlede stlrmpeme i en plastics.r'.

ken mecl inclhold blev lagt pai loftet, da

sækken r-r-red dcn voldsonlt havarerede
F,lC Pitts S-2A, der cngang \.ar den "fi-

jeg konr hjer.n fra EM 1987, og blev rnerc

t-tc".

ellcr minclre glemt.
Nu havde jeg kuu rnin tr'æningsrnodel,

Jcg sortercde

dc var spredt pa ct stort omrade, og sæk-

rnen dcn blev brugt

til

i

sturnpcrne i brugbtire og ik-

kc blugbare dele. Tb måncder scnere

ha\-

I 1990 r'ar derr udstyret r.ncd en Kan'as.rki
28 ccrn 1 cvlirrcl'et k)-t.rktL.r, sorl r'.rr kor-rr.e.rteret fla benzin/t*-ndr'()r tii rne'thancl'l/glodcror os dcnne komlrin.rtion

jeg igen en iin konknrrencemodel, udstvrct rned cn rr1, rigtig god mok)r. Wcbra
Boxcr 30-2FT korer meget stabilt ulrder
alle driftsforhold, sa jeg k.rrr koncentrere
mig frrlclt r-rd om seh'c flytrringen, og cien
genopbyggcde nrodcl har f1øje't to kon-

gav en 3. plads r.crl DN4.

kr-rrrerrcer i 2007.

DIVI

arcne

19ti7og1990.

I årene fri.r i988

til

1997 havclc jeg

ikke

r.rre-

lll NM 2007 placerede

den sig pa

10.

knrrenccplan, da jcg i 1988 staltecie mccj
at L-r,r,ggg er-r 1:1 skt'rlaflyvem.tskine, urir-r
ULTIMATE I 0-200 kunsttlyvemarskinc,
det gik cler'6 nl rnecl, s.lr.nt ydcrligere goclt
et par år rned ;rt r.rclfør'e tcstflyvningsproglamr.rrct. Ultirlatcn r.;rr nu kl.u til at f1i'-

clen cn 2. plads og dermed err plads pa

c'le-t

dct gik clcr

I 2006 blc.r' je.g klal ovcr', .rt clcr skr-rlle afholdes Sk;rla D\I pa KFKs phds, og besluttedc at jer: r.i1lc stolc lrin sanilc F-lC
træningsrloclcl ai, ,s.-rrnt rnontere cn .rnden moto4 for.rt stille oyr i konkr-irrcncen.
Morlellen blev den udstvrct r-net1 cn Su-

fr.r

til DM 2007 opnriede

prladscn ud af 16, og

1'delligerc' nor:le ar I-ued.

skrit i0

cle

get gang i skalar modelflyvrrinucn pa kon-

ve konktrrrorcer med,

Piits-S2.\ sct

landsholdet.
r\r'sergen til at jeg h.rr iløjet med clen s.rmme type F4C nrodel gerulem snart 25 år,
skl4cles at miu /+-sk.rla Pitts S-2A flyi'er'
stabilt og piilidcligt undcr allc tbrhold,
iuldst;endigt sonr sit Fr-rll Size forbillede,
og nu rnå r'i så sc hvordarr det gar til DM,
NM og VM i 2008.
Poul Miinsberg

Pi

tts-S2A I ake oif fotocr.ri

C lau s ]

Full Sizt l'itts S-2Å pa l-{olstebro

lil lkcr

FJ1'r cplacls

per Tiger 25 ccm 1 cylinclret

to-t.rktL'r
/ gl oclernr.
Min plan var: .rt kvalificcre nris til hndsholc-let, s..r del igerr blev mtrlighed for at
metl-r anol

konkulrcrer interr-rationalt, og planen
lykkedes, da modellen opn.rcde cn 2.

-

plads.

Vi pir F4C larrclsholclet talte sar-nmen, or-u
vi skulic cleltagc i EM 2007 i Ukrairre,
rncu del var ikke stcnll'rilrg for det, i'i besluttedc clerfor saurnerr mecl Poprul;er'skalalandsholdet, at r-i ville tage til Gotebolg fol at f11,r'e NM 2007, som blct,afl.roldt sar.r.rmen mcd Skal.rWcst korrkur-

-.8.**e

retlcclt.
I jarruar'2007 gik ieg pa loftet for at l.rente
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Dansk

Modelflyve
Forbund

RC ruriotten cr den d.rnskt, lirndsorgauisation for modelllr'rrring mccl racliostl,rede mocleller Unionen er
tiisluttet Korrgelig D.rnsk Aeroklub os F6ddration Aeron;tutiq Internf,fion.rl. Ar*kontingentet r.r 5il(),- kr tbr
scrriorcr og 300, kr for jrrniorel for bcgge kategoricr cr clcr ct jldrneldelsesgeby'r på 100,- kr. Ved indrnclclclsc skal dcr altid betirles et frrJclt årsktntingent. N,ledlemmcr, sonr indnrelcles i .irets sidste halvcle),

Formand: Allan Feld
Tlf:8613 4140
f ormand@rc-unionen.

RC-unionen

dk

Hclikoptc-rrrroclt lIt r:

Bestyrelse:
Form.nd: Allan fclcl, ÅVC
lf .ti6 3 l1 10, Enail:form.ncl@rc-rmionor.clk

l

1

Na-s ttbrnr

a

nrl : Rc, gn.l r PetL' rsen.

Jørten Holsøc,

D

rr

ncl

c \,f fk.

-\lichael \,1unk, r\r'ia tor
Ilobo t Danielsen, Skanclerborg \'lfk.
SupprJrlnt: I)eter Bt'ch, EFK 82

Å

f:

Reurar Petcrscn, Viurget 20, 7330 tsrancle,
Tl f. -iU52232ll,E-m.ril:rcsnar.peterscn@mt'b.net

formand@rc-unionen. dk

6100 Sønclcrborg,

:
!l

Sr'ær'emorlellcr:

--Urtl,,

u ninss-(J

nionen

å

lan 1 lanscn, N,[icltlvk 2, 6-]00 Sonderlrorg,
tl i. 7+

l8

57 23

[-nrai]: lonise jan@hanscn.m.ril.dk

Fritflyvnings-Unionen

F

7l 13 I 2 (r0

Fi-rr.ril:l)eer Ciitc@stof.rnct.dk

1

Formand: Per Grunnet
Ericavej 42, 2820 Gentofte

\lolril:

2E192329

KF.J@rnanbn'.eu

NIich.rcl N.Niclscn, Tjorring Hoveclgade 17A,
7-100

Heming Tlf. +0+2721+

f.rail:

F22jet@hohrail.conr

Skala
rnc Pcclcrscn,

Brecl ga

de 50, 919i) l).ncl rrr p

Tif. 9E21 0E07, mobil. 3U89

Flai

201 E

l: bjanrebentpeclersor@stof.rnct.clk

Sportsflyveudvalget:

Styringsgrupper:
Kunslflyr nins:
Pcer Hirrrichsen, [)arkgade 27, st.

F

Etail:

Bjir

Eliteudvalget:

Formand: Ælan Feld
Tlf: 86 13 41 40

Jensen, kirkcbjcrgr'ærrge 20,2635 lshøj

-1399 E963

Iet-gnrppen

Kirl Nlortricltsen.,\'i.rior

RC-unionen

Kim
Tlf:

KI--K

Stcen Larscn, Crer e IIC-Center

I

r'il

automatisk iå olerskt rlerrcle beløb refunclcrct i n;tste iirs kontingentoprkr.turing

E1-sr'ær errociclIer;

Peter Bech, Sondcrg.rrclsr.cj 13,
3500 \/ærlosc, Tlf.

\lichac'l

\lurk,

Earfreclsr ej til)A st.

990() frcclcrikshavrr, Tlf: 2972 -1E66

E mail: prir ai@michaelmturk.clk

RC-unionens sekretariat:
Ktrrcn f..rrscn, Rugrlarkor 80,
E520 I t shlp, Tli. 86 22 (r3 19, f.rr

EtaiI:

86 22 6E 67

alklrcn@postl 0.tcle.dk

H jernrncsidc:

rvrvl'.rc-rrnioncn.dk
Cirobank 32G5366
Tlf. tid: N1an(iag-torsdag kl. 15.30-1 2.30
Frcclag/ lord a g /soncl a g cr tcle-f orrcrr I tr kket

ll lE 28 03

l.-rrr.lil:1.,'lerl' ; lr{)nre.inlr,rlri.! r,n'

TIf.44M8876

*-x

Nyt fra RC-Unionen
Komplet KLUBFORTECNELSE
kan ses i MFN. Nr. 3/07
CERTIFIKATER: A-

Linestyrings-Unionen

Formand: Ole Bjergager
Hollænderdybet 1 3.tv

Københaw S
TII:3257 400I

certifi l<at

Søren Møllcr, Bjerringbro

Mfk.

