32. årgang . Juni 2008 . Løssalgspris 59,7 5 kr.
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Ved eventuel udmeldelse
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SYÆVEFLYVNING

Stort og småt

.

Hvordan finder man den rigtige motor
og det rigtige batteri

.

Næste gang skal jeg være med
Palle Rasmussen var til DLG-Stær'ne i Brande
DlG-Tiæningsdag på Lindtorp Flyveplads
Ruben var med og har sendt et stemningsbillede

Henning Caspersen har oversat en artikel fra norsk

TEST AF MODEILER, BYGGESÆT MV.

SKATAFLWNING

.

.

Multicharger LN-6015 EQU
Poul Møller har haft fingrene i laderen

...

.

BYGNING AF MODELLER

.
.

Funbelixen-enengangsmodel
Michael Munk har bygget og testet
En ARF-pilot får selbyggerlyster

18

.

.

AngelS Evo 50E fra SebArt
Peer Hinrichsen beskrive en god, velflyvende og
populær model

.
BYGGETIPS

.

54

KLUBLIY, UNIONER, FORBUND

.

.

Ny miniserie i Modelflyvenyt 30
Steen Larsen lægger ud med en fiks lille dims
Pimp din Twinstar
35
Voss
hal
forvandlet
en
skumflyver
og
har
Jesper

Mit yndlingsværktøj

ARF

Jesper Torbensen har samlet, testet og fløjet
Tie raske gutter til skala VM
Det er blevet Bjarne Pedersens tur til at fortæller om
forberedelserne til VM i Polen

14

MIN MODEL

.

Test af Cessna 182 Skylane

...

Lau Brix har bygget en Wasp

.

t2

-

o

.

mange gode tips og sjove ideer til andre...

Logokonkuffence - Modelflyvning.dk
Lav nyt logo til den nye fælles union og vind 5.000 kr.
HAK-Dagen
To vinkler på den samme - saerlige dag
Nybegynder med take off på mere end 6n måde
Jens Grønborg var på skrivekursus
- og fortæller her om sine erfaringer som

27

nybeglmder

Filskov

En forårsdag i
Svend Erik Jensen var med og fortæller ...

31

Påskeskrænt 2008

40

Jørgen Larsen har sendt et referat og fine

Jysk Modelflyvemøde i Risskov i marts
Arild var med og har sendt en beretning
Nyt fra RC-unionen og sekretariatet
Indbydelser
Stævnekalender

billeder
58
62
63-67
65

FRITFLYVNING

.
.
.
.

Da den skandinaviske A2 klasse blev intemational 42
Erik Knudsen har set tilbage og trækker spændende streger
i fritflyvningens historie
Nyt fra Dansk Modelflyve Veteranklub
42
Nyt fra Fritflyvningsunionen
50
og Ukrainsk FlA-Model i verdensklasse

PARAD-ICE

En weekendtur i
Fin dansk indsats ved norsk fritflyvningskonkurrence

52

skriver Ole Vestergaard

LINESTYRING

.
.

Nyt fra Cl-Unionen

27

ARF-Tiderne er også nået til Linestyring
Dan Hune beskriver et stykke toplunet konkurrenceværktøj, der ikke skal forveksles med en hyggeflyver

34
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PERSONALIER

.

Mindeord. Aksel Nielsen er død

30

GODT NYT FRA

G ert P a.r:s CJ( -is
i^n.1,'

P-i:

__4-:4._

40

t,c*

785,-
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1La:f,,,r.

l,1o1c'1C-15 2T
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b.tt .l.. tæt
Qu:k
1-3
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ri Cnarq:r 2 :cerdqrfqe

l?oeler.i-8\nrh.. ... ..... .i
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L-39 Albakos ARF

:

1295,-/1695

. .1495,-

Land på det hedste tilbud
Det kan være svært at bevare overblikke:
når man kikker efter gode tilbud i fagblac.
og på nettet.
- så husk at de allervarmeste nyheder og
de allerbedste tilbud finder du ved at lanc.

i Ringsted.
Vi har "landingsbane" til den firhjulede
lige uden for butikken og mere end 12.00varenumre, så læg flyverbrillerne

e

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

hobby-9s,ilL[s"L,,Søgade 26 . Ringsted .Telefon 57 67 30 9:

www.hobby-centret.dr
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725,-

SK

2.lakt motorer. Kvallitet

SK:3.r33.

SK::T:3.
SK'::Å3C

695,-
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lavpris.
59s,795,1.095,-

.
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.1.295,-
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AirThunder Lithium.
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855,1.495,.1.695,-
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1.495,-
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Enrich PowertE-Power,
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995,-

Junckers JU-52 ABF

.

'62C-n

..

12,50
22.00
20,00
35,00
40.00
4s.00
350,400,-

.
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:.4'.1:a:-l':,-S3.

otter ARF .l
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Twin

1.695,-
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Super Dimona ARF
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6V i200r'a SC.
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Fokker DR.1 ABF
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G-- '
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.20,-

PRIS kr.1495,.

3 r e.ttf strce'.

37.44,-
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rle r{Corl'ca'-\æls:rc\oJ:]3aaillaC:r'lec'01.'-cecc^l.c'e.ee.
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RC Simulator

150,-

Alr . -,\ /:\
2V 20!,lf ah.
..

r'. /:: l''l'

Real Flight

425,-

?o(

...

Tilbud

350,.

G',r::'c:;:rr':: r3a-cc:,cr=.eC::.s<: g:';.c,.e.2i'c.s<el:r:'!,r:cl:Cs:r.:la
.:::r!:l : rll :^ .:' : '.':. r-:l': ,:',.e T:f :'lr:1 \ : -:: -::li:
Expantion packs 1 -4 for G3-G3,5 og G4

kr

Add On s 1 -5 kun for c3-G3,5. . . .

kr.295,-

g:

295,-

Prisfald pa Super Tigre motorer!
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\.y

FC-:lÅFi!P

Sræ'1.'

:'ir'r-

.615,-

o
åilSTaR:34:F.'i2lnr: kr. 895,'!..,i'e: 1 S. fei fge, 45 n,clc kr. 1.500,r . i.-:..-a.st:-::.,t-:1,: -_ :...::
-': : C1. u . :. l .:.r-..r 'LY. S.:.
^.
Trcr: -r ocii,rnrl'clrs:kk: n. 'rd:. f:r-i:l::jlnl
tt'3'ar:l:fi.,li,-: snr': ai .' -'
kr 3.500,-

FJERNSWRINGS-ANLÆG
- Sporg Avionic lil rads. hvis du tænker pa nyt {jernstyringsanlæg
Du vil hos os altid fa et godt tilbud og vi forer de kendte mærker
FUIABA - MULTIPLEX - GRAUPNER. H|TEC og SANWA

Agenturer:

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

If\VIONICI

ISMS-HOBBY.DKI
""rl -1,/ril.)li

Nørreled

14

,

Abningstider:
.

3fc;it ..

..

Ja

krsr:9.......

i:eca: .
:,

1C'1E

lC-16

r-j r ."r J .r:

Morkøv . Tlf. 86 94 60 88 . Fax BO 94 60 98
www.sms-hobby.dk Vi forhandter også el-fly

4440

www.avionic,dk
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Easy Star, spv.

å

5

1

t7tr

37 cm

Komplet med anlæg og lacier

Fia 1 595.

mrlriFI{j?
\- \ llanrun .J'J

Se

iere

-,-J---;

J-..

Hu

",-.-.--.

lilfly-slæb.

925.-

Kompiet mecl anlæg og lader

.

5-----

3

&,.
-E_

EasyGiider PFO. spv. 180

'

:;Æ

,

j,

cn.

---'-

4/'--

>

595

Ny forbeoret uogave tri borstelos motor.

nyheder og info pa www.e1-f1y.dk

89:
650, Ac'ol,4a-sier. scv. 109 cn
Fra 3600.- Et godt sted at starte en kunst.i3D flyvnirq

Twir'rstar. spv. 142 cm

/

(

Z-t.,tLt,ce,PE0

HNylim

Mentor. spv. 163 cm. Ogsa

Fra 2695.-

Komplet med aniæg og laoer

V

".-p-{.b E
ø

485,-

lr,4iniMag, scv. 101 cm

B izzarci. spv. 138 cm.

Rirg

I

@I-æ
Il

Mini Switt
Swilt
Swilt li Arrbrush, spv. 80
AXi 2208,26 SILVER * JES 12

Flash. 3D modet, spv. '100 cm

Mode +i-notor+regl.

I

575,

Cha!!anger Pil1s. spv. B5

1Y3.

l,4ode + rnotor + r'egl.

Fulo EPP model med kul{iber lorsiærkning

-

cr

695-

cm

cn.

Blade

2r-5.-

Blacje dancer, spv. 93

AXi 2208,34

225.-

Unique. spv. 94 cm

l,4ooel + motor(109) = regl.
550.Vingerne fas i forskel rge farvekombinalioner.

AXi 2208,34 GOLD

l,4iri Swlfl. Airbrush. spv. 54

R':

nlE
Unique

dancer

495.-

Eco.

crn

6A(69)

p'opel n.m

Flot dobbe tdækker model.

ParkMaster. spv.98

Parkfiyer' der ikke kræver' megei piaos

Forberedt tiL borstelos rnotor.

cm

GOLD. JES

12

TILBUD

Eco.

,1:'-

6-:

TILBUD 35.

'

JES 12

Eco.

6;.

3 iorskellige farvekombinationer.

1BOW + 180W

X-PEAK23O BALAC,DC. 65

Li/4123

795.

Korer bade ka l2V oq 220V, Med balancer.

E

n

HvprnroN

EOS 0610i nel. 6S

!l'4123. max.10A

1165,

lnd kun 1 2V, kan ikke af ade. Med balancer.

1

4123 (Li-Fe) nu i 1 100 / 2300

mAh ira 102-

Se alle de nye typer pa www.el-fly.dk

104

1750

lnd kun 1 2V. kan ikke af ade. Med balancer.

Schulze Next generation f.eks 6.30-5 19æ
lnd kun 12V. kan aflade. Med balancer.

t ['aL.io iftg frt t yi.fmznL

Iæ>

35- 1500vx 304 11Bg 23x33x100 345.35-2100cx 3BA 154q 26x34x113 390,35 - 2500cx 45A 799 28x34x1 1 1 425.35-4250cx 77A 2939 23x44x149 680,'
45-4250cx 77A 37Bg 30x44x149 890.55-4250cx 77A 4739 38x44x149 1115,-

EOS 0610i duo. 2 x 65 Li'4123.

Hjørringvej 145D, DK-9900 Frederikshavn tlf. 98 43 4872

t

'

Dx-7 (2,4 GHz)

MX-12 Computersender los m.
MX-12 Computersender

akku

sæt

795.1285,-

MX-16s Computersender, los m,Synth 1725,Specttum DX 2.4GHz

aniæg

2.4GHz Los modul lil din

fta1445,-

sender fra

Bg5,-

Telefontid:

Forretn ingen

Mandag 12.30-18.30

Mandag
Tirsdag
Onsdag

Tirsdag 12.30-17.30
Onsdag 12.30-17.30
Torsdag 12.30-15 00 kun ordre
Begrænset teknisk vejledning

:

15.00-18.30
15.00-17.30
15.00-'17.30

Torsdag - Fredag lukket
Lørdag efter aftale

Markant prisfald på
Kokam - spar op til 30%
ti/zn
15C / 30C

Sukhoi 29S 140, kunstfl./3D spv. 194 cm
Kantana 5120, kunstfl.r3D spv. 186 cm

Exlra 260, kunstll./3D spv. 122 cm NYHED 2008 1295,Model + borsteløs motor + børsteløs

f1

regulator

1895,-

Antal - kapacitet - max slrøm - vægl - stønelse
25-620SHD
9 x 34 x 66

mm

9A 39g

35-2000SHD30.0A

zAC

95,-

mm 130,19 x 34 x 66 mm 195,19 x 43 x 82 mm 230,1689 27 x 43 x 82 mm 350,-

25-910SHD 13.5A 559
35-910SHD 13.54 799
35- 1250SHD 18.74 1149

13 x 34 x 66

I 40C

Antal - kapacitet - max slrøm - vægt - størrelse

I
cm
cm

Kanlana S 30E, v2 kunslll./3D spv. 125

1450,-

Kanlana S 50E, kunstfl./3D spv. 146

1750,-

Elektro-shock, funi3D model spv. 78 cm

595,-

Model + børsteløs molor + borstelos regulalor

995,-

30c / 60c
Antal - kapacitet - max slrom - vægt - slørrelse

Addiction, 3D model spv. 1 00 cm

Sukhoi 29S 30E, kunstfl./3D spv. 130 cm

Model + børsteløs molor + børstelos regulator

Sukhoi 29S 50E, kunstll./3D spv. 154 cm

25-350HD 7A 24g 7 x 34 x 58 mm 95,23 . 740SHD 14.6A 49g 12 x 34 x 66 mm 125,35-740SHD 14.64 70g 17 x 34 x 66 mm 180.25-3200SHD 644 1929 18 x 43 x 135 mm 370,35-3200SHD 644 2689 27 x 43 x 135 mm 550,-

950,1495,-

God intro model til 3D flyvning - let model.

/

25- 450SHD 134 359 10 x 29 x 56 mm 125,25- 1500SHD 454 999 15 x 34 x 104 mm 210,35-1500SHD 45A 1459 21 x 34 x 104 mm 300,35-1800SHD 54A 1659 24 x 34 x 104 mm 350,35-2100SHD 63A 1909 27 x 34 x 104 mm 400,33-2400SHD 724 2109 30 x 43 x 104 mm 475,35-3600SHD 108A 3249 26 x 43 x 135 mm 695,35-4000SHD 1204 3729 27 x 43 x 149 mm 795,45-4000SH0 1204 4829 36 x 43 x 149 mm 1050,55-4000SH0 1204 5929 45 x 43 x 149 mm 1325,35-5000SHD 1504 4429 35 x 43 x 149 mm 975,45-5000SHD 150A 5669 47 x 43 x 149 mm 1295,53-5000SHD 150A 7149 59x43x149mm 1625,-

35C
Antal - kapacitet - max strøm - vægt - stønelse
35-3600SHD 1264 3449 26 x 43 x 149

mm

r
Angel S EVO 50E, kunstllyver spv. 158

cm

iantastik model lil at lave llotte manøvre med.

1825,-

"1.

Brug Li-Po som modtager balleri / batterier:

d
Katana MD, kunstflyver/3D model spv. 117 cm

1195,-

Model + borsteløs molor + borstelos regulalor

1

Meget let og vridningsslabil model.

840,-

$r* å,r
\t', ' /

Spændingsregl.

PowerB, Sensor

795,-

,
EgfD
\

Digi-Switch

PowerB.Gemini PowerBoxEvolution

Spændingsregulator Linear 5.6V ud, 8.59 (1 bait.) 275,Digi-Switch Linear 5.5V ud, 159 (1 batl.)
til F3Fi/skala op til 5 kg og 3D op til 3 kg

425,-

batt.)

PowerBox Sensor Linear 5.9V ud 359 (2
til 3D modeller op til 5 kg (skala op til ca. 8 kg)
PowerBox Gemini Lin. 5.9V og 5.3V til

725,-

1595,-

Katana Mini, kunstllyveri3D model spv. 102 cm

PowerBox Evolution Lin. 5.9V ud, 100 +
til stormodeller og F3A-X (udtag til 16 servoer)

Model + børsteløs motor + børsleløs regulator

Støne PowerBox syslemer se www.el-fly.dk

gyro
159

GFK-modeller, se priser og data på www.el-fly.dk

950,-

--l
ur ru lu . h obb g-ur o rI cl . d

k

Vi holder ferielukket
fra d. 2716tia d.717 begge dage inkl.

Arising Star 40 trainsr.
beklædt fryveklar efier ganske få limninger
Spv. 160cm ..........,....................kun kr. 795.-

Boomerang trainer med OS46LA
motor.,.............,.............,.....,..kun kr. 1250.-

Twister PANTEFIA 5(,
Twisters nye brændstolhelikopter, en
god begynder heli som udmærker sig
ved gode 3D egenskaber.
Rotor dia. 1423mm.
Mekanik inkl. muffler..........kun 2'l 55,Kompl€t u/sender & modt..kun 5995,-

Edge 540 T 40-50 ccm benzin ARTF

Maraton 20-24ccm benzin ARTF

Spv 200 cm, L='l81cm, 2T 40-50-ccm benzin

Spv 180 cm, L=165cm, 2T 108 - 120,4T
120 - 140, Benzin 20-26 ccm.....kun kr. 2335,-

vægt ca. 7k9.,,.........................,.kun

kr. 2890,-

Boomerang trainer m/ OS46LA
og Hitec Optic 6 radio.....kun kr 2720.-

æ
Trainer 60, stort begynderfly
Med meget godmodige ffyveegenskaber
Spv 190cm, L=1450, vægt ca. 33509.

Twister 3D STORM CP

TANGENT ASW 29 Skala svæver velegnet som introduktion til flyslæb

Afløæren for den populære Twislet 3D

Gode termiUskrænt egenskaber, modellen er velegnet til spilstarl eller f ysbb
Spv.2900 cm, L=l18cm, vægt'1850 g, ktop GRP, vinge skun/Abæhi rn/cartnn forstærkning
profil RG-Strak mod. RC funktion: HøileJside-ror, kræng og flaps............................kun 3035 kr.

lncl. 35 1800mAh, servoer, gyro, lader,balanær.
Rotor dia. 720mm, 5009 (uden bat. & rodtage|
Uden sender & m0dt......................kun

2T 61-91, kan benyttes som trækfly op til 3 rf
Svævemode||er......,...................kun kr 960.-

kr. 1995,-

F

Sæctrum DSM 7 & AR 6000.........kun kr 3995,-

Gilos - 202 (140) ARTF

Tiger 60, velflyvende lawingot

Ny Phoenix fly simulator, rFd

Spv. '170 cm, L=147cm, 2T 61-91,4T

rnodeller realistisk grafik såmt mange
muligheder tor ændring af fly sehp.

91-120, modellen er med iaps...kun kr. 995,-

Spv. 180 cm, L=182cm, 2T 108-160, 4T
120 - 140, Benzin 26-40 ccm.......kun kr. 1700,-

nye

....................kun kr. 995

Twlster SKYLIFT
Verdens førsts taodem rotor helikopter, den
dobbelte rotor giver den en ubolig god stabilitet.
lnkl. Lipo.lader

rcd

Lader, balåncer, bat,

eksfa rotorbladE, USB kabel og model for FMS
................,.....kun kr 1795,-

Mentor afløseren for ilagister
Spv 163 cm, vægt

2 kg. modellen er med

trækkrog og kan bække Cularis.
Multiplex Mentor.........................kun
Multiplex Motorsæt (lilentor)....kun

kr 970,-

kr

1

375,-

KYOSHO VRC
Utrolig god on

q

bil simulator ny'ratstyrir€

ofi-road lræning

Vi har Danmarks største udvalg i
begynderog færdig-modeller Mindst
150 fonkellige modeller på lager,

Twlster Coast Guard & Hawk.

E-ftlAX VANDTÆT setup

Helikopbren alle kan flyve. lnkl. Lipo.lader ncd
Lader, balancar, bat, ekstra otorblade,
USB kabelog modelbr FMS............kun kr 995,-

Den ultimative VANDTÆTTE el-monstsr truck.
Kan kører i vand, muddor, sne mv, kun fanlasien
sætter grænsen...............,..............kun
Se video wwwtraxras.com

kr 3475,-

TOJEIRO,

Flot lille F3Aelfly
Spv, ø 1100 m, vægt 1250 g..,.kun kr. 1185
(EnErG 35-14, ECS 40 A, 35 2500 mAh)

Forbehold for bjl og prisændringer

llobby tuorld
V/ Helle & Jimmy Friis. Haderslewej93. 6000 Kolding. T11.75722295,1ax75722297
e-mail: hobby-world@mail.dk - Telefon mandag - torsdag 1 3.00 - 17.30, fredag 13.00 - 15.00.
Butikken er åben: Mandag - fredag kl, 13.00 - 17.30. Besøg uden for nævnte tider efter aftale.

8

N'lodel f I yvcl'r),"t

3

/2 00

E

fntsff.r"uft

anbefaldet
tilbehør

# 21 4228

MENTOR

.,. ELAPOR træner og
trækfly - starter ved
et tryk på en knap!

Zacki Elapor # 59 2727

Det perfekte all-roundfly
r'ænere i .4O-størrelsen (6,5 cc - forbrændingsmotor) er stadig verdens mest
:cpulære modelfly type. MENTOR passer fint ind i denne klasse - men med et
^ioderne børsteløst elmotorsystem. Der er ingen startproblemer og den er altid
ydsvag og renligl
. Det anbefalede powersæt# 332641 leverer den nødvendige trækkraft for at
kunne lave sikre jordstarter, overbevisende stigeevne og masser af kraftoverskud
til at lave aerobatics
To-delt vinge med bjælkesamling af kulfiber, let adskillelig for transport
Aftagelig motorkåbe med snaplås for simpel skifte af batteri
Kan overfladebehandles med standard spraymaling efter forbehandling
med MULTlPrimer # 602700
Præfabrikerede ELAPOR dele
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Lager havest
New Heading er en grossistvirksomhed der importerer de
B,

mærker du ser til venstre. Det er alle mærker der har

NEJAN

Ællircralt*

gjort sig positivt bemærket indenfor hver deres felt. Vi
tilstræber at lagerføre alle varer i vores sortiment, og vi

-lincePrccision-

Ieverer huftigt og konkurrencedygtigt gennem vores
voksende netværk 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

\SF-47
.'-t;y
APCI

$milt0,fic,

Du kan se om den vare du søger er på lager hos os og se

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

WATIZ{}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

Alle forhandlerhenvendelser imødeses med stor glæde og
behandles hurtigt.

N€-\

/

t-{sn-PING'

www, newheading.com

ilæste gang ska|eg være rned!
Palle Rasmussen deltog i DlG-stævne i Brande 17. | | .2007

Det begyrder faktisk på sommerlejren i
Odense 2007. En af dagene var der 6n der
stod og kastede en lille svæver ved at holde den i den ene vingetip. Jeg vidste godt
det fandtes men havde ikke set det "live"
før. Efter at ha' snakket med Keld som
han hed, vidste jeg bare at sådan 6n måtte jeg have.

På Forum havde jeg set der skulle afhol-

uformeldt stævne så der måtte jeg
op og se hvad det egentlig gik ud på det
der DlG-halløj.
Præcis k1.10 var jeg på Brande modelflyveplads, vejret var overskyet og det så ud
til at kunne begynde at regne hvert øjedes et

blik det skulle være, men det holdt dog
tørvejr hele dagen. Der var næsten ingen

vind.

Der var allerede flere på pladsen der var i
gang med atpakke ud og i altvar der seks

piloter der blev flyveklar, en havde meldt
afbud og Regnar havde ikke fået sin model klar, så han blev overordnet tidtager.
Hvis der skulle være nogle der ikke aner
hvordan en DLG'er ser ud kan jeg fortælle at det er et svævefly på 150 cm vinge-

fang med meget tyndt vingeprofil, et
mærkeligt haleror og så vejer det omkring 250-350 gram, Man får det i luften
ved at ta' fat i den ene vingetip, hvor der
er en lille pind, så snurrer man en omgang og slipper modellen på det rigtige
tidspunkt, hvorefter den farer til himmels
som skudt ud af en kanon.

i to
grupper, tre personer der skal flyve og tre
der skal tage tid på hver flyvning, de har
så et forudbestemt tidsrum til at udføre X
antal flyvninger.

Deltageme var nu blevet delt op

Erik Dahl styrede med hård hånd hvilke
discipLiner der skulle fl1wes og bagefter
byttede man, så de tre tidiagere kunne
flyve og sådan skiftedes man. Enkelte
flyvninger var det dog alle seks piloter
der fløj på en gang og så var det Regnar
der styrede tiden. Jeg kan hilse og sige at
det bare lyder godt når seks DLG'ere bliver sendt ti-l himmels på en gang.
På trods af det dårlige vejr lykkedes det

for nogle at finde lidt løft og så vidi jeg
husker var den længste fllwetid på godt

Alle deltagerne i Brande fra venstre Søren, Ruben, Erik, Jonas, Ole, Jens og Regnar

Tekst og fotos:
Palle Rasmussen

2.30 min. og det er ikke så ringe fra et
håndkast. Det hele foregik i en afslappet
atmosfære og alle hjalp hinanden hvis og
når der lige var et lille problem.
Sørens Fireworks 3

Der er mange forskellige discipliner at
r'ælge imellem, for det gælder nemlig ikke KUN om at blive deroppe så længe
som muligt. Her er et par eksempler på
de konkurrencer der blev fløjet i Brande.
Sidste og næstsidste flyvning

Her har man 10 minutter til at flyve i og
man må starte og lande så mange gange
man har lyst, det gælder om at flyve så
længe (så mange sek.) som muligt, dog
max 4 min. men det er den sidste og den
næstsidste flyu.r.i.g der tæller. Ia tænk lige lidt over den, man har f.eks. haft to-tre
rimelig gode flyvningea skal man stoppe

de{, eller kan man lave en der er bedre,
hvis ikke den sidste flry.ri.g er bedre, er
det jo den der tæller alligevel.
Tre bedste ud af seks

Også her er der 10 min. arbejdstid, man
må starte max. seks gange og det er de tre

bedste flf,ninger der tæller, højeste tilladte flyvetid pr. flyvning er 3 min.
Poker

Igen 10 min. arbejdstid. Inden man kaster

første gang skal man annoncere en tid
som man vil flyve, eks. 50 sek. Man må så
kaste alle de gange man vil, men får ikke
point før man har opnået den flyvetid
man har annonceret, når man har fløjet
de (her) 50 sek. skal man sige en ny tid,
opnå den før man må sige en ny osv.
Den sidste jeg vil nævne her (for der er
mange flere) hedder.
Death Match

Her starter alle samtidig, første mand på

jorden er ude. Så lander de andre, alle
starter igen og den første der lander; er
ude og sådan fortsætter man til sidste
mand.

Nlrxlelfl yvenyt 3/2008

Selv om det var en hygge-komsanunen
flyvningblev der gået til stålet (carbon'en
eller hvad det nu hedder i de kredse) alle
ville have så meget højde som muLigt og
så skal derjo knald på i kastet. Det er hård
kost for en lille svæver og der var da også
et par gange hvor vingen blev revet af i
kastet og en enkelt knækket bagkrop så
jeg også, men så er det godt med en middagspause hvor der kan limes.
Da dagen var onune var det tid til lidt
hygge i klubhuset hvor der blev regnet
point og snakket om fremtiden for DLG

og hvilke tiltag der skulle gøres for at bli-

ve bedre. Der blev aftalt tre samlinger i
2008. En omkring april og to i sommerhalvåret maj /juni og august/september.
En vældig hyggelig dag, i godt selskab og
med masser af flpming, så kan man da
næsten ikke forlange mere.
]o, for næste gang vil jeg sgu være med!!
Palle Rasmussen OMF
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Introduktion
Ideen

til at designe en 3D skummodel

som var så let at bygge, at den kunne bruges som "engangsmodel" opstod for et

par år siden blandt en lille gruppe af 3D
interesserede i Aviators modelfly'vere. Indendørs Shock Flyers og Knuffelen fra
Manuel, som i høj grad er billige og lette

atbygge, har i et par indendørssæsoner

givet os mulighed for at øve

hoover,

højkantflyvning, rullende cirkler osv. i lav
højde, uden skrækken for konsekvenserF

princip ønskede vi
udvikle for en lidt større type fly.
Efter et års tid med spredte tanker omkring en sådan modelkom jeg frem til fø|ne ved en sb,'r'efejl. Det

at

gende nøgleegenskaber.
Kravspecifikation:

.
.

3D Alwning (hoover,

torquerul,

højkut't|

FunFly konkurrencer (ruI, loops,
hurtige starter og landinger)

.
.
.

Billig i anskaffelse
Letatgenopbygge
Billig at genopbygge

Et velplaceret tyngdepunkt er

i

denne
sammenhæng ikke Xindepå vingery som
de fleste er vokset op med. For at få en
model som er god til hoover, skal trTngde-

Koncept

punktet ligge så langt tilbage, at model-

Nedenstående er et udpluk af de overvejelseq, som jeg gjorde mig inden jeg gik i

Ien lige præcis ikke er ustabil ved ligeud
flW.i.g. Det er som regel ca. midt på

8ang.
3D flywning
Der er flere elementer, som kræves for at
opnå en god 3D model. Store rorflade4,
lav vægt og motor-setup med stort statisk
træk er hovedelementeme, men ting som

vingen.

fuldsymmetrisk profil, ingen v- form i
vingen, og stor vingekorde hører også 3D
verdenen til. Det store statiske træk kan
opnås ved at benytte en bredbladet propel med stor diameter og lille stigning.
Dette begrænser godt nok modellens
maksimale hastighed, men en 3D model
er helier ikke lavet fil at flyve hurtigt.
En lang hale og et velplaceret f.gdepunkt er også noget af det som kendetegner 3D modeller.

Fly

for Fun-konkurrencer

FunFlyer har meget til fælles med en 3D
model. Forholdsvis store ror som gør den
manøvredygtig, en iav vægt og stor motorkraft er vigtige for FunFlyer. FunFlyer
skal desuden kunne fly've relativt hurtigt,
og her er det en ulempe med alt for store
ror. Modellen kan blive lidt for livlig på
rorene ved høj hastighed. Løsningen kan
være exponentialstyting. En anden ulempe er, at store ror har en tendens til at gå i
"flutter" ved høj hastighed, dvs., at rorene begyinder at blafre meget voldsomt,
hvilket kan resuitere i havari. En lang hale er heller ikke noget man normalt ønsker på Fr.rnFlyea da det giver en større

En Funbelix i en af de
manøvrer den er designet til
Fotograf: Christina Raunsgaard

fvnbeli

fnuTe y,

Stort billede side 14
Funbelixen i en mere normal flyvestilling
Fotograf: Christina Raunsgaard

loopradius, og en af Funllyets vigtigste
oPgaver er at vende hurtigt.

det sig senere, at det var smartere at placere servoerne der, hvor de skulle bruges,

idet der så kunne anvendes korte træksBillig ianskaffelse

tænger.