Keld Qr-rottrup, Randers Modelflyr-eklub
Esbjørn Schroll, Mfk. Comet

2300

Medlemsstatistik

I skrir.ende stllnd er iri 3518 medlemmer
inkl. 285 rest.lnter, men på salxme tid i
2007

r'al r.i 3422 men med "kun" med 214

restanter.
Det vii sige, at \.i netto kun er 25 rnedlemmer flere i dag end fbr et år siden.
Medlemskort
Dansk Modelflyve Yeteranklub

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

TlI.:74 65

74 57

Du siclder nu med Modelflyvsnyl nL 2,
og r.i håber, at du har modtaget dit nye
medlemskort. Kontroller venligst om der

Nyt fra sekretariatet
er anført den korrekte

adresse,

og dit

klubtilhør er i orrercnsstemmelse rned de
faktiske kendsgerninger. Har du ikke
modtaget dit medlemskort, ellel er der
fejl i det, så kontakt r.enligst sekretariatet:
manclag-torsdag 15.30-17.30 på tlf. nr. 86
22 63 79 ellel på mailadrcsse: sekretariat@rc-unionen.dk eller'
alklrcu@post1 0.tele.dk
eller på postadresserl: RC-uniorrens Se-

kretariat, Rugrnarken 80, 8520 Lystrup.
Mailadresse

Vi har siden en gang i nor.ember måned
haft store problemer med Sekretariatets
mailadresse: sekretariat@rc-Lu1ionen.dk,
dette problem skr.rl1e mr \.ære rettet.
Hvad der er sket, og hvorfor - får vi nok
aldrig opklalet, men tilsyneladende r.rr'

det TDC der på en eller anden made b1okerede for rc-unionens.dk eiler noget an-

Dette "nedbrud" har medført, at flere
medlemmer som har sendt mail til sekre-

Merr lad os slå helt fast, udmelder man sig
af RC-unionen, r,'il man altid modtage en

det, vi ved det ikke. Men hr.orom alting er,

tariatet ikke har fået noget svar, hvilket vi
beklager meget, men vi har ikke haft nogen indflydelse på de problemer, der har

bekræftelse på sin udmeldelse.

så skulle det nu være klaret, idet n'ebma-

sterhar lavet en"sløjfe" uden om, og rnan
kan stadig bruge den ganrle mailadresse.

Karen og Arild Larsen

l'æret.

Stæv*e- og .stranginren tskalendc

r

Konkurrencer
Arrangement

Ansvarlig

F3F Træning

Regnar Petersen

Mikkel Frank

24. maj 2008

Falcon cup i F3A
3. maj: Hotliner konkurrence i Hjørring
EFK87s E-Meeting 2008
F3F Konkurrence træning
F3F Konkurrence træning

Dato
april 2008

26.

maj 2008
3-4. maj 2008
17.-18. maj 2008
3.--+.

24. lr.aj2008

Micl-rael Bondo

Telefon

e-mail
mikkel.fuank@mail.dk

Andersen 4090 7400

Emil Bentsen

skriv_til_min_m_s_n@hotmail.com

Regnar Petersen
Regnar Petersen

24. og25. maj 2008

OMF-Cup

Joen Pedersen

31. mai 2008

Skala cup DK

Flemming Winter-Jørgensen 46789083 fwj@jyllingesyd.dk

31. maj 2008

31. maj:

31. maj 2008

F3F træning

Regnar Petersen

juni 2008
21. juni 2008
21. og 22 juni 2008

JM-Skrænt ( F3F )
Skala Cup Woodstock
Grenå Cup

Knud Hebsgaard

75246490

Bjame Pedersen

30892018

Frode Jensen

86331299

14.-15.

juli

5-6.
26.

2008

jtmi 2008

9.-10. august 2008
9. og 10 aug.2008
10. augr-rst 2008

21.-24. aug.2008
23. august 2008
13. og 14. september
13.-14. september' 2008
27. september 2008
25.

okbber 2008

22. november 2008
27. december 2008

Hotliner konkurrence i Silkeborg

maj 2008
1.-2. maj 2008
01-04. maj 2008
5.-8.

juni 2008

joen.pedersen@tele2ads1.dk

Allan Jensen

Intcrnational Hotliner konkurrence i Sønderborg Peter Bcch

km.hebsgaard@hotmail.com
b jamebentpedersen@stofanet.dk

4087 7601

F3F træning

Regnar Petersen
9. ar-rgust: International Hotliner konkurrence i Langstrup Tommy Persson 40 31 11 06
NFK Cup
Eggert Neistrup
Det 256r.rde 2M DM og den Nordisk Postkonkurrence 2008
Steen Høj
Nordisk skala mesterskab 2008
Bjarne Pedersen
30892018
F3F Konkurrence træning
Regnar Petersen
Henning Olesen
756801
Jydsk mesterskab F3A
Swinging Denmark F3K 2008
Erik Dahl Christensen 97881332
F3F træning
Regnar Petersen
F3F træning
Regnar Petersen
F3F træning
I{egnar Petersen
F3F træning
Regnar Petersen

Andre Arrangementer
Dato
Arrangement
26. april 2008
kl 10.00 Skala Dommer Seminar
1. -4.

87702600

Kristihimmelfarts stævne
Flyslæbetræf-MFK Falken

Nordisk Jet Meeting
Sbrmodeltræf 20 Ars Jubilæum

synergil40dz@hotmail.com
44 post@smsk-rc.dk

43 4517

biarnebentpedersen@stof anet. dk

moose@c.dk

Ansvarlig

Telefon

Poulsen
Tommy Olsen
Søren Vestermarken
Kurt Hevang

75657777
75882101
40106133

Leif

Bjarne

Christophersen

e-mail

mail@overfly.dk
o@balle-bredsten.dk
sv@danthermfiltration.com
20626478 kurthe.,,ang@hotmail.com
23434051 Bjarnefly@mail.dk
86930028 rd@webspeed.dk

16.-18. maj 2008

Danmaks smukkeste modelfl ;.r.estaevne.

24-25. maj2008

NFK 40 års Jubilaeums Sr,ær.en'eekend
Modelflyveopvisning hos RFK i Slangerup

Robert Danielsen
Claus Tøruresen
Flernming Winther-Jørgensen 46789083

JM F3J - 2008

Arne Bruun

l.Internationale Electric Jet Meeting
Skalatræf/skala cup dk Fyn

Frank Jensen

Ulrik Ltitzen

F3K-dlg stævne

Jens

Warbird 2008
NFK 40 års jubilæums hygge træs
Jettræf Odense Lufthavn

Michael L. Lauridsen
Andreas Larsen
Stig Andersen

22820093
23475469

Torben Møller

6675

Bjarne Sørensen

75336039
98927284
20626478
61363277
67690557
86134140
97936267
23475169
67690557

25. maj 2008

juni 2008
07.-08. juni 2008
7. juni 2008
11. juni 2008
1-1.-15. juni 2008
21.-22. juni 200E
31. maj-1.

28.-29. jur.ri 200E
30.

juni - 4.juli (Uge 27 ) Begyndersommerlejr 2008

Uge 28
T

Sommerlejr 2008
Rc - Somrnerlejr

Too ?Q

Uge 31
25.

juli-3. august

2.-3. august 2008

2008
4.-5. oktober 2008
11.-12. oktober 2008
15 september 2007
6. september

i\iodel

1

i y.

abruun@post11.te1e.dk

65971480

mail@electrlcjets.dk
ul@pc.dk
jh at info dk

Hoffmann

Jet-Camp 2008
JetCamp 2008 Holstebro den

Gunner Thomsen
Kurt Hevang
Bent Hjuler-Sørensen

Hygge-Weekend i Toftlund MFK
AMC Festugeflyr.ning

Kristoffer Sellebierg
Allan Feld

DM-skrænt
Jettræf Odense Lufthar.n

jørgen K. Larsen
Stig Andersen

Jubilæum/Åbent hus i Arrow Toftlund Mfk

Kristoffer Sellebjerg

r'cn)'t 2/200.3

fwj@jyllingesyd.dk

40701950

10996271

5869

gill_gt@ac1n.dk

stiga@privat.dk
tm@lite.dk

bjs@nuserne.dk

gtrnnerthomsen@tiscali.dk
kurthevang@hotmail.com
f16@post.tele.dk

kristoffersellebjerg@hotmail.com
allan.feld (snabela)mail.tele.dk
i.k@larsen.tdcadsl.dk
stiga@privat.dk
kristoffersellebjerg@hotmail.com
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79. og20. april 2008
Dommerkursus og kunstfl yvningspilot-seminar. Seminaret foregår hos
RC-klubben Falcon i Veerst.

vi i gang med 2008, og vi skal i år
lære to nye programmer, faktisk er det
tre programmer, da vi også har valgt at
Så er

I

)

\i

forkorte X-programmet, så det også er
kommet ned på 8 min. Flyvetid, men
her har vi ikke ændret i programmet
kun forkortet det.
Nordic og FAI skal lære helt nye programmer, og vi har derfor igen valgt at
afholde et kunstflyvningssemin.rL
hvor de nye programmer blir.er gennemgået og sport programmet vil blive frisket op til de der evt. har glemt,
hvordan det skal flyryss.
Flere piloter der fungerer som dommere ved vores nationale konkurrencer
har bedt om at få lidt mere viden omkring det at \,ære dommer, nogle har
ikke følt sig ordentligt "klædt" på til
opgaven, så derfor har styringsgruppen i år valgt at afholde dommerkurset/kunstflyvningsseminariet over to
dage.

Lørdag d. 19. april gennemgås de rrye
programmer, og vi orienterer om hvordan de skal udføres og gememopfrisker de garnle programmer. Vi vil igen

gennemgå trimningsskemaet, og vi
kan fortælle hvad de piloter der deltog
i seminariet omkring bedre optimering af ens træningsindsats har lært.
Hvis vejret er ti1 det, kan vi også flp'e
en runde, så vi kan se hvad trimning
kan udrette.
Søndag d. 20. april vil r'ære forbeholdt

piloteme, og de dommere som vil
hjælpe til med at få aft,iklet konkrlrrencerne i 2008, for uderr dommere ingen

Dagenvilblivebrugtpå atgå i dybden
samt forklaring på de faste kriterier
der er for pointuddeling. Vi håber på
godt fly.vevejr, så vi kan komme ud og
træne bedømmelserne i virkeligheden
og efterfølgende gennemgå bedømmelseme og diskutere dem. Når søndagen er ovre, håber vi at vi har fået
"klædt" nogle dommere godt på, så de
er klar til at være dommere i 2008.

Styringsgruppen håber dermed at
kunne finde nogle dommere, som vi1
stå for bedømmelserne af FAI konkurrenceme, da det er dommere til demre
klasse, der har følt sig mest usikre. FAI
klassen r.il fra 2008 blive udsat for end-

nu en overraskelse, som vil kræve lidt
ekstra af dommerne til denne klasse.
For at øge træningsindsatsen i FAI

klassen

og gøre klassen lidt

mere

spændende og også krær'ende, har
styringsgruppen besluttet at fra dette
års 3. konkurrence skal der fly'r'es finaleflyvnilger i FAI klassen. Styringsgruppens foreløbige tanke er, at det er
de 4 bedst placerede, der skal flyve finaleflyvninger. Der flywes 2 runder finaleprogram - F09 - og sammen med

pointene

fra de indledende runder

P09, beregnes det endelige slutresulta-

tet af de 4 bedst placerede. Vinderen
bliver piloten med l-røjest score på de to
dele af konkurrencen. Begge dage vil
vi begyrde kl. 10.00, hvor styringsgluppen vil r'ære r..ært mcd kaffe og
rundstykker. I khrbhr.rse't vil der kunne
købes forplejning til middag.
Tilmelding til seminarierne kal gøres

via mail til:

peer_gitte@stofanet.dk
gerne en r-rge inden.
På styringsgruppens vegne
Peer Hinrichsen

konkurrencer.

26.

april 2008

Der

.

Skaladommerseminar
Sk.rl,rgrtr1.1.tn,rfholder dtttnmt'rqem

ittrr

arbejdc nretl Woodstock Moclclflvr.ekluLr. KlubSe-

i or rigt RC-rrnionens placlshanclbog.

Seminarct cr.rbent for.rllc (ogsa skalapiloter)
som er irltcrosserede i skala, og som gerrro vil

vide merc onr, lrvad en domnro kigger oftcr,
og hvordan en nroclel lredomnres bacle st.rtisk
og i1n'emæssigt. Seh folgelig cr e-r't. nve tlorlmerkanclidater også me.get r elkorrrrre.

Vi fon'enter at bcg,vnde kl. 10.00 og slutte senesi
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1

7.(X).

on regelændrirrgcr. (Popu

.
.
.

Statiskc Lrrovcbcclommelser
Fl)'r'e bcdonrnrelscr (Hvis vejret tillader det)

.

bens placls er beliggcrrcle rnellem Horsens og

Odder

vil være:

OrienterinEi

lærsk.rla-reglcr c.r ændret i l'sentligt)
i s,tnt-

I].IDBYDELSEN

af manøvreme og dens del-elementer,

3.-4. mai 2008

FALCON CUP
llC-klubbcn FAl-CON indbt'dcr til kunstflr'rningsktnkrrrrcnctrr "l-ALCON CUP" på fl1,r'cpl.rclscn i Veerst. Dor vil blir,e flojet i følgencie
klasscr cfter gældcrrde reglcr:
F3A-FAI
F3A-Norclic
F3A-Sport. OBS! Sportgmppcn fl1,r'er 3 runclct
om lorclagen.
lj3A-X (Stornrodcl)
Det t'r muligt at c.rnrpcre på pl.rdscn, i klubhuset er clcr r'.rncl, toilet, m.r'. Ankotrrst cr nulig

fra fredag eftcrniclcl.rg. Der vil blive arrangcret firllcsspisning lorilag aftcn.
Tilmelcling til Mikkcl Frank 75 55 78 70, mikkc.l.gesten@gmail.conr scnest d. 25.

April

Vcd tilmelding oplyscs: Navn, Tticfon nuntrnt'r/email, Klassr'du flyr.er, ltC :rr, KanaJ nr.,

Klub, Om du deltagcr i fa:llesspisning lrrrciag
dltcn. Strrlgcbvrct cr kr.100,- kr.
for Sport dgg krrn kr. 75,- kr.

3.-4. maj 2008

Hotliner -stævne
Hjorring ModelfJ1,r'eklub aflroldcr
F5B/ F5F/HotLiner Open konkurrcnce.
Sted: Hjørring Modelflyr eplads
rvrvrv.hj-model flvve'rklub.dk
Regler: Dcr fl1'r,cs efter gælclenclo darrske reglcr st': l)ansk F5x vcjlcdning. F5B og F5I konkLrrrt'ncen irrdg.ir i DNI-scrien og ucltagclscsk.rmpen fbr landsholtl. HotLincr-Opcn er til
r.iclighed for pilotcr', som ikke flyver F5B/F5F
og inclgår i DM-serierr. Der skal flvves mirrclst
to rtrncler i lrr-e.r kllsse for at koukttrrtrrcen
ta'l lcrl HUSK at nre-tlbrinse ktrntrolmocl ta€ier
til tidtngnin!iss\ sh'nrct!
Camping er rnulig pa pladsen fra frcdag eftermidciag. Der er toilct samt begrærrsedc miengcler rirrdcnde vand til håndvask. l)esuden cr
clcr 220V fra lysnc't til rådighecl. Dcr er el-r.arnrc i kiubhuset hvis man s1'nes clet cr tbr meget friluftsliY at liggc i tclt! Drikkt'vancl skal

sclv meclbringe-s eller kan købes på pladsen.
Stævneplan Banen cr opstillet til fri afbcnvttelse fra fredag kl. 1 (r.00. Fredag aftcn lrenter vi
pizzaer eller lign. til rlem cler onskcr clet.
Fællcs morgenmad lørdag kl. 8.00. Briefing kl.
9.30, og firrste start kl. 10.00. De forst startenclc
Pilotcr har ttiet Lreskr'cl herom indctr briefingcn.
Frokost se-rvcrcs c.r. kl. 12.30 aflrugig af afvik-

Forcleling af tlomrlerc til ircts arrangcmcn-

lingor. Undervejs bcslrrttcs dct, onr reservcdag
skal tlges i anvendclsc. Hvis - r'il der blive ar-

ter'/ stær'ncr.

rangoret aftensnrarl lorclag aften og nrorgen-

Cencrel diskussion omkring bcclommelser/

m.rrl srndag mor-gcn mod eksh'a lretaling.
Dcr vil i ør'rigt r'.rrc srrpplcrcn.lt'salg af mad

regler
TiJnreldingScncst 20. april 2008

Lcif l)orrlsen 75

651

771/]07I1

ti1:

771

nr.ril@or erfh'.dk
Venl i g hilsen, Skirl

astyringsgruppcn
Leif Porrlscn

og drikkcvarer p.i pladsen.

Startgebyret cr kr. 200,- for een klasse og kr.
250,- firr 2 klasscr ()g onrfatter nrorgenmad inklusive kaffe/tlre og frokost lorclag inklusivc 1
ol eller r'.rnd. Tilmelclirg til "Rejseholdets" sckretrriat Pctcr Bcch pi\ telefon-1{-+8 2808.
Yclelligere infornrationcr konttrkt D.rniel Ne'
dcrgaarcl på tclcfon 10c)6 0977.

l

itj, il:UU lil iI:UU

14.-15.

juni

2008

Warbirdtræf i Heming

toåo

-40

års

klub-jubilæum

lVIicltjl'sk Voclclflvvcklrrb afholder det

bird træf p;i Skintlcrho)rrvcj

1.1.