Den tr-rngeste udgiftspost er sædvanligr-is det elektroniske udstyr. Børsteløse el-

Billig at genopbygge

motor-setup er som bekendt faldet betydeligt i pris de sidste par år, men på store
modeller er det stadig betydeligt dyrere
at flyve med elektrisk fremdrift end med
brændstof. Derfor var mit ønske at holde
flyet i så lille en størrelse, at udstyret var
til at betale. Navnlig kan det betale sig at
holde sig nede på 3 LiPo celler i serie, da
der kan fås regulatorer med BEC indbygget, så det undgås at have et ekstra batteri til modtagerforsyning. Ud fra min erfa-

For at opnå en billig model måtte alt designes således, at alle dele kunne CNC
skæres i flamingo. Beklædning er dyrt, så
det blev sparet væk. Skal der fremstilles
cowl, cockpit, hjulkåber osv. løber det også hurtigt op. Derfor skulie modellen
være så "ciean" som muligt, og hovedformålet var ikke at lave en køn model, men
en velflyvende model.

ring med tidligere el-modeller kom jeg

For ikke at "genopfinde den dybe talierken" valgte jeg at tage udgangspunkt i
hovedmål på en eksisterende model fra
hylden. Med ca. mål for vingekorde, vingespænd, kropslængde, areal af haleplan,

frem til, at en effekt på ca. 500W ville være
passende, hvis jeg kunne holde modellen
under 1kg.
Let at genopbygge

Når Modellen rammer jorden for hårdt,
er det rart at have mulighed for at få den
repareret eller skiftet i en fart. Derfor var
min første ide, at det hele skulle skæres i

skum, som blot skulle limes sammen,
endvidere at alt elektrisk udstyr skulle
samles i en trækasse, som var solid nok

til

at overleve ethvert styrt og derefter blot
flyttes over i en ny model. Desværre viste

\iodcl
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Udvikling

og vingeplacering var det blot at gå i
gang med at tegne de profilel som skulle
overføres til CNC maskinen og derefter
skæres i skum. Desværre viste det sig at
være en anelse besværligt at få tegnet
skæreprofilerne, så de kunne tolkes af
computeren og omsættes til bevægelse af
skæresnoren. Dels skal tungen være lige i
munden, når punkteme som maskinen
skal skære efter defineres, idet to sam-

menhørende profiler nødvendigvis skal
have et ens antal punkter, da programmet ellers ikke kan vide hvilke punkter,
der hører sammen. Dels er styropor et
materiale, som har en tendens til at bevæge sig, når der er skåret 6n gang, hvilket jo selvfølgelig får betydning for, hvor
det næste snit skal ligge.
Når jeg går i gang med et nyt og spændende projekt, foregår der ikke meget andet i hovedet på mig. Så efter en uges tid
var den første prototype skåret og klar til
montering af radioudstyr.
Profilet til vingen blev konstrueret vha. et
lille program, som hedder Oshkosh. Det
er et program, hvor fem skydere kan
ændre profilets geometri. Det er et meget
brugbart program for os, som ikke interesserer os så meget for aerodynamikken,
men blot tegner noget, som ser rigtigt ud.
Kroppens profiler blev tegnet i AutoCad,
og disse blev tegnet ud fra pladskrav til
vingemontering, halemontering og montering af radioudstyr. Desuden var det
vigtigt, at kroppen fik de rigtige dimensioner af hensyn til styrken, da det hovedsagelig var flamingoen, som skulle udgøre styrken i modellen. Alle profilerblev

selvfølgelig udhulet, da det inderste i
profilet hverken bidrager tii bøjningsstyrke eller vridningsstyrke.
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Testflyvning I
Som tidligere nævnt gik der ikke lang tid
før den første prototype var klar. Des-

værre har jeg det også med at blive en
kende for ivrig, og derfor ender det med,
at der bliver hoppet ovet hvor gærdet er
lavest til sidst i byggeprocessen. Derfor
havde den første prototype ikke noget
understel, og alle trækstænger var lavet
som på fly til indendørsflyvning, selvom
jeg jo nok kunne fomemme, at de ikke
helt var stærke nok. Det ender som regel
også med, at jeg står på pladsen i stiv kuling vel vidende, at det ikke er helt optimalt til en jomfruflyvning. Men når modellen lige er blevet færdig, er det lidt ligesom juleaften da man var barn - man
kan ikke vente.
Sådan gik det også denne gang. Vinden
var ca. 8 m/s, og jeg blev uødt til at kaste
modellen, da jeg ikke havde fået lavet understel. Prototype I fløj ca.20m og landede så hårdt, at alt knækkede. Mit humør
faldt med modellen, så det hele blev blot
krøilet sammen og kastet ind i bagagerummet.
Jeg var dog ikke nået hjem fra flyvepladsen, før hjemens "havarikommisionssektion" arbejdede på højtryk. Hvad kunne
være gået galt? Jeg havde kastet modellen, og den havde fløjet temmelig hurtigt
vandret i nogle mete4, hvorefter jeg havde
forsøgt at give højderor. Da højderoret ingen virkning havde, havde jeg taget gassen af modellen, og da vendte den næsen
nedad og ramte jorden.

rette, for jeg var temmelig overbevist om,
at det ville r'ære nødvendigt i hoover, og

udmåling af tlmgdepunkt viste, at det
1å fomuftigt på prototype II (hvor det lå
på prototype I havde jeg selvfølgelig aldrig nået at checke). Alle trækstænger
en

blev denne gang lavet af 2mm ståI, og der
blev berryttet kuglelinks overalt, da jeg
havde en fornemmelse af, trt det var servoforbindelserne, som var hovedårsag til
den mislykkede protolype I.
Testflyvning ll

Testflyvning

lll

Prototype III viste sig at være meget tæt
på målet. Den fløj fint, og styringen på sideror og krængeror var be$deligt forbedret. Modellen hang nu pænt i propellen og r.ar til at rette op, blot den ikke nåede for langt ud til siderne. Dvs. at der stadig kan gøres lidt ved siderorsstyringen,
og l-røjderorsstyringen haltede faktisk også lidt. Det er dog ikke værre end, at det
på den næste model kan klarcs med
større udslag på rorene. Prototype III var
den sidste prototype, og den afgik ved

Anden testflyvning gik betydeligt bedre.
Modeilen lettede fint, og alle styreftrnktioner fungerede. Dog var modellen lidt

bmedlem, som lavede en grlrm styrefejl i

svag på krængerorene, og ved forsøg på
hoover viste det sig, at sideroret slet ikke
havde magt nok tii at rette modellen op,
når den faldt til sideme.

shrnd nymalet på byggebordet, og der

døden, da den blev lånt ud
1 meters højde.
Fr-rnbelix version 1.0 liggel

i

til et kluskrivende

Da Funbelixen hovedsagelig består af

skal blot skaeres 4 huller til servocr og
flyttes en motorkasse derover i, før den er
flyvende.

skum, og det meste af modellen er samlet
med dobbeltklæbende tape, var jeg tem-

Konklusion

meiig spændt på, om den ville klappe
sammen ved høj G-pår,irkning. (Se faktaboks side 17) Derfor valgte jeg at teste den
med fuld gas i så snæ\rre ottetaller som
højderoret tillod, og resultatet af testen
blev jeg noget forundret over. Det lykkedes mig ikke at rive modellen i stykker i

luften.
Prototype II holdt til en del flywning og to
milde crashes. Desværre blev den skudt
ned af "jordstråler" i Aviator. Men på det
tidspunkt havde den også fløjet så meget,
at jeg havde en ide til, hvad der skulle
ændres på ved bygningen af prototype III.

Jeg har udviklet den rnodel, som l'eg ønskede, Iige bortset fra et par srnå kompro-

miser. Jeg har allerede haft masser af fornøjelse med Funbelix prototypeme, og
jeg glæder mig til at få en masse sjov ud
af mine efterfølgende Funbelixer. Der kan

selvfølgelig altid la\.es forbedringer, og
jeg har da også allerede planer om at lave

en version 2.0 til næste sæson, bl.a. med
højere krop fol at få bedre højkantsflyvningsegenskaber. Jeg har filmet en af mine flyvninger med prototype lll. Den film
kan ses på min hjemmeside:
r.l""vr,r'.m

ichaelmunk.dk

Redesign

Bygningen af prototype II var krydret
med lidt mere koldblodig omhyggelighed og den endte da også med at være

t

udstyret med et veldimensioneret understel. Jeg kom frem til, at årsagen til styrtet
kunne være:

.
.

r

For svag servo
For blødt servoophæng, så servoen
flyttede sig i stedet for roret.
For stort ro4, så vindkraften blev for
stor.

o

For næsetung, så der skulle stor høj-

.

derorskorrekfion til.
Servoforbindelse for blød.

d

i

Da jeg har haft succes med samme servoer i en lignende model, vurderede jeg, at
senroen måtte vaere stærk nok. Sen'oen

havde været tapet fast med dobbeltklæbende tape, og dei kunne umiddelbart
godt have været årsagen, for det var ikke
helt stabilt. Så i prototype II blev servoerne limet fast. Rorets størrelse ville jeg ikke
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Redesign

Produktionsudstyr

Da modellen havde vist sig at r'ære en

For at kunne skære skumrnodeller præcist, ensformigt og uden alt for rneget manuelt arbejde er det nødvendigt at benytte en computerstyret maskine, som kan
føre skæretråden efter en forud programmeret liste af punkter. Heldigvis havde et
medlem i klubben en sådan stående og
var villig til at låne den ud til et godt projekt. En CNC-skumskæremaskine består
hovedsagelig af førtnget spindler og stepmotorer og styres af et lille styreprint,
som kommunikerer med computeren via
paralleiporten. Stepmotorer og styreprint
kan købes i færdige sæt på Internettet
bl.a. hos www.hobbycnc.com. Som førin-

anelse blød, r,algte jeg at supplere de ek-

sisterende balsa forstærkninger med 4 li-

ster yderligere. Vingen havde også vist
sig at være en anelse for blød, så godset
bler'øget med 2mm overalt. Krængerorene bler, øget rned 20mm og udslagei øget
til45 grader til hver side. Derudo'r,er skulle der et komplet redesign af halen til for
at opnå betydeligt mere styring på sideroret. På de første prototyper havde højderoret r,æret i et stykke, og sideroret var

monteret ovenpå kroppen. Dette bler.
ændret, så højderoret var todelt, og der
blev skåret en slids i kroppen til sidefinnen, således at sideroret gik forbi højdeplanet. Desuden blev sideplanet reduceret til en tredjedel af det oprindelige og sideroret forstørret med 50o1,. Jeg valgte og-

flytte vingen 3 cm fremad for at få
tyngdepunktet iidtbagud, uden atbenytså at

te bly.

ger kan benyttes stålskuffeføringer og
som spindler kan benyttes gevindstang.
Dermed er det ikke en umulig opgave for
en almindelig fingersnild hobbybygger
at lave sin egen skumskæremaskine.

Michael Munk

Modeldata

\'ægt:

9509

S;r.endvidde:

I'-urrbclix f;rnget i et mcrc roligt øjcblik, Hvorfor
piloten ser s.i sur st.ir Yist hon i det uvissc

1200mm

\,lcltor:

500W

Propel:

10x5 APC thin electric
LiPo 3s1p 2200mAh

Accu:

Fotograf ; Christirra Rannsgaartl

Sen.oer: 4 stk. 15glstk.
I
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G-påvirkning?

Bag
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Bogstavet G bruges som forkortelse af det engelske ord "GraviW" der betyder tyngdekraft.
C-faktor bruges om et objekts acceleration i forhold til jordens
ty.ngdeacceleration som gennem-

:llr
tttL
;lli

r* -f
i

i

-,

I

I

snitligt er9,807 m/s'.
Vi pår'irkes alle af jordens tyngdekraft og den mærkes fx ved
brug af en elevator, hvor du ved
kørsel op føler at du bliver tunge-

Konstnrktorcn l\{ichael NIunk nred sin Furrbclix i hoover Fotograf: Christina Raunsg.rard

re. Din masse (vægt) forbliver
den samme, men elevatoren accelerer dig r,æk fra jorden. Graden af acceleration kan udtrvkkes i "G".

b

*{rt lhl

En elevator der accelererer med
2C svarende'til 19,614 m/s', vil iå
en 75 kg. tung person til at føie sig

dobbelt så tung, 150 kg.
Fly'vning i vandret plan udsætter
dig for +1G, lodret dyk udsætter

dig for 0G og gør dig

vægtløs,

mens rygflyvning udsætter dig
for -1G.
TMT,

.;S
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En ARF-pilot får selvbyggerlyster:

Hammer
Models

Waspens hastighed skaber skræk og rædsel i pilotfeltet

I

langt de fleste af landets modelflyveklubber findes der medlemmet som gennem vintermånedeme arbejder flittigt på
deres byggeprojekter. Disse såkaldte
selvbyggere kan med en glødende entusiasme berette om glædeme ved selv at
bygge en model op fra bunden. Meget
detaljeret kan de fortælle om, hvad det vil
sige at flyve en model, der er lagt både
sjæl og ikke mindst et utal af arbejdstimer
i. Med en næsten esoterisk firnderet viden kan de redegøre for løsningen af
yderst spidsfindige problematikker ved
deres byggeprojekter. Kulminationen af
historieme omhandler primært suget i
maven den første gang, de efter en lang

vinter og hundredvis af arbejdstimer en-
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delig stod klar til jomfruturen for enden
af en nyklippet græsstartbane. Her kan
de berette om, hvordan de fulde af for-

sen og op med modellen. Faldt modellen

håbning og med en stoisk tro på, at alt ville fungere efter hensigten, sendte deres
model af sted mod den første take-off.
Med næsten dirrende sternme afsluttes
deres fortællinger med forløsningen efter
en vellykket jomfrutul, hvor deres dyrebare model vendte sikkert tilbage tii det
mere jordnære og sikre.
Som inkameret ARF-mand prellede selvbyggemes superlativer altid totalt af på
mig! Jeg havde jo en klar forestilling om,
at det der med at bygge modelflyvere var
noget med at montere lidt servoer, en moto4 en modtager og så ellers ud på plad-

le RC-forhandler.

lidt for hårdtned i kanvassen -ja, så sendte man blot bud efter en ny hos den loka-

En lyst blussede op

Men brudstykker af selvbyggerhistorierne må alligevel have vakt min interesse,

for jeg havde selv fået lyst

til at lime

sådan et byggesæt sammen. Da jeg som

AM-entusiast naturligvis aldrig havde
bygget en model før,vIlle jeggeme finde
etbyggesæt, som ikke var for stort og heller ikke så dyrt, hvis projektet skulle mislykkes. Tiltroen til mine selvbyggerevner
var nemlig ikke særlig store. Efter en runde på nettet faldt jeg over en lille dansk-
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::i\iuceret vinge fra Hammer Models.
\lodellen hedder Wasp og er dimensior.eret

til at benytte

en

biilig CD-ROM mo-

ror. \iingefanget er opgivet til 70cm

ogAll

up rveight ligger omkring 1809.
For at fuldende mit første selvbyggerprojekt, besluttede jeg mig for også at vikle min egen motor. Til det formål havde
jeg købt et GBxr\r børsteløst outrunner
motorbyggesæt fra GoBrushless i USA.
Bygning af modellen

Byggesættet indeholdt alle de stumper,
der var nødvendige for at bygge modelien (minus elektronik og beklædning).
Der medfulgte også en pose med diverse
fittings, et måleinstrument til justering af
ror-udslag samt et balanceringsværktøj

til korrekt placering af Smgdepunktet.
Aile dele var udført i laser-skåret balsatrae. En meget intuitiv 25 siders farveillustreret dansk byggevejledning blev
downloaded direkte fra producentens
hjemmeside.

Byggeriet af Waspen gik forbavsende let.
Den første del af byggeriet var mest forbr-urdet med at skubbe små stumper
balsatræ ind i hinanden. En opgave som
ikke voldte nogen form for vanskeligheder, da jeg havde bygget meget Lego som

bam. Faktisk gik den første del af byggeriet over al forventning, idet alt passede
perfekt sammen. Efter fremvisning af mine byggemæssige bedrifter til min bedre
hah'del, fortsatte jeg byggearbejdet - hun
syntes, jeg var dygtig.
Som jeg sad der ved skrivebordet i lejligheden og byggede (og hyggedel), gik det
langsomt op for mig, hvor meget jeg
egentlig nød at bygge modellen, og hvor
sjovt det var at samle/bygge/lime sin
egen model. Stille og roligt begyndte jeg
at forstå en smule af, hvad det var, selvbyggeme gik og fablede om.
Det sr,æreste ved bygningen af Wasp'en
var beklædningsarbejdet, og det var rent
faktisk ikke så svært, som jeghavde frygtet! Efter er-rdt påstrygning af beklædningen blev mit arbejde igen verificeret af
min bedre halvdel. Uha, for etbagslag det
var ved at medføre. Her skulle jeg nok have oven'ejet at nedtone mine evner til at
bruge et strygejern!
Trimning af modellen

Afbalancering af modellen foregik ved at
I

benytte den medfølgende

afbalance-

ringsvugge. Tyngdepunktei blev ftrndet
ved at få modellen til atbalancere således,
at næsen lige netop snittede afbalanceringsvuggens forreste del. Dette blev

\krdcl

1

I
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gjort ved at justere batteriets placering i

Stresset ARF-pilot ser ængsteligt ned af startbanen

plastik-overdelen.
Herefter ventede jeg på en dag med relativ svag vind til jomfruturen. fegbegyndte så småt at have små Wasp'er i maven.
Kunne modellen nu fl1ve, eller ville den

(Foto: Bjørn Nexø 2008)

pløje direkte ned i græsmarken? Mens jeg
ventede på roligere vejr, trænede jeg på

min computer-simulator, idet jeg aldrig
tidligere havde fløjet med en vinge.

lomfruturen
Endelig oprandt dagen, hvor modellen
skulle i luften for første gang. Da modellen skal kaste-startes gjorde det den første
tur lidt mere spændende end ellers. Hvor
meget gas skulle den have? Hvor hårdt

skulle den kastes? Ville den tippe til den
ene af siderne? Ville den kunne holde til
en tr"rr i jorden? Jeg var noget nervøs over
den første flyvetur, som lå og ventede forude!
Med cirka halv gas kastede jeg modellen
forsigtigt frem med venstre hånd, mens
jeg med højre hånd havde et krampagtigt
greb om styrepinden. Modellen sank i en
blød bue direkte mod jorden. Jeg holdt
vejret. Et crash ville være ubærligt! Godt
nok havde Wasp'en kun taget mig tre aftener af ca. 1% times varighed at bygge,
men det var min spirende seh'byggerære, som jeg var bange for ville lide et alvorligt knæk. Modellen fortsatte sin deroute mod jorden med en faretruende hastighed!
Efter at Wasp'envar faldet omkring en lilIe meter under kastehøjden, havde moto-

ren accelereret Wasp'en så meget op, at
den stille og roligt steg til vejrs, som om
intet rrar hændt. Fantastisk - mit første
byggesæt fløj! Glæden var ubeskrivelig.
Efter et par runder for at få en fornemmelse af Wasp'ens flyveegenskaber begyndte jeg langsomt at lukke op for gassen. Hold da op! Aldrig før havde jeg
fløjet en model, som ikke bare kunne accelerere lodret op, men som rent faktisk
accelererede så voldsomt, at den efterblot
6-7 sekunder var så højt oppe, at den ikke
længere kunne ses på himlen. I denne situation er et godt råd, at man vælger at
slukke for gassen og så vente på, at tyng-

dekraften tilbagekalder Wasp'en fra det
overjordiske! Når modellen så igen kommer til syne vælges 6n af følgende to flyvemetoder: Den ene er at lade modellen
langsomt sr'æve mod jorden. Den anden
er at give fuld gas med næsen pegende
direkte nedad og så ellers lade Wasp'en
tæske forbi pilotfeltet med en hastighed,
der synes som flere hundrede kilometer i

L9

timen. Efter godt 5 minutters jomfru-flyvi ren ekstase landede jeg Wasp'en
sikkert på græsset, hvorefter begge hænder blev løftet i triumf mod himlen. Ube-

ning

skriveligt!
De næste mal-lge batterier blev brugt på
skiftevis at cirkle uhyre langsom rundt

ompilotfeltet for demæst, med etbamiigt

Waspcn sendes af sted (Foto: Bjørn Nexø 2008)

smil, at accelerere modellen op til næsten
ustyrlige hastigheder! Resultatet af mine
eskapader med balsatræ, tynd Cyano og
strygejern havde givet mig err lille fartdjævel og en sublim flyveoplevelse, som
feg ikke tidligere havde prøvet med mine
ARF-modeller.

virkelig kan flyve stærkt! Så der er

be-

stemt ingen gnlnd til, at man som primær
ARF-pilot ikke kan gå i krig med dette

byggesæt og derved få et lille indblik i
selvbyggemes folunderlige univers.
Græsset er faktisk også ret grønt på den
anden side af hegnet - hvis bare man tor
slippe ARF-sikkerheden for en stund.
Rigtig god byggelyst!
Lau Brix
AMC, Lystrup

Erfaringer med modellen

Waspen kølcr af i græsset cfter en vellykket jomfrutur

Over de næste par dage eksperimenterede jeg med modellens fll'veegenskaber.
Siore rul, små rul, vertikal acceleration,
store loops og lave overflyvninger i et infemalsk tempo. Herligt! Men pludseligt
skete det, jeg frygtede mest af alt. Modellen crashede! Ved en lav overflpming
med en hastighed som spredte skræk og
rædsel i pilotfeltet, ville jeg, kæk som jeg
vaq, lægge modellen om på ryggen. Resultatet var en model, som smadrede lige
direkte ned i jorden. Arrrgghhh...l! Den
ene vinge brækkede, plastikkroppen blev
flået af og motorfundamentet knækkede
af modellen. Lige efter styrtet havde jeg i
min nedtrykie sindstilstand besluttet mig
for at smide Wasp'en afsted til de evige
balsa-marker, men efter en limning og

kunne kroppen og motorfundamentet limes på igen. Herefter kunne Wasp'en flyve videre, som om intet var hændt. Fantastisk. Balsatræ holder for vildt!
Til sidst skal det naevnes, at modellen også kan flyves i relativt hårdt vejr. Når jeg
ikke tør flyve med min Precision Aerobat-

r.l&t

lvwrv.rc-unioncn.clk/nytforum

7'

topic.asp?TOPIC-lD=31066

Wasp-byggesæt & manual:
u'rvrnhammelnrodcls.c<lm

Motorbyggesæt

&

motormonte-

ring:
rvn,nrgobrushlcss.com

lidt

ombeklædning af den brækkede vinge

GoBrushless GBx børsteløs outrunner motor med 11 viklinger.

Diverse links

Hele Wasp-byggetråden kan følges
på RC-unionens forum:

ics Katana MD 3D flyver og min lille
Align T-rex 450SE V2 helikopter på grund
af for megen vind, ja så kan Wasp'en smi-

des af sted og manøvreres rundt uden
problemer.

Fakta om Waspen

fra Hammer Models

Vingefang:
Liengde:
Vægt med LiPo

70 crn
30 cm

(AUW):

189 g

Materialer: 3nrm balsatræ/hvid plastik

Lim:
Anrpcreforbrug -

Tyrrd Cyano og Epoxy
10A (107W)

st.rtisk:

Accolcrationsegenskaber: Aggressir,!
Irlyveegenskaber: Ydcrstkontrollabcl
vecl alle hastighedcr

Topfart:
Samlct b1'ggeticl:

Frvgtindgyclcndcl
ca. 5 timer
(for en nybcgynder)
I)ris for byggesa'ttct:
385,- kr

Konklusion

Hammer Models har med Wasp-vingen
konstrueret en yderst stærk lilie balsamodel, som selv en ARF-pilot kan lime sammen og få til at flyve på meget kort tid.
Den stærke konstruktion virker gennemtænkt og samlingen af Waspen kræverbestemt ikke nogen special-viden om mo-

a
I

I

delfly.

Lidt

tålmodighed

er nok.

Til

gengæld er det næsten garanteret, at man
får en model, som kan flyves i næsten al
slags vejt, og som med den rigtige motor

Anbefalet udstyr (benyttet udstyr):
2 mikrosclr,oer (Dl moncl D{7 - -1.7g)
1

mikromodtagcr (Sprektrum AR5100 -

3 sg)
1
1

børstcløs reguiabr (TMM Easy 124 - 69)
børsteløs CD-ROM rnotor (CoBrushlcss

GBxf\rbrushlcss outrunncr - 11 r'indirrgcr)
1 3S1P 360 mAh LiPo (SND 360 mAh 3S1P
25C LiPo - 41 g)
1

Graupncr CAM Spctcl Prop 4.7x'1.7

Modtager og servoer blcv fastgjort med scrvo-tape

20
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LOGOKONKURRENCE
Nyt logo til Modelflyvning Danmark
I

år bliver RC-unionen, CL-Unionen og Fritflyvnings-Unionen til en fælles institution, nemlig Modelflyvning Danmark. Det er en oplagt

anledning

til

at få udviklet et nyt logo

til erstatning for

de gamle, der hver især har en del år på bagen. Yi har derfor valgt, at udskri-

ve en konkurrence hvor alle har mulighed for at deltage med forslag

til et nyt

logo. For at få så mange kvalificerede forslag som mu-

ligt, vil personer uden for "modelflyvekredse" også blive indbudt til at deltage.

Logoet skal udformes så alle grene af modelfllvningen føler sig repræsenteret.
Logoet skal have et modeme og genken-

deligt udtryk. Eventuelt kan træk fra et eller flere af de eksisterende indgå, men det
er ikke en betingelse.

Logoet skal indeholde navnet "Modelt}r,ning DK" eller "Modelflyvning Danmark"

res anonymt, sammen med en lukket kuvert med deltagerens navn, adresse, tele-

fonnumre og e-mail adresse. Logoforslag
skal afleveres i max A.4 format.
Præmie

Kr. 5000,- overrækkes af Allan Feld, formand for Modelflyvning Danmark
Dommerkomit6

Det er muligt at danne sig et indtryk af de
tbrskellige grene af modelflyvning på
hiemmesiderne:

.
.

Modelfl).vning Danmarksbestyrelse
Redaktøren for Modelflyvenyi, grafi-

2l'ww.ffu.dk

ker Marianne Pedersen
Dommerkomit6en kan tilknytte yderligere personer i det omfang, det bliver nød-

3 nww.modelflyvning.dk

vendigt.

1 rvrvw.rc-unionen.dk

eller via medlemsbladet Modelflyvenyt
Forbehold
Krav

til

logoet

Det skal kunne bruges:
Til korrespondance, brevpapir og e-

.

.
.
o
.

Modelflyvning Danmark forbeholder sig
ret til frit at vælge mellem de indsendte
logoforslag og eventuelt forkaste dem al-

mail
Til overheads og PowerPoint præs-

1e.

entationer
På bamere og plakater

Ophavsret

I annonceq, pressemateriale og øvrig

branding

Vinderen overdrager eksklusivt alle rettigheder vedrørende det valgte logo til
Modelflyvning Danmark.

Sammen med et navnetræk Model-

flyvning.dk eller "ModelflWni.g

Yil du vide mere

Danmark".

Har du spørgsmåI, kan du kontakte Søren
Vestermarken på 40 10 61 33 eller mail
sv@danthermfiltration.com

Den grafiske linie skal være velegnet til
gengivelse både i farve, sort/hvid og negatig samt på tryk såvel som i de elektro-

Forslag indsendes mærket

niske medier - og det skal kurure anvendes i stor såvel som i en lille størrelse.