\\hr-

20 r'ecl Heming.

Selv om vejrct rrorrr.rlt er godt i denne periode
blt v vi snydt sidstc .rr, mor clet var jo også nr.
13. I tir har

vi noget goclt flvvevejr til gode. Vi

k.rlt-ler sta-r-nct for

juni 2008
Brande Modelflyveklub indbyder til
Stormodeltræf og 20 års jubilæum
5.-8.

JT,Jt

maj 2008
RFK opvisning
25.

\/i p1gl-g1 igen som vanlig dcn forste rveekencl i
juni, r'i h.rr udvidct st.!\'nct nrt'cl lo clage, r'i s.rtser
p,r it solen skimrer i clc c1.rgc, (hrrsk rcgntoj) konr

llaclioflvr eklrrbbcn inclbvclcr til nrocl..Jtlr r.cop-

0t \.1 | nl((i til

visrring p.r platlsen r e cl spce rlrlar L..rnen i Sl.rngcnrp (Frcdcrikssunclsvoj t'r.r, S)rn*t'nrp).

re flr,.

Oplisningen iort'sar fra kl. Il.(l(l til 1(r.00. Der
tnges cntre tor pubiikurn: \irk:nc 25 kr., born
u.

l2,rr

L5

kr. og bonr u. (i.rr

lritis.

Vi vil tirrsose at r i:c et brcr'it uri:nit af hvad

flr,r'rring med fjcrnstr rcde morlcltl\ tr. Derlil
bt'hovo'r i ogsa lijtlp fr.r .rrrrlrc klrrbl.cr og
nroclelflvvere. \/i h.rlrcr r i i irlle..kab k.rn l,rr t'
cn gocl og fornojclig rlag, baclc tor fublikurr

og.rllc clcJt.reerne.
l)cr nrå flvvcs fra kl. I 0.(X) til I 7.(X) nteLl en
nriclclagsp.ruse fra 12.30 til I 3.(X). Dcr cr briefins af clc clcltagencle piloter kl. 1 2.30.
D.r tlct cr et publikunrsstlvne sk.rl cle ill r errrlt
clcltagt.rt lrar c' {r.lclist r\-ccrtifik.rt og/eller antl rc rclcr'.rnte certi fi k.rttr'.

Tilnreldirrq os anrirc herrr crrclt'lser kan skc til
l'-lcrlnrins \\'inthcr-Jrrrgc.rrsen,tlf.: 2fr 82 90 E3
cller-16 7E c)0 63. frrj(at)jvlIingesl'd.clk

.rt
'l.rlre et:ti'\'n('lor':ture ot 5ntJ
flri hr or hovedvlstcn s()n1 r'.rnlig vil r'ære- cle skr-

l)r'r r,il r-ærc fri flvvrrinr torsclag fretlae og soncllr:, lirrdag satscr vi pa opr isrrjng.
Lorclag aftcn vil dcr vlrc spisn jns og musik lor
alle clcr er nelclt til stær net til cn forclelagtig pris
(r0 kr. for voksne (r ærcli 1 30 kr.) og 20 kr. tirr born
'l2 .rr.
runrlcr

\l,rrr Lrchovcr ikkc siæbc s.rrrcl til Sahar.r, clet vil
til klublren hvis m.rn stotter
kioskcn, clcl r-il vrre ol r arrd og polser og megct
nnrlet, det er io kioskcn clcr sk,rl btrc såclan et
stxvne.
Dcr cr r'.rnd og strom p.r pladscu.
GriIlen vil r'ære tænclt lrrer rftcn e.fterbehor til
fællcs spisning og s.rnr\'ilr i toltct
C,tmping; 50 kr. pr. urhecl prr. closn, til ciækninq af
stronr os toilet. Deadlinc ior tilmeldirrg cl. 1ti nraj.
filnrclcling kan skr. pr. rr.ril Bjarrreflr'@maii.rlk
lSjanre Clrrisbphcrscn
r ære en stor irjæl|.

fl

\lartrird træf, men alle

slags

r' er \,1ECET vc-lkomne.

Træffet: Vi la'ggcr op til or rigtig hyggelig
u'cekend mecl rnasscr af flyvning, socialt samr,ær sant hvggel Vi har ikke sammensat noget
tlecicleret progr.rrr og ingen konkurrencer. Til
geng;elcl kan clu r'.tre sammen med en inagse
pil(,tcr trd nrr og fjern - også med udenlandske piloter. Dcr lil r'ære fri flylning hele weekenden - og dog - vi har progr.rrnsat og annonceret en fllweopvisning lørdag fra 13.00 til
16.00. I defte tidsrum vil vi geme se så mange
flv i luften som overhovedet muligt, således at
publikum kan få et par rigtige fornøielige tiTil gengæld vil Midtjysk Model Flweklub
kvittere med gratis festmiddag lørdag aften!
Du kan deltage med alle slags modelfly, men
er du i besiddelse af et Warbird modelflt ser vi
selvfølgelig geme, at du medbringer dette.
Camping: Der vil være mulighed for at campere ved fl;ruepladsen ållerede fra fredag eftermiddag. Vi vil tage godt imod dig og din familie og anvise dig en plads på campen. Klubbens faciliteter står til rådighed hele n'eekenden med vand, strøm, toilet samt bad. Pris for
campingvogn: i00,00 og telte 50,00 kr.
Fredag aften: Vi tænder grillen og alle der har
Iyst, er velkome til at lave stævnets første improviserede festmiddag. Medbring selv grillnrdd.
Lørdag aften: Lørdag aften vil klubben være

31.

maj 2008 kI.10-17

vært ved den årlige festmiddag. Det eneste du
skal gøre er at tiJmelde dig inden lørdag klok-

Skala Cup DK

km

li.adioflyveklubben RFK Frederikssund
aflrolder i sanrarbejdc med Skalastvringsgruppcn err skalakonkurrence,
Skala Cup DK. på klubbcns flweplads
i Gcrlcr'.

Konkurrcncen er kun en flvvekonkurrence, og clcr konkurreres efter gældcrr-

klul.skalarcgler. Klubskala e-r en en
-\RF- klrssc, lrr or clt'r ogsa er mulighecl
for at cleltagc:rctl en hjcmmebvteet
nrocle), betingelsen er kun den, at dct skal r'ære cn sk.rlamodel. Dc.r krær es clokumcniation for tvps11,
(ct I.illecle) i tilfælcie af dct skulle r,ære cn model, som er ukendt. VæSt og sk.rlaforhold er frit, clog skal
ele-

IiC-uuionens bestcmnrclser for r'ægt overholdes. Kendcr du ikke til reciernr-,

s.r

kont.rkt mig eller

se p.r

rr rvrr'.rc-:kala f-lr:dk

Stær'net.rtholdes som ct cncl.rgs.rrrangenlent, med mulighed for at forl;enge st.tlnt't vclerligere en
dag, til 1. juni, hr is r cjret skulle bestemme det. Undcr konkurrencen vil dcr r'ære ntulighed for at kobe

I 2.00. Klubben vil være leverkrgsdygtig i
vand og gode vine til konkurrencedygtige
priser. Vi vil som :ædvanligt forsøge at skaffe
cn helstegt påttegris, da vi denne aften også
fcjrer vores 40 års klub-jubilæum.
Kioskudsalg: Hele weeketrden vil der rære
kioskudsalg i formaf,isriultlgE ø1. vancl, r'in,
kaffe, chips. slik m.m. Mod forudbestiJling kan
vi levere morgenbrød/smtir, bådq.lørdag og
søndag morgen. Vi opfordrer di$ lil at støtte
vores kiosksalg loyalt, da det er der vi gerne
skulle få dækkei nogle irf vores udgifter indl
Tilmelding: Hvis du allerecle nu er interesseret
i.rt cleltap;e i vores Warbird Træf, r.il vi gerne at
tlu giver os et praj. Du kan tilmelde dig ved at
kontakte: \likael Lauridsen telefon: 9721 0-109
e-mail: ler.@her.interci tvnct.dk
ø1,

r'and, kaff'c samt polsc'r til fornuftige priscr Pris prr clcltagcnde model er s.rt til 75 kr. Skala Cup DK
er en konkurre-nce, som ailroltles udor,er dct åriige DM i skala, og blev første gang aflroldt i 2007 Brønderslev. Det er Skalastvringsgruppen plan at aflrolclc kr Skala Cup DK i 2008, for at øge interessen for
ø1,

skalaflyuring. Der er mulishecl for at c;rmpere på kltrbbens flyveplads i Slarrgerup (ca,'11 km øst for
modelflyveprladsen i Gcrlev) tler er ikke strøm, v.rnd og toilet. Eller på en af følgende campingpladser:
DCU Kulhuse Camping, Krrlhuscvcj 199,3630 Jægersprris, tlf. .+7530186. Vellcmp Vig Camping, Vigvejorr 26, Vellerup,.1050 Skibbv.

Tilmclcling kan foretages til:
Flcmming Winther-Jnrgensen på tIf.46789083,
eller på c-mail frvj@jvllingcsl'cl.dk
Poul Mtinsbcrg på t1f..lfJ181609, cllcr på e-mail poul-munsberg@mail.dk

iill\ I .r..r'.li)i)

Flere indbydelser på næste side ...

7.

juni

2008

kl.10

30.

Skalacup/Skalatræf
l'.r Frrrs Skala

- \4fk.

iuni

-4.

juli

2008

BEGYNDERSOMMERLEJR

placls r ed Allcnrp Gl.

Har-c, sc vonli gst KluLrhåncl bogcn
Dagen vil t'ærc cn konkurrencc (Cup) nrccl rrdgang i kltrbskalareglcrnc.

Østfyns Modelflyveklub aflrolder begvnder-

Dcr vil ikke r,ære st.rtisk bedønrmclst', mc:r
rrdclrrkkcnde flyrlirrr-: ucl fra gl.lclencle rcgle.r.
Skalagmppen vil r.;r're til stcdc med flvr cclom-

sommerlejr i uge 27. Det

nlere.

vores flyveplads. Vi

Dct cr ogsa meningert at sktrlatolk kan deltage
i clagerr uden at flr,r'o, lrvis tlu h.rr bmg for rad
og lcjlcclning r.edr. skalategninr:er,

b;-

ggcsæt,

runderstel, skalapilote.r, doku nrcntation nrr'. er

mulighedor også tilstedc.
Skalastt ringsgruppc.n vil ogsa \'ærc repriL.scrlteret, h.rr clu en nrodcl sonr clrr cvt. ønske'r b*
domt med henblik p.i skirla konknrrcrrcer, rlct
\'.ere sir: statisk elJcr fl1,r'ebectmrnelse, h.rr

c-lrr

rnulighcclcrne ho.
Dirgens program:
K1.10.00 : Briefing, sikkerheclsre'glcr, fh'r'com-

rade sonr .rnr,ises af klubbens formancl.
Kl.1 0.3{l : K()rrkurr('ltcr'rt

{t,trt('r.

KI.13.00 : Frokost.
Kl.1{.00 : Vi fortsættcr konkrtrrencen.

Cup fon,cntes afslultct kl. 17.00
Stæuret genncmfores rranset vcjret, s.i mod op
seh' om der er rnorkc skyer p,r himlen.
Øllr'and samt pølscr vil clu kunne købc på
pladsen til fornuftigc priser l lcnr.cndelse til
Ulrik Liitzcn tlf. nr (r5 97 {{ 80
cller formancl Kirn Broholm tli.62611231
Ulrik Liitzen

er overnatningsrnulighed på
Kongshøj camping ca. 6 km fra

vil i lighed med
tidligcre, prør,e at få en rabatordning for dcltagende piloter der or,ernatter der.
Vi har en dejlig 1.10 x 60 m. stor flyveplads
mecl lækkert klubhus, beliggende flot med
udsigt or,er Storebælt og broen i det fjerne.
Der vil fra morgen til aften r'ære instmktører
iilstecle, - hvis vcjrct er mecl os - r'il der være
gode muligheder for at nå langt i processen.
Er noglc nået så langt, r'il der fredag kunne
aflægges A-certifikat prør'e. Hele ugen i dagtirnerne vil deltagere i bcgyndersommerlejren, hatc fortrinsret på flvvepladsen.
En aften vil r'i afholde grillfest, hvor medbra;;t rnad kan grilles på klubbens store grill.
Helc ugen sælgcs øl o€i vand til klubpriser.
Klubberr skal ikke tjene penge på arrangementet, men have noglc udgifter dækket,
derfor den beskeclne delttrge.rpris af: 250.- kr.
for voksne (ovc.r 18) og I 25.- kr. for juniorer.
Tilmelding til: Torben Møller tlf. 6615 5869
mail: tm@lite.dk eller Peter Andersen tlf.
6531 8-10.1 mail: peterandersen@os.dk .
Yderligere informationer på klubbens hjenmeside: lvn'woemf.dk

2.-3. august 2008

Hyggeweekend
hos Arrow Toftlund Modelflyveklub
Allc cr r elkomrre. Der rna flvves nrt'cl stormodr.licr og jehlodellel og hvad I ellcrs kan finclc
p.r.rt fl1'r'e nre'tl.
Der er rnulighccl tbr canrping på fl1'r'cplaclsen.
N;rtrrcre inforrrationcr komnter n.rr ticlen
nlrnrer sig, nrcn sæt et 5k)rt X i k.rlcnderetr,0g
konr til cn hvggclig n'eckttcl. Hvorfor sa tirllig
en information? lo! Vi onskcr at r'ære i god
tid.
Venlig hilscn
Arron' Tirf thmd Modcl ilvvcklul:

Krishrfftr Sellcbjerq

ffi'linse (640 x 480 pixel vqd video
en lang række forskelligfåptagetil model an4etastea;'AneF på din raderbil,
på din egen hjelm
ree på din model kan du

599ra::'a-ta..')*n a:..ær
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Tegn abonnement på

Modelflyvenyt og få bladet til tiden i
hele resten af 2008
Snyd ikke dig selv for glæden ved at få Modelflyvenyt med posten hveranden måned fra nu af - Tegn abonnement!
Abonnementsprisen for hele resten af 2008 (ialt 4 blade) er 228,00 kr.
Bestil ved at udfylde og indsende nedenstående kupon.

Her kan
1.

cl.ln annonce
VæTC

kontakt
annonce-

Pas på dine blade

Vi har solide samlebind, der hver kan rumme 12 numre af Modelflywenyt altså to årgange. Bladet holdes fast i samlebindet med metalklemmer - der
skal ikke limes, "hulles" eller klippes for at få bladene til at sidde fast, og de
kan let tages ud igen, hvis man skulle få lyst til det.
Samlebindene er lavet i meget kraftigt plastbetrukket karton.
På forsiden og på ryggen er der trykt
"Modelfl)'venyt". De leveres i fem flotte farver - husk at krydse af på bestillingssedlen herunder, hvilke(n) farve(r) du ønsker. Prisen er kr. 75,- pr. stk.
Ekspeditionsgebyr

ekspeditionen
på:
62 24 12 55

hverdage
10-14

Vi har desværre måttet indføre et ekspeditionsgebyr på
alle ordrer under kr. 100,- Ekspeditionsgebyret er kr.
20,- og går tii dækning af portoudgifteme ved udsendelse af bestilte blade og mapper.

Ved ordrer over
100,- opkrær'er

kr.

vi intet

nunrro tilbage i.rrgarrgene 19t16-2()07. De
senestc.rrg.rrgc kan du lrcstille pa kuporrrrcn her, ælclrc.rrr:.rnge kan bt'stillcs pr. telcion cllc-r nr,ril - og vi gir gcrnc et tilbtrcl pi\ bestilling af flerc ganrle numre!
Ring: 622{ 1255 (mt. 10-1.{)
eller m.ril: rrtrr@plakatforlaret.clk

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

Hermed bestiller
)
Abonnement for hele resten of 2008 (iolt 4 blode), kr 228,00

ieg:

r

r blå r

stk. somlebind d
gul

1grøn It

a
f
f
1
f
1
f
1
a
:l
a

kr.75,- i forverne:

rød

f

sølv

Følgende enkeltnumre (sæt kryds) d 60,- kr.

Nnl

I

Beløbet er indbetolt på reg. nr 5702
konto 6990064448 med tydelig
ongivelse of postnummer og husnummer

Nr2

Nn3

Nn4

Nr5

-1.a-11
1996:11
''l a
1997: 1 -t
1998:fanflJ
1999:1:ll-1a1
2000:a11a-ta
2001:lllafa
20O2:1iffaAA
2003: allla::l
2004:1an1nl
2005:f1f1aa
2006:1:1:11a1
2007:aa1a-ta
''l
2008: :l

Novn:
Adresse:

Postnr./by:
Ved køb for under kr l0O,- tillægges et ekspeditionsgebyr på kn 20,' til dækning of portoudgiher
Uden for Donmork iillægges oltid et beløb til dækning of forsendelsen.

Nr6

1

AEROPLANKRYDSFINER
Wisa Craft plywood
Vand- og kogefast birkekrydslrnår
fra 0,4 tll 10,0 mm.