Modelflyvning Danmark

Tidsplan

4000 Roskilde

Deadline for aflevering af forslag er

15.

september 2008. Hvert logoforslag afleve-

\ Iodel

l'l 1'vcr-r1'1

.3i2008

"Logo"til:

Att.: Marianne Pedersen
Jernbanegade 24
Med venlig hilsen
Modelflyming Danmark
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Test af

fra Avionic Denmark

EllllAI?KYLANEARF
Ci.ssn.rcn i luitcn. Foto Sit'en I

]eg har kun en gang tidligere bygget et
modelfly Nemlig en Super Decatirlon
ARF fra Phoenix nrodcls (se cvt. IVIFN
7 /2005) sri jeg glædcde mig mcget ti1 trt
skulle i gang rned cn Cessna 182 Skylane,
da det altid for mig, har r'æret en onske-

næste

ikkc de skr.rllc gti los. S.i r.ar clet barc p,-,
r-ncd nrotorcn. Nr-r Lrcgl,n41e dct liscsoi--r
at iage fornr af en flvvcr; der snalt genrt
villc på r'ingeme... syrrtes jeg, selvom jes
goclt r.idstc bedre - mor man er jo stadi:

r-r.ronteres. Jeg sørgcclc

nahrrligvis fol at fh
må1t r-rd, ira ll'er side af haleplirnct til et
centerpr.rnkt på kropperr samt fla halelol
til hver side ai haleplanet. Så bade h;rle-

dreng, os h.rr fant.rsi derefter.
Jc.g i'algtc at bcnyttc s.'llrrmc metocle ti,
startstulm som på rnir-r Decathlon - et suprcr tip jeg fik ai Stccn LcrrSen. Losningel

jeg bale klar til at g.i i gang, og lravde ik-

firrne og l-raleror sad korrekt inr-len det

cr at montcrc cn lcdnilrg

ke nogle forlenhringcr om at det skulle
blir.e problematisk - tr,.ærtimod. Modellen fra Great Plar.res sa ud til at r.ærc ligc
til at "gå til" så jeg kastcde mis straks ud
iprojektet. Alle dele del iflg. \,eiledningen
skulie r'ære i kassen r'.rr til stedc salrmelr

bler' limct. Jeg blugte liclt tape fol at holde det pti plads mens limen h:r:rdede.
I{ængslenre skullc uronteres til krængchojde- og sideror'. Dert var cr.r stor plade
"h;cngselsmtrterialc" (r,ed ikkc hvad det

stel,

med en ordentlig Lrose sknler - og jeg
havde herrtet mit \,.rrktøi. Startskuddet
havde lydt.

skulle blot klippcs

mode1.
Set i iyset af, at leg tidligere har haft succes med at bygge en ARF rnodcl, så r'ar

Samling

Den første opga\/e

I
;

I

t

M

s

1

\..11'

at sættc r,ingen

sammen, der bestod af irøjre og venstre
r.ingestl'kke samt et nrid terstl,kke. Vingehalr'deler-re var ftrrbe'r'edt r-rred "snoretræk" til scrvolednir.rger, så det val kun et
spørgsmiil om af fjerne lidt bcklædnlng
Itvor sen'oclne skulle' siddc, sar-nt hvor
rnonteri r-r gsskruerne skulle gå i gemrer-r-r.
Vingen blcv linet clp og forberedt til atblive liruet sammen. Der skulle dog lige fjer'nes lidt af beklædningen ved crrdestykkerne, sa jeg kur-rnc lime tlæ mod træ.
Her brugte jeg epoxy for nraksimal styrkc. Nu stod jeg så med en r.ilge der var limel supcr godt sarlrnen, ... rlcrt... r ingen \rar skæri kunnc jeg konstatcre da li
rren \/ar tor. Da jeg ikkc vidste hvad jeg
skulle gorc, tog jeg korrtakt til Avionic,

korlmer fi'a, og jeg m;r
aær1igt indrømme, at jeg blev positivt
I.rvor modellen

I

overrasket over dcrr bel-randling jeg fik
deroppc. Super professionel og super scr-
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vice

-

og vupti, så skrd jeg med crr ny

fik lidt gode

vin-

rr..

tips ... Dcn nve
vinge blcv samlet, og dcnne gang blev
dcn lige - så r'ar dit da pti placls. Halege, og

r-ad og

plan og haleror skr-rlle som det

del

l-redder)

rncdfr-rlgte, og l.r"rneslerne

til

r:lg n.ror.rtclcs r.ned

tynd sekr-rndlim.
S.r skullc jeg i gang med moutcring af
tnotorfnnd.rment oq n'rokrr'. \1otolcn del
var irrdkolrt dertil var en ASP FS61-AR
ednin ger.r, ska l
motoren monteres r-ne.d cylindercn r-andlet, og de r skal skæres c't limc.ligt stort hul
i siden af cou4et, hvor topstykkct rager
ud samt et lrul ti1 staltstrønr og ntrleskrr-re.
Den lcrsning ville jcg gerr-re forbcdre lidt,
I

0ccrn

fi

rc t.'rktcr'. If ol ge vcj

l

blev lidt pænclc., og mcrc sk.rlakor
rekt. Jeg vinklede derfor motoren ca. 1ilO
sa dct

grader

i

stedet for; hvorr.ed dcr sktrile
lidt som mulist i corvlei
Motolfund.lr-rentet skul le mcxrtcres med
firc srn.r isiagsmøtlikker samt tilhørende
bolte, sa det r.ar jo rimeligt sirnpclt - lige
incltil jcg opdagede, at dct val tor.unregevind, og dcl skulle brtrscs r.ær'ktoj i "tomskæres sa

meformat". Det havdc jeg ikkc

i

min

r.ærktøjskasse, så jeg Lrcsluttede at skifte
dc n.redfolgende islagsnrøtrikkcl trd med
nogle lidt større med rnm gevind. Det antog jeg for at \'ære c-lcls billigere, dcls me-

lc holdbar l<lsning. Jcg gar.fol cn sikkerhedsskl,ld alle fire skmer'lidt sknrcliln så

er-r

til et prhonostik

ilir glodcrolet o:

(hunstik) sonl el

lnonteret p.r filen,allen. Det fomcisættcr'
e't startbattcli rnerr
ct pl.rono (hanstik), dcl sa er lige til at stikkc i. Det cneste man dclefter karr se, er ci
lille phonostik i bunclcrr af fl1'ct, o* de:
kan ve1 at rnierke ktrn scs, hvis rnart vcnr-ratr-rrligvis,.rt m.rn hcrr

der:

rnaskinen på lroveclct. Den losnin5; p.:

usvnlig startstrøm el ogsii medvilkcnde
til, at hrrllet i cou.lct til topstykke't, ikke
behovcr r,"r:r'c så stort - og, set nrcd rninc
ojne, merc sk.rlakollckt. Nu stod con'lct
for tur - og jeg i.i1lc lave rnindst muligi
lrui, s.i dct bler. et fint resr-rlt.rt. -U-dover
lrullet til topstykke, skr-rlle der lavcs ct en-

kelt lille

lul

ti1

gcnnerlføring af lidt pi-

anotråd, cler"r'ar skrr-rct thst i naleskruen,
s.r det er mr-rligt at jrrsteler lrrftskruen
luden cou'lct skal afilonter:es hvcr gane
der skal jtrsteres iidt p.r rnotorcn.
Understcllet skulle ntr sættes i. Det cr sr-rpcr' flot iavct pa dennc lnodel, da dei b1ivcr skrr,ret fast inde i kroppen, så seh,c
"stellet" forsvir-rder ind i siden pii nr.rskinen. Der skr-rlle r-r-rorrtelcs fairings pa r-rnderstellct, sa clet hele kor.r.r til at sc. naturtro ud. Failingsne skullc tilpasse.s cn l-rel
del for at prasse. Dels til sch.e undcrstellet
og dels til kroppen dcr mr.rdede dcr'hr-or'
dc skulle rnonteres, sa det krævedc lidt
tiilmodighecl at få denr lirr.ct, så dc passedc bedst rnr,rligt. I dcn .rnden ende af understellet - dcl skullc jo gerrrc r-nonteres

: . :r,!ii. For mig cr et hjul l.rvet af gum-- .,'. ieq strøg r,rd og ke;bte gummihjul i
:.r:rt for de medfeilgende skr-rmhjul .
\rr:rstrllktionerr til hjul og hjr.rlkiiberne
:r'r signifikant bedre ud, end jeg tidligere
har oplevede til rnin Dccathlon. Der er
stobte "styr" i kåbemc, så de ikke drejer
rundt når de møder en græstot. Til næsehjulet er det dog en andc'n sag. K.iben til
næsehjulet bliver kur holdt på plads af to
smii sknrer og err lille plastikplade, så clet
tlor jeg ikkc holder særlig længe - men
dct må tidcn jo visc. Monteringen af
n;csel.rjulet v.rr g.rrrskc enkel og lct. Dog
er fnndamentet og styrearmen til na:seh;ulet i plastik, hvilket jeg er mcget tvir
lendc overfol om det holder - men det
ma også hcr tiden vise. Alt blev skluet
sarlnlelr og fik ligeledes lidt skmelim.
Skruen til styrearmeu var if'ølge vejlcdningen en "norrnal" skrue, rnen detr val
ikke .rt findc blanclt de' skruer der iulgte
mcd f1yet. Den elre-stc der p.rssede i ger irrdet af de medf-ølgende skruer var en
unbr.rkoskrue r.rderr hoved, sa den var jeg
l r-u.rget til at sætte i, da jeg ikke havde an.lre skruer med tommegevilcl. Det så ud
ii at virke fint- mel1... mere om det sene-

gen af trækstænger til højde- og sideror
foregik lige e'fter r.ejlednirrgen. Det r.ar rimcligt 1ct at montere disse, jeg r.ar dog ikke helt tilfreds med lesulti,rtct, da de kom
til at kørc lic1t stramt. Jeg valgte at stotte
tr;ekstængerne indc i kroppen for at sikre
.rt de ikke bøjer sig under belastning, og
derved kører stramt
Den sidste finish

Formden skulle mclntercs først, da jeg
derved havde bedle mulighed for at få
"i,ærktøj" incl i maskirren. Forruden var
ct stort stykke klart plastik. I vejlednirrgerl \/ar der beskrevet at derr blot skulle
tilpasses, men ikke meget om, l-tvordan
den skuile sidde eller se ud. Sri clet r.ar i
gar.rg rned saks og kniri og stille og roligt
tjelr.re lidt materiale ad garlgen, til man ti1
siclst havde en fonude der passede. Forruden skulle limes på vdersiden af kropper-r, og

lim, der blev helt i;em.remsigtig

narr den

l.reerdede op. Da sidertrderne endnr.r

ikke

r.ar sat i, kunne jeg komrnc til med r,ærktøj for at hoL-lc forruden p.r plads incltil Iimerl \'ar tør. Ilesultatet bler. særdeies flot.
Bagrr-rden... Vejledningen

herl'iser til

art

\æstc step r,ar montering af ladiogrej.

bagluden ud fra de billeder der er pa kassen. Problemet er blot, at der ikke er 6t
eneste billede pa kassen af maskiner.r bag-

:r'Lonteres på et

3.rtieri, modtager samt trc scn,ocr sknlle
såkaldt "scn'otra1,". pe11ne pl.rde, skulle ifølge r.ejledrringen lin.res
tast irrde i kloppen - lige over' hvor unLlcrstellet val mcxrteret. Min fbrste t.rnke
r'.rr; hvad nrr hvis en skrue går løs tii unelcrstellet? Hvordan kommel jeg sti derrrerl nden at skullc braekke det hele fra

hjælp ai iindc hcr. Den errestc r.rrulighecl
r'.r; stille og roligt at beg;'nde af fjerne
materiale ira den klump plastik der skulle ende med atblive en bagmde. DET tog
tid, mcr.r med masscr af t.ilmodighcd, så
kor.n dcr ogser et fint re'sultat ud af det til
sidst. Sidevindueme til var ogsti støbte

hinanclen?

fra fabrikken... Men også sammensti.lbte.
Det var clog rirlelig er.rkclt af f;i dem
skåret fra hinanden og tilpasset dem til de

Ieg konr frem til, at dct ikke var err god
løsning at lime pladen fast i kroppren, så
jeg lavedc et par beslag der kr,rnne skrr,res

på indvendigt i kroppen, og den,ed holde pladen pti plads. Så r,.l'det jo muligt at
demontere det hele igen, hvis det en dag
skulle blive aktr.relt. Den løsning r.il jeg i
ø\,rigt anbefaie alle, der skulle give sig i
kast med modellen. Servoerrre ti1 krængeror sktrllc lnolrteres i virrgcn, crt servo i
lrver side. Servocn skr.rlle rnorrtel'es pd cll
plade der var beklædt med folie pii den
ene side. Der skulle limes to "kiodser" på
biigsiden af pladen scl servoenle kunlre
skmes fast, og skacres en riile i pladen
irvor rorhornet skrrlle ga igem-rem. Det lesnlterer i, at det eneste man kan sc når
prladen bliver monteret i vingen er, at der
kommer et lille rorirorn ud på undersiden
.ri i ingen

-

)'

super fin iøsnir-rg. Monterin-

t

blcr, limet med cn speciel car.ropy-

rnan skal lægge vingcrr på og tilpasse
Radiomontering

Snore til at trække servolectringcr igt'ntrem vingen nred. Foto: Jcspcr Torbensen

I

l

lcr sts pladcn hvor

-sL-r\'ocn

til krætrgeroret er

nronterct, sarrt snoren til ai trækkc scn oiedninqen med. Foto: Jcspcr Torbcnsen

fra eller oppefr.r5a dcr t'.rr ikke nrep;en

udskaeringel der var i siden kroppen. Så
var det blot at komrle lim på rrurdt i udsk;r'ringcruc p.1 krtrppen, og prr'ssc virrduerne pa plads. Det r.ar helt klalt dcn
lettere del ln,ad r.induesmontcring angtir.
Mngetippernc r.iste sig at \,ære en srlfrer

I)e omtalte fairings til r ingestræbcren, som giver
en flot afslutning mocl krop og virrge l:oto: Jcsper
Ttrrbcnserr

let opgave. Jeg placcrede fl1n,eren pei mit

spisebord (konen var ikke hjemme

?)

rnecl r,ingcn monteret. Jeg fjernede e'n

lil-

le smule folie i lt.er ende af r.ingen, så
vingetipperne, der er lavet i glasfiber
bedre kunne få hæfte mec-l træet. Så r.ar
det blot at kornnre lirn hele vejen rundt på
vingetippernc og presse dem ind over

- og ens i
på til at
og
så
en
tape
garlg
holde dem pri plads - Bingo, så r'ar deu

vingen, sørge for at de sad lige
begge sider

klarct.

R.rcliorronteringen pa dcrr plade so:l Jesper gjor
dt'ucltagclig, her cr iovrigt nrasscr af pl.rcis til

fingrene nre-ns m.ll1 monterer grejct. Foto: lesper
lirrbenst n
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Cessnaen og clen omtalte Dec;rthlon. Foto Stccn Larsen
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Vingestiverne, var så noget af det sidste
der manglede før det lignede en færdig
flywer. De bestod af to lange profilerede lister, hvor der skulle fæstnes en "træklods" i hver ende med det samme materiale som bliver brugt som l-rængsler til
krænge- højde- og sideror. Resultatet er
en liste med en ber'ægelig træklods i hver
ende. Tiæklodserne skrllle så skrues ind i
henholdsvis kroppens og vingens underside, så der den'ed blev daruet el1 afstiver mellem kroppen og vingen på hver
side. For at det skulle komme ti1 at se
pænt ud, var der også her "fairings" der
skulle tilpasses. Det er lidt bør4et at skulle samle det på pladsen. Derfor monterede jeg en afbryder med ladestik. Jeg slipper derved for, at skulle af- og påmontere
vingen hver gang jeg skal har.e strøm på
dyret - og længe ieve Volvo V70, den
rununer snildt en maskine eller to, del er
samlet, selv med et vingespænd på ca.
170cm.
Nr-r stod jeg så med en flyr.g1 der så fli.we-

I
I
!
q

I

klar ud - og flot det var den altså z
Jeg havde lånt et afbalanceringsapparat
af Steen Larsen, så det var fluks frem med
det, og se om tlmgdepunktet lå som det
skulle. Det var det ikke helt, så jeg måtte
"hælde" 60 gram i halen på den, og så var
det på plads. Det eneste der nu manglede
r.ar flyvevejr - og gerne på et tidspulkt
hvor det også var muligt for mig at komme på flyvepladsen til testflyvning.
Testflyvning

Det første der skulie ske var, at motoren
skulle "køres ind" da den var helt ny. Det
foregik ved, at den blev tanket helt op,
startet, og sat på fuld gas med så fed en
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T

blanding som muligt. Derr kørte hele tanken tom på fed blanding. Derefter var det
at lade den køle lidt af, få t.rnket op iger.r,
og så forfra 6n gang rrrere. Denrre gang
blev den så magret ud nogle gange Llnden ejs, så den lige fik nogle høje omdrej-

nirrger

-

og sri tilbage ti1 fed blanding

igen.

blcv i ør.'r'igt meget positirit or.errasket
over hvor let det var at st;lrte en helt ny fi-

Jeg

retaktsmotor. Jeg har tidligere kun haft
med totaktere at gøre, og de var da noget
gensh'idige i starten, men det vi1 da være
syr.rd at sige orn demre FS61-AR motor fra
en ASP, ftrr den spr.rrg bare i g.rng.
Tiden vtrr kommet ti1 at den sku11e i luften, så med fuld ternk startede jeg tarxi ud
rnod startpladsen i Greve IIC-Center
(GRCC). Jeg ville ikke starte fra asfaltbanen på jornfrutr,rren, da jeg ville har.e god
tid og masser af plads. Jeg nåede dog aldrig særlig langt førend maskinen stod
på naesen, og motoren gik i stå. Ud og
hente den ind igen, og så opdagedejeg, at
næsehjulet sad på tværs... Hmm, der var
nok noget om, at der-r pltrstikstvrearm og
den r-rnbrakoskrue ikke var helt stærkt
nok - hvilket viste sig at være tilfælclet.
Jeg havde heldigr.is aftalt at mødes med
Stecn Larsen i GRCC sai der kunne blive
taget et par billeder af flyet. Han var mere "mand" end jeg til at snride den i luften
fra asfaltbanen med fulde omdrejninger
på rnaskineriet, sti den lrurtigt fik løftet
næsehjulet fra jorden - den kom i luften,
og vi kr-rnne konstatere at den fløj rigtig
dejligt. Den er meget godnrodig i luften,
og ikke nær så følsom i L-rften som jeg var
vant til fra min Decathlon. Den var meget
styrevenlig, og den blev stort set på sin

ltrftcnl Foto Steen l-;rrscn

kurs når den var lagt. Dejlig flyvetur - lige indtil iandingen... Men jeg var jo lidi
forberedt på, at det ville gå galt r"rår n;ese'
hjulet ramte græsset, så jeg lavcde en indflytning med lav fart, og en forsigtig landirrg. Det gik fint nok de første par metc'
men så satte næsehjr-rlet sig på tr.aers igen.
og virkede som en fabelagtig bremse.
Maskinen stoppede hurtigt, og lige inder'

den holdt helt sti11e, så gik den på "snr-rden" heldigr.is var der ingen skader, r-rciover en lille ridse i den forreste hjr-rlkåbe.
Næsehjulet blev cfterfølgende fiksct ved

i styrearmen, og få sat en noget kraftigere sknre
at få lar.et et kraftigere gevind

i - med normalt ger.ind og

hvor

starndardr.ærktøj pa sser.
Konklusion

Modellen tog noget lacngerc tid at få bygget end jeg havde forventet, til gengælci
er den i særdeles høj ki'alitet, og der cr'
kræset for nange detaljer'. Maskinen er
særdeles flot set med mine øjne. Jeg vii
anbefale, trt der laves et par små forbedringer, som omtalt undervejs. Ikke r.rogen
vanskelige opgaver, men r.nan m.i dog

gerne have bygget en model før. krden
man begiver sig ud i denle model.
Cessnaen flyver meget godmocligt, og
virker meget stabil i 1r-rften. Mobrkrafterr
(firctakter 1Occrn) synes passende ti1 denne model. Great Planes arnbefaler dog er-r
firetakter pai 8,5 ccm, dvs. en 52'er - mer.r
med ASP 61 kan cler fly'ves med lidt mindre orndrejninger og derved mindre stoj.
Iesper Torbenser..
41 år - Køge
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HAK er kaldenavn

som er

for Kristoffer Hansen,

dragt, som er kravet for at fly've med. Turen gik ned over Bording, hvor Jan bor.
Han viste mig sin egen lille private fly.ve.
plads med vindpose og det hele.
Derefter gik vi op i højden, og Jan fik pinden, og fløj lidt rundt. Oppe i ca. 3000 fod
(omkring 1km) lavede vi lidi, skal man sige altemativ flW^i.g, dvs. Jan fik set ho
risonten på hovedet. Jeg nævnte for Jan,
at når vi kom ned, og minekollegaer
spurte, hvordan det var at lave et loop,
skulle han bare sige, at det vidste han ikke, for det gjorde vi officielt ikke. (Vores
bestemmelser sige4 at vi kun må flyve,
det vi kalder transportlignende flyvning,
og det er loop og rul ikke.) Tilbage til pa
Karup, lavede vi en enkelt touch and go
efterfulgt af en landing på vores græsba-

instruktør, pilot og helikopterpi-

lot. Det var også ham, der fløj en lille tur
med lan.

Sådan oplevede

l

I
E

F
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.
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Kristoffer Hansen dagen:

Formiddagen med Jan: han kom ved
0900 tiden, blev modtaget af vores sekretær. Vi andre var i gang med morgenbrie-

fing. Da vi var færdige, kom stort set alle
kollegaer ind, for at se jans fly. Min chef,
faktisk den person i Flyvevåbnet som har
flest timer på T-17 (over 3000 timer) var
meget imponeret af den lille maskine.

Janvar, hvad jeg kunne se, en rigtig glad
mand, da jeg sagde farvel til ham.

Derefter gik vi op i hangarery hvor flere af
vores fly står. De mekanikere, som arbej-

Jan

Gennem flere år har jeg haft et godt øje til
SAAB's liile T17 Supporter. Det har altid
været en flyver, som har spøgt i mit baghovede og bedre er det ikke blevet af, at
jeg jævniigt ser dem træne hvor jeg bor.

der ved Danish Aerotech (DA), (DA er
det et civilt firma, som står for vedligeholdelse og klarmelding af vores fly) fik også set, og ikke mindst talt rigtig meget

:

med Jan om flyets tekniske egenskaber
og, hvad der nu høre til rigtige nørdede
spørgsmål:) Derefter gik vi over til det fly,
som billedeme er taget ved, med livet
som indsats, må jeg sige, for der var ret

Sidst på soruneren sidste år (2007 red.)
fik jeg mulighed for at købe en scalamodel af T17. Modellen er bygget af Erik
Jørgensen fra Vordingborg, som jeg kender fra min tid på sjælland.
Min T17 er en af en serie på tre. Alle bygget i scala 1:5, hvilket giver en model på
170 cm i spændvidde og en vægt på små
5 kg. Jeg købte modellen af min gamle

glat, efter nattefrosten.

I
l
..:

Efter billedseancen talte Jan med journalisten fra FTK, mens jeg gik ned, for at
høre om det var OK at flywe en fur med
ham. Chefen tøvede ikke et sekund med
sit'ja'. Jeg fik tildelt et fly (halenummer T404), og jeg fik proppet Jan i en flyver-
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fortæller:

ven Jarl Larsen. Jarl bor i Præstø og har et
stelnummer af ældre dato. Jari fløj solo i
Alle billeder er taget af Mikael Hansen, som arbejder i Flywertaktisk Kommando (FTK)

Iuffuåbnets Chipmunk på flyvestation
Avnø for mere end 50 år siden.

iUodelllyvenyf :l/200S

INDBYDELSE

til

den traditionsrige Stunhose
Cup og Old time Stunt

Heming Modelflyveklub afholder Old Times Stunt og
Stunthose Cup på klubbens baner ved Skinnerholmsvej
søndag den22j.*i kt 9:30. Gebyr 50,- kr. inkl. kaffe.
Drikkevare kan købes på pladsen.
Tilmelding på pladsen eller til:
Uffe Olesen97132254
Efter at have gået rundt om modellen
derhjemme og nydt alle de mange scaladetaljer, som den er bygget med, fik jeg en
ide.

Hvad om jeg kunne få lov til at fotografere modellen sammen med forbilledet?
\Ied en smule sommerfugle i maven rin.lede jeg til flyveskolen på flyvestation
Karup. De var meget venlige og ville kon:akte mig hvis muligheden bød sig.
Det medførte et større sikkerhedstlek. A1ie arkiver blev gennemgået for at sikre, at

ieg ikke skulle være russisk spion eller
det, som er værre.
I december lykkedes det. Jeg skulle møde
i r.agten tidligt om morgenen til en rund-

visning på flyveskolen. Bilen blev pakket
med model og kamera og så gik turen
mod Karup.
Der blev jeg mødt af Kristoffer Hansen,
HAK. Han er instruktør og pilot påT17
og har desuden fløjet helikopier.
Efter briefing gik vi over på flyværkstedet. Her skulle alle mekanikeme, som til
dagligt arbejder på og vedligeholder flyvevåbnets T17, også lige se modellen. Det
blev til rigtig mange gode spørgsmåI, både fra mig til dem og omvendt. Alle var
imponerede af de mange detaljer og
funktioneme på min model. Det var dej-

ligi at se at selv eksperter kan blive fascinerede af modelfly.

ter nogle af scaladetaljerne, så min model

kan blive helt rigtig.

Det bedste skulle dog komme. Men der
bler.knipset på livet løs, havde HAK arrangeret en flyvetur for mig. Det var endnu mere end jeg havde drømt om. Hurtigt blev jeg stablet i en flyvedragt, det
skal man, og så af sted til maskinen.
Jeg fik lov til at se mit hjem fra luften, og
vi lavede en lav forbiflyvning over min
egen lille flyveplads. (kun til modeller
red.) På turen tilbage mod Karup, fik jeg

lov til at rode lidt med

styregrejerne.
Egentligt er det ikke så vanskeligt, da jeg

som modelflyver, godt ved hvordan tingene fungerer.

vi

F6d6ration Aeronautique Intemationale (FAI).

Årskontingentet {or
Smior

m/MFN:

Jmior (max

17år)

år 2008 :

500,- kr.

u/MFN:

m/MFN:

275,- kr.

300,- kr.

u/MFN:

125,- kr. Medlemskab kan opnås ved henven'

delse til foreningers kasserer, eller ved indmeldelse i en af de klubber, der er t'rlslutet

unionen.
Unioneru web-adresse: wwmodelflywning.dk

TIL

Unions{ormand: Ole Bjerager,
Hollænderdybet 1, 3.tv, 2300 København
Tlf: 3257 4001 mail: bierager@get2net.dk
Kasserer
Ulla Bødker Hune, Stiliingvej 220,8471.
Sabro, Tlf: 86 94 92 39 ,
mail: ulla@modelflyvning.dk

Tilbage i Karup, blev der sagt tak for en
begivenhedsrig dag og bilen vendte snuden hjemad.

Bestyrelsesmedlemmer:
Ruben Sonne / Modelflyvenyt, Falkevej
25, 7400 Heming, Tlf: 97274106
mail: ruben@modelfl lvning.dk

Jeg havde ikke troet at min passion for
modelfly, skulle skaffe mig en flyvetur i et
af flyvevåbnets skolefly. Ikke bare det.
7'eme kommer forbi Bording, sker
det at de kommer ned over min lille lokaT1

le flyweplads og hilser på. Se det er der

billeder af min modei. Vi gik ud på
iorpladsen hvor der stod en fullsize T17.
Der blev taget mange billeder. Jeg gik ef-

noget ved......

\krlel I lyvcnyt .i/2008

modelllpning

med linestyrede modelfly. Unionm er
tilsluttet Kongelig DanskAercklub (KDA) og

Lad os bare sige at jeg har set hvor meget
støv, der ligger i bunden af en T17, men
jeg så det i øjenhøjde!

på catwalk. Der kom en officer, som skulle tage

danske landsoqganisation for

POST BEDES SENDT

FIAK spurgte om jeg havde mod på lidt
altemativ flyvning. Selvfølgelig, men jeg
måtte ikke sige noget når vi kom hjem.

Når
Da vi var færdige på r'ærkstedet skulle

Linestgings-Unionen (Cl-Unionm) er den

På vegne afJan Linnebjerg,

Ruben Sonne

S,

Henning Forbech (web-master)
Btilowsgade 36 1.8000 Århus C, Tlf: 8612
5235 maii: henning@modelflyvning.dk
Anders Kudsk, Vigerslev A116 60,3. th,
2500 Valby, Tlf: 4019 8851, mail:
kudsk@pingvinen.dk
Regeludvalg: Jesper Buth Rasmussery
Almavei 8, 9280 Storvorde , TlI. 98 37 91. 98
buth@modelflyvning.dk
Unionens gironunrmer 5 20 87 69
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MED TAKEOFF

+

på mere end et område
Mit første nurruner af

Modelfllwenyt

modtog jeg med posten i oktober 2006, og
jeg var meget begejstret for indholdet.
Kort forinden havde jeg meldt mig ind i
RC-unionen og fået medlemsnummer
1935, søgt om optagelse i KFK, og var i
gang med at gØre en gammel drøm til virkelighed: At komme til at flyve med et
fjemstyret modelfly.
Oktober måned er imidlertid ikke den
bedste årstid, til at starte på en karriere
som pilot, vejret viste sig sjældent fra den
bedste side, der er kun få dage med rigtig
flyvevejr og det bliver som bekendt hurtig mørkt. Weekends er der for lidt af, så
projektet blev midlertidigt udskudt, også
med en lille bagtanke på min forestående
runde fødselsdag.
Næste skridt var at finde et egnet fly, som
kunne tåle lidt af hvert fra en nybegynder. Valget faldt på en TWinStar II tuld

monteret, der efter gode råd fra min
mento{, burde være en egnet model til
formålet, idet den næsten altid kan samles igen med lidt anvendelse af Epoxy,
hvis landingen gik hen og blev lidt for
hård. Mit første RC-fly en TwinStar II

blev hentet hjem omkring

årsskiftet
2006/07, sarrunen med en hel del nye typer dimser og apparater, jeg hverken
kendte eiler forstod betjeningen af.
Det viste sig hurtigt i beglmdelsen af
2007, at det ville blive et år med lidt for
I

mange arbejdsopgaver og for lidt fritid til
at starte med flyvningen. Min TWinStar

luxe med KFK egen flyvepiads, koblet
sammen med min PC og senderen fra
Multiplex Cockpit SX, blev brugt flittigt
på de få ledige friaftner. Dog savnede jeg

i programmet,
men lidt træning i at starte og lidt rundflyvning på IGK Airport blev det da til
med de modeller der lignede en TWinStar. Og et ukendt antal ommere i forsøget på at lande, for landinger var og er
fortsat det vanskeligste, - eller mildest
talt, de fleste landinger var ofte en ren katastrofe, - godt det ikke var realtime.
Alt imens strømmede det ind med nye
numre af Modelflyvenyt, med inspirerende artikler fra dem der virkelig havde
greb om det at gennemføre spændende
projekter, og fra dem der virkelig r.idste
hvordan de kunne gøre mig frustreret
over ikke at r'ære begyndt på modelfl1vning noget før, - helt uden at de vidste det
naturligvis. Så for at få en fornemmelse
for denne fascinerende hobby, købte jeg
en Pilatus PC-6 Turbo Porter (originalen
benyttes meget til faldskærmsudspring i
udlandet), med alt det nødvendige tilbehøt - sådan bare for at have noget at se
frem til når rutinen med TWinStar kom på
plads. Min mentor havde en Graupner
MAXI stående på loftet, som han ikke ønskede at bygge, og naturligvis sagde jeg ja
tak til tilbudet, for der må r,ei komme en
dag hvor der er behov for nye udfordringer, og med de to fly på lage1, er der rigeIigt at se frem til.
en model af TrvinStaren

blev derfor parkeret i den indpakning,
som den blev hentet i, dog fik jeg af og til
en chance for at give den mit eget udtryk,
med lidt maling, - det lugtede lidt af at
være kommet i gang.
Flysimulatoren AeroFly Professionel De-
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KFK benyttede i vinterhalvåret

/08
til flyvning med både helikopter og små lette indendørsfly. En aften var jeg med min
mentor derude for bare at se på, og her
2007

en nedlagt simulatorhal i Kasirup

fløj de lystigt med en lille 18g højtvinge .
model af en Cessna.. Dagen efter købt.
jeg en Kyosho Citabrnpe22g med et vingefang på 420mm, den var fuldmontele:
og klar til at gå i luften efter blot 10 mimri
ters opladning. Sættet indeholder en opIader, batteri og en sender rrred2.4 GHz.
Nu var der mulighed for at få det førsie
takeoff, uanset vind og vejrforhold. De:
skal lige tilføjes, at hallen er fuld af betonsøjler, der tilsyneladende flytter sis

rundt efter disse små fly, og det lykkede.
da også for flere af de erfarne piloter, ai
blive fanget af disse søjler, med det resuitat, at akslen til spindlen blev bøjet, og er.
mindre reparation måtte udføres på stedet.

mit første takeoff, i begyndeise
rimeligt godt i
starten, med forsigtig fly'vning rundt i 1-

Jeg havde

af marts 2008, hvor det gik
172

meters højde og uden om de bevæge-

lige betonpiller. På et eller andet tidspunkt efter

ca. 5

minutters flyvning, med

flere vellykkede starter og landinger, stod
der pludselig en betonpille foran den lille
Citabria, og dermed var min første flyve-

Iektion slut, -akslen til spirrneren var
knækket. De 5 minutters flyvning var
vidu-nderlige, for første gang oplevede
jeg en lil1e flig af, hvad det er der gør modelfly'vning så fascinerende. Nu var det
bare at komme hjem på værkstedet og
udbedre skaden, inden næste flyweaften
som var ugen efter, for det var absolut
sidste chance for flyvning indendørs i
denne sæson.
Akslen til spinneren er absolut det svageste punkt på Kyosho Citabria, konstruktionen er ikke beregnet til at møde en be-

tonpille, eller en anden genstand med
den hårdhedsgrad. På aksien (1 mm Ø) er

\lodcli i1'ysn),r 3/2tX)l

0plader og batteri

TwinStar ll og sender

Bantam E-Station

DX (Digital

TWinStar

301

fang 1420mm)
Permax 400 motor (6V)

Char-

gerlDischarger for Li-

Po,Ni-NH/Ni-Cd)

$alingoglimn

Einhell Oplader (12 r'olt

/

SAmpere)

Smart Balancer & Guide 505 (LiPoly Battery
2-5Cell)

Temperatur Probe til
3O1DX

SN-2300mAh LiPo pakke med to celler i serie

Pilafus

ll model i Elapon (vinge-
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a*,urr..,,1rss-ls#
arprru-

Spinner 2,3 - 30mm (erstatning for
originalerne)
MX M-7-Synth. Light (modtager
35 Mhz)
MPX Cockpit SX med synth. (sender)
Lærer/Elev kabel med ringkeme
Kabel til FMS simulator med USB

K5"^*

$;J';g;"ffi's'
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Urrr'-strk
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tilslutning
MPX sender/lader/kabel

skår'et gevind for at rnontele den på
slrinnererr, og derfor l-rar akslen en langt
iinqerc bludstyrke nebp på deite sted.

\lotolcrr er monteret i

err

vinkel så spin-

rrercn vender nedad, sikkert for at sikre
:r!-dre ih/\reegenskalrct merr dermed er
:rrarrcen for ct brud adskillige gange
.,..rre Ved et frorrtt'rlt sammenstød.
:.r' at losc problemct med den knækkede
.,..--.'1, Lrlev akslen follænget med et styk... ira cn kar.r14e (udverrdige nrå1: 1,6 x
=.iir-u-r-r), hvor akslen næsten passede ild i

.:nr'lcn. Efter først at htrve monteret
:-trrc't fLa kanylen i spirurererr, blev ogs;i
.-,islen og kanylerr lirnct sammen mcd cv-

,r:r(), o1t Citabliaen var r1u k'lar til den
itrmr-rrru d e' fl yr.ea f ten.
Repralationen holclt i ca. 10 min. lige. ind-

Jeg vi1 forsrrge at reLrarere

,o*".

- det skuilc

lader og cr1 Ternperatur Probe til
30lDX'elen. Og selv eftel de artikler der'

tid, spændilg og celler, - og udsigten til at
de kan eksplodere hr.is de håndteres forkert. Jeg håber dcr bliver mulighed fol en
samrnenkoblilg af lærer/eler-sender
ved den f-ørste flf i.rring og jcg glæder rrrig

til, og derfol havde de givet lejerne en
clr.ibe WD:10, - men det havdc hr.erken
jeg eller de andle medbragt. Motoren
te

havde efter alt at dømme ikkc tilstrække-

lig trækkraft

r.rår

i1],et..o..r-.rtig

den ikke r.ar srmrrt, for

at få i luften igen, uanset

batterict var fuld opladet. Tilbage var
rru .rt n1,dc de erfalne piloters akrobatik
nred deres Cessna, og det lr'kkedcs da ogor.n

sa for cn af dern, at fti den

til at flyve

et

kort øjeblik på ryggen, - nogct at se fi'er.n
:rorl tii den næste indendørssaeson.
/ ) i)( ,:;:,

cler blev bruet som forliænselsc af akslerr.

ludenrlørs og bcdst i stille r ejr.

bøjct inde ved tandhjulet. Akslcn kr,rnne
rettcs rrogcnlunde ud igen, rlen rnotoren

helt i balance. Det r.iste sig at støjen r.rmiddelbart stammcde fra lejeme, noget sorn
de rrrere erfame piloter på forhånd kend-

Spinner, akscl metl gcarirjul og restcrnt'.rl k.rn1'lcn

Nu sel jeg fi'ern til den kommende udendørs sæson, og med lidt hjælp fra min
merltor, at få opl;rdet mine LiPo 2300
mÆr 2C til T\r,inStar korrekt. For jcg er ikke helt trvg ved seh.at håndtere disse tvLrer af batterier første gang r-rden instmktion, - seh. orn jcg irar en Bantam 30lDX

h.rr r';eret om LiPo i

kede som om, at der kom for mange vibrationer; r-naske fordi spiudlen ikke var

_Tr.

r'ære muligt

til clel gik kh-rclder i rnin motolik og der
kom eu r'æg i vejen, mcn denne gane
knækkede aksler.r ikke, den blev kr"ur

begyndte at støje r-rtrolig rneget og det vir-

r".rrnf,

Citabriaen ved

at erstatte akslen pa I rnm, med en aksel
på 1% mm i rustfrit ståI, bore le'jerne ud så
de passer til de 17zmm, og montere en ny
propel, inden vintersæsonen 2008/09, ellcr alternativet at købe en ny motor, r-rdskifte akslen og kun flyve hvor der ikke er

betonpilleq,

s45_6

apcrai"å?1"L"",".
iiitT";"':ff

tlf:'X-;Jf'
.lcr

.u***"";;:

for

Modelflp'enyt, er jeg

,

,'t,

Kvosho Ciiabria

/

rrokrr, gcar og cn entinu ikkc

fast{ort spinner rler cr montcror

nrt d et stt kke

a

I

kanvlen,

endnu lidt usikker på de mange tekniske
betegnelser, som balance, afladrring, lade-

rigtig meget til mirr ibrste soloflyi'ning
med TivinStar; og udendørs.

En tak til Modelfl;'r'erryts redaktion for'
initiativet med Skrir.esemirraret på Flyskolen i Dlagør lcrrdag den 8. marts 2008.
Uden inspiratiorren fra de hyggelige og
entusiastiske medkr-rrsister og Malianne
Pedelsen, Ti'oe1s Lurrd og Steen Larsen,
havde jeg ikke kastet mig ud i at sklive
derure artikel. Tak til mirr mentor Villy

q
Kvosho Citabri.r mcd bcm,rlinger cler var nirclvcn
clig ior at kurrnc lokaliscre flyct i nrærrgden.
'frr
instar ll nrerl brmaling og de to nve og storre
sl.iun t'te.

Rasmussen, fbr rådgii'rring og hj;elp rned

at komme i gang med at fl1,r,e med modelfly, - r,erden bliver aldrig den samme
efter det første Thkeoff.
Jens Grønlr,urd

/

KFK
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MINDEORD

Aksel Nielsen
Det er

med

stor sorg, vi
modtog med-

delelsen om,
at vores gode

ven og mangeårige medlem var afgået

ved døden
den1,6/5 2008. Aksel har igennem
mange år været denbærende kraft i
Kolding Modelflyweklub,

-

dels

som en meget dygtig kasserer, et
job som han varetog med største

I

omhu og overblik, - deis som ham
der med utrættelig energi kontaktede snesevis af landmænd for at
skaffe en ny fllveplads, hvilket har
været nødvendigt 2 gange med få
års mellemrum.
Aksel var ikke ktur idemand, men
påtog sig også mange praktiske opgaver i klubben.
Som modelflywer var Aksel trofast
på flywepladsen, og altid god for en
hyggesnak. Aksel var en flittig modelbyggea store skalamodeller var
hans hovedinteresse. Mange tekniske finurligheder blev udtænkt og
fremstillet i Aksels veludstyrede
hobbykæ1der.

Kolding Modelflyweklub har rigtigt
meget at takke Aksel foq, der vil
fremover være et betydeligt tomrum efter Aksel, som var en altid

hjælpsom

og

imødekommende

person.
Vore tanker og dybeste medfølelse
går til Aksels nærmeste.
Æret være Aksel Nielsens minde
På

Kolding Modelflyveklubs vegne
Helge Gellert

Er du også træt
af ømme fingre?
Ja

man sku1le jo tro det var en reklame fc:

et el1er andet produkt som vores kcner/kærester/søstre ville falde i svir=
over og bare MÅTTE eje. Men det er rer:
faktisk en hjælp til dig der har prøvet at :.
ondt i nallerne når du skruer et link på e,
gevindstang.
simpelt kan du gøre dit liv lettere. Ar.skaf dig en "E/ZThreader" fra Dubro o:
det er slut med ømme fingre når du mor.Så

terer links på gevindstænger eller ligr.
Du skubber ganske enkelt dit link ind '
den ende der nu passer det pågældend.
link. Holder gevindet med en tang. Så e:
det dejlig nemt at dreje dit link på gevindet.

Værktøjet, hvilket egentlig er et stort ori
for så lille en dims. Passer både til kugle

lilk

og alm. links

i

nylon. Nu har jes

brugt den i over et år og kan til stadighei
g1æde

mig over hvor nemt den del

a:

montagen af links erblevet. At den så ko
ster under 40 kr. gør at DU burde bestille
den med, næste gang du bestiller varer
hos Avionic hvor jeg fandt den
SL.
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Fotos af Anders Riis Espersen
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I Modelflyveklubben Woodstock har vi

den faste tradition, at vi en søndag i fo-

råret er på besøg i Filskov hos Leo Eriksen. Også i år blev den

tradition holdt i

hævd.

#1,
!:s,a;"

=dr{

Sondag den 4. maj r.ar vi en halv snes piltrter med koner og kærester, som drog af
s:ed med kurs mod Filskov i et ualminde-

.:qt smukt fortirsvejr. Foruden Wood::r)ck var der et par af de lokale piloter
:.rnrt ct par stykker fra Vejle Modelflyveil'.rb r.nødt op. Som nær'nt viste vejret sig
:ra sin allerbedste side med sol fra en sky::i hir-nmel og næstell ilgen r.ind, som
.:rd imellem voldte de store rnodeller lidt

Leo Erikscrr rned sin Cyrokoptcr

:.roblemer ved landing, idet de ganske
t-rrkelt rnanglede vindmodstand.
Vi st.rrtede dagen som r.i plejeq, med kaffe, rr,urdstykker og en lille en til halsen.

kom der gang i flyvningen, og der var
alt lige fra små hvinende elfly, nogle lidt
stØrre og motorfly, både små og stor€.
Leo Eriksen fløj rned sin f'lotte Fokker D
XXI, og trods et defekt sideror endte dagens sidste flp ning godt.
Både Kurt Møller og Hemring Boisen fløj
med deres gule Piper Cup, og Leif Poulsen fra Vejle fik prør,efløjet sin nye Extra.
Ved frokosttid blev der tændt op i grillen,
og Leo ristede pølser til dem, som kunne
spise mere end den medbragte madpakke. Efter frokostpausen biev der fløjet videre og pigerne nød solen, og gik en tr,rr
Sa

rred

Henning Boisen rrecl sin l'ipcr Cup i skal;r

1.3

Spændte tilsktrere sel pa at Lco lanclcr sin Fokkcr

Lco Iriksen cr vecl at st.]rtc sin Fokkcr D XXI 2377

iå..

til åen. På et tidspunkt ville Leo

prør,e at få sin gyrokopter i luften, men
efter flere forsøg måtte han opgive, r,inden var ganske enkelt for svag.
Sidst på eftermiddagen begyndte folk så
l.rngsomt at sive hjem, og alle -,'ar enige
om at det havde været en rigtig god dag.
Svend Erik Jensen Woodstock.
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DLG.TRÆNINGSDAG
på Lindtorp flyveplads
Søndag den 13 april havde DlG-interessegruppen indkaldt til en træningsdag.

i

1

I

Først på programmet stod jørgen Korsgård. Han er kendt i modelflyverkredse
som F1B flyver.
F1B er wakefield klassen. En fritflyvningsklasse for gummimotormodeller.
Endvidere vil mange genkende signaturen JK under mange af de tegninger, der i
tidens løb er blevet bragt i Modelflyvenyl De er tegnet aIJørgen. Jørgen er bosat syd for grænsen og har i mange år
været lærer på den danske skole. I dag
flywerhan foruden F1B og DLG også fullsize svævefly fra klubben i Rødekro og er
medejer i et 15m svævefly.
Jørgen skulle fortælle om termik. Hvordan termikken opstår, hvordan den opfører sig, hvordan den iokaliseres af modelflyvere og hvordan man udnytter den
bedst muligt. Alt dette, fordi Jørgen igennem mange år har beskæftiget sig med
termik og i dag også fungerer som meteorologilærer for nye svæveflyvere i Rødekro. Efter morgenkaffen delte Jørgen vil-

ligt ud af sine erfaringer. Mange af os blev
klogere på "mikrometeorologien", som
er læren om luftens opførsel i de nedre
luftlag. Betegrrelsen dækker alt det, som
sker i de nederste 300 meter af atmosfæren. Og da vi ikke kommer over 100
meter, er det jo her vores hovedinteresse

ter. Skulle der være kommet fotk for:-ville de nok have kigget en ekstra gar.:

ligger.

at hjælpe hinanden. Med Jonas' råd :mente, skulle den ene prøve at kasi=

Godt fyldt op i hovedeme gik vi til næste
punkt. jonas Romblad skulle hjælpe os
med at forbedre vores kasteteknik.
Jonas er svensker men for tiden bosat i
Randers. Han har i flere år fløjet fritflyv-

ning

i

For pludselig kunne man se 14 voklr
mænd, trippe rundt på en graesmark so:
om de dansede en meget mærkelig blæevejrsdans.

Herefter blev vi sat sammen to og to fc:

mens den anden forsøgte at se hvad, de
ikke gik som Jonas havde sagt. Mange a:
os fik luret en masse fejl ud af vores ka.--

Det hjælper ikke at opføre sig som e
olympisk atlet, hvis ikke teknikken er f
det. AIle kunne efterfølgende fortælie a:
de havde opnået større kastehøjde me:
mindre brug af kraft så noget må vi c;

klasseme F1B og F1D. F1B er
svævefly, somhøjstartes og F1D er mikrofilmsmodeller under 29, som flyves indendørs. Disse lette modeller kan opnå
en flyvetid på mere end 30 minutter. Im-

have lært.

ponerende.

Efter indtagelse af nygrillede pølser o:

Jonas gennemgik fysikken omkring
DlG-kastet. Hvorfor kastet bruges og

kalkunfiletter, var det tid til at gå på ja5
efter Jørgens termik. Nu havde vi jo 1ær:
at komme op til den. På trods af den no.
get harske vind, lykkedes det alle at finoe
og føige termikken. Det at finde og følge
termikken er noget af det mest vanedar.nede, som findes ...
Desværre kostede det noget blæsende
vejr et par modeller. De voldsomme kræiter en DlG-svæver udsættes for unde:
kastet og den friske vind, var lidt for hårc
kost for nogle af flyene. Værst gik det uc

hvordan manbedst for udnyttet de kræfter som DlG-teknikken udvikler.
Efter den teoretiske del, var det så tid til
at se teknikken ud{ørt i praksis. Alle man

af huse og ud i en fin, men
noget blæsende, søndag for-

middag. Joans gennemgik
trin for trin, hvordan han
kaster en DlG-svæver og
derblev lyttet og

set

godt ef-

Masser af action på flyvefeltet.

over Simon, som mistede en helt ny Fireworks 4, da hele forkanten på den ene
vinge åbnede sig.
Efterfølgende har han dog fået en helt ny
flywer fra forhandleren, det må man da
kalde servicel
Godt forblæste, trætte i hovedeme og resten af kroppen blev der sidste på efterrniddagen sagt farvel. Alle var enige om,
at dagen havde været rigtig god og at arrangementet skulle genta ges.
Det bliver det så den 14 juni, denne gang
pa sjæliand. Her vil hovedvægten ligge
pa konkurrencemomentet i F3K. Vi skal
sammen prøve at flyve nogle af de konkurrencer, som bliver fløjetpå den internationale Eurotour.
Det er vi nødt til at forberede os på, da

Danmark er vært for et intemationalt

Deltagerne intltage'r deres morgenkomplet Det gik vist lidt hårdt udover kaffebeholdningen i Holstebro

Sirnon Nejst uheldigc Fireworks

4

Simon Nejst uheldige Firervorks

I

stæ\.ne i september.

Det kommer til at forgå i Brande i dagene
13.-1-1.

september.

Har du fået blod på tanden kan du finde
flere oplysninger her:
http: / /www.rc-unionen.dk/

nvtforum/topic.asp?TOPIC _lD=27869
Dr-r er også velkommen til at kontakte undertegnede eller en af de andre "ansvarlige".
på vegne af gruppen,
Ruben

Jørgen Korsgaard tegner og foriæller

Gruppebillede

I
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Dan Hune fortæller om sin nyerhveryelse, en
SHARK F2B model, fra Ukraine.

Her er der ikke tale om enhyggeflyver, men
om et stykke topfuned konkurrenceværktøj. At det så samtidig er en fryd for ø1et, gør
ikke tingene værre.

Opfølgning

på artiklen, kan ses på

www.modelflyvning.dk
Og så giver vi ordet til Dan og hans kameVed VM i Spanien i 2006, som for ør'rigt var

en rigtig god oplevelse, fik Flemming Pedersen og jeg for alvor øjnene op for Yatsenko-brødrenes (Ukraine) fantastiske modeller.

husker specielt en dag på træningscirklen, hvor I'i, mens vi pakkede ud, iagttog

Jeg

[sh s*

i
t

Yatsen ko-brød renes trænin gspas.

De kommende minutter var nok med til at
hjælpe en besluhring på r'ej. Vi havde beg-

ge gået og syslet

god lejlighed

r#,

lidt med tanken om at

købe en Yatsenko-model, og her var

til at studere

jo

en

dem på nært

*

hold.

Nu er det jo sådan i stunt (vi er nogle stykker, som vil sige desr'ærre), at man hurtigt
kan skille fårene fra br.rkkenel Ja faktisk ali manøvre nr. 2: Dobbelt wing-over!!
Starten kan man være heldig med, men
dobbelt wing-over! Den er man næppe heldig med. Den "trækker søm ud"l
Yuriy startede sin flp'ning, og da han gik
over i sit dobbelte wing-ove1, og nærmede
sig udretningspunktet, stod vi hver især og
tænkte: Nu må han da snart vende om i rylerede

v-::.

gflyvning!
Han ventede, og han ventede i op til flere

I
I

hundrededele af et sekund. Og så endelig
kom modellen ud i rygflyvning. En engelsktalende fur som iagttog det sammen
med os, vendte sig om imod os, "knækkede
kroppen sammen", og sagde noget i retning af "oh, shit man!". Han var, ligesom
Flemming og jeg, vildt betaget af Yuriys
nervet, og evner til at vende på det rigtige
tidspunkt. For os så det ud som om han
først drejede i de foreskrevne 1,5 meters
højde. Det føltes som tiden gik i stå et øjeblik, og nakkehårene rejste sig. Den "opvis-

I
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flyvning og koncentration

vil vi aldrig glemme!
Andrei gik i cirklen og gjorde stort

,# @i

set det samme! Så var Flemming og
jeg solgt!
Da vi kom hjem, bestilte vi hvef en
"Shark" fra Andrei.
Yuriys YAK 55 model fløj garanteret
lige så godt, men vi var begge to fal-

€
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det for Sharken. Heq, knap to år ef-

ter, oprandt endelig dagen, hvor
min Shark ankom.
Kassen blev åbnet meget forsigtigt,

.;{

udpakningen foregrk stort set i

i1

slow-motion. Alt blev vendt og drejet mange gange, ogå pludselig var
der gået det meste af en time.
Den håndværksmæssige udførelse
er bare "second to none". Der er så
mange detaljer som er gennemført
ud i den yderste konsekvens, at
man kun kan tage hatten af for disse to brødre i Ukraine. Billedeme taler jo nogenlunde for sig selv, men
lige et par kommentarer:
Tanken er dækket af et lagbalsa-træ.
For at hindre "opskumning" af
brændstoffet, med efterfølgende
dårlig motorgang til følge.
Understellet er et andet eksempel
på en genialitet. Ingen skruer eller
andet tingel-tangel. De skubbes bare på plads i vingeme, og der lyder
et lille "klik" - så sidder de som de
skal. Demonteringen går næsten li-

,3

ge så let.

kun sige: En særdeles veludført model!
jeg har ikke fløjet med den endnq
men mon ikke der snart er så meget
forår i luften, at jomfru-flywningen
kan udføres. Amerikaneme har også fået øjnene op for modellens fortræffeligheder.
Orestes Hemandez vandt således
US Nats 2007 med en Shark. Andrei
blev nr. 3 ved EM i 2007. Bedre reklame kan man da næsten ikke gøre
for en model.
Jeg vil bruge Sharkenved VM i Landres, Frankrig i år.
Ud over mig, vil også Aage Wiberg
deltage i F2B - stunt. Niels Lyhne
Hansen vil deltage i F2A - speed.
Henning Forbech, Anders Kudsk og
Bjame Schou vil deltage i F2D combat. Vi får følgeskab af hele 9
supportere.
Jeg kan

PS:

Lidt guffor vægtvogterne:

Thnk
Ydervinge
Indeninge
Bagkrop
Forkrop
Haleplaner
2 Understei
Spirurer + div.

6I
218
240
208
291,

84
86

Skruer

Motor
Lyddæmper
Propel

76
304
58

2I

Flyweklar model uden
brændstof: 1677 gram.

Dan

Hure
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Jesper Voss har stylet sin TS Il, her

fortæl-

ler han hvad han har lavet ved den

s.

4

II

lndgangen

til

den nye RC-verden

Eventyret, som RC-fly nu engang er, startede i sommeren 2006, da jeg efter nogle

års pause fra modeljernbanebyggeriet,
vi1le prøve noget nyt. Og jeg tror ikke jeg

er den eneste, der har prøvet lidt af hvert
ildenfor modelhobbyen generelt. Efter et

å
F
t?
ffi
ffi9
ffi

spontant indfald faldt valget på modelfly'vning, fordi jeg altid har været lidt interesseret i gamle fly fra Anden Verdens-

krig.

F
Stik imod alle råd

r
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|eg søgte lidt omkring på internettet for at
vælge et modelfly, og jeg syntes det var
svimlende beløb, det hele kunne løbe op
i. Så det blerr lagt i "glemmeren" igen, lige indtil jeg en dag var inde i en, ja, Ha-

raid Nl.borg forretning, og så de havde
nogie små fjernstyrede legetøjsfly, og der
tænkte jeg, det måtte jeg eje. Da min nye
flyver og jeg var ankommet til hjemiige
forhold, blev den straks ladet op, så den
kunne få luft under vingeme. Og hvor
tinderligt det så end lyder, så fløj den faktisk udmærket, uden jeg på det tidspunkt
havde andet at bedømme den ud fra. En
stor de1 af sommeren 2006 gik med at flyve. Så blev del2007 og kalenderen skrev
sommer. Nu vi11e jeg mere, jeg sØgte igen
på det oplyste internet, og fandt en billig

Dynam Cessna 400EP RIF. Det var ei
valg jeg kom til og forh'yde dybt. På det
nærliggende stadion skulle den i luften

hjulpet med "fly'vetimer" i sirnulatore:
og det var lneget svært for den nye sri:cesrige pilot og få armene ned igen.

for første gang. Det viste sig, at være et fly,
med en spændvidde på knap 96cm, der

Det store facelift

bestemt ikke var egnet til en beglmder.
Det fik en fuldendt flyvning og landing,
og derefter en tur i jorden med høj fart.
Den

lille nye

På trods af de nedslående omstændighe-

der, havde jeg alligevel fået blod på tanden, men denne gang skr-rlle det være det
helt rigtige fly. Så jeg sØgte atter på internettet, og farrdt forskellige guider. I disse
guider fandt jeg ud af, at en MPX TWin-

star II skulle være et af mange gode begynderfly, derfor faldt valget på dette fly.
Efter at have bestilt og fået pakken sendt
hjem, var det med meget stor glæde, jeg
fik samlet vidunderet. Jeg havde bestetnt
mig for, at denne gang skulle det ikke gå
ga1t, så jeg vendte mig atter mod internettet og fandt en lille simulator kaldet FMS,
der gik nogle aftner med og at flyve med
simulatoren. Da vejret endelig en dag
bød sig fra den gode side, var det med
stor entusiasme, jeg sprang ned i bilen og
kørte ud til det store stadion, hvor den
første flyvnilg med Twinstar IIen skulle
finde sted. Den kom i luften og sikkert
ned igen uden skrammer, det havde altså

Hele sensommeren gik med at fly've lu:ten tynd med TSIIen med standard o:sætning. Da det så, til stor ærgrelse for p:loten, var gået hen og blevet vinter, måi:=
der jo ske noget andet. Der gik mange.::-

tener med søgen på internettet efter a:-

dre, der havde lavet noget ved der.:
Twinstar IL Den skulle da have nogle nr'.
farvel, valget faldt på rød, hvid og chrcme. Og nu da den alligevel skulle ge:'nemgå en stØrre omlakering, blev det t i
sluttet, at den også skulle have den he-:
store tur, fordi nu skulle den ligne en 1:flyveq, så meget som den nu kunne. D.:
blev ti1 nogle dages søgen efter det he-.
rigiige, fordi nu skulle jeg vise de "gaml.
rær'e" i hobbyen, at man godt kan få e:
anstændig fly'ver ud af et stykke skr-m
som tilfældigvis ligner et fly. Så skulle de:
bestilles dioder, ny Graupner lader, et L:Po-batteri mere og meget mere, til kærc
stens store ærgrelse, fordi det hev lidt .
bankkontoen. Men jeg fik hende overbe
vist om, at det var rneget bedre met:
stumper til flyet end tasker og sko. Hru:
var heldigvis meget overbærende. Da dagen endelig kom, hvor posten skulle afle

H
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Da det var vel overstået, blev det rorenes
tur. De skulle have rigtige hængsler i stedet for, at det var skummet der fungerede
som hængsler. For at mindske rnodstan-

i rorene, som Llnder visse forhold
godt krmne virke lidt træge, faldt valget
på nogle nylonhængsler fra Graupner. Til
det job måtte jeg atter vende tilbage til
den nærmest uundværlige Dreml. Der
blev skåret nogle små slidser til hængslerne i vinger og ror, som herefter blev limet
i med cyano-lim. Monteringen af hængslerne var noget der var mærkbart, viste
den

det sig i den efterfølgende test, responsen

på rorene blev betydeligt hurtigere.

hecl for masser ai

kolcluft

Så

skulle flyet ti1 "maleren", som var ejendommens kælder, hvor der var dejligt
lunt, perfekt til opgaven. Farvevalget va{,
som nævnt tidligere, rød, hvid og chrome. Efter en tr.rr hos farvehandleren, hvor
detblev til to dåser rød, to dåser hvid Motip autolak og en rulle alu-tape, som også
anvendes ved isolering af vandrør blev
flyetblev maiet uden komplikationer i de
valgte farver. Så blev det tid til monteringen af servoe4 motorer (som var Permax

48088 7,2volt), ESCer osr,. Sender og
i samme omgang skiftet
tid med en Graupner MX12 sender og
Graupner R700 7ch modtager i stedet for
Dynamsenderen og modtageren, der
modtager blev

I
,
I

I
frem i rækkerne og blive til næsehjul

Her kigger man nok først p;i den fine blanke motor, men bemærk art sch'propellenrc or blcvet
gjort skalarigtigc, mcd dcn sorte strcg pa kanten
og f.rn'en omkring tippen.

havde overlevet styrtet med Cessnaen.
Så skulle den første test af flyet forestå, da
den kom i luften, kunne jeg med det samme mærke, at der var sket en mærkbar
\'ægtforØgelse. Men den fløj stadig godt
og stabilt. Responsen på rorene \/ar også
blevet mærkbar hurtigere, så alt i a1t forløb testen godt. Men under indfly'vningen
slog det mig, hvorfor havde jeg dog ikke
tænkt på landingsstel? Jeg havde allerede
nogie ideer i hovedet, der straks, efter landing, blev tegnet på papir, og så var det
hjem til tegnebordet igen. Stellet til hovedhjulene blev bukket i 3mm pianotråd,
sølvloddet, skåret ind i kroppen og limet.
Men der manglede noget, så kom jeg i
tanker om de overlevende hjulkåber fi'a
Cessnaen - de skulle da på. Næsehjulet
skulle seh,følgelig også kunne styres, så
til det formål blev et halehjul fra en større
flyver anvendt, da der ikke var noget

horn

til

ge en pianotråd som stødstang. Så l:.brugte jeg et gaskabel fra en brændstoft.' ver, fordi det var fleksibelt nok, og dei ','ste sig, at være en god løsning, da det r'---

ker fortrinligt.
Endnu

fl

ere opgraderinger

Efter grundige overwejelser blev det

h'.-

sluttet, at det ikke skulle stoppe her. Sa :--

at kompensere lidt for den manglen:.
motorkraft pga. r'ægtforøgelsen sku-.
der børsteløse motorer i. Valget af mo:-rer faldt på nogle XYH kr'1650 outru:nere med 7x4" propeller, hvilket gar' ;:
en fordobling af trækket i forhold til st...:dardopsætningen. Ud over de børsteL-motorer, blev der indkøbt et ekstra can-py, der skulle bruges til kamera-flytni::
og til montage af en Garmin GPS. Kan:rasættet er et sæt bestående af et kamc:.
med sender og en modtager. Kamerr.sender live-optagelset der så kan lag.:
digitalt via modtageren på en bærb:-

computer, eller vises direkte

via is:

bærbare eller TV. GPS modtageren er €:
Garmin Foretrex2}l, som er en lille tr'5
der normalt spændes på armen, som .-

armbåndsur. GPSen bliver primært ;:vendt til måling af max hastighed, m..højde, fløjet distance og mange andre c--ta. Det er lidt sjovt at studere efter en::
flyvning. Man bliver faktisk lidt overr:sket over de data den har indsamlet. \stod flyet så godt som færdig, så r.ar i=:
tid til at dekorere den med nogle dec.:.
kendingsbogstaver osv. Og da jeg ikke.-,-tid er tilfreds med udvalget, som de ha:
den lokale hobby-forretning, så måtte jc:
jo lar.e dem selv. Endnu en gang måtte ic:
ud og søge på det store internet - ja hr'.::

skulle man da gøre uden det? Jeg fan:frem til, at der faktisk var en dansk herr.
som jeg desværre ikke kan huske natn.:
på. Han havde lavet sine egne mærker p=
transparente etiketter i ,A,4 størrelse, så h,

for ideen. Det skulle jo straks aforøi'r=
Resultatet blev overraskende godt, mrjeg fandt hurtigt ud af det ikke \'år \rårlifast, så inden jeg monterede mærkeme p:
flyet satte jeg klar pakketape over mæ:keme. Det kunne da i hvert fald holc=

styringen blev der skåret et i

vand og ftigt væk fra blækket. Grunde:

0,5mm metalplade og sølvloddet. Da flyet var blevet lidt haletungt, var det nød-

til, at det lige netop var klar pakketape je:
brugte, r'ar primært fordi det er tyndt,::
det ikke så fydeligt kan ses.

vendigt og rykke LiPoen næsten helt
frem. Derved var der ikke plads til hornet
på næsehjulet inde i kroppen, så der måt-

te findes en anden løsning. Homet blev
loddet på akslen under kroppen, og pga.
det skarpe "knæk" nedad fra siderors-
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servoen til næsehjulet kumre jeg ikke b:--

ja, så blev påske, og med det snevejr, dc:
strøg over det danske land, så kom der e:
id6 mere, hvis ellers det skulle komm.
som en overraskelse - hvorfor har jeg ir-

Xkrlel

ii

y,r,cn\/t 3/?0(

gen ski til min Twinstar II? Konstruktic>
nen af skiene foregik på den måde, at jeg
først lavede krydsfiner i balsatræ, to lag
mcd 1mm og imellem de to, et lag 2mm,
nemt og simpelt. Mht. størrelse og hæld-

ning på snuden af skiene, brugte jeg en

udrnærket guide fundet

på

RCgrou-

ps.com.

Tekniske detalier
Flytype: Multiplex Twinstar II
Sender: Craupner MX-12

Modtager: Craupner R700 FM7
Fan,er: Motip Acryl autolak, rød og hvid.
Humbrol hobby lak, blå
Chrome-tape (fås hos trælasten)

Det færdige projekt

ja, det var så beretningen om tilblivelsen
af en noget anderledes Twinstar II, jeg
heiber det kan gir.e anledning til, at andre

får ideer til deres egrre skumflyvere. Jeg
syntes det er lykkedes meget godt at få en
"anstændig" flyver ud af den. Jeg vil mene udtrykket "skum er for badedyr" er

manet lidt til jorden, selvfølgelig ikke i

Motorer: To stk XYH C2826, kv 1650 or-rtnurner, børsteløse motorer.