S. IAf. HOBBY

i tykkelser

Pladestorrelse 1270 x 1274 n.lffi.

Butikkens åbningstider:
Man.-Tirs.-Ons.-Tors.

v/Svend Wirenfeldt

Viborgvej 250, Svenstrup

Hurtig levering.

5.00 - 1 8.00
13.00 - 17.00

1

8450 Hammel
Tlf. 40 37 27 73 Fax 86 96 97 31

Herudover kan der også åbnes efter
forudgående telefon isk aftale.

www.swhobby.dk
E-mail: info@swhobby.dk

Altid gode tilbud - se hjemmesiden.

OS-FINER
v/ Ole Lautrup
St. St. Blichersvej 15
8370 Hadsten
Ttf. 8091 4884

Mobil 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,
MWS, Oracover, Robbe, SCX, SlG,

UikingHobby
FrrrrJ

os her: r'iynr.vikinghobby.dk . inf0 g:vikingh0biry.dk

lel. 7020

2466

Fay, 7024 2

Besag varcs butik her. SCr Binggade

1/

46/
.

BA00 Arhus

C

Prøv Heliskolen
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HOLTE MODELHOBBY
Øverødvq 5, 2840 Holte

www.holte-modelhobbv.d k

TELEFON: 45420113

72

25OO

Man.-tors.

Fredag:
Lørdag:

11.00-17.30
11.00-19.00
10.00-14,00

Modtager 6 kanaler
Til standard Krystal. God
rækkevidde Vægt: 159r.

Pris kr. 110,-

ry dr

ESKY 8 gr. Servo
God kvalitet, lav pris

Pris kr.55,-

SE VORES LIPO SHOP
WWW.FLIGHTPOWER.DK

Komplet Program til
Fordelagtige Priser
NYE TX pakker på lager

T.REX 600
T.REX 5OO
T-REX 450 SE
T-REX Nitro
Til gode priser
og alt tilbehør
Priseksempel:

LipoGombo
T-rex 600 CF inkl
Flightpower 5000
mah/ 63
Pris kr.5.300,-

Smarte kvalitets solbriller
Alle Modeller

fra

RC Model Glasses

Sebastiano Silvestri, Curtis Youngblood, Nigel Brown,
Har allerede opdaget RC Modelglasses.

FLWEKLAR INDOOR
Kyosho Gessna Minium
Kun 22 gram. vingfang
420mm med lipo, servo og 2,4
Ghz 4kanals anlæg samt
lader.

MANIAC Rotorblade nu i Holte!

Flyver ud af æsken.

Pris kr..............895,-
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HIBoBo SCEADU EVo s0 ccprll ARF
IN(LUSIV OS5O-HYPER HEAD

H00412-930 HlR0B0 tAMA SA-3158.

a
til403-937 HrR080 BEII Ztz, FÆRD|GMAIET

FOD ETLEB HVID MED MEKANIK

GLASFISER SKALA MODEL TIL SCEADU

KR.2995,00

KR. 3395,00

KR.4290,00

GYRO

Futabal

l(rrl
,7.r

i.ir

895,00

1450.00

t,v1,.1,lL5J'r1

(rYo'l ,iPtstS2ll

NY SERV(]

2850,00
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t Ps_1r 5,1 DIGITAL t\4tCHt)
DS821 J SlK DIGITAL STAND

..

HS-55 [1]CR0 .
... .
HS 65HB I'4ICI]O KARBONIT GEAR
HS.65I\,IG MICRO METAT GEAR
TH-9XP STANDARD MlCRO

SAti'(12U4 Sl,0ilT ilU0nrnr

SAll-c205 SPoRI 6Ernrrr
SAil ii220 SPoliT il80mi]
SAil 5221 :D 6J0rfrrr
SAii-{i222 FAli SP08T 710nrrI
SAil-i122:t3D 7lilrnr.
SAii l):100 SP0BI 55()mm.
SAII 032U 3D/SP0HT 550nrn

rlc
1!il
2itil

ii
iri)
00

7il:lll

Fulaba:

fl9;.tlil
72:; 0il

FPR6O14FS

t32li ir0

FPR3l9DPS

1000

1lt,

SAll-03J0 3D 440nrnr.. .
SAU-0:l4l 3D/SP0RT 440nrirl
SAr U35C 30 iB5nrnr

s^ii 03.ri

0rr
565 00
565 00
165 00
565 00
325.00
325 00
425.00
3/5.00
..125.00
2ti5 00
225 00
2t,i 00
l2:' Cll
62'1

SAB'iJ:l3C 3D 600nrm.
SAtl-U331 3D/SP0RT 60Onrnl
SAB (l:i35 3D 620rnrn

MOOTAGEB

FPfi146PCM..
FPRl 9PCM.
FpF606FS

ROTOB ELAOE

rl900

250 iru

:iD/SP0UT 3,35rrr'rl

550.00

|

r, lrl", l.rill

:aa:-:
il:ir,;

"-, i

. ::l,i:

K0K6002SPoRT600mm...........

HALE ROTOB BLADE

K0K6003
K0K6004
K0K6005
K0K7101
X0K7102
K0K7103

3D EXTREIUE 600mm. ..
FAI EXTREIME 600mm....
SP0RT CLASS.600mm ..
3D CIASS.71omm....... .
FAI

C14SS.i1omm.........

3D EXTREME 71omm.....

K0K7l04 FAI EXTREME 71omm....

r6i3-20

3D 70omm
-36J8-22 3D 700mrn
BB
BB I 1698 24 30 700nn
BBT369B-40 SP0RT 700mm
88T3698 7620 SPoRT 760flrr
BBT3698-8020 SPoRT 790.5D,i,

BBTI6!8.512C Si0rntn

iE20 580 rt "
BBI.J638 60?0 f'uuil'rl
BtsT301B

BBT[,lANu0J b0iilrn]
BBT3698-22 3D 700nr
':'t.
BB'Jo l3-2J JC

/r

I

BBr3ii98-40SP0RT70tinrn
B8T:1698-7620 SP0BT 760nrm
B8T3698'8020 SPonT /90.5mrf

BBT.1698-5520 !5tlnrl
BBT36q8-5820 580nrnr

i:,,1.

Se priserne og alle nyhederne på vores hjemmeside: www,rotordisc-rc-helicopter.dk
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KR.1t1400,00
BBT3698-6020 600mm............................. 375.00
BBTMAN603603mrn . .. .. ...................495.00

ROTORDISC'EN
:r'L,rl r^,'.r ii::

FÆRoIGMALEI SrlALA MoDEL trlED MEKAilll(

SAB-0380 3D 305mm......
SAB-0390 3D 320mm ...:...... .
K0K6001 30 CLASSIC 600mm......

63']

07r (lil

50

x004&-981 1il8080 45366 0AUPH|i{E 2,

SAB e0 [r5 32 !r5-105-106-11omm.......144,00
HETIKOPTEB BYGGESÆT
HrR0B0 scEA0u EV0 50 ccPM............. .2375.00
HlR0B0 SCTADU 50 ARF+0S50H........... 3395.00

HrR080FREYA90.....

................4595,00

HlR0B0 FREYA 90 + 0S91-SZH .......... .. 6125.00
HIROBtJ LEPTON EX EL K0MPIET..,,.,...... 5995,00
.. . . ......................... .7575.00
xL stnATUS
xL FiiilY BASrc 60-70.......... ................... 3995.00
xL FURY FXPEBT 90.... ......... .................4995 00
yi ri0.ii0 PR0 ALU,cARE0N EP .......... 1695 !0
],3EX -1!L]S ABF M, MOTOR & REG.,.. . 1525 tL
;.R:X 15t)SE V2 M. MOTOR &REG.,,.. 282; Oi]
308,r 00
T nEX 50rJ0F M.M0R0T & flEG.......
282a C{j
T-REX 500GF M. [40T0R & REG.. ..
3.12r
T-REX 600 EP l\4. M0T0R &
T-REX 600N PRO GLASFIB CAN0PY :ji75 tr0
2
lrli iiil
T'REX 600N SP0RT

3D.

....

REG

.
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=
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SANTVA
High Teck /

F.shs. *ANWå \tG €

Price

kun tt98,G* kr

27 ldft;z

'^æ!

lmportør:
lG Gommunication

Folehaven l2
Valby

Se dem hos din forhandler, eller på trww.iccom.dklsanwa

Katana 530E
lirr,rlig ilot og lcllllr.rr
dc .ll) rrr,rde l lr'.r S.$.rr r.
Sp.L:rtdr. I )i

crl

l5

crrr

I .r'ngcle

\'.rqt

I

e,r. Ll{){) g

Borstelsse motorer

sM-2700I-i

S\-l.tl)6-.11. .ilq. r()l)s sr.rrirli rr.rk ..............

li0,

S\'l t(lS'll.