Propeller:To stk 7"x4" APC-E propeller
Batteri: To stk LiPo, Flightpor.r'er EVO25
2500mah.

Lader:Craupner Ultramat 14 med

sølvloc-ldet.

bogstavliste forstand.

\ærlrilleclc

af dc.t

lille kamera

Iespcr mecj sin pinrLrede- Tu,instar

Hlpe-

rion LBA10 balancer.
Landingsstel: 3mm pianotråd bøjet og
Styrbart næsehjul.

Stand.rrdoos.rtnins: Hoicdhiul
med en diameter på 36mm og
næsehjul nred en diameter pri

fornfruflyvningen er endnu ikke gennemført i skrivende sturd, men det sk;rl
da blive en ren fornøjelse og se den i luf-

32mr.n, og de rude hiulkåber til hor.edhjulene. (anvendes stort set

ten, efter der-r omfatterrde ansigtsløftning.
Jesper Voss

kun på asfalt)

oY-3967

Ballonhiul: 45mm rliameter (an-

Frederiksr'ærk

vendes på grovere terræn, fx græs,

hård jord eller lignende).
Ski: Brcde ski til hovedstellci og et
mindre ski rned 'mede' til næsestel.

I

Redaktionen hører vi meget
genle om andre der har modificeret et fly, eller gjort lidt ekstra
ud af det, hvad enten det er dig
selv eller en klubkammerat der
har lavet det.
FIUSK: Send billeder med.

Ror:

(anvendes kun til snc)
Alle roreme er hænglede
Flaperon I'ia mix i sender.

Nai,igartionslys: Et stk RØD 5mm diode,
monteret på venstre vingespids.
Et stk CRØN 5mm diodc, monteret på højre vingespids.

To stk RØDE Strm strobe-dioder,
monteret undff kroppen.

Et stk FIVID 5mm strobe-diode,
monteret på haleror.

HVID l(hnm diode
med }ysspredninC på 140

t-andirrgslys: Et stk
:-

^;*-

i*:-å

,':$1f

I

1ryYvr *i

it+viå sq-!{er".:::") r'

Decals: Lavet på PC, udskrevet på,ink-jet

l

printer på Avery transparante A4
etiketter
Andet udstyr: Carmin Foretrex 201, monteret i separat canopy.

Kamera

til live-optagelser, monte-

ret i separat canopy

\ irxici

i
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PA SKESKRÆNT
Vinderen af påskeskrænt Jens
Kleinet Tyskland

Det var med stor spænding, jeg så frem

I

Påskelørdag. Vejrudsigten lød på snestorm torsdag, men det blev først fredareftermiddag snestormen kom, heidet r-a:
med os, vi slap fri for de store mængde:
sne i TLfY.

Det var dejligt at møde op til briefing kl. .
de 21 frem-

i Vigsø, og kunne meddele
mødte ud af 28 tilmeldte

til dette

ar=

Påskeskrænt, at der var vind nok - 18-1m/sek. stod næsten lige ind på nord- Eu-

ropas bedste skrænt "Hamborg-skrær-ten" eneste minus var, at det var mege.
koldt, men det er der jo råd for med cle:
rigtige vintertøj "SÅ flyver det "
2.

plads

Helge Borchert

Vi satte banen op og første start gik

Tyskland

*

æ

ca

10.30 Det var Andre Austen fra Tysklanc

der startede første runde, men han laved=
en meget alvorlig styrefejl i første svins

G

æ
g:
æ

=

:

3.

plads

Knud Hebsgaard Danmark

Resultat Påskeskrænt 2008

1
2
3
4
5
6
7
B
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
40

Kleinert
Borchert
Knud Hebsgaard
Frank Droge
Jesper Jensen
Kaj H. Nielsen
Jørgenlarsen
Søren Heltsted
Peer Schmidt
Jens

Helger

LennartArvidsson

GER 778t
GER 7697
DEN 7588
GER 7462

DEN
DEN
DEN
DEN

7283
7268

7782
6997

GER 6976
SVE 6944

Henrik Vogler
GER 6887
Hanslorgen Hartmann GER 6679

Siemens
Schroter
Jaromir Ufer
Theo Liebeck
ErikAndersen
Andr6Austen
Stefan

Wolfgang

RegnarPetersen

AndyWohlert

GER
GER
GER
GER

65s9
6543

og fløj iige i skrænten og ødelagde flr'e-:
totalt, så han måtte flyve videre med re'
servemodellen. Det var synd for ham! \:
fik fløjet 9 runder i løbet af dagen - i lii:
solskin og med et par afbrydelse fil sne.
byger selv med et par snebyger, blev de:
et meget fint skræntstævne med masse:
af fine flyvninger i løbet af dagen.
Vinden løjede lidt af om eftermiddager.
14-16 m/sek. der blev fløjet meget stærkr
i alle runder. Dagens bedste tid blev fløjer
af Jens Kleinet fra Tyskland på 35,36 sek.,
som også bier' årets vinder ai
Påskeskrænt, stærkt forfulgt af Helger
Borchert Tyskland og Knud Hebsgaard
Danmark.
Påskestævnet var sat til et 2 dags stævne,
men på grund af meget dårlig vejrudsigt
for søndag
besluttede jeg,, at 9. runde var stævnet-s
sidste. Det viste sig også at være den rig-

tige beslutning. Præmieoverrækkelsen
foregik i Hanstholm center Kl. 19., hvor
der var præmie til de 10 bedste placere-

DEN 5095

de, så efter en lang og god dag på skrænten, vil jeg sige TAK til alle deltagere og
tak for hjælpen ved stævnet.
Påskeskrænt resultat med tider kan ses

GER

på THY RC Klubs

6511.

6760
4178

DEN 3460
GER

556

hjemmeside

www.thyrc.dk
Thy RC K1ub,
jørgen Larser:
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Pokalen "Årets Rc-sportspilot"

Denne pokal gives til en konkurrencepilot som har gjortbemærkelsesværdige præstationer ved nationale eller intemationale konkurrencer.

For 2007 blev pokalen tildelt helikopterpiloten Kim Jensen, GRCC.
Kim blev tildelt pokalen for sine flotte placeringer ved 3D Masters i
England hvor han blev nr. 4 i den næstbedste klasse, og ved Munich
Helimasters i tyskland, hvor han blev nr. 6.

Så

har man hørt det med!

Middagsradioavisen den 30. april
2008 fik mig til at spidse ører.
Efter forskellige indslag og næsten
til sidst i radioavisen blev der nogenlunde sagt følgende:
I denne tid er der en del mænd fra
30 år og opefter, som lægger nakken tilbage og kikker op mod himlen.
Så var der en kunstpause, og

i et

splitsekund tænkte jeg, det kan i

hvert fald ikke være modelfly de
kikker efter. Speakeren fortsatte
herefter, og minsandten, det var
modelfly, de kikkede efter, og han
fortsatte: I modelflyvningen er der
sket en rivende udvikling fra man i
l984var 2200 medlemmer til i dag,
hvorman er3500 medlemmer. Herefter kom der et indslag fra Vejle

Benløse fugle

De fleste kender sikkert historien om RAFs
benløse jagerpilot Douglas Bader, men vidste du, at han ikke var den eneste?
I 1942 r'ar Colin Hodgkinson efter en ufatte-

lig stædig genoptræning vendt tilbage til
aktiv tjeneste som Spitfirepilot, men med

minutter i en landsdækkende radioavis om modelflyvning.
I hvert fald som jeg hørte det.

den begrænsning, at han ikke måtte flyve
over Kanalen, da en lokal skrivebordsofficer var nået frem til den slutning, at Colins
ved nødlanding på vandet ville blive trukket ned og drukne, når de kunstige ben løb fulde af vand.
Colin lod sig ikke sådan feje af, og vendte tilbage med et forslag om at fulde benene med bordtennisbolde, og så var det OK.
Afsted det gik i en let stigning ud over Kanalen, da pludselig en række granateksplosioner fik Colin til at kaste Spitten ud i en række hårdrejsende undvigemanøvre, og først da formationen var spredt ud over hele himlen, gik det op for
ham, at eksplosioneme var indvortes.
Forklaring - ganske elementært - maskineme var efterhånden kommet så højt
op, at boldene sprang fordi deres indre tryk nu var langt højere end det ydre.

Arild Larsen

lpi

Modelflyveklub, hvor man hørte
flyene i luften, og formanden for
Vejle Modelfllweklub, Lars Schiel-

strup blive interviewet og fortælle
om interessen for modelflyvning,
og hvorfor der er så mange, der interesserer sig for modelflyvning.
Det var et positivt indslag på nogle
få

\ Iodcl I'l1,vgp)'t .l/2008

4I

Da den skandinavisl<e A2-

klasse blev internati onal
Historien om tilblivelsen af den internationale klasse for fritflyvende syæyemodeller

Erik Knudsen, en afde mest markante
danske modelflyvere inden for fritflyvning, og senere initiativtager

til

Dansk

Modelflyve Veteranklub, fortæller i denne

artikel om tilblivelsen afden internationale klasse for fritflyvende svævemodeller. Klassen kaldtes oprindelig A2-klassen

- siden er den omdøbt til det stadig

ak-

Lidt forhistorie

A2-klassens historie begynder i 1946 på
baggrund af datidens svævemodeller. Så
historien må nødvendigvis begynde med
en kort beretning om danske svævemodeIIer før 1946.

I

begyndelsen

af

30eme

var

danske
svævemodeller stærkt inspireret af tyske
modeller. Efter 1935 fandt danskeme deres egen stil - bl.a. med Flensted Jensens

"Pluto", Sven Herborgs "SV-H1" og

i;

tuelle FlA.

Svend Wiel Bangs "Fl-6".
I 1939 kom de danske modelflyvere med

I

Som det vil fremgå af det følgende er A2-

i FAI. Vi konstruerede

I

klassen en skandinavisk svævemodelklas-

field Cup", og vore svævemodeller til

','

E

I

:i

se, hvis oprindelige udformning i høi grad

skyldes danskeren Per Weishaupt.
De første fem år - | 946- I 950 - blev klas-

sen anvendt

til

den årlige landskamp

mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige.

I l95l godkendte den internationale luftsportsorganisation FAI klassen

til

anvendelse ved ver-

densmesterskaberne for
svævemodeller,

vore gummimotormodeller til regleme for "The Wake-

del af kvadratet af kropslængden. Haleplansarealet måtte hØjst være 33% ai
planarealet, og minimumsvægten var 15
g pr. kvadratdecimeter.
Første danskere i international konkurrence

11939 - lige før Anden Verdenskrig - deltog danske modelflyvere for første gang:

intemationale konkurrencer. Jørgen Nissen og Richard Jensen (begge fra Oden-.r
Modelflyve-Klub, OM-F) deltog i "Kin:
Peters Cup" i England.
Den jugoslaviske kong Peter havde udsa:
en pokal til en årlig international konkurrence for svævemodeller - en pendant tiWakefieldpokalen for gummimotormcr

regleme, der anvendtes ved "King Peters
C,rp" - en international konkurrence for
svaevemodeller.
Mens de kendte regler for wakefieldmodeller var defineret ud fra planarealet, var

deller.
BådeJørgen og Richard brugte meget sto-

regleme for FAI svæve-modelleme defineret ud fra spændvidden - højst 3,5 meter spændvidde. Desuden skulle kropstværsnittet være mindst en tohundrede-

dengang.

re svævemodeller - man fløj dengans
med 200 meter højstartsline og uden
maximumtid. Termikbremse var ukendi

Anden Yerdenskrig flyttede interessen
svævemodeller

til

Da Anden Verdenskrig begyndte, stoppede det intemationale modelflyvesamarbejde. I april 1945 besatte tyskerne Danmark - og balsa og motorgummi blev en
sjælden vare.

De danske modelfllwere koncentrerede
sig nu om svævemodelleme, som var
bygget af $rretræ og krydsfiner. Dem
udviklede man så tii gengæld til en meget
høj standard.
Da man i 1941, ndførte nye modelflyveregler, var det med tre klasser for svævemodeller: klasse 7,8 og 9.
Klasseme var som noget nyt inddelt efter
planarealet ligesom den international
wakefieldklasse. Dette gav bedre muligheder for at eksperimentere med større

sideforhold på vingeme. De nye regler

Jørgen Nissen med rnodcllen, han
benyttede ved King Peters Cup i

England,1939.

42

bnrgte man till946.
To typiske klasse 8 modeller fra den tid
var Per Weishaupts "Opvind" og Mogens Erdrups verdensrekordmodel "ME-

\ Ioclcl 11 r,r,cr-rl,t
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11" fra1911. Verdensrekorden i distance

Den svenske klasse S-2 r'ar defineret ud

pa 86,55 km blev sat i juni 1945.

fra spændvidden og ikke arealet som

"Opvind" r'ar forsynet med termikbrem-

klasse 8.

sc (styret af en prleumatisk trappelyskon-

I 1945 sluttcde Anden Verdenskrig i biide.
Danmark, Norge og Finland. Sverige var
neutral ulder krigen og muligheden for
kontakt mellem de skandinaviske modelflylere var meget begrænset fra 19-10 til

iakt). Bremsen bestod af tre luftbremser,

som øgede synkehastigheden med

ca.

Planprofilet var Crant X-9 og haleplansprofilet var symmetrisk.
"Me-14" havde et RAF-32 som planprofil
159;,.

og sorn noget nyt den gang et bærende
C ark Y-baseret haleplansprofil.
Svenske Sigurd Isacssorr begyndte i 1 942
sin udvikling af de vclkcndte profiler baseret på tyskeren Schmitzs teorier om
Reynoldstal mm. Finnerne havde en ligrrcr.rde. profiludvikling i gang.
I 1L)14 / 45 havde pr:ofiler ud fra disse tcorier erstattet de gamle tykke profiler i
nlange skandinaviske modeller. " Ølhunden", "Crimponimns" og "Diogenes" er
eksernplcr på danske modeller'. Te.grinser.r .rf finnen Roschiers model med tyndt
krurnt profil viser standarden af de bedstc skandinaviske modeller i 1945.
I

Forslag om en "Wakefield"-svævemodelklasse

D.rnske Per Weishar-rpt frernlagde i 1944
for første gang sit forslag om en "Wakefie.ld"-sr'ær,emodel-klasse. I en artikel i det
Svenske blad "Modell-Teknik" fra M.rrts
19-15
ve

kunne de skandintrviske rnodelflv-

le l.esc orn hans tarrker:

1. De

skandinaviske modelflyvere

skal enes om fælles regler for cn
starrdard sr,ær'emodelklasse til årli-

ge

I

I

1945.
Første skandinaviske mesterskab
Hovedkraitcn Irag et.rbleringcn at "Thc \ordic Class", l)cr
\\tishaupt, bvggeclt'i 1(l-11 clcnnc smukkt' 'Opvintl

snart krigen var iorbi, inviterede Sverige til det første skandinaviske mesterSå

skab.

Allerede i juni 1945 bler. det aflroldt pa
Skarpnåck nær Stockholm.
Svenskerne vandt med Danmark på an-

t

denpladsen og finnerne på trediepladSvenskerne var mest konknrrencevante.
Vejlct val koldt og blæsende. Individuel

vinder var Leii Andersson fra

Sver:ige

med filnen Roscl.rier som nr. 2. Bedste
dansker blev Kjeld Enevold Nieisen, sorn
efter et plarrbrud i det barske veir lavede
en lynreparaticln og med er-r fin flyvrring
blev nr.4.
Samme flyvning sikrede
D.rnm.rrk .rnderrpladscn i
hoid.
Nordmændene kunne ikke dcltage så kort tid efter
krigsafsluhringcn og var
heller ikke med til den ef-

Mogcrrs Erelrup sattc vertlensrckilrd i clistltrce trccl dcnnc
modcl, som ir.rn laveclc i 1911. I{ekorclerr var 86 knr
- clen Lrler sat i jruri 19-15.

I

regerkonfe-

:::?i:'-'0"

skandinaviske mesterskaber.

Man skulle også fclresl.i klassen anr.endt til en årlig international mesterskabs-konkurrence om en særl ig
vandrepokal pri samme made, som
man havde haft Lord Wakeiields

Skandinaviske regelkonfe-

pok;rl for en særlig gummimotor-

re sk;'urdinaviske Iande.

Konferencerr blev holdt
for at skabe fælles regler
for modelflyvning i de fi-

modelklasse lige siden 1928.

I konferenccn deltog

Modellen skulle r,ære stor nok til at
have gode flyveegenskaber; rnen af
transporthensyn ikke r.ære for stor.
Per foreslog en model med 24-26
kvadratdecimeter planareal. Haleplanet måtte ikke r'ære større end
33?i af planarealet. Kropsh'ærsnittet skulle r.ære mindst i/300 af kva-

Delantz fra Sr,erige, Ler-rnart Poppir,rs fr.'r Firrland

dratet på kropslængden.

Konferencen

Vaegten

mindst 400 gram.
Korrkurrencerne skulle flyves med
treperioder med en maximumtid på
seks minutter.
Linelængden blev reduceret til hunskr-rlle vaere

drede meter.
1å tæt op .rf modellerne i den
darrske klasse 8, som \/ar indført i 19-11.
Pers forslag

i'

:,(.

t',)it,

G.H.

og Knucl Flensted Jcnsen
fra Danmark. Yngve Norn i frt-r Sverige var sekretær og P.Virkki var med

fra den finske modelflyDen finske modelflvvcr Ikrsclrier l.r-

vePresse.

vcde

sh-rttede

med et forslag til modelklasser samt konknrrence- og rekordregler'.

Weishaupts forslag vedrørende en standard 42rnodel blev vedtagct som
den klasse, der skulle arrvendes som standard ved

i

19.{5 denne model, som

ind-

varslecle nye tidcr for sr.itvemodellcrne - med tyndt planprofil og cn
nlere .rer()d) nJmi.k udformning.
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kommende skandinaviske mesterskaber.
Forslagene drøftedes nll i de fire lande.
Der blev foreslået enkelte små ændringer,
som blev indpasset ved en ny konference
i Stockholm i oktober. Denne gang deltog
Harald W Orwin for Norge. En ny konference i Norge i december 1945 udarbejdede det endelige forslag.
Det godkendtes nu i de fire landes aeroklubber og var klar til brug i begyndel-
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Det danske landshold ira

19-16

mcd noget garn-

meldagsmodellcr. Fra venstre Cirll Johan Pcterscn, Aage Host-Aaris, holdlcder Per Wcisharrpt,
Mogens Erdrup og Kjeld Encvold Nielscn.

sen af 1946.

Norge, Finland og Danmark indførte
straks reglerne til brug ved deles nationaie konkurrencer. I Sverige anvendtes i en
del år den gamle svenske klasseinddeling
ved nationale konkurrencer. A2-klassen
indførtes dog som en seerlig svensk klasse

kaldet S-int .17. jum1945.

A2-klassens debut i Finland 1946

Finland inviterede til det første officielle
skandinaviske mesterskab ved Bjørne-

Dct danske'landshold fra 19-17 halcle en helt anden tvpc modeller end ticlligere. Fra r,e-nstre Knrrd
Flensted Jenserr, Nkrgens Erclrup, Aage Host-Aaris
og Jens Anrc Lauridse:r.

l:
I
I

t'I

borg,|7. august 1946.
Pladsen tillader ikke her en detaljeret rapport fra konkurrencen, men på billederne
kan man se, hvordan såvel rnodeller som
modelflyvere så ud dengang.
Konkurrencen blcv fløjet om aftenen for
at undgå termik og sikre rolige vindforhold.
Lennart Poppius var en dygtig og effektiv konkurrenceleder, og der bier'fløjet
treperioder. Der var svage op-og nedvinde, så de gennemsnitlige flywetider er et
godt udtryk for modellernes flyveeger.rskaber.

Det danske lanclshold fra

19-19 nred moclellcr, der
pegcr f rcm rrrod htrh'trc'dsernes termikmoclel ler.
Fra venstre Jens Arne Lauridsen, Borgc Hanserr,

holdleder Jørgen Gamst, Arne I'{ansen sån1t Aage
Host-Aaris, hvis nrodel afviger kraftigt fra de tre
ør'rige mere modeme t],p0L

Højstartsteknikken spillede en stor rolle,
og svenskemes konkurrencerutine viste

sig her. Man brugte 100 m line og næstc.:
alle brugte 0,3 mm pianotråd for at

mirc-

ske linens modstand.

Et hold bestod af fire medlemmel mer
kun de tre bedste talte med i resultaterne.
Det svenske hold vandt med en gennem-

snitlig flyvetid på tre minutter og 1

se-

kund. Finland blev nr. 2 med et gennemsnit på to minutter og 47 sekundet mens
Danmark blev nr. 3 med to minutter og 4J
sekunder i gennemsnit. Norge kom sidst
med 1 minut 38 sekunder.
Modelfll.vningen i Norge var knap nok
blevet organiseret efter krigen, som var
gået hårdt Lrd over landet. Nordmændene havde ikke haft tid ti1 at bygge reservemodeller og slet ikke til at trimme før
konkurrencen.
Den individuelle vinder var Gunnar
Persson (15 år) med et gememsnit på tre
minutter 23 sekunder Nr. 2 r.ar svenskeren Sigurd Isacsson, som endte med ei
gennemsnit på tre minutter og otte sekunder. Den berømte profilkonstrr.rktor
fløj en usædvallig modei kaldet "Segc-

Scout". Nr. 3 blev Mogens Erdrup fr.r
Danmark med et gennemsnit på 3 minutter fire sekunder med sin nu berømtr
"Suomi", der var specielt konstrueret til
konkurrencen. Suomi er det finske ortl
for Finland.
Som du kan se på billederne af landsholdene, r,ar de finske modeller meget flotte

og formskørure med højere sideforhold
end de andre holds modeller. De andre
landes modeller var konstrueret til at flrve i vind, medens de finske modeller var
stiller.ejrsmodeller. Desuden var de finske rnodeller bygget med en meget teknisk avanceret opbygning (se tegningen
af Roschiers modei side43) AIle modeller
var bygget af fyrretræslister med profiler

og spanter af krydsfiner. Det var almin-

deligt for alle skandinaviske svævemodeller. Balsa var en mangelvare, men man
anså også balsa sorn for svagt til bygning
af svævemodeller.
Landskampen på Beldringe

i

1947

Det skandinaviske mesterskab blev den
holdt på Beldringe flyvepiads ved Odense. Konkurrenceleder var
30. august i947

Per Weishaupt. Ud på aftenen gik starten
på første periode i stille vejr med svag ter-

Mogens Erdrups Soumi, som senere blev m.rrkedsført som byggesæt gcnnenr Dansk Moclelflyve-lndustri.

44

mik om overhovedet nogen.
Landskampen endte med Finland som
vinder med gennemsnittet tre minutter
23 sekunder Sverige på andenpladsen
havde tre minutter tolv sekunder Danmark blev nr. 3 med 2 rninutter 30 sekunder og Norge kom igen på 4. pladsen meci

\loclci
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io ninutter femterr sekunder. Toropainen

fia Finland vandt individuelt med det
flotte gennemsnit på ire minutter 59 sekr-urder Næsten fire mirrutter i gennemsrrit! Nr. 2 blev svenskeren Gunnar Perss-

minutter 39 sekunder Bedste
danske'r var Jens Arne Lauridsen som nr.
9 n.red to minutter 42 sekunder.
son med tre

Dc.t dårlige danske resultat skyldtes

iføl-

f.r.

ge den finske holdleder Lasse Kalen'os
r.rrening manglende træning og taktik
s(.lmt savnet af en holdieder. Per Weishaupt havde hænderne fulde som konkr.rrrenceleder. De danske modeller var
gode nok.
Landskampen i Norge 1948

1948 arrangerede Norge den nordiske
larrdskamp på en frosserr sø "Mjosa" nær
Hamar. Vejret var forfaerdeligt. En kraftig

kold i'ind (10-i2 m/sek ved jorden) gjorde konkurrencen til en hård og anstrengende kamp r-nod vejrguderne.
Sverige vandt fbr anden gang. Deres gennemsnit blev 1 min 43 sekunder og Norge på andenpladsen havde 1 minut 32 sekr.urder Danmark på trediepladsen hav-

cle 1 minut 30 sekundet mens Finland
med deres stiller.ejrsmodeller blev nr. 4
med 1 minut 21 sekundel. Den individuelle vinder var den 57-årige Aage Høst
Aaris fra Danmark. Harr r.ar den ældste
deltager; og man kunne se ham højstarte
pa den frosne sø r'ed at løbe hurtigt med
vinden i ryggen, mens han lod rnodellen
seh'trække iinen rrd af spillet for at klare
den kraftige vind. Hans gemrernsnitstid
Lrlev imponerende to min 39 sek mens nr.
2 Rune Andersson fra Sverige havde 1
rninut 52 sekunder som gemremsnit.
Landskamppen i Finland 1949

Landskampen i 19.19 blev holdt i Firrland
på Mdm flyveplads tæt ved Hclsingfors.
P. Virkki var konkurrenceleder. Vejret r,ar
stille, og da man fløj sent på aftenen var
der næsten ingen termikaktivitet at spo-

re. Danmark r.andt landskampen for
første gang rned så fint et gennemsnit af
16 flyvninger som 3 minutter 14 sekun-

der - et f-lot lesultat i det termikfrie vejr.
Finland fulgte efter med 2 minutter 58 sekunder, rnens Svelige måtte nøjes med
tredjepladsen med gemremsnittet 2 rnin
33 sekr.urder og Norge på fjerdepladsen
l-ravde 1 minr"rt 57 sekunder

Den individuelle vinder var Jens Arne
Lauridsen fra Danmark med det flotte
gennemsnit på 3 minuttcr 42 sekunder
Santala fra Finland var en tæt nr. 2 rned
3minutter 38 seklurder.

'r ili:1.:t I . _\',,'Ci-j\.'

Siden 1946 havde danskerne arbejdet
hårdt for virkelig at forbedre deres A-2

SEIIlC,

rnodellel og flyvetaktik.
Regelændringer fira 1946

Sigurcl lsacssons megct specielle sr'ær'emoclel Se.Jul Scout blev udscndt som bvggesæt i halvtrecl-

to

I

954

A2-reglerne fra 1946 bler' ændret lidt i
1949: Det samlede projekterede areal ai
plan og haleplan skr-rlle r'ære mellem 32
og 34 kvadr.rtdecirneter. Kropstværsnittct blev nu F:100, hvor F står for det samlede areai (i 1 951 fastsat til 34 kvadratceniimeter). Den meget diskuterede tr,ærsnitsregel forsvandt helt i 1954.
Vægten af modellen blev i 1949 fastsat til

minimum 410 gram.
FAI

godkender A2-reglerne

På FAl-møderne efter 1946 arbejdede de

firc nordiske lande hårdt for at få FAI til at
indføre fælles internationale modelfl yweregler. Det var dengang ikke almindelig
plaksis at begrænse flyvetiderne. De to
bedsie flyvnirrger ud af tre talte som resultat r.rden nogen form for maximumtid.
I 19-18 indførte FAI fællcs internationale

reglel ior modelfl1.r'ni1g efter

Fra Nordisk Lanclskanrp i Norge

l9lu

ses

vinde

ren Aagc Høst-r\aris til vt-nstrt'sanrmen nred
sr enskt Rune Andersson, som blcv numnlL'r to.

si-llrune

model som de skandilaviske regler.
Der var rnegen diskussion om den internationale sr'ær.emodelklasse. De skandinaviske lande ønskede, rrt FAI skulle bruge A2-klassen. Men førende rnodelflyr.ere som Van Hatturn (Holland), Ar-nold
Degen (Schr",'eitz), Gosling (England) og
Frank Zaic (USA) ønskede, at modellerne
skulle r'ære dobbelt så store som A2-modellerne.
I 1950 inviterede Sverige så til en international konkurrence for A2-modeller. Syv
nationer deltog og resultatelne viste, at
A2-modellerne var store nok til at give
gode konkurrenceresultater.
Endelig i 195i tog FAI A2-klassen til sig.
FAI indførte samme år verdensmesterskaber i modelflyvning, hvor A2-klasserr

Jcns

Arnr' Lauriclsen r.rr genncm nrange .ir en af

dc danske stjerner med sr'ær'cmodeller Bcnærk
vingen nred dc korte, stejle tiprper - err dctalje han
fastholclt i sinc modcllcr gerrncm mangc;ir. Op-

rinclelig cfter inspiration fra dc finske stillei c'jrsnroclellcr.
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sin bedste model væk før konkurrence:

I holdkonkurrencen blev resultaterne:

-

Sverige 2504 sekr"rnder,2. Finland 2171s-

kunder, 3. Danmark 2131 sekunder,

=

Norge 1964 sekunde1,5. Jugoslavien 17:=
sekunder,6. England 1703 sekunder, og i
Schweiz 1327 sekunder.

Konkurrencen havde 28 deltagere. De:
blev fløjet 16 maxflyvninger på over seks
minutter. Længste flyvning havde finner..
Silmunen med 1083 sekunder
Det første officielle verdensmesterskab for
svævemodeller i 195 I

Ved prisoverrækkelsen efter den svenske
internationale konkurrence blev den flot-

te "The Swedish Glider Cup", som var
skænket af formanden for Goteborgs aero-

klub, Osrvald Arnulf Olsson, uddelt for
første gang.

Stepan Bernfest kunne tage den mei
hjem til Jugoslavien, irvor den næste korrkurrence blev holdt i 1951 r'ed Lesce Bled.

Denne konkurrence blev anerkendt a:
Arne Hansen med sin "Cumulus', der var resen'emor'le.l i Trollhiittan 1950. Billeclet af Arne er taget i Fredensborg ved Oldtjmcr DN{ 199-1, hvor man for forste gang konkurrerede om "Weishirupt Crrp" - cn pok;rl
som Dansk Modelflwc Veterarrklub h.rr ndsat i ec'l Oldtimer-DM fbr svu'emodeller i A2-klrsscn.

t.
I

blev standard for svævemodeller og lvakef ield klassen for gummimotormodeller.

I

tI
I

I

Den internationale konkurrence i Syerige i
|

950

almindeligt brugt.
Vinderen blev Stepan Bernfest fra Jugoslavien med 920 sekunder, medens Ragnar Odenman fra Sverige blev nr. 2 med
ser ikke var

903 sekunder Tiedjepladsen tog Arne

Den Kongelige Svenske Aeroklub (KSAK) kunne fejre sit 50 års jubilæum i 1950.
KSAK valgte som et led i festlighederne
at invitere til en intemational konkurrence for svævemodeller i klasse ,A,2 samtidig med den nordiske landskamp. Hold
fra Jugoslavien, Schweiz og England
dukkede op. Tiollhåitan nær Gøteborg
blev stedet og konkurrencen blev fløjet
med G.H. Derantz som en kompetent
konkurrenceleder.
Konkurrencen fandt sted om dagen, så
termikken fik stor indflydelse på resultateme. Bortset fta 7948 var A2lands-

Hansen, Danmark med 867 sekunder og
fjerdepladsen besatte nordmanden Knut
Hagen. De ør'rige danskeres placeringer
blev Høst-Aaris nr. 11 med 685 sekunder',
Jens

Ame Lauridsen nr. 13 med 579

se-

kunder og Børge Hansen nr. 20 rned 432
sekunder Børge var så uheldig at flyve

FAI som officielt verdensmesterskab.
A2-klassen blev fra nu af ofte kaldt "The
Nordic Glider Class" og skiftede senere
navn til F1A. The Swedish Glider Cup
uddeles stadig til vinderen af VM i F1A.
A2-klassen, Nordic klassen og F1A klassen er alle navne for sanune modelklasse
og reglerne i dag er næsten identiske meci
de oprindelige regler for Per Weishaupts
"Wakefi eld" svævemodel.
Bygger man en model efter de gamleA,2regler, opfylder den også reglerne for F1A
klassen.

Historien om A2-klassen efter 1950 er 6gså en spændende historie - men den må
vente til en anden gang!

Erik Knudserr

i roligt og
så det var

kampene alle blevet fløjet

næsten termikfrit vejr,

"mændene og deres maskiner", der afgjorde konkurrencen,
Derblev fløjet lre perioder med seks minutter maximumtid. Linelængden var
1.00 meter. Fly-off brugtes ikke, så reglen
var, at hvis to konkwrenter stod lige
med tre max hver, skulle den model der
havde den længste flyvning uanset max
være vinderen. Det betød mange bortflyvninger og langvarige og bes\'ærlige
hjemhentninger - især da termikbrem-
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tsørge "Pjerri" Hansen

mcd sin Pjerri 69, som
han fløj mccl ved

landskampen i19.19 i
Finland og i Trollhåttan i 1950. Den I'ar
prototypen for de A2modellcr, som Borge
og Hans Hansen scne-

til en meget høj standard.

rc udviklcde

\ltxlel llvvcnvi .i/.10(
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Hvordan finder man den rigtige
motor og det rigtige batteri?
En

artikel sakset fra Modelflyvenyts norske søsterblad Modellfly lnformasjon nr. 6-2007
Forfatter Pål Stavn, fra norsk til dansk: Henning Caspersen.

Pål Stavn, der er grenredaktør i Ml skri-

ver: I dette nummer af Ml har jeg tænkt
mig at se lidt på, hvordan vi kan finde
den rigtige motor og batteripakke

til

en

elektromodel. Det er et emne, mange har
været omkring og for en som ikke har
god erfaring med elektro, kan det være
vanskeligt at finde den rigtige kombination af motor og

batteri. For brændstoffol-

ket er det sjældent et problem. En 40-si-

størrelsesbetegneise på sine motorer. En
2820/12 fortæller os ganske meget. Den

har en indre statordiameter (der, hvor
kobbertråden er viklet omkring) på 28
mm og en længde af magneterne (som
sidder i den roterende del) på 20 mm.12-

tallet fortæller, hvor mange viklinger
med kobbertråd, der er rundt om hver
gren af stator.

For en med god indsigt i elektlo vil disse
tal fortælle alt, r'i behør'er at vide. Men for
en som ikke har derure indsigt og heller
ikke ønsker at sætte sig ind i det, må der
være en enklere måde til at vurdere effek-

Yægten siger

en livlig model. Så enkelt kan det være og
så

enkelt burde det være. Men i elektro-

verdenen er det desværre ikke så enkelt.
Mange har prøvet at finde gode og enkle

definitioner på, hvor stor en elektromo-

tor er. Men det er ikke så let, da en elektromotor har væsentlig større effektområde end en brændstofmotor og derfor
kan bruges på en helt anden måde.

alt

Den enklere måde er \'ægten af motoren.
Motorvægten x 3,2 = antal watt, motoren
kan levere. Der er variationer her også og
mange vil nok sige, at det er for enkeit.
Men det er det, del er fidusen. At gøre det
enkelt for alle, der ikke ønsker at sætte sig
ind i en masse formler. Har du en motor,
som vejer 250 gram, r'il den kunne levere

watt (250x3,2). Har du brug for 1200
watt til en opsætning, bør motoren veje
800

ca. 375

tromotorer (kun børsteløse outrunnere)
og har lagt deres data ind på et regneark,
for at se, om der er enkel måde til at finde
en størrelsesdefinition i forhold til effekten. Og det er der. Massen (vaegten) af en
motor kan fortælle, hvor meget en motor
kan levere i effekt eller watt, som vi gerne
bruger. For at definere massen, kan vi jo

hvor store motorerne er i længde
og diameter og få et tal ud af det, troede
jeg. Men så er jeg bange for, at vi får et tal,
som ikke siger os noget. Fx har AXI en
se på,

\'kilcl
I

I

fi

y'r,cnr,L -ll2(X)E

til en

Her er der også en errkel regel, der går på
vægten.

Antal watt = r'ægten af motor og batteri.
Behør'er

du 800 watt, behøver du

250

gram motor og 550 gram batteri. Så enkelt kan det siges.
Normalt ligger vi på et strømforbrug på
10-30 A for mindre modeller og 30-50 A
for større modeller. 800 watt tilhører de
større modeller. Belastes en 5-cellet Lipo
med 43A giver det ca. 800 watt (796W).
Wattpr. kg

gram (1200/3,2).
Men hvor mange

Watt/3,Z=motorvægt
KV (Omdrejningstal pr volt.)

Det kommer lidt an på den fly1,gs1il, 4u
ønsker at have. Tidligere var der en regel,
der sagde 100 W pr. kg. Glem det! Jeg vil
nu mene, du behøver 200 W pr. kg for at
kunne flyve rimeligt. Vi kan jo se på tabel

En motor kan har.e flere KV-er med sam-

jeg har studeret en masse forskellige elek-

Hvor stor batteripakke skal vi da have

Moton'ægt x 3,2= watt

Så er der det rned KV.

Grundlag

vi finde ud af, hvor stor batteripakke, vi behøver og da taler vi om en
max. belastning på 10C af batteriet.
Her står "C" for talværdien af batteriets
capacitet i amperetimer.
Fx er C =1 for en 1000 mAh akku (1 amperetime). Normalen for Lipo-batterier er
i dag, at disse kan belastes med 20C, men
ved kun at belaste med 10C, forlænger vi
levetiden og får en rimelig flyvetid (minimum 10 min).
Så skal

given modelvægt?

ten på.

ze model kræver en 40-size motor. Sæt-

ter man en 60-size motor i den, får man

Batteripakken

me vægt/størrelse. Den med lavest KV
klarer størst propel og omr.endt for høj
KV. En motor med KV på 1300, vil med
11,1 V og ubeiastet have et omdrejningstal på 14.430 omdr/min (1300 x 11,1).
Ved normal belastning ligger omdrejningstallet på ca. 80% dvs. 11.544 omdrejninger pr. min.
Jeg har opsat en tabel over, hvor stor propel en givet motorvægt kan bruge ved
forskellige KV-er. Det er et gennemsnit af
en masse motorer og giver fingerpeg om,
hvor du vil havne, hvis du har normale
brugsværdier.

watt behøver

vi?

1.

Vått Dr. kr:

Flvr-estil

00

Absolut minimunr

50

Rolis skalamodel

r00

Her bør det være

t50

Acro

i00

Normal 3D

.00

Heftic 3D
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Tabel 2
Således går du frem

.
o
o
.
.
o
o

or\ clltet

Beregn totah,ægterr p;i rnodellen
Find din flp,estil = watt pr. kg
Beregn den totale cffekt, du bc-

i r,r'att.
Find rnotorstørrelsen natt/3,2 =
motorvægt
Find rigtig KV i tabel i forhold til
propel
Find batteri: Wait minus motor\/ægt = batterir,ægt
Find antal Lipo-celler i talrel
l-rør.er

Vi kan tage et eksempel
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Du har en trænemodel, sorn vil veie

illit0

000

,)1

ca. 2000 gram flyvefærdig. Dr-r ør$ker

r00i)

200

t9,6

200 W pr. kg, som vil give totalt 400
u.att. Motorstørreisenbør da ligge omkrnrg 1259 (400 /3,2) og batteripakken

/000

l{)0

i000

600

"7it

l0

7

266

på ca.275g (a00g-125g). 400 W kalr vi
få r'ed at bruge en Lipopakke med tre

cellet som belastes med

(400/11,,1) eller fire celler med et
strømforbrug på 27A (400/14,8). Valget er dit. Hvis du vil have en AXI moiol er 2820 serien på 1519 godt egnet.
Vælg så et KV som passer til din model. Husk, at højt KV gir.er høje omdrejningstal og lille propel. Batteripakken kan r,ære en -lS (:l celler i serie)
på 2100 mAh til 3200 mAh. Fx så en
Flight Power på 2500 rnAh. Med et forbrng på 27 A ligger det tæt på 10C.
Husk, at det ikkc er rnotoren selri rnen
propellen, der bestemmer stromforbmget.
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tabelform

Studer tabellenle 2-4. De viser eksempeh'is moton,ægt og batteri-

pakker ved forskellige flyvestile.
Batterivægten i tabelleme er be-

regret ud fra en gennemsnitsr'ægt på ca. 289 pr 1000 mAh for
1 Lipo-celle baseretpå et snit af en
mængde forskellige gper LiPocelle4 der er på markedet. Værdierne er teoretiske og afspejler ikke
de faktiske \,ægte af motorer og
batterier. Men cle vise{, at totalr'ægten på motor og batteri biiver
lig rned effekten i rvalt +/-.

Lykke til!
Hilsen Pål
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Ukrainsk F lA-model i verdensklasse
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Mil<hail Kosonozhkins model, der bl.a. har vundet årets Holiday 0n lce
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fritflr'r'ningsorganisation. N4t'cllem af KDA.
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Karsten Kongstad
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(urvelrclte han sin favorit nrodel pir 2330
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i Europa. Han har vundet flcle stole, internationale konkurrcncel og slnttedc
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ior en modcl

\4ikhail Kosonozl.rkin bvggcr o{: sæjgor

Ægirsvej 38, 70t)0 Fretlt'ricia, Tlf. 7592 9293
hernstC\'ip.cvbercitt.cl
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Distriktsleder Øst

I

Lars Buch
1

jcg set harn br-rnte cn Inodel op i tiO metcr;
rrdcr.r flapper.

Næstformand
Hugo Ernst

Lavager

Scr.rsoncrl 2007
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5, 26 I 0 AIbc'rtsluncl , Tlf. 7362 1992

kmjlbj@prrstl 1.tele.clk

modellcr. Mern kan lck\.ircrc en plislistc
vcd at scnde cn nrail til fTr.n@jeo.r'tr . i dag
lcr,erer Mikhail kr-rn clektroniske F lA og
I:l H r"nocleller'.
Irokrgraiiet ai Mikhail Kosorrozhkin er: tage t ved S.rlzland Cup 200(r.
Olc Vestcrg.rard
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jkorsgaard@foni.net
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God dansk indsats ved norsk fritflyvningskonkurrence

EN WEEKENDTUR I PARAD-ICE
ifølge referenten
Tre malrcttede g.eve "guttcr" Lcif Nielsen, Lars lSuch Jeusen og Olc Vestelgaard
hi'n'de fåct den idi irt køre'cn tur"til Norge, ll'or .rrets anclen r,volld cup konkr-rrlcnce (i Etiropa) \,ar sat p.i kalencleren til
1513-08 - nemlig "Holiday On Ice".
Turcn st;.utede i Vejle rned .riganu fredng
middag kl 12.00 pr'.ecist, heleftcr ct enkclt
pit-stop i Albel'tsh-urc1 hvor Lals bler, l.r:ssct - og så r,iclele rnocl Gjør'ik, Norge.
Forste crfi'rring - 3 mancl i e'n seclan model
kunne sodt lade sig gore - ogs.1 seh' om
vi havde 3 n.rodelkasscr nred inde i Lrilen.
Kølctnren gik fint - r,i ankorn til Cjoi,ik
lidt i k1 24.00 og fandt rct hurtigt vandrehjemmet, sorn \rtll"lrcipcgct ti1 headrparter for konkr-urencen. D.r vi kom ind .-rf
dolcrr, r,ar del ikke ct øjc - alle val gaet til
ro, og pc1 allc gangcnc skrd sa rrodelkasscmc merl dvrt indhold. Eftcr en enkclt
godnat ø1, gik også r'i til ro - cftcr at vi
h.rvde stillet r.;r:kkeuret til kl 6.00
lVlolgenmerdcn blev inclLrget sanl-lten
med dc ør,r'ige cleltagerc - og srrakkcn r,.'u'

allercde hcr irrclstillet på modclflyvnint,
hi,ilket r.ar lct .rt se pti ..rfstand r.rtir hojre
harrd med mcllentrr-rm folekls til lodlct
Lreva'gclsc opad for pludse'lig at forct.rgc
en bunt-bcva'gelsc he.lt p.r iopfrcn. Eftcr
rnorserrm.rdcn kørte r.i til st.rrtstcrlet lidt
oppe.rd screrr. Isen val clejlig t1'k, og overfladen var htird og luilct is - perfekt ti1
r.ort fodtilj - stor'lel tilsat et par spikesgr-rrnmiså'lcr.

Fritflyvning på en frosset sø

efter to cirkler blcv nrodellen som dcr

Vi ankom til startstedct ca. kl 8 - alts.r

filrstc scndt lodret i vejrct, og snrå fire minuttcr selrelc lar modellen pa isen. Hercfter fr,rlgte jer nen'øst cfter, timeren blcr
s..rt på 'irok" og pludsclig løb jeg rr-mrlt
rred en modei i 50 mtr hojdc og plovcde
at finde rytrxe og samtidig sta ftrst. Luftcn
foltes god rncn dog uden ceentligc te rn'rikindikatione.r, og cftcr' 10-12 cirklcr blei
modellcn lagt ar.r til en langt og sikkel k.rtapLrlt. Modellcn DT'cdc i ca to mctcr':
trojde - og laclccle par liclt over fire minut-

l'el"rce-ner\/er fi'ern

og sird og

fr-rnrlecle

lincr.... Jcg nåcdc dcrfor kun to prø\,estarter indcn briefingen
r.ncd tirnerticlel og

kl. 8..15.
Briefingerr lovedc os c'n i.rnt.rstisk dag
nred n*-stcr-r skyh'it og err lrel de1 sol, tempcratulcl fra -5 til +5 glaclel og vindhastigheder pii helt op til 2 r.n/sek. os f isiko
fol vinclstille eftel miclc-lag. - Dei lovecle
jo ligtig godt, r.naskc skulle vi r.ær'e r.idno: ti1 crr historisk flot dag. Konkurrcnccr.r
tlyvcs sor-r-r en f'cr-r-r stalter; 1 tirlcs perioclcl; r-nax tidcrr-rc i første runcle blev sat ti1
210 sek. for FlA og 240 sck m.tx for c1e

ovrise klasscl'. Sarltidig fl)'r,"* O"t rr"r"O
ktur 1 tidtagcr ligcsorl dct ogs.r acccLrtcrcs .rt ? nr.rnd ir.r srlmrrrc pol karr stalte
sarntidis - badc flcksibclt og snlart.
Eftcl btieiingerr flcrj båc1c Lals og jcg cle
sidstc trir-r'rstartcr; desi'a:ue fol Lals
DT-ede n'rodellcr.r lige ned i dc'n solidc
si.rltpol - og clcr log ct halepl.rn. L;rrs
skiitcdc hrrriigt r"uodcl, os li var .r1le trc
kl.'rr merl nrek;rniske t33 cn-r nroclcllcl d.r
førstc runde blev trla:st i g.trrg.
Godt fra start
Første r-narrd pa litrcrr vtl' Leif, han tr;rk
lolig rundt rned modcllcn hojt på linen -

Lt'if \icl.en blel becl:tc rl.rn:ker. l-oio: l-ars Bucir
i:1":1i,,'nrii:

f
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tcr - fcclt!
Sidste rnand i firrste lturclc r.ar Lars. Ligtsorn jcg skullc han ogsa lige finde ind i cl

ryhnc - de'tblev til5-10 rlinutter pir lincn
en god stal't og crr sikkcr max. - liclt cx'ci
filc mirrutter. Dc.jligt at tii alle mancl igeunem den første sr,;elc prrove 3 /: rninui:
morgenstirrt.
Hereitel hjenrlentede r,i saurmen - Irt'1.
lær'tc vi endnu cn tir-rg orl folbeledelse ti
konkurrerrcer på is: En sparkstottinqkarlk er hen hclt f.rrrt.rstisk opfindclsc.
Hcldigvis val der ikke særlig langt .rt g;
selv cftcl en fire nrinutters tlyr,ning, s.r r
var alle klar i god ticl til rræstc pcriodc.

:

Andcn, trcdic og fjertle p'reriode var sat tii
tre minuttcr - o,' clct h,kkecles alle ien..
Itt.tttrl pa I ot' prttl Ito. 6, .rt kgntmc igetrncm clisse nrecl ir,rld tid. Vejrudsigterr
h.-rvdc hoklt stik - solen skinnec-le frir en

næstcn skyfi"i hinrmel, o9 r'irrden

r.ar'

svag e'1ler nr.rl. Ilcnt t1),r'erlacssigt sa vi
megct f.r f'cjl, dog havde Jali V.rlo dloppet

lr,nsen. Iir cllrtskc 5,lrnt lrt i\5k Llcltagt'r. Fttto: I-rrs littclt
r' :i:i.i:'?i-i j;::t,åit,.1ii::,.F;i!iå,i,,r:i:.,,::,,i:' ...::r a;^'5.l:t5
i
li

her#ilffiwF{

i

god tid, os trimninscn gik i gang. Lc'if og
Lars r'.u cle mest.rktive fi'.r molgenerr af jcg havdc frirrclet de s;tdvanlige korrkul-

Jt'nscrt

ni sekunder i første runde, men indtil fjer-

vi

og

minutter og 39 sekunder, blot tre sekun-

de runde var der højst en håndfuld der
havde droppet - så der var inden femte
runde lagt op til en mega fly-off.

rundi. Leif valgte at checke luften under

der mere end Deniz Varhos og atten sekunder mere end Per Findahl.

Femte og sidste ordinære periode

I femte runde startede Leif igen først - og
efter ca. fem minutter på linen blev modellen sendt af sted. Leif fik ikke den sædvanlige hastighed på i afslutningen - un-

I

derlaget var nu blevet ekstra glat - og
modellen stallede 6n gang ... og 6n gang
mere ... endnu engang ... det så ikke heit
godt ud. Efter syv stalls havde modellen
fløjet en hel runde og kllnne igen nyde
godt af den meget svage vind ind forfra hvilket var nok til at modellen kunne rette op for at forsætte i et normalt glid. Modellen landede på tre min. og fem sek.!
Men Leif var altså i fly-off - dejligt, nu var
det så min ttlr ....
Også jeg havde problemer med at stå fast
på det lidt glatte underlagt, som var blevet noget glattere af at solen havde skinnet i flere timer. Min flyvning startede lidt
på samme måde som Leifs, men efter to
stall fløj modellen en rimelig sikker max
hjem - den landede på 3.15. Lars var således den sidste af "de tre Musketerer" som

skulle flyve sig i fly-off, og som altid kom
Lars fint afsted og fandt sit eget lille hul
på flyvefeltet, hvor han kunne starte sin
termiksøgning. Vi kunne fra startstedet
se at modellen lå højt og fint - og ganske
rigtigt besluttede Lars sig for at udløse
modellen - men i selve accelerationsfasen
så Lars ikke, at modellen trak ud til venstre, og den buntede derfor skævt nedad.
Efter et par stall lå modellen dog igen stabilt og i et ret godt svæv - det ville blive

bevægede os forsigtigt

af sted

en model som lå fint, et perfekt bunt blev

trykket af og lidt efter svævede modellen
afsted i store fly-off-cirkler. Jeg søgte lidt
derover men fandt ikke nogen forskel i
\øft og besluttede derfor at trække lidt
væk igen og starte uden at genere Leifs
model. Modellen blev trukket ned og
vendt ... godt fat i pinden for enden af linen .... så gang i spickes-sålerne og derudaf ... lidt før toppen slap jeg pinden ...
og var ved at stå på hovedet i mit forsøg
på at bremse op igen . . .. perfekt bunt, rigtig godt svæv og en glad pilot som havde
få overstået sit første fly-off nogensinde.
Så var det bare at vente på dommen og

-

resultatet. Leif landede på 276 sekunder
lidt over 4 7z minut, og jeg landede på 252
sekunder - på 4 minutter og 12 sekunder.
Det rakte til en 10. plads for Leifs vedkommen og en 22. plads for mit vedkom-

mende

-

der kan man rigtig se vigtighe-

den af de sidste sekrurder.
Anden og afgørende fly-off runde

Fire deltagere havde fløjet fem minutter
og skulle videre til neeste flyoff, hvor flyvetiden var max. syv minutter.
Mikhail Kosonozhkin vandt efter en meget særpræget flyvning, hvor modellen
lige præcis nåede en hel cirkel på de fem

Fjerde fly-off-deltager, Mikael Holmboms model drønede efter et flot bunt
start lodret i isen og "landede" på 30 sekunder. Mikael mente selv bagefter at
stållinen til bunt-rullen var blevet afsporet formodentligt som følge af den sidste
landing. En rigtig sur erfaring at gøre sig
efter et fly-off og en smadret model ...
I Fl B

vandt Bror Eimar efter en meget tæt

dyst med Alexander Andriukov som
beggefløj387 sekunder i første fly-off, og
derfor måtte af sted igen. I andet fly-off
vandt Bror Eimar med hele 455 sekunder
foranAlexander med 386 sekunder.
I F1C vandt Kaarle Kuukka med 356 sekunder i første fly-off foran Gunnar
Ågren med 200 sekunder.
En dejlig dag var ved at være slut, og da
vi glade men også temmelig trætte bar
vort "tunge" grej de 800 meter tilbage til
bilen. Vi glædede os til en ø1, etbad, noget
god mad og så noget modelsnak - og det
var lige præcis hvad der var på "tapetet"
resten af dagen, inden vi søndag stod tid-

ligt op og kørte hjem.
Hvis andre til næste år skulle have lyst til
en tur i parad-ice, så kender vi vejen ....
Ole Vestergaard

"Før

Vejle Fritfl

lvnings Klub

FIA-flyoff'Foto:

Lars Buch Jensen.

tæt... Den landede efter to minutter og 49
sekunder, altså elleve sekunder fra et flyoff givende max - skide-ærgerligt!

Stort fly-off
Der var 34 deltagere i første fly-off, maxtiden var fem minutter, og man enedes
om at fortsætte med samme tidtagningsprincipper som i selve konkurrencen. På
trods af meget få hjælpere var det ikke
noget problem at finde tidtagere, da F1B
og F1C fly-off'ene lå forskudt i forhold til
F1A.

Nerverne meldte sig så småt igen, men de

to modeller blev gjort klar og timeme
blev sat på lidt over fem minutter - hornet lød og pludselig var rri så i gang. Både
Leif og jeg valgte klogt ai afvente den
første store myldretid, men efter kort tid
var der fh plads til først Leif og siden
mig. Vejret var perfekt men isen glat - så

\ kricl

1

I
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Yi varmer op over tre
numre og følger sagen, til
vi forhåbentlig står på
Rådhuspladsen med panI

i

I

dekager, Aftenshow og
hvad dertil hører...
Her er det Bjarne Pedersen, der fortæller om sin
og modellens lange vej til
skala VM i Polen. I nr.
212008 kunne du læse om
Poul Miinsberg.

Man kan vist rolig sige at jeg har fået rnodelflyvning ind med modermæiken, som
det fremgår af ei af mine gamle billeder,
hvor jeg 0 år gammel er med mor og far
på modelflyvepladen i 1957.
Min far; Knud O Pedersen, var med fra

modelflyvningens tidlige barndom, og
dengang var det fritflyvning og linestyBjarnc I)cdcrscn med H68 Artist nrini

ring. Serrere var han med til at fremstille
hjemmebyggede bang-bang-anlæg sam-

sider, og jeg syntes at de bare lignede et
flytende kryds.

men med RC-turionens

iidligere

Min første skalamodel \/ar en af Tole

frekvenskonsulent, jan Hanke. Anlægget
har jeg til ai ligge soln en mnseurnsting,
da jeg syntes at det synd at smide det
r'æk. Fal rnedvirkede endvidere til at starte KFK klubben, som først hørte til i Valby
parken i København og senere i Senge-

Paulsen Spitfire, som man kr-rnne købe
som tegning via unionen. Der sad err OS
48 i, som var mere end rigeligt til den, og
den var rigtig god sorn førstegangs lar-

løse.

fortalt, at min far en vinter I'ar
i gang med at bygge en model (Thunderbolt) hr.or jeg sad ved siden af, rrens mor
Jeg har fået

var på arbejde. Passes skuile jo begge dele, modelbygning og babysihring med det
resr-rltat, at der sad er pjerrot ved siden af
ham, helt hvid i ansigtet, dtr mot kom
hjem! Han havde selr'følgelig ikke set efter hvordan jeg så ud efter alt det pudsearbejde som han var i gang med. Dengang brugte man spartelmasse lavet af en
blarrding af dope og talkr-rm.
I drengeeirene bler. det til lidt mere modeli11'r'ning, for da min brol og jeg fik interessen, \.ar \rores far selr.følgelig klar'.
Alt grejet til linestyring havde han endnu,
så det varede ikke længe før end dieselmotorerne blet. fundet frem og en H68 artist blev bygget, til stor ærgrelse for min
mot som nu skulle til at affinde sig med
dieselparfumen, og det foregik så en i
årrække, indtil andre tobenede modeller
blev mere interessante.
Det var først sidst i 8Oerne at interessen

blev vagt igen. Dengang boede jeg i
København, men det var ganske umuligt
at blive medlem nogen steder. De Københarmske klubber var præget af ventelistet
men er1 Taxi 2 blev da bygget og prØve-

fløjet på en tilfældig mark på Sjælland.
Først da jeg skiftede arbejdsplads fra
Sør'ærnet til Flyter abnct i Alborg r'.rr der
åbnet for mulighederne. NRC i ÅlUorg
havde rnasser af plads til medlemmer, og
nu skulle der flyves, det r,'ar i 1990.
Forholdsvis hurtigt blev jeg klar over at
skala var lige sagen. Mange af begynder
modellerne havde bare nogle flade krops-
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r.ilget model. Kroppen iravde ligesom
noget volumen og den karakteristiske clipsevinge gjorde den til en fryd for øjet i
h"rften. Der r.ar nu ikke en hel masse skal..r
over den, men den smagte cla af noget
skala.

Udenlandske blade blev studeret og korrkurrencer syntes jeg var interessante, for
det var jo her at man kunne fhde de rigtig detaljerede modeller. Mick Reeves, Pe-

te Mcdermont og Max

Mercer-rschlager

var der allerede dengang og senere skulle
det også r,ise sig ert jeg kom i selskab med
dem.

I

1995 havde

Leif Poulsen overtaget po-

sten som skalastyringsgruppens fbrmand

efter Berury Julin, der havde taget en laaaang tørn. Leif har.de inviteret til skalaseminar på flymuseet i Billund, og på den

måde startede jeg som dommer, som
egentlig var målet med seminaret, at fii
kapret nogle nye dommere. En enkeit sidder som dommer endnu fra den tid, Heinrich Ehlers, som gør det rigtig godt for os.
Siden 1996 har jeg deltaget ved DM, og i
7999 fik jeg fomøjelsen af at være Leo
Eriksen hjælper ved EM i Tjekkiet. Det er
en meget stor opler.else for os alle. Vi var
tre mand afsted, John Borgen som teamleder, Leo Eriksen med sin pragtfulde Fok-

ker 3 motoriserede model. Oplevelsen
gjorde et så stor indtryk på os, at vi den
dag i dag (næsten ti år efter) stadigvæk taIer om EM.

Det var her at jeg virkelig fik smag konknrrencedelen og kærligheden for skalamodellerne. Mange af deltagerne fra den
gang er stadig med i dag, og det bliver da
interessant ai gense nogle af piloteme fra
dengang i1999, nv som deltagende pilot
ved en international konkurrence.

i

tI
I

I
!
!

Egentlig ville jeg helst starie lidt blødt op,
dvs. ved et EM i stedet for et VM som er
noget større. Sidste år fik vi jo nogle stykker af os en lille forsmag på det internationale, da vi var to landshold afsted til
NM i Gdteborg, så det ville r,ære rnere naturligt at hoppe på et EM og ligesom stige i graderne langsomt.

Den nye stod færdig i 2001, men det bler.
først i efteråret 2005 den !ls1' prøvefløjet,

og modeilen deitog så for første gang i
2006 ved DM hos KFK, siden ved NM
Goteborg 2007 og senest ved DM2007
Filskov

\'fecl far og mor ptr flyvepladscn i 1957

Bjarne Pedersen

Den deltagende model

Min modei er en Halvker Typhoon MK
1b. Modellen er bygget efter den kendte
Brian Thylors tegning, og hele to af typen

har jeg lavet. Den første byggede jeg i
stalten af 9Oerne, og jeg fik kun 2,5 flyr,ning med den. På dar'ærende tidspunkt
var der ikke så mange avancerede løsdele man kunne købe, hvorfor den var
lavet sorn tegrret med mekanisk optræk-

Bjame Pederscn mcd sin første T1'phoon

keligt understel.
Og det var lige netop problemet rned den
førte model. Da leg fløl den sidste tur med
den, r.ille understellet ikke ud. Jeg forsøgte med dir,. manøvrer, som havde nogle G
kræfter bag sig, men uden held, så jeg be-

sluttede

at

mat'elande den,

på

den

nærliggende mark, hr.or der stod højt
korn.

Den beslutnilg skulle jeg komme
fortryde.

til

at

Når man flyver parallelt ind mod sig selri
er det varrskeligt at se, om modellen flyr.er med vandrette vinger, og i mit tiifælde bg den ene vingehah,del før den anden, med det resultat at modellen snurrede rundt om sig selv, og dertil kom også
at vi havde haft en lang iørkeperiode, så
underlaget var godt udtørret og knald
hård.
Der var nu ikke så meget tilbage af modellen, kroppen var delt ved vingen og
vingen var delt tre steder, ør,! Nå men, jeg
havde kun mig selv at takke for det lille
stunt, og efter fjorten dages grublen, besluitede jeg for at lave en n1,. Krængeror
og flaps og andre løsdele blev snuppet fra
vragct, og så ellers på den igclr.

\irrli:i

I I .,

\'en\

I
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Poul Møller har ikke bare kastet et blik
men også haft fingrene dybt nede i den nye lader fra Multiplex.