50q. ()10s.r.rrirk rr.r'k............... 100.
SN-l il0-9, 6()s. 660g'r.rri.k rr.r'|i................. 120,

,\rros irrtl llil()-06. rn,rdcller op ril J, r kg......)00,
,\rr,ru inri t().1()-10. rurrtlr'llcr oP ril t.{) kc...... j50,
lcig.rrr IJ{)1.. llq. rriJr.i0nrrl. irrrtrrrncr........260.
l:tig.ro ).i01.. (r()g. rrl0r.i0rnnr, inrrnrner....... 180,

l..irlcr t,p

ril

r

irilt 8I

batterier
2 celler -J celler
S\ i(r0rn;\h. l5(.
ti5.I10.,
SN t,ttt)rr,\h. li(l
120., 160.S\-l()l)0lr;\ir. l5(.
li0,210,S\-lS0{)nr;\lr..l5(
2J0.- 310,S.r.'. l500nr.\lr, 15(
-ii0.5\' r000rnÅh. I j(.
610,,
l:.rrtiiqrrrorrtcr tilr rrred I Ivpcriorr b.rl.urccrsrik.

SN-l-il'o

cnr. r.rgr

cr. .i5{) qrrnr.
Sk.rl Itnlgq borstcles
lll()11)l
I) r

.il

f.l er.

gr.tttt

ir.

YAK5t*

\'l,rnrqc.rrrrlrc srr)rr(l\(r r'r pr lrgcr.

t'1

l:1.'rrr,'dcl irr Irt rcrn.
Irliqlrr. s1r,rnd. I J{) crrr.

Batteri ladere

Vtgr c.r. Il()0 qr.lnt.

Il.rrrr.rr:r

\_:
,w

iV{otorsrct......... 1.000,-

ll(.{', I ril (, lil)rr. \i(.d. \i\{tl. ind-

lrr qget 6s i..rlrnccr.

I

JV og J.i0\'. I)ris .........995,-

'i I iPo ccllr

oq.i.5 ,\rrrpcre.

direrrt lctlnirrgcr
Incclfirlq. r.

'f

ilbutl....-............. l('0.

SIlT-i5OOA
SLrptt l.rrltr

Focke Wulf 190
i I )rprrrrr. Sp.rnrl

25OO

lil l0

l.il)(,,rg rl. f)csrc.rrrtlr. tr.rueri

r) l'cr: Lrclcelii'kr p.r lrele J10 \\'rrrt.

\luliqhctl lirr rrnrrucnlirrblinq nrcil

Ir.rl.urrr,r

S\lj l0 vir,lrr.rp,rr1.

Pri<

q

Dualskr'2812R'IR
Bor.t.lo. nrotor nrctl IN[)
BY(;(;F-'l l,rr trcgu.rlror.
\.]r1rl(( \'.Lqt

l5 g[nr.

Itor ttt,,.iellcr rrp ril t.r.

li0
Blue Bird servocr, tilbud ved 4 stk.

.ll).i(.l . .1,:s. ().1 li./orr.
.i{)Si}l}. 6g.

().1

1s....................... 120,-

l.l

Ks/,r1, {).10s. 1x1cjc............... 120,,
l.:61)l)(;. 1{}s. l.i K,r/cnr. (l.i l'. r1iqir.r1........200.-

lii{)\1(;. lig..l,() Nci.nr. (}.li'. rrrcr.rlse.rr..... 1.i0,()ll lll\, .11q. 6..r Ks/cnr. 0.1.)'. Jr1cjcr............ ll0,-

6.il\l(i,.i.lq.

5.0 hq/rnr, 0,)0 s, rnct.rlqcrr.... 170,3.101)\l(;. i()s, ().li K{j/rrn. 0.1 I tliqirrl...... J90,'.
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gr.rru.

Pris.............................100
Børstelose regulatorer
l)rr.rlskr (,r\. lll:(i. vcjcr krrn (r gr.rnr.............. 190,,
SN-il)i\. l0r\nrp. Ill:(1. I I qr.rrrr..................... l(r5,-

SN-l5r\. l5r\nrp, Ill:(.. l0 qL.rnr.........tilbud lj0.Sr--.10'\, .i0A rnp, Ilt:t ., J i srrrn .,...... tilbud 200,-

S\-50.\. 50r\nrp. ()pro. .i5 qrrnr........ tilbud 210.-

F,*

t1
j
ryyillt
i

ige

æ.)

'{"

-oryrW
,6..
(3)

\y

,@

AAN6O6,rf€ftvift

519!F'Jlail&dn

SWæsnro

ffiA\rlil

,,fr1bagw

Modeller

Børsteløse motorer

Flere modeller pa lager

Nye super modtagere.

lRx4.5:4k,4.79, 1000m kr. 145.00
lRx8.9:8k,99, 1200m. kr. 165.00
Krystaller kanal

!

lll

--o,4i
1a.
\l

PolyFly servoer.
3,79, SN/cm, 0.12 sek:
4,49. 8N/cm, 0,12 sek:
69, 10N/cm, 0,10 sek:

',

J

FW

190

nrm
L.=640 mnr
V-160-200 g
SV=740

P-51D

Spitfire

nrm
L-630 mm
V=160-200 g
SV=710

SV=725 orm
L=670 mnl
V=170-210 0

Tre forskellige indoor/outdoor modeller fremstillet i
EPP, vinger med profil. Meget stærke da de kan
anvendes til
kr. 285,00

combat. kr,36æ0

Il
Mange forskellige træmodeller, se hjemmesiden
Feks. Trainer 40. SV=1550:
kr. 550,00
Piper Cup J-3 61, SV=2070
kr. 950.00

-

kr

2208/X: 369, Model 200-5009:
22121X: 479, Model 300-8009:
2814/X:
3520/X:
4120/X:
41 30/X:

125.00
kr. 145.00

kr.
kr.
kr.
kr.

'å
i

Med alle

funktioner: kr. 80.00

FlyCamOne V2

kr. 275,00

90.00

15/20C: kr 122,00
909. 15/20C: kr. 170,00

1000/2S:639,
'1000/35:

1300/25: 789,20/30C:
'1300/35: 1149,20/30C:
1700/35: 1369. 20/30C:
2200/35: 1759, 16i20C:

,*J
"l

kr. 155.00
kr. 225.00
Vægt 37 g
Video 640x480 @25 fps
Foto: 1280x1024 (1,3 MP)
Anvender SD-Kort (Medfølger ikke)

kr.255.00
kr.320,00

www.planemania.dk

kr. 600.00

Pris:

Tlf: 8750 9170

t/7

Spændeviddei 1520mm
Læ*gdel 1560 mm
Flyvevægt: 2000 g
Aabefal€t Motor: 2T 0,55
Anbefslet Rådloånlæg:
4 kånåler, 5 servoer

AT-6 TEXAN - 60

afrrer

,rl
Fun .Iet-

\

.Twister
lillni Hype - Weston UK

rL

*3qr

Spændevidde: 1270 mm
Længde: 1270 mm
Flyvevægt: 1900 9
Anbefalet Moton 2T 0.45
Anbefalet Radioanlæ9:
4 kånaler, 5 servoer

TA-2sz.f}'
..{*
'*J

æ
æ

{B
E=3

Spændevidde: 1830 mm
Vingearel: 50,1 dm2
Længde: 1310 mm
Flyvevægt: 3800 g
Anbefalet Motor: 4T 0,91
Anbefalet Radioanlæg:
5 kanaler, 7 servoer

Spændevidde: 707 mm
Anbefalet motor:
Elektrisk Ducted Fan,
Cobalt 480 eller lign
Anbefalet Radioanl€eg:
3 kanaler. 3 servoer WEST

'

Super Frontier - 4O
Spændevidde: 1630 mm
Vingeareal: 45,4 dmz
Flyvevægt: 2600 9
Længde: 1200 mm
Anbefalet motor:
2T 0.46 eller 4T 0.52
Anbefalet radioanlæ9:
4 kanaler, 4 servo'er

70.00

Programmeringskort.

kr 125.00
kr 160 00

600/25:369.15/20C: kr

i

Methanol motorer, 2-takt og 4{akt. F.eks.:
8,5 ccm 2-takt:
kr. 605,00
12,8 ccm 4{akt:
kr. 1.330.A0

kr

PolyFly batterier, kan lades med
2C i Mega Power laderne.