Denne nye lader fra Multiplex kalder det
tyske firma selv for en "12 Volt hurtigla-

.

hvor mange mAh der er ladet i eller afladet fra den tilsluttede akku
Se

der der kan bruges til det hele". Den er

li

mikroprocessor-styret, og har ud over lade- og aflade funktioneme indbygget balanceringskredsløb til Lithiumakkuer.
En gennemlæsning af vejledningen viser
at laderen kan lade og aflade stort set alle
de typer batterier vi bruger til modelflyvning (LiPo, LiFe, LoIo, NiMH, NiCd og

Laderen har et robust aludæksel og den
er beskyttet mod forkert polaritet både på
ind og udgange. Laderen er monteret
med bananstik på indgangen, men der
følger et par klemsko med så den kan tilsluttes ladeskinner eller en bilakkr-r.
Med laderen følger en vejledning på flere

Pb batterier). Den kan som

sprog

allerede

nær'nt balancere Lithiumtyperne og på
den oplyste skærm kan man følge med i

hvad der sker både ved ladning, afladning og balancering. Balanceringspro-

grammet kan køre, uden

i

at en la-

delafladeproces er i gang.
Balancering kan umiddelbart ske med
Multiplex'egne LiPo-akkuer der er forsynede med passende stik, og stiktypen er

- det engelske afsnit $.lder 24 sider.
Der er også en oversigt over alle menuerne på et piktogram. Det kunne \.ære en
god ide at plastlaminere den og tage den
med på flyvepladsen - så farer man ikke
så let vild i menuerne.
Praktisk brug af LN-60 I 5 og dens program-

De fleste springer jo nok vejledningen

kompatibel med Flightpower/Thunder-

over og sætter laderen til en strømkilde

powerakkuer. Der kan købes kabler så lademes balanceringsstik kan forbindes
med stik fra Polyquest, Graupner og rob-

NiMH og NiCd batterier helt op til fem
gange. I nogle ladere skal man være lidt

og eksperimenterer sig frem. Da laderen
er forsl'nede med sikringskredsløb mod
det meste, skulle det også være risikofrit.
Med kun 4 knapper på laderen er det bare at gå i gang. Efter en kort opstart går
den til det sidst anvendte program.
Er du ligeglad med hvordan der trykkes

varsom med denne metode der kan aflade NiMH for dybt, da de ikke tåler min-

på knapper for at få den til at virke, så
spring bare lige til konklusionen og de

i
aflademenuen programmere laderen til

tekniske data.

be akkuer.
LN-6015 kan også bruges til at motionere

dre en 1,1 V pr. celle. I LN-6015 kan man

en laveste slutspænding. Denne spænding huskes i aflade/lade programmerne
så batterieme ikke bliver afladet for dybt.

Under og efter lade/aflade/balancering
kan man afhængig af akkutypen på skærmen følge med i:
a
De enkelte cellers spænding (V)

hvilket program der kører
lade/aflade styrken (A)

o

Se

o

Se

o

Se akkuens

a

Se hvor lang

kørt

s6

spænding

tid programmet har

Aflade og vedligeholde

halvdøde NiMH modtagerpakker liggende, så jeg trykkede pa

Jeg havde et par

BATT TYPE knappen indtil der stod
NiMH Charge.
Med tryk på de to pileknapper kan man
skifte mellem de tre programrner (charge
= lade, discharge = aflade og cycle charge,/discharge = skiftevis lade/aflade eller
motionere) der tilknytter sig batteritypen.
Jeg valgte først afladeprogrammet (Discharge), trykkede på Enter knappen,
valgte så afladning til 4,4 V p;1 pile knappenle og afsluttede med Enter.

I

vedligeholdelsesprogrammet (Cycle)
får man en række valg som alle ændres
med piletasterne og bekræftes med Enter.
Først vælger man lade-aflade (C-D) eller

aflade-lade (D-C), så vælger man antal
cycles fra 1-5, derefter r,ælges først ladeså afladestyrken. Det lyder lidt kompliceret, men tager kun få sekunder, og mange
kender programmeme fra andre ladere.
Endelig tilsluttes akkuen og med et langt
tryk på ENTER-knappen går processen i
garg. Når akkuen aflades husker laderen
kur at aflade til4,4V.
Efter tre omgange var der kommet 375
nrAh mere strøm i min NiMH akku end

før "behandlingen". Den var dog ikke
kommet op på fuld kapacitet.

lade

Balancering

Med tryk på BATT TYPE DAIA knappen
skifter man mellem batteritypeme. Valg
bekræftes med tryk på ENTER knappen.
Derefter vælges ladestyrken og evt. celleantal for Lixx og Pb på pileknapperne
(DEC og INC), og med et langt iryk på
ENTER går laderen i gang. Når opladningen er færdig kan man se hvor mange
mAh der er ladet i den tilsluttede akku og
slutspændingen.

Det der primært adskiller LN-6015 fra
tidligere ladere er balancefirnktionen der
tilknytter sig Lixx-akkuer. På siden af laderen er tre små stik som kan forbindes
med Multiplex nyere LiPo-akkuer. Stikkene er til brug med 2/35,65 eller 4/5S
celler. LiPo akkuer fra Multiplex er forsynet med stik der passer i laderen, og som
nævnt i indledningen kan der købes kabler så forskellige typer stik kan anvendes.
På grund af de forskellige Lithium celler

\krlci fl )/\ier.r\/t .r/2008

og balanceringsmuligheden er der ud

Specifikationer

or-er de fømævnte programmer også et
r-algprogram mellem LiPo, LiIo og LiFe

Strømkilde:
Batteri typer og celleantal:
LlPo /LiFe / LiIo:

og et balanceringsprogram (Equalize).
Det skal dog lige nævnes at Lixx akkuer
kan lades og aflades uden at benytte balanceringsfunktionen.
Man vælger værdier på samme måde
som i de andre programmer, så det lærer
man hurtigt.
Data view

Undervejs i processeme kan man trykke
på DATA knappen og få forskellige oplysninger. Der blades rundt mellem oplysningeme med piletasteme. Når man
har tilfredsstillet sin nysgerrighed kommer man tilbage til det almindelige displaybillede med DAlAknappen.
Hvis man bruger DATAknappen i Nixx
programmetkan man få oplysninger om:
Laderens ind- og udgangsspænding, den
højeste og den gennemsnitlige spænding
på den tilsluttede akku og endelig hvor
mange mAh der er ladet eller afladet på
den tilsluttede akku. I Lixx programmerne kan man med monteret balanceringskabel også se data for de enkelte celler.
Konklusion

Dem der sprang tasteforklaringerne over
kan begynde at læse her igen.
Multiplex charger LN-6015 er nem, robust og alsidig at bruge. Nem fordi man
hurtigt lærer de grundliggende funktioner. Robust fordi den ud over at være beskyttet mod forkert polaritet også er sikret mod kortslutning, for hø1 indgangsspænding, fejlindstilling og endelig afbryder den ved for lav spænding på
strømkilden, samt alsidig fordi den kan
klare de opgaver vi som rc-piloter har
brug foq, og med alle de tlper bafterier vi
benytter os af.
På plussiden skal også med at der kan
programmeres en mindste spænding på
NiMH akkuer og balanceringskredsløbet
til Lithium akkuer
Laderen op$zlder til fulde de krav jeg-og
nok de fleste brugere - har. I min klub
med over 100 medlemmer er der kun et
par piloter der har så store akkuer, at den
kommer til kort. Den eneste ting jeg savner på laderen er mulighed for tilslutning
til 230 V så den kunne bruges i hobbyrummet uden at man skal anskaffe en
strømforsyning eller et bilbatteri.

\kx1cl fl l,vcrlyt -ll2008

11-15V
1 - 65

NiCd/NiMH:1-

L5

celler
celler

Pb:1-6celler

Ladestyrke: 0,1 - 6A (max 70 W)
Afladestyrke: 0,1 - 1A (max 5 W)
tickle ladestyrke:
0 - 200 mA
Indbygget balancering:
Balancering
Balancering

op iil 65 Lixx akkuer
max. 300 mA

9zi

ladestyrke:

præcision:

mV
FlightBalanceringsstikMULTIPLEX/
Power/Thunder Power
ca. 5

Lade afbryde metode: Delta-Peak afbrydelse til Nixx battterier. Konstant
spænding til Lixx batterier
Lidt efterskrift
I afsnittet om praktisk brug af la-

deren omtales LiIe - Lithium
Ferrit - batterier. Det er en forholdsvis ny batteritype som udmærker sig ved at den tåler hurtigopladning og kan klare mange
af- og opladninger. I forbindelse
med at Modelfllvenyt i et kommende nummer kigger på en elsvæver, kommer vi mere ind på
disse batterier.

Poul Møller

Billederne oppefra:
1. Laderen kan forbindes til strømkilde med enten bananstik
og klemmesko

2.

Ved hjælp af de 4 knapper er laderen her klar til at ladc en 3
cellet,950 mAh LiPo akku

3.
4.
5.

Ladeforløbet kan følges i displayet
De små balanceringstik sidder på siden af laderen
En stribe af MPX LiPo akkuer - der er noget for enhver
sma8.
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Frifln'erne rar ogsa nred pa rrclstillingen, hvilket de har r:eret i de sitlstc nlaugc år

lr

ne viste sig

hurtigt at r'ære for små, siderr

1996 har arrangementet \'æret holdt pa
Strandskolen i Risskor,.

Det er et stort læs som Modelfly1's1116'
Aarhus trækker, idet det er de sarnr.nc
personer som år efter år står for det mcste. Sådan et arrangement ville aldrig
kumre lade sig gøre uden det frivilligr'
rnandskab, som betjener cafeen, hvor der
iflg. forlydender \rar en noget større sØgning end i de sidste mange år.
Man regner med, at der mindst har r'æret
et sted rnellem 1.500 og 2.000 besøgende,

men det er meget s\'ært at rrurdere.

Der var i år syv forhandlere, og de blev
delt på to områder. Ligeledes de udstillede fly, hvor skalamodelleme var placeret
i een hal sarnmen med to forhandlere, de
andre fem forhandlere var i den store hal.
Der var alle slags af modeller lige fra
gamle fritflyvningsmodeller fra engang i
1950erne og til jetfly. Lars Rasmussen fra
Modelflyverne Aarhus demonstrcrede
starten af en jetmotor trde i skolegården.
Fokker D21 bvgget af Lco Erikscrr Fiilskor'

\lFK

Henning Boisen, Modelflyveklubben
Woodstock havde en meget flot Spitfire
med, og skeletiet af kroppen til en model
af en Lockheecl Super Consteliation passagermaskine i skala 1:11. Modellen vil få

I

en spærrdvidde på små 4 m. og monteres

med 4 stk. brændstofmotorer.
Arrangernentet startede kl. 10.00 og allerede før den officielle åbning strømmede

folk til.
De fleste forhandlere havde været i gang
længe, med at stille alle deres \/arer op.

Der var også en enkelt forhandler fra
Sjæiland, og der kombesøgende fra Fyn i

øst og Sønderborg i syd og Hjørring i
nord og Herning i vest.
Det heie sluttede kl. 15.00.

Arild Larsen
Dtl
Lars Rasmnssen fortællt'r prrlrlikrrrrr onr princippet i en jctmokrr,

5B

i

Modelflyveme Aarhus afholdte for fjortende gang Jysk Modelflyvemøde pa
Strandskolen i Risskov.
Det første arrangement blev afholdt i

r'.rr stor søgning til loppemarkcclct, sonr h;rvdc

sin egen sal at r'ære i. Collagc af Ole Stccn Hanscn
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Peer Hinrichsen, Sønder-

borg Modelflyveklub har
sendt os denne lille artikel
om sin el-kunstflyvningsmode, som han roser op
til "skyerne", og kun har
en lille kritisk bemærkning til ...

Artikleme om modeller fra firmaet

Seb-

Art i Italien må have stået i kø for at blive
publiceret, i hvert fald når man tæller de
gange man har læst om modelleme fra
det lille firma: Katana, Sukhoi og ikke
mindst AngelS Evo 50E er navne man
kan nikke genkendende til. Artiklen her
vil være 6n i rækken af de artiklet, der er
skrevet om modellen AngelS Evo 50E.

Med en spændvidde på 146 cm og en
vægt på ca. 2800 gram, har man et godt
udgangspunkt for en velflyvende model,
og når den så er designet af en af verdens
bedste kunstflyvningspiloter, Sebastiano
Silvestri, er man på forhånd sikret en mo-

del, der er udviklet til at flyve stabilt og
kunne lave alle flotte manøvrer.
Det var da også det jeg havde forventet aJ
AngelS Evo, og den levede fuldtop til mine forvenhringer. Det er en god model til

kunstflyvningstræning, og jeg har med
til vinter-

fordel kunne anvende den

træning af konkurrence-progranuneme.

Jeg monterede den anbefalede Hacker
A50-14L moto{, som er udlagt til at køre
seks celler. Jeg brugte i starten mine femcellede pakker fra mine konkurrence-modeller, og det kunne den sagtens fly've
med. Der var [geledes overskud til manøvrer. Modellen kommer rigtig til sin,
ret når den bliver udstyret med seks celler, så kommer den overskudskraft der
skal til for at det bliver rigtig sjovt. Hacker
laver flere udgaver af A50 motoren, og en
af disse har monteret udgaven 450-12L,
som har lidt flere omdrejninger pr. volt,
den kan så nøjes med fem celleq, en fordel
hvis man ikke vil købe flere batteripakker.

feg finder det ikke nødvendigt at beskrive bygningen af modellen, da det giver
sig selv.

AngelS Evo 50E er en ARF model

i

derr

rigtig gode ende, der er en fin beskrivelse,
hvor der er billeder af monteringen samt
angivelse af rorudslag og tyngdepunkt.
Jegbrugte de små udslag til at starte med,
og har så siden fået dem justeret ind, så de

passer til min flyvestil.
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Alle fotos af
Klaus Hermanni

Det er jo individuelt, hvor store
udslag
man plejer at flyve med, så jeg
tager

deÅ

kun som vejledende, men kan kÅ
anbe_

fale udslagene

ti1

jomfr:uturen. Senere la_

vede jeg et setup med store
udslag, så nu

kan den også lave moderate gb
nøvrer.

ma_

Alle dele på modellen passede sammery
en.smalt detalje til canopyet var
to magnete1, der skulle holde canopyet.
En
smart løsning selv om man lige

skal ven_
de sig til attage det rigtige
sted for at tage
canopyet af. Magneterne er lidt
snamm"e,

derfor kan det r,ære svært at få
canopyet
af.

Canopyet er lidt skrøbeligt, specielt
når

det er koldt, skal man passe på,
at det ik_
ke får slag, da det nemt slår
revner, det er

også det eneste minus
ieg har kunnet fin_

de på modellen, cowl og hjulkåber
er i
glasfiber og flot malet i farver,
der mat_

cher oracoverbeklædningen.

Med modellens størrelse, design
og dens
fllweegenskaber er det ikke mærkeiigt,
at
den er blevet så populær.
Ja så popr-rl"ær _
at man den 19. og 20. juli 2008
kan delta_

B! i len første AngelS - Cup, som bliver
aftroldt i Nennslingen i Tyskland.

At AngelS Evo 50E er konstrueret til
kunstflyvning viser AngelS Cup6n,
iclet

det er et kunstflywningsprogram,
der skal
konkurreres i ved AngelS Cup.
Dette for_
tæ.ller mere end mange ord,
hvor god,
velflyvende og populær modellen
er tle_

\ret.

Peer Hinrichsen
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RC-unionen er den danske lmdsorganisation for modelfllming med radiostyrede modeller. Unionen er
tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub og F6d6ration Aeronautiq Intemational. Årskontingentet er 500,- kr. for
seniorer og 300,- kr for jmiorer, for begge kategorier er der et indmeldelsesgebyr på 100,- kr. Ved indmeldelse skal der altid betales et fuldt årskontingent. Medlemmer, som indmeldes i årets sidste halvdel,

vil

automatisk få overskydende beløb refunderet i næste års kontingentopkæming

Bestyrelse:
Fomand: Allan Feld,AMC
Tlf .8613 4140, E-mail:f omand@rc-unionen.dk

Næstformand: Regnar Petersen. Brande Mfk.
Jørgen Holsøe, KFK

E-mail: KEJ@manbn'.eu
Jet-gruppen
Michael N.Nielsen, Tjørring Hovedgade 47A,

Kim Mouridtsen, Aviator
Steen Larsen, Greve RC-Center

7400

Michael Munk, Aviator
Søren Vestermarken,

Helikoptermodeller:
Kim Jensen, kirkebiergvænge 20,2635 Ishøj
Tlf: 4399 8963 Mobil: 2U92329

Heming Tlf.

4C42721.4

E-mail: F22jet@hotmail.com

Mfk. Falken

Suppleant: Arne Bruun, Esbjerg Mfk.
Bjame Pedersen, Bredgade 50.9490 Pandrup

Eliteudvalget:
Regnar Petersen, Vænget 20,7330 Brande,

Tlf . 10522328,E -mail:regnarpetersen@mvb.net

Michael Munk, Barfredsvej 80A st.

Kunstflyvning:
Eggert Neistrup, Skovbakken 5, 3520 Farum

TlI.206't 8256

9900 Frederikshavn, Tlf: 2972 4866

E-mail: privat@michaelmunk.dk

RC-unionens sekretariat:

Svævemodeller:

Hmsen, Midtlyk 2,6400 Sønderborg,

t1f.744857 23

8520 Lystrup, TlI. 862263 19, tax8622 68 67

Hjemmeside: mu'.rc-unionen.dk

Girobank 326-5366
Tlf. tid: Mandag-torsdag kl. 15.30-17.30
Fredag/ lørdag/ søndag er telefonen lukket

El-svævemodeller:
Peter Bech, Søndergårdsvel 43,

Tlf.4.t

Karen Larsen, Rugmarken 80,

E-mail: sekretariat@rc-unionen.dk

E-mail: louise_jan@hansen.mail.dk

3500 Værløse,

E-mail: bjamebentpedersen@stofmet.dk

Sportsflyveudvalget:

Styringsgrupper:

Jan

Tlf. 9824 0807, mobil.3089 2018

48 28 08

E-ma il:peterb@home.in formi.com

Sekretariatet holder ferielukket
28 og29 og 33 og 34

lrrobil. 2L 61. 6915
E-mail. pdrejer@os.dk
T lf . 97 536152

SOMMERFERIE I SEKRETARIATET

i ugerne

KLUBBER

Ændring af klubnavn.
Holstebro RC-model$weklub hedder nu:
LINDTORP MODELFLYVEKLUB.
Ændring af mail-adresse
Søvig Mfk.
E-mail: piaogkarsten@dbmail.dk

Vordingborg Modelfl yveklub

Skibelund Modelfl yveklub
Bjame Schmidt, Vester Lindetvej 24,
6510 Gram
Tlf. 74820088 mobil 40173052
E-mail. bs@bsdesign.dk

Albatros
Asger Michelsen, Torkilstrupvej 6,
4863 Eskildstrup
TIf . 5 4433212 mobil 29 44887 2
E-mail: aemichelsen@mail.dk

E-mail: benthald@bm-data. dk

Nye kontaktpersoner
Skive Modelflyveklub
Peter Jørgensen, Skolevej 8, 7840 Højslev

Pandrup Modelflyveklub
Henrik Larsery Skolevej 15A,9490 Pandrup Tlf . 98246026 mobiI. 61795979
E-mail. henrik@onlarsen.dk

Nlodcl i'l ),venyt 3/2008

-åars

Modelfllveklub

lorben Ejsing-Duun, Søndergade 75,
16-10 Farsø Tlf . 96490737, mobil23700737
E-mail. torben@ejsing-duun.net
Se

i øvrigt

Klubfortegnelse på RC-unio-

mer, som ikke havde modtaget det. Normalt ligger vi på 10-15 reklamationer pr.

nuruner. Modelflywenyt nr. 2 var igen
pakket i plast og samtidig indlagt i "Med
Rundt". Det har efterfølgende kun givet
et fåtal af reklamationer.

nens hjemmeside. VWWV.RC-unionen.dk
Mailadresse
A. CERTIFIKATER

Flemming Olson, Arrow Toftlund Mfk.
Søren Kjær,

Københavns Fjemstyringsklub
Kristian Batenburg,
Københa'"ns Fjemstyringsklub

Dennis Frederiksen,
Modelfl yveklubben Falken
Max Simon Miiller,
Modelfl yveklubben Falken
Richard Wangel Daugaard Larsen,

Kolding Modelflyveklub
Jimmy Friis, Kolding Modelflyveklub
Kurt Nielsen, Nuseme
Leif Olesen, Nuseme
Henrich Ehlers, Kolding Modelflyveklub
Michael Jørgensen,

Kolding Modelflyveklub

Vi har haft store og svære problemer med
Sekretariatets mailadresse:

sekretariat@rc-unionen.dk
Problemet skulle nu være løs! idet webmaster, Lars Kildholt har installeret et
helt nyt mailserverprogram. Nu kan du
igen benytte ovennævnte mailadresse.
Vi beklager den ulejlighed, det har voldt
de persone4, som har prøvet at komme i
kontakt med os uden at modtage et svar!
Skulle man ikke have fået tilbagemelding

fra seketariatet på en henvendelse, bør
man igen kontakte sekretariatet på tlf. 86
22 63 19 mandag-torsdag 15.30-17.30.
Men lad os slå helt fast, udmelder man sig
af RC-unionen, vil man altid modtage en
bekræftelse på sin udmeldelse.

Michael Buchreitz, Silkeborg El og Svæv
Kenneth Vestrup Mørup, Brande Mfk.

Medlemskort

Felix S. Rasmussery Kolding Mfk.

Der var ikke mange problemer denne

Jan Østerling,

gang vedr. de udsendte medlemskort. Et

Københavns Fjemstp'ingsklub
Jesper Steffensen, Vejle Modelflyveklub

enkelt problem var, at de medlemmer,
som er A-kontrollanter, og ikke har indsendt et billede, der er deres kontrollants-

H-Certifikater

tatus blevet slettet ved trykningen af

Flemming fthou, Greve RC-Center
Torben Fjerdingstad, EFK 87

medlemskortene Henvender man sig til
sekretariatet vil der blive udskrevet et nyt
medlemskort, såfremt vi modtager et billede af vedkommende.

Søren

Holm, Greve RC-Center

Kontingentopkrævning

Medlemsstatistik

Vi har haft enkelte reaktioner på, at vi har
tillagt gebyr på rykkeropkrævningen af

21.-22. juni 2008
Grenaa Cup
Grenaa Modelflyveklub indbyder igen i
år til Grenaa Cup - en kunstflywekonkurrence på modelflyvepladsen i Grenaa Enge den 21.-22.

juni.

Resultateme fra Grenaa Cup tæller med i
kampen om Danmarksmesterskabet.
Lørdag er der briefing klokken 9.00, og
herefter flyver vi tre runder Sport, to rtrnder FAI, to runder Nordic og en runde X.
Søndag flyves FAI, Nordic og X. Konkurrenceme gennemføres, hvis der er mindst
to i hver klasse. Det er muligt at campere

på pladsen (Campingvogne, der bruger
strøm, betaler 50 kroner for hele weekenden). Man ervelkommen til at komme allerede fredag, hvor klubben om aftenen
sørger for, at grillen er varm. Lørdag er
der fællesspisning, som man tilmelder
sig samtidig med, at man tilmelder sig
selve konkurrencen. Priser for deltagelse
og spisning oplyses ved tilmelding.

kontingent. Medlemmeme undskylder

I skrivende stund (maj) er vi 3413 medlemmer efter vi har slettet 174 restanter,
på samme nd i 2007 var vi 3.384 "kun"

sig med, at de aldrig har modtaget et

med 141 restanter.
Det vil sige, at vi netto er 29 medlemmer
flere i dag end for et år siden.

lingskor! som er en rykker, heller ikke

Tilmelding til Frode jensen p å tlf:. 86 33 42
99 eller 25 22 27 26. Bladet kommer ret
kort før selve konkurrencen, men I kan
godt nå at melde jer til.

skulle være nået frem, forekommer lidt
underligt. Yderligere har vi skrevet i tre
på hinanden følgende numre af Model-

Grenaa Modelflyveklub

giro-

kort. Vi kan forstå, at man måske ikke har
set det første, men at det andet indbeta-

Modelflyvenyt

flyvenyl lnr.5/2007 gør vi opmærksom

Det første nr. af Modelflyvenyt i år, gav
rigtig mange problemer, hvad angår reklamationer fra medlemmer, som ikke

på at udsendeise af girokort nu har

havde modtaget bladet.

Det var første gang, hvor man skulle
prøve at have Modelfl)'venyt med i det
ark, som Postvæsenet kalder "Med
Rundt" og det var ingen succes, hvad angår levering af bladet. Vi har, måtte eftersende omkring 50 stk. til vore medlem-

Itlo<lelflyvenyt 3/2008

Vi ses!

fundet

sted, og skulle man ikke have modtaget
et, skal man kontakte sekretariatet. I det
følgende nr. 6 fortæller vi, at fristen for
kontingentindbetalingen var den 1511107, og i nr. I /2008 gør vi opmærksom på,
at såfremt man ikke betaler nu vil der blive pålagt et rykkergebyr til de medlemmer, som endnu ikke har betalt.
Karen og Arild Larsen
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2l. juni2008
Skala Cup konkurrence
Woodstock MFK indbyder i samarbejde
med Skalastpings-gruppen den 21. juni
2008 på Woodstocks flyweplads

26.

til en let og

julitil

den 3. august

et-sommerlejr 2008

afslappet Skala-Cup-konkurrence.
Der flywes efter Klubskala-klassens regler.
Start kl. 10.00. Vi forventer at være færdige
senest kl. 17.00. Klubskala er en ARF- klas-

f

se,

hvor der også er mulighed for at deltage med en hjemmebygget model, betingelsen er kun den, at det skal være en skalamodel. Der kræves dokumentation for
typen, (et billede) i tilfælde af, at det skulle
være en model, som er ukendt. Vægt og
skalaforhold er frit, dog skal RC-unionens
bestemmelser for vægt overholdes. Kender du ikke til regleme, er du meget velkommen til at kontakte r.rndertegnede el-

center.

Ier

Sommerlejren afholdes for alle RC-unionens medlemmer, både med og uden familie, som er interesseret i Jet-flyvning.
Sommerlejren er ment som en kombineret sommerferie for hele familien med
mulighed for masser af jet-flyvning, som
dog ikke forpligter. Der vil ikke være nogen form for konkurrencet, da det skal
være en ren afslapningsferie.
Meennn! er der nogen, der vil arrangere
en konkurrence eller to, er der selvfølgelig plads til det. I området omkring Holstebro er der en del sommeraktiviteter,
både for børn og voksne. Masser af
sandstrand for strandløverne - restauranter - diskoteker - udstillinger - en skøn
natur samt gode indkøbsmuligheder,
blot for at nær,'r.re nogle af mulighedeme.
For mere info om turistattraktioner mm.

se

mere på skalagruppens hjemmeside:

www.rc-skalafly.dk her finder du reglerne
til download. Der vil være mulighed for at
købe let forplejning/drikkevarer i klubben. Klubbens plads er beliggende mellem
Horsens og Odder. Se i øvrigt RC-unionens fly'veplads- handbog.

Deltager geby.r dkr. 7 5,Tilmdding til: Bjame Pedersen ,3089201,8,
bj

amebentpedersen@stof anet. dk

Senest 16.

juni

finde oplysninger om pladsen i RC-unio-

Jet-Danmark indbyder hermed til Jetsommerlejr i uge 31 på Lindtorp Flyve-

se på

Vi vil benytte Lindtorp Flyvecenter's asfalt bane til at muntre os på. Du kan evt.

www.holstebro-tourist.dk

nens Klubhåndbog med

fortegnelser

over div. klubber, du finder klubben under nr. 073.
Eller på www.holstebromfk.dk
Camping: Lindtorp Flywecenter,
Donskærvej 4 Linde 7600 Struer

TIf.97 487573
Her forefindes til fri afbenyttelse: "Hang-

ar", køkken, bad, toiietter, strøm, kølefryseskab, samt stort fællesrum indretiet
med fly-simulaiorer og "Smugkro"
Fly'veplads: Lindtorp Flywecenter ca. 50
m. fra RC-campen.
Aktiviteter: Masser af hyggeflyvning.
Fredag den 1 august afholdes der "sommerlejrfest" om aftenen.
Søndag den 3 august Afrejse

Tilmelding

Tlf

20

til:

Kurt Hevang

626478 eller

E-mail: kurthevang@hotmail.com
Vel mødt i Vest-Jylland, til en rigtig familie JET-flywerferie

2008.

ffier#qfr^?S$&
5å åbngs portenE snårt

til endnu en Sommerlejr hos MFK. Nuserne. Sommerlejren er en kombination af hygge,
sarnvætog tfiodelflyvdng. For familien er der muligheder for at besøge nogle afde mange attraktioner & akivitetet
som ltgrger i nætheden afflyvepladsen. For hardcore piloten tilbydes der flyvning fia en af Danmark bedste
ffyve$adser. hvorfra der kan flyves med alle typer af modeller. Pladsen er selvsagt godkendt til
stormdeller.
Camping foregår på flyvepladsen, og der er åbnet for indlogering allerede fredag eftermiddag. Der er
mulighed for opkobling til 220V. 8ådeforhold forefindes på et nædiggende idrætsanlæg.
M plejer ikke at have nogen pladsproblemer, men vil du/l sikre jer en plads på årets sommerlejt så kontakt Bjarne for
tilmelding.M er desværre nødsaget til at sætte prisen op grundet usikkerhed om tilskud fra RC Unionen i 2008.
Prisen for deltagelse er derfor Kr.40,0O pr. døgn, inkl. strøm (8ørn under 12 år, gratis).
Fredag d. 1 lÆ afholdes der traditionen tro festaften. Når de sidste fly er pakket sammen, er det tid til hygge sig over
en kop øl , en god middag og lidt underholdning. Piloter/familier, udover lejrens gæster, som kunne tænke sig at feste
sammen med os, er selvfølgelig velkomm€n til dette, i det omfang der er plads til.

Vi glæder os

til at se dig/jer på Sommerlejren 2008

Med Venlig Hilsen MFK. Nuserne

For yderLigere inf orrnation

eller titmetding, kontakt:
Bjarne Sørensen, 75 33 60 39

bjsqnuserne.dk

Mdht.nUSerne.dk
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2.-3. august 2008
Hobbyskalatræf
Grenaa Modelflyveklub indbyder hermed tilhobbyskalatræf i weekenden den

vil være åben
fra fredag middag, og der kan camperes
på den - både el og vand forefindes.
Campingvogne, der bruger strøm, betaler 50 kroner for hele weekenden. Grillen
bliver tændtbåde fredag og lørdag aften,
man medbringer selvnoget til atkomme
2.-3. august 2008. Pladsen

på den.