IT:F

sq"P

kr. 60.00

10A, peak: 144, BEC 1,54
3,19, programmerbar: kr. 180,00
15A, peak:20A. BEC,2A,
79, programmerbar: kr. 195,00
25A, peak: 32A. BEC, 24,
89, programmerbar: kr 260.00

240.00
320.00
420.00
500.00

kr 125.00

154: BEC 1.5A,139:
20A: BEC 24, 189:
30A: BEC 34, 219:
404: BEC 34, 219:
454: 399, 2-7 celler: kr.275,00
504: 399, 2-7 cellet

67,00

Waypoint regulatorer.

kr. 165,00

29, Model 300-1 0009
1009, Model 1,0-1,9k9:
2009, Model 1,5-2,8k9:
3099, Model 2,0-3,5k9:
4009, Model 3,0-6,0k9:
7

kr

35,00

kr. 67,00

409,60N/cm.0,16 sek BB:

PolyFly regulatorer:

/rl

G
{Å)

PolyFly motorer:

2217 lX:

61-80. kr.

r,rGh.

/\

a

Hawk€r Huntgr
.

l/yr^tcs

c)

Rftaba 6H( - zdoæqÆm

v.

Nyhed
Rotorblade fra KOK Composite

æ
^l-æ
fla A 1\']Fll
tJtA.t
t EIf

il"?!5åjfl'";,i3i?"T'"

lH;:::1,?3'3å

f.

Anbefalet motor: 2T 0.46 eller 4T 0.52
Anbefalet radioanlæg:4 kanalet 5 servo'er

LC

kr
kr
Aero
kr
Aero - YS, Saito kr
Aero Heli
kr

05o/o Aero
10o/o Aero
150/o

20olo
30o/o

151,50
170,00

192,50
238,75
289,75

n#,

sw--'

Models. Holmensvej 20C. DK-3600 Frederikssund . Telefoni 4738 3981 . Email: info@lcmodels.dk
Åbningstider: Tirsdag 16.00-19.00 . Fredag 16.00-19.00 . Lørdag 10.00-12.00 (enkelte lørdage kan der veere lukket, RING)
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GODT BEGYNDER TILBUD
med god Power og 2500 mAh

=';*-'.:
Plloti\l\ \toDn

,

æ

"ao

lippo batteri.

Vælg mellem Phoenix Piper
Cup EP eller Trainer EP
r bestykket med:
XYH Børsteløs outrunner C3542

EP Phoenix Trainer EP
gr
model God el begynder model
m.m. Spændevidde - 1050 m.m.
litting
gr.
Vægt - ca. 520 gr.
ff:::::lifl.bes.Frit vats kun.............. .,..,,,... Kr. 795.-

Phoenix Piper Cup
Super floi og let el
Spændevidde - 826
Vægt - ca. 550

40 Amp regulator

Mini servoer 1B

Desire Litium Batteri 35 2500 mAh 25C

, Diverse stik, propel og

Se alle containerens modeller på vuww.hlihobby.dk

Phoenix Magic 3D EP

Phoenix Sukhoi SU 31 120
Spændevidde
1820 m.m.
Væot - 4500 or.

-

Kr.......,..................

1

-

1020 m.m.
Spændevidde
Væot 530 or.

-

.895'

xr. .............-............ 595.-

Phoenix Cap 232 180
Spændevidde - 2070 m.m.
Væot - 5600 or.
ri16u0................. Kr. 1.995.-

*kq

Phoenix Sea Bee

or.

-

1

Væot-15000r.

1.250'

xr. ...........................

"Fe"

h

60
o}
m.m./q-., CY
'
or,
-

Phoenix Topstar
1540

-

Elektronisk røgssystem
monteres som en servo

;::::'Ti':::l:- 590,
Phoenix Rainbow EP
Spændevidde - 1600 m.m.

-

Kr................-...........

695'

695'

Yak 54 tl{l
1440 m.m.
Spændevidde
Væot 2600 or.

-

-

Kr..............-............

Phoenix Yak EP
Spændevidde - 1070 m.m
Væot - 680
Kr. .............-............

Spændevidde
Væot 2650

Phoenix Ekstra EP
Spændevidde
1070 m.m.
Væot - 680 or.

--g

895'

Saito Benzin motor
med elektronisk
tænding
Specifikationer:
- cc 36,0
- hk 3,5
- omdr. 1.700 - 9.000
- vægt 1 250 gr.

Kr,.,,....,.,,.,,.,,.,..1.295.-

og skifter navn ultimo april 2008
\|i
_f"[fie"f
rym'fl m8$'0trWilfi{/0JfiHbbby.dk så du kan se vores nye butik og de månge ftyttetitbud
Efter mange gode år i Klarup skifter Leif 0 Mortensen Hobby navn og adresse til:
I
I

Telefon: 98 31 94

22.

HOBBYns
Fax:98 31 79 80

.

www.hlihobby.dk

Alle priser er tacl.25y'c moms. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer. valutakurser, afgifter og andre forhold der kan indvirke på prisdannelsen.

ÅgNtt{csrtoER:

TTRSDAG

- FREDAG KL. 13.00 -

17

.go . LØRDAG KL. 10.00-'13.00 . MANDAG LUKKET

Nørremarksvej 61 o DK-9270 Klarup . Telefon 98 31 94

I lttclcl {'lf,r,envi ?/"( ) rS

22.

Fax 98 31 79 80

r www.hlihobby.dk
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RC-Unionen
Rugmarken 80

PAKKET MAGASINPOST

8520 Lystrup

DANMARK

PP

Blad nr. 46083

I
,

:q.:rji'.,.-

Karo Air 3-1095
3

kanals
et

ko m pl

sæt m

Karo
kr 1 .1 95,-

ed

2

fj e r nstyri ngsa nl æg

l\ir

2-845 Dragonfly

sæt m

e

kanals

komp

I

et

kr.795,d

fj e r nstyri ngsa

n I æg

e?

Stor

motorproEram ffra 5H
SH-21 Compettron t

Til bil, båd, fly m.m.

-v,\
brl

Karo Air
Karo A r 3 kanals fjernstyringsanlæg Komplet sæt -

KaroArstandardservo

KaroArnnn

servo

5H-32fs

kr.
kr.
kr.

r

5H-21

fly

RC Siyro

f

ra Ghiant

IPS
Trl plastic

RC Car

Trl polycarbonat

Pris

pr dåse (til alt og i alle

farver)

kr.

58,-

Hobby Træ
2 kanais

FY'*'-r

25, Godt beqynder iræbyggesæt, 3-4 kana

SH-32 Marine til bad

SDC-45A8,5peed Conirol,45A, m.B 6-10 ce er
A 1e speed coniro med 1 A BEC

Blue Phoen x, 2 m.svæver, godt begynder træbyggesæt,
L ndy

bil

Kvalitets servoer fra Blue Bird, Taiwan

TI

RC Colours

5H-12 Slide Carb. t I

8l\15-306 Micro Servo, str.22 x 10 x 23, speed 4.BV 0,11 sec/60 , 69
Bl\,1S-371 Micro Servo, str.24 x 1 1 x 24, speed 4.BV -A,12 sec/60 , Bg
Blvl5-380 Mrcro Servo, str 29.5 x 13 x 26, speed 4.BV - 0,13 sed60 , 139
BIV1S-3BO|VIG \4 cro Servo, str29.5 x 13 x26, speed 4.BV - 0,15 sec/60 , 159, BB
Btvi5-620 Hrgh Torque, str40 5 x 2a x 41,speed 4 BV-0,15 sec/60, 459, BB
BIVlS-6201\lG H gh TorqLre, str 40.5 x 20 x 41,speed 4 BV - 0, 1 5 sec/60, 51 g, BB
BIV1S-621 H:gn Speed, str40 5 x 2A x41,speed 4BV 0,13 sed60, 41g,BB
BivlS-705 H qhTorcue, slt. 42 x 21 5 x 22, speed 4.BV 0,1 8 sec/60 ,28 g, BB
BMS-706 H gh Speed, srt.42 x21 5 x22, speed 4 BV 0,13 sec/60 ,26 g, BB
5DC-05A8, Speed Coniro, 54, m B, 4-B ce er
SDC-10A8, Speed Control, 10A, m B.4-B celler

598,88,168,-

Komplet malespraysortiment fra Ghiant
Kontp ei ma espraysortiment

rb

s

kr.
kr.

South Herts Models

398,598,-

Absolut den bedste gløciestr'ømsregulator tii permanent qlødestrøm

kr.

398,-

Æe*r,

Walkera

R1C

Helicopter

Komplet helikopter ncl. flernstyrng, lader, batteri, tnterface kabel og computer
simulator proqrarn til mange helikopter og fly modellel
n

r 2.495,_

Great Vigor
1/8 Buggibil
Model: Rex-x, tonkvalitet, med T6 alu chassi, kugleleler, aludæmper', ståltandh;u , krængningsstab lrsator, high performance pipe, aluhlulophæng

kr. 2.585,eller incl. SH-21 Motor med slidekaburator og bagududstødning:
kr.

Auto & Surf A/S
Jollen2.6893Hemmet

TIf. 75 28 04 55 . Fax 75 28 05 OO
www.autoogsurf.dk . mail@autoogsurf.dk

3.685,-