Tilmelding til Poul Nybro ]ensen på tlf.:
86337306.
Vi ses!
Grenaa Modelflyveklub

Konkurrencer

Dato
5.-6.
26.

juli

juni

Arrangement

2008
2008

lrtemational Hotliner konkurrence i Scnderborg
F3F træning

9.+10.august2008 NFKCup

2008
L0. august2008

International Hotliner konkurrence i Langstrup
Det25.2M DM
og den Nordisk Postkonkurrence 2008
21.-24.august2008 Nordiskskalamesterskab2003
9.-10. august

Ansvarlig
Peter

Bech

Eggert Neistrup
Tommy Persson 40 31
Steen

Høj

Regnar Petersen
Regnar Petersen

septemer

2008
2008
2008

13. september

Jydsk mesterskab F3A
LUFTSHOW 2008 - BRØNDERSLEV

træning
Æ. oktober
F3F træning
22. november2008 F3F hæning
27. december 2008 F3F træning
27. september

F3F

7ffi1
synergiltl0dz@hofinail.com
11 06

434517 44

BjarnePedersen 30892018

23.august2008

13 og 14

4087

e-mail

Regnar Petersen

23. august 2008

F3FKonkurrencetræning
30.-31. august2008 DM F3B
6.-7. september 2008 DM i F3J
13.-14. september 2008 Swinging Denmark F3K 2008

Telefon

SørenHelsted

28292260

Jørgen Nederland 43431519

post@smsk-rc.dk
amebentpedersen@stofanet.dk

bj

helsted@webspeed.dk
j.nederland@maiI.dk

Erik Dahl Christensen
Henning Olesen 756801

97881332

ChrisJespersen 40508450

Chris-Jespersen@jyskebank.dk

moos@c.dk

Regnar Petersen
Regnar Petersen
Regnar Petersen
Regnar Petersen

Andre arrangementer
I
I

Dato

27.-29.i:r:ti

jLrrn2008

28.-29.
l

T7

.-29

30.

.

j,Å11r2008

Arrangement

Ansvarlig

Telefon

e-mail

Wild West Smackdown
Jethæf Odense Luftharrn
Hyggetræf i Haderslev

Krunder

26507276

jkr@egholm.dk

StigAndersen
KimFrandsen

23475Æ9

stiga@privat.dk

juni - 4. juli (Uge 27) Begyndersommerlejr 2008

Uge 28

745q543

Møller

Torben
66155869
Bjame Sørensen +4575336039
Gunner Thomsen 989272M

Uge 30

Sommerlejr 2008
Rc - Sommerlejr
Sommer Minilejr 2008, Aalborg

Uge 31

|et-Camp 2008

KurtHevang

Je€amp 2008 Holstebro
HyggeWeekend i Toftlund MFK

Bent Hjuler-Sørensen 6136327L

Uge29

august
2.-3. august 2008

25.

juli

- 3.

2.-3.august2008

2008
2008
2008

august
6. september
4.-5. oktober
11.-12. oktober

1.0.

Skala-træf

Opvisning i Ørum
AMC Festugeflyvning
DM-skrænt
2008 |ethæf Odense Lufthavn

Modelflyvenyt 3/2008

Kim Mouridtsen 41249960
+4520626478

Kristoffer Sellebierg 61,690557
Poul Nybro fensen

LarsThomsen

21243382

jørgenK.Larsen

86134140
97936261

StigAndersen

23475M9

AllanFeld

tm@lite.dk
bjs@nuseme.dk
gunnerthomsen@tiscali.dk
kim@mouridtsen.com
kurthevang@hotmail.com
fl6@post.tele.dk
kristoff ersellebjerg@hotmail.com
86 33 73 06

lat@tdcadsl.dk
allan.f eld (snabela) mail.tele.dk
j.k@larsen.tdcadsl.dk
stiga@privat.dk
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Landsmøde i Dansk Modelflyve Veteranklub
Landsmødet blev afholdt i Nyborg
den 8. marts 2008.

Dansk Modelfl yve Yeteranklub

Tilknyttet Society of Antique Modellers
som SAM-3.5 Denmark
KLUBBENS ADRESSER:

Kasserer:

Hans Fr. Nielsen

DM den 16.-17. august på Randbøl Hede eller evt Skjern Er.r-

Klemivej 4, 8355 Solbjerg

ge.

Tlt: 86 92 7 8 7 6 hfn@sport.dk

Kasseren Fritz Ner.rmann ønskede ikke
genvalg. Regnskabet viste et li11e overskud. Næste landsmøde den 14. marts

FredeJuhl,Gl.FærgevejZZ,
Alnor,6300 Gråsten,
T11.74 65 14 57, syl@cdk

Sekretær:

at

året 2007 havdc veeret et år rned mange
aflysninger grundet dårligt vejr. Det var
bl.a. tilfældet ved DM og det svenske SM.
Udstillingen per Veteranmuseet i Stauning under temaet "Danske A-2 modeller
fra 1.945 til 1955 blev en succes. Den nye
udstilling r.il ogsai r.ise wakefield-modeller fra samme periode.

Poulcristensen,

2009 samme stcd.

Mallinggårdsvej 65

Planerne for crr fusion af alle danske mo-

Malling, 86 93 31 01
hemyogpoul @rnallinghu-

delfly'vere drøftet med Leif Nieisen fra
Flitflyvnino5-Unionen. Vi kan ikke optages som liger,ærdigt rnedlem, men kan
tilknyttes via cn særlig aftaie.
DMVs nye bcstyrelse er: Formand Hans
Fr. Nielscn, kasserel Frede Juhl og sekretær Poul Cristcnsen.

8340

se.dk

Modelflyvenyt: Hans

F. Nielsen

-

se oven-

for og Frede juhl, Gl. Færgevej 22,6300 Gråsien, Tlf.:
7465 1.157

Kontingent for 2007:170,- kr

Q tt*o rtrE

Er{D TusllrD

Kalender 2008
Hyggetraef den 9. juni på Randbcrl
Hede fra kl. 14.00

Danmarksrnestcrskaber for Oldtimer- og Veteranmodeller den 16-17.
august på Randbøl Hede evt. Skjern
Enge

I 2008 aflroldel vi egct

Hjemmeside: ww.dmvk.dk

Formand:

Af formandens beretning frerngik det

De S-u'enske Oldtimer Mesterskaber
den23.-24. aug. i Rilkaby, Skåne

Hyggetræf den 1. september p;l
Rar-rdbøl Hede

Hyggetræf derr 15. september på
Sjæ11and

Den 31. december årsrekord-air slutter.

vAlEilurrE r wErs[or?rr

PERMA'GRIT TOOTS
Det perfekte valg til at slibe, bore
og skære i alle Wper materialer.

ll;

,luwl
Risløv Hobby Frrdtjof Nansens Plads
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2100 København

Ø

Telefon +45 35 25 l5

l?t le
73

3

RlSlrøV HOBBY

E-mail info@risloev-hobby.dk

\ kxlcl
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1
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lndbydelser
Tegn abonnement på

til tiden i

Modelflyyenyt og få bladet

hele resten af 2008
N

ord isk skalamesterskab

Pandrtrp Mfk. arranger i samarbejde med

skalagruppen Nordisk skalamesterskab
den 2008 i klasseme: Klubskala, populærskala samt F4C.

Mesterskabet t,il blive afholdt som et
kombineret NM og DM, så du som dansk
deltager kan vinde titlen: Danmarksmester og Nordisk mester i populærskala
samt F4C. Klubskalaklassen er forbeholdt danske deltagere. Startgebyr er sat
til 300 kr. for den første model, og ønsker
ritr at deltage med en eller flere modeller
cr startgebyret herefter 150 kr. Der er mulighed fbr ovematninp; på pladsen i telt

eller carnpingvogn. På Pandrup Mfks
hjemmeside eller på skalagruppens
hjemrneside finder du linket til lnesterskabet. Her kan dr-r tilmelde dig online og
iirrcle mange flere informationer. Såfremt
c1u

ikke har muligheden for internettil-

nrelding er du velkommen til at ringe til

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 3 blade) er 171,00 kr.
Bestil ved at udfylde og indsende nedenstående kupon.
Pas på dine blade

Vi har solide samlebind, der hver kan rumme 12 numre af Modelfllwenyt 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
"Modelflyvenyt<. De leveres i fem flotte farver - husk at krydse af på bestillingssedlen
herundeq, hvilke(n) farve(r) du ønsker. Prisen er kr.75,- pr.
stk.

Ekspeditionsgebyr

/

Vi har desværre måttet indføre et ekspeditionsgebyr

i'il

mappef. \
Ved ordrer over kr. 100,- \
opkræver vi intet ekspedirions- \
gebyr. Hvis du ikke vil klippe i bla-

YAK 55 fuil-size som kommer og laver en

det, så skriv dinbestilling
mail eller på et postkort!

Bjarne Pedersen på tlf.30 89 20 18.
Planlægningsgluppen har fået en aftale i
stand med en rækkehobbyhaldlere, sorn

udstille deres varesortirnent clen 23.
augLlst Udover det vil vi få besøg af en

opvisning

/

på alle ordrer under kr. 100,- Ekspeditionsgebyret
/
er kr. 20,- og gar til
\itrrr
/
dækning af portoudst.rrlig enkr,lt
gifteme ved udsendelse \
nulre titbage i.irgangcne 1986-2007.
af bestilte blade og

i

etbrev,

en

gangc kan bcstilles pr. tclcfon elle'r mail - trS r i gir gt'rtrumrel

"" "t'uouj,f1o,""'j']T:."j-1::""t:lre
Ring: 622{ I255 (ml. 10-1.1)

\

cner mail: nrfrr@plakatforlaget.clk

for os på dagen den 23.

Lokalt tv er blet'et kontaktet, og vi håber
på, at de vil lægge vejen forbi. På nur,ærende tidspunkt (april) er det 34 piloter med 40 skalarnodeller tilmeldt.
Alle er velkommen uanset om du ønsker
at deltage i konkurrence eller blot vil se
på.

Med venlig hilsen
Bjarne Pedersen.

Hermed bestiller ieg:
Abonnement for hele resten of 2008 (iolt 3 blode), kr. 'l 71,00

o

r blå I

stk .

gul

somleb;nd å kr. 75,- i forverne:

f gøn I rød J sølv

o Årgong 2Q07, kr. 230,D {rgong 2006, kr. 210,3 Argong 2005, kr. 190,n Argong

2004,kr. 175,-

r

Nrgong 2003, kr. 175,{rgong 2002, kr. 150,-

J

{rgong 2000, kr.
{rgong 1999,kr. 125,-

o
n $rgong 2001,

kr. ,l25,I20,-

o
3 Argong 1998, kr. 125,o Argong 1997,kr. 125,-t

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

Følgende enkehnumre (sæt kryds) å 60,- kr.

Nr. I Nr. 2 Nr. 3
\996:.D3OJJ
1997:llD3tl
1998:alOSlJJ
1999:JJJilSD
2000:OOJiIDD
2001:oItrcoD
2002:StllDJJ
2003:JJStJO
2004:nOJinCl
2005:ODJDiD
2006:al0DfiJi
2OO7:JJalDSO
2008: r] O al

Nr.

4 Nr.5

Nr.6

ClD

Novn:
Adresse:
Postnr.,/by:
Ved køb {or under kr. 100,- tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 20,- til dækning of portoudgifter.
Uden for Donmork tillægges ohid et beløb til dækning of forsendelien.
I

De

sencste argnnge kan du bcstille på kuponncn her, ældrc. år-

AEROPLANKRYDSFINER

S. \,\f. HOBBY

Wisa Craft plywood
V,}r(J cc kogelaisi cir ;rciil;,dsf rrr;r

frr

C.,i

t

r)rr.ij.-.1( I

Butikkens abningstider:
Man.-Tirs.-Ons.-Tors. 1 5.00 - I 8.00

v/Svend Wirenfeldt
Viborgvej 250, Svenstrup

, >. z/0 x 1270

13.00 - 17.00

Tlf.40 37 27 73Fax 86 96 97

31

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

sir

.1..:l

o cveitnq.

OS-FINER

Herudover kan der ogsa abnes efter
forudgaende telefonisk aftale.

8450 Hammel

Vr forhandler bl.a.

l1:,rt

: i),1<krr

:0.0 ni|]r.

\.,./

cl!

, ati:1i - i)

Si. S:. !: ci..
3370 i l:t:::,:

Altid gode tilbud - se hjemmesiden.

s\,. l5

T'. E69t rå3j
\'ion -:0t5 air22

AXl, BMl, CA Models, CEN, FG, Free Scale, Futaba, Graupner,

Great Planes, GWS, Hitec, Hype, Hyperion, Jamara, Kavan, Kyosho, Multiplex,
, Tamiva. Topflite, Traxxas m.fl

*

i

rl \*

ffiæS tE$ dæg å*w*r$mg
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,' ilI0l)lil
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UikingHobby

.t ll0llllY
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\\.r\ i (. I .'ll'llillLrlot llt 1..ti... l:.:.
-r.-i.1,,:'..
,
l'' ,1...' ,-..
,rrlt,:"'-,,, .l..Li.Ll, lti|,',
\.Llttl l{).(l1l(r.ttttlrt:lit.,. - ,q,1;1 qr, 1,1-r
l' I e tlct
llt.rltlrrtr

RC

EXTFA 3OOSHP ARF.

fly-modeller og tilbehør

besl.nr 939.1 spv 18C3 mn ........
Leleres oqså ici OS [{AX l2ilA,\
FocKE WULF 190 D

u rr rr

.

rtt

otlcl-

tLr
h o

r!llKKl

li\,,n.,t
I

rltt

.rl

1945,.

cg d'verse

ARF.
b:s: - 9)1, sr. 'i.: --

I

trlbe.or

Lele,es ogsa

't

iic,

0S

VIU

KWIK FLY ARF,
bes: Nr 9393. s!r. 15ia

12ar\X 39 d,lefse

ar.

rncr.

.

0S Ll,rX 5a!U

i

cO

t:beror

.. ...

Pfll KrailsVi"4nrodei.................
Le',e'is cg:3

.

3445,.

h-^
1æ5,. ' \'

YAK s4

I.

BRFV

oC d yeise li behor

ARI

ll r'.8 g -' r- \:L c' .
L.reres cgs? r. CS tlAl 120AX

ili.slrorggltle 2.1, l -1(r() Kbhr n. K
I\l tl-r:. lrr

Skandinaviens bedste p.iser
GRAUPTEN ARF ilYHEDERI

lerse

1125,-

tribeho'

2995,.

-,.

ø5i

UTTIMATE ART
best nr 9577

sp! 1100mn ts-plai.
rdga!e:,1 !L eller Elod
enf. Bsst nr å380. sp!. ,i65-"*

FrnCes også i m ncre

ULrtVnr"e

.

1595,.

l,f @,,i,I

oSMOSE F3A, ai I gaige Vr.dersmeslei Chr,stcphe Paysaft Le
Fout. Spv 1860 mn. Lærgoe 1990 mn Leveres 3 rdlcrelser:
Kit 5995,- ARF:15995,- ARF De Lure lightweight:25995,-

i;ffil'l:t;.'",,"...

ai€i, båce E!os eicd

L\@

EPS|ION40 kr'1t50,-

EPSILON60/90 krt:'1795,. AFC:2795,EPSILON 120

F3A.

MATRIX ARF

ni

sp!:6m

krt.

2595,-

mcdel ka CA ned

rra
AFF4395,.

ARF: 6495,-

gl;s|berkcp l,i

EL eller glod.

3995,-

SPECIALE: F3A - KUilSTFLYVNING

dsskriftet Modelflyvenyt
Strandhuse 4

Ti

DK-5762V. Skerninge

FUTABA. PRISFALD
FFg Super Synth. r senderrmcdtaget 4xseryc. ny
FF7 CAP/CHP n. modlager 3xDrgital seryo
6 EXHP/AP 1. modtager rXs"rr
SERVo S 3001. alkcund

3995,.
2495,.
1595.100,-

DINO HOBBY: aftid et bæøg verd, allid ovar nO lty på lagq!
Graupoq - CA Modøl . Futaba - Multipls - Hilec - OS Engines
YS . Toni Cla* - Hæker - Cycton - De*d Aircnlt . Zøn@h
n&G - KAV,'JU - Janaa - Eu@kft - Arc - Du-brc - Sullivan
Besog os på: ww.dinohobby,dk
Email: post@dinohobby.dk
Tel. 27494095
169€r: Cadshoiwj 3, 2800 Lrebn (nng itodejenl
LeveråMd tl std @ komruæ

-

6B

model

S3151
S10Ji
kuqlelejeservo

LiPO
MA

nce

i:s*
Se

; dinl.orhandler, eller
ffi

w
f

ryo

1

: lC @mmunication Folehaven 722 ztoo

HOLTE MODELHOBBY
Øverødvq 5,2840 Holte
www. holte-modelhobbv.d k

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

Pris kr. 110,-

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

TELEFON: 45420'113

Man.-tors.

Fredag:
Lørdag:

11.00-17.30
11.00-19.00
10.00-14.00

@ci6>€k
T-REX 600
T.REX 5OO
T-REX 450 SE
T-REX Nitro
Til gode priser
og alt tilbehør
Priseksempel:

Lipocombo
T-rex 600 GF inkl
Flightpower 5000
mah/ 63
Pris kr.5.300,-

Smarte kvalitets solbriller

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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TI$GI-gAI

HXIB.C|7

H00412-930 HtR0B0 LAMA SA-3158,
ROD ELLEB HVID MED MEKANIK

HIROBO SCEADU EVO 50 CCPM ARF
INKLUSIV OS5O.HYPER HEAD

KR.3395,00

KR.2995,00

SERVO

FPS300 1
I os9001
I DSv2C2

.

..

..

rI)S92i? DICITAL HELI SEBVO
FPS!255DCTALHlrlSFiVO.
lps!2i7 u cilAL cYR0 stHv0
I PS rl50 0r0l'Al Ml\l . . .. .
FiS3'51 TJ GIIAL STAIIDANI)
lP53'52 Dl0rlAL SIANDAqD.

..

..

.. ..
r,40r0R . .. ...
.

I PBI 52J1 GYRO BORSTELOS IV'OTOq

cPBLS45l B0q5rELoS

FPS31 14 .. .....
FPS3154 DIGITAL MICfi O...
0S821 _ 4 STK.DIGITAL STAND.

.

HS-55 MtCRO............
HS-65H8 MICRO KABEONIT GEAC..
HS.65MG MiCRO METAL GEAF .
TR.gXP STANDARO MICRO... ...

.

95 00

250.00
395 00
575 00
595 00
495 00
300 00
165.00
205 00
925.00
675,00
.119 00
250.00
500.00
.110.00

r90.00
299 00
76 50

Futaba:
GY4C]

.. .. ..

....895,00
.. 1450,00
..2850,00

..

GY401.FPS9254

..

(iY611 +FPBLS251 NY SERV0
SENDER

Futaba:
NY FPT1OC 2.4GHZ
NY FPT1 0C 35ml1z .
NY FPTl2FG2'

. .. .
.

3975.00

.

367s

..

SAB-0204 SP0RT tiS0rrlrr
SAB-U205 SP0RT 68mnr
SAB'0220 SPORT 680tnttt.
SAB'0221 3D 690nrm.

..625.00

.

..
.

..

SAts-0222 FAI/SPoRT 71 t)ilm
sAB 0223 30 71n]m
SAB'0300 SP0RT 550nrn
SAB-0320 3D/SP0RT 550nrn

.. . ..

MODTAGER

SAB-03303060onrnr

Futaba:

SAB 0331 3D/SPoRT 600rnnr

FPR146PCM,,
FPR19PCM.................
FPR606FS......
FPR6014FS.........

.495.00
.895,00
.725.00

FPR3190PS..............

t000.00

132s.00

SAB-0335 3D 620rnm...
SAB-0340 30 440nrm.. ...

...

SAB-0311 30/SP0RT 44omm
...
SAB 0350 3D 385mm.
SAB-0351 3D/SP0RT 385rnm

..

00

7.17500

ROTOB BLADE

BAI

FÆRDIGIIIATET

", TIt SCEAOU

22s.00
00
.22500
.265

I Sk0v 7321 Gadbierg

?! a 1r:!;lreil æftra'v

3;:cl

-ilf

K0(6002 SPoRT600mm-..........................450,00
K0K6003 30 EXTREME 600mm ......,......,.. 565.00
K0K6004 FAI EXTREME 600mm................ 550.00
K0K6005 SP0RT CIASS,600mm .,........,... 425,00

HAIE BOTOF BLADE
SAB: B0'85-92'-q5 105-106-11omm ........ 144.0;

K0K7101 3D C1ASS.710mm......................

l"

.

88T3698-8020 SP0RT 7g0.5nn .. ..... .595.00
88T3698-5520 550mm... ..... ... . ........ .350.00
B8T3698-5820 580mnr...... .. . ........350.00

-.1

'.1:l,ija! 16 Cl-19 -11 Årar. Cale Klri diier i1i.i r

Se priserne og alle nyhederne på vores hjemmeside: www.rotordisc-rc-helicopter.dk
Der taqes lorlehold

70

loi laslelel' ,q rrirlr,rkonilnende pflsændrnqcr'

525.00

K0K7102FA|CIASS.71omm.....................575,00
K0K7103 3D EXTBEME 710mm.................625.00
K0K7104F41EXTREME710mm...............
695.00
88T3698-20 3D 700mm............................ 495.00
..525.00
BBT3698-22 30 700mm............ ...

7588 5454 / Fax 7588 5495 . E-rna r0t0ri.l,si! la(rr'k ajK 2,i | ilrp': s:r!:::,
. 0fsaa! lrkkit .r,1'sria! : r;i:: ii:l C-' :u
iliJ l2

vcres telelontrc: l,,landa! irrsdall {i9

...... .......375.0:
..............495.Ct

B8T3698-6020 600mm.
BBTMAN603 603mm . .

.

.

MOffL ilED MEKAIIK

KR.144{n,00

88T3698-2430700mm....... .. ... 550.00
.5s0.00 88T3698-40 SP0BT 700mm ...
. 495.00
.565,00 88T3698-7620 SPoRT 760mnr .. . . 595 00
. ..565.00 88T3698-8020 SPoRT 790.5nnr .594.00
.350.0{J
.565.00 88T3698'5520 550nrm
.565.00 88T3698-5820580mm. ...35C00
...325.00 88T3698-6020 600rxnr
. .. .375 00
495 00
... 325.00 BBTMAN603 603nnr.
... 425.00 88T3698-22 3D 7OOilrilr ..
..525.00
.. .375.00 88T3698-24 30 700'nm
550.00
.. .425.00 88T3698-40 SP0BT 700rrm . ... . 495,00
.. .265.00 88T3698'7620 SPoRT 760nrm . .. ... ... 595.00
.

H{XX|X-SI HrB080 45365 r}AUP$lrE 2,
fÆRDIGMIILET SKAI.A

SAB-0380 3D 305mm................................ 2?5,00
SAB-0390 3D 320mm.... ........................... 225.00
K0K6001 30C1ASS1C600mm..................450.00

ROTORDISC'EN
AlrrlufC!,j 4 I lrdelta

5{I

KR.4290,m

GYRO

Futaba:

HIBOEO

OTASREER SI(AI.A MODEL

HELIXOPTEB BYGGESÆT
HrB0B0 ScEADU EV0 50 CcPM...............2375 0:
HlF0B0 SCEADU 50 ARF+0S50H ...........3395 G.
.................4595.0:
HtR080 FREyA
HlR0B0 FREYA 90 + 0S91-SZH .... .........6125 CHIROBO TEPTON EX EL K0IMPIET..,....,,..,5995 C:
xL STUATUS 30......... .... . .. ...................7575 i _
xt r iJnY BASrc 60-70..............................399s : xr FURYEXPERT90.................................499s i
wrNc 450 PRO ALU,CARBoN EP ............ 1695
r-nrx 450s ARF rvl. M0T0R & REG......... 152: .
r-8tx 4s0sE v2 M. M0T0B &REG. .........282J
.3Ci:
T BEX 500CF M.M0ff0T & REG.........
2.:2.:
r-REX s00GF M. M0T0R & 8EG.........
3.12.:
I-RTX 600 EP M, MOTOR & REG ,...
i-RFX 6OON P8O GLASFIB CANOPY, . , .3Ji.,
. .2:t't:
T-REX 600N SPoRT. .

90

.
.
.,

.. ..

SANTVA
High Teck /

fir.s:åq*" æe.#€S.e

$m

SANWA de s tyrer

id#

S

Price

k*sse

t { $S, {i* kr

,44Gtnz

Se dem hos din forhandler, eller på www,iccom.dklsanwa
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lmportør:
lG Gommunication
Folehaven 12
25OO Valby
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Ægte racerbåd fra TT, designet af Jorgen Andersson, verdensmester i Hydro. Pro-21M-OB
motor og ratradio medfølger.
Art.nr: 30.TT5212-FY, prisniveau: ca DKK 3.095:

eret. 6-kanals computer-

M85@#ffi.48ffi
Kun båd og motor. Art.nr: 30.TT5212-A1

\f

Prisniveaulca DKK

Art.nr: 40.TT4839-F04, prisniveau: ca DKK 5.595:-

å
\

1e

EFI'','

#.

-:F-

5.*-

44".-*..-_-,-.-^-Y
':::M-

@r

'.;"

'F:

Ø
{€gb-

'

- *j

^db-

30.TT521 2-A1 Il Y

2.695:-

I

/

.l
\

**"

Smffi DaGmr[Ifu -r{Hhlkrcr<r+fl

alt undtagen
sender og modtager
(ARTF =

Unikt skalakarosseri til Thu nder Ti ger MiniTitan.
Konverteringssatsen indeholder bl.a. al mekanik til den hævede halerotor, missiler og våben.
Karossen leveres ulakeret, og er fremstillet i PVC
for lavest mulige vægt.
Art.nr: 40.TT3870, prisniveau:ca DKK 610:-

\
\
Ef,ilZ.Affi@osdtåG

Lakeret og med staffeiing [åsat. Længde:
993 mm, bredde: 172 mm, højde: 1 700
mm, Vægt: ca. 3500 g, Art.nr: 30.TT5555
Prisniveau: ca DKK 2.295:-

medfølger).

ftndffi\E(-fffi
PRO-188X nitro-motor (3,0
.1WD,

cc).

1:10

265mm

B@{bcegDcc(4,68cc)
4WD, PRO-28-motor

1:8
33Omm

3-kanals computerradio m. modelhukommelse,
Stærk servomotor, færd g monteret, tan kfl aske,
gløder og Pro-Starter.
Art.nr: I 1.4E80905, prisniveau: caDKK4.795:
i

B@ffi
Motor,

daek o-g rc-udstyr

EDfl&-Effi

r-i8

4WD, PRO-2 1BX-R nitro-motor (3,49 cc).
4 oliestoddæmpere, 3 differentialer. 33omm
Art.nr: 1 1 .ff 6226, prisniveau: ca DKK 2.395:-

&K).8ffi-irrr'n
Ny 1:10 4WD-6uqgy fra AE. Rullend€
chassis med meget lav vægt.

l:8
-50BX nitro-motor (8,1 9cc)
:t- ::
5tåldrev 2-trins gearkasse, Qackfun.ktion,
Art.nr: 11.T16225, prisniveau: ca DKK 4.495::

#r-;

r:10 EGpBIHTBECG;-I
28omm

Suppleres med elektronik og radioudstyr.
Art.nr: 2.1 .4E9060, prisniveau: ca DKK 2.595:-

1:10

RTR - 2WD, Reedy-1 7

motor,
280mm
Elektronisk fartregulering, m.m.
Art.nr: 21 .4E9037, prisniveau: ca DKKK 2,095:

@som FactoryTeam, uden
Fas

medfølger ikke.

elektronik og radioudstyr.
Art.nr: 21.AE9035- orisniveau: ca DKK 1.950:

Børsteløse motorer

Modeller

Nye super modtagere.

lRx4.5:4k,4,79, 1000m kr 145.A!
lRx8.9: 8k, 99, 1200m. kr. 165.a!

Flere modeller pa lager

å

'yL
nr

I

FW

P-51D

SV=740 mm
L=640 mm
V=160-200 g

Spitfire

SV=710 mm
L=630 nm
V=160 200 S

SV=725 mm
L=670 mm
V=170 210 S

Tre forskellige indoor/outdoor modeller fremstillet
EPfl vinger med profil. Meget stærke da de kan

anvendes til

combat. kÅffi

f5

Lorr

i

kr 285,00

22081X 369, Model 200-5009:
221 21X. 47 9, Model 300-8009:

kr. 125.00
kr. 145,00

2217 tX: 7 29, Model 300-1 0009
28141X: 1009, Model 1,0-1,9k9:
3520/X: 2009, Model '1 ,5-2,8k9:

kr. 165,00
kr. 240,00
kr. 320.00
kr 420.00
kr. 500,00

4120/X: 3099, Model 2,0-3,5k9:
4130/X: 4009, Model 3,0-6,0k9:

Med indb.

67,00
67,00
60,00

kr. 950,00

1000/35:909,30/50C: kr.

1700/35: 1469,
2200125:1319,
2200/3S: 1899,

Overvåg hver enkelt celle grafisk
kr. 395,00
Pris:

160,00

FlyCamOne V2

kr. 310,00

4000145 4389,22140C: kr. 800,00

Methanol motorer, 2{akt og 4{akt. F.eks.:
8,5 ccm 2{akt:
kr. 600,00
12.4 ccm 4-takt:
kr. 1.195.00

www. planemania.dk

$,,:,.,",,tt*ni;

Læ@€:1560'$m

gr,,
",,

Pris:

Tlf: 8750 9170

SF*:Edevldde:.,1520

Mega Power 9605R
Forsyning:12V
Celler: 12 Lipo/30NiXx
Strøm: 10A
Typer: LiPo/NiCd/NiMh
Pb/4123
Med to udgange
Med stor grafisk skærm
Kr. 1.180,00

Balanceringsenhed til Mega Power 9605R
Ladning: Max 10Aog 12 celler

25l50C: kr.240,00
25/50C: kr. 210,00
25150C:

balancer

Kr. 810,00

70,00

PolyFly batterier, kan lades med
2C i Mega Power laderne.
600/25:369, 15/20C: kr. 90,00
1000/25:639, 30/50C: kr. 110.00

G\-P

Æ

p6t{123

3,79, sN/cm, 0,12 sek: kr
4,49, 8N/cm, 0,12 sek: kr.
kr
69, 10N/cm, 0,10 sek:
409, 60N/cm, 0,16 sek, BB. kr.

Mange forskellige træmodeller, se hjemmesiden
F.eks. Trainer 40, SV=1550
kr 550,00

Piper Cup J-3 61, SV=2070

!#

Mega Power 860DS
Forsyning: 220V112V
Celler: 6 Lipo/14NiXx
Strøm: 6A
Typer: LiPo/NiCd/NiMh

PolyFly servoer.

<-""Yå.<.,
{,

L/7

mm

*

*

L

kr. 590,00

AT-6 TEXAN - 60

Ryvev€egt: 2000 9

AnHålet Motor: 2T 0.5S

Anbdkt

61-80. kr. 35,Aa

,Hro

-:?>

t-.\\
PolyFly motore,,

-l

190

Krystaller kanal

TA-2s2

Radioantæg:

4 kanaler, 5 servoer

iF ,=r^.:åii.1

a
.-

Mini

tlype.

Weston UK

Twister

*is

R

Spændevidde: 1270 mm
Længde: 1270 mm
Flyvevægt: 1900 9
Anbefalet Motor: 2T 0.45
Anbefalet Radioanlaeg :
4 kanaler, 5 servoer

./ i:\

Super Frontier - 40
Spændevidde: 1630 mm
Vingeareal: 45,4 dm2
Flyvevægt: 2500 g
Llengde: 1200 mm
Anbefalet motor:
2T 0.46 eller 4T 0.52
Anbefalet radioanlæg:
4 kanaler, 4 servo'er

ængde: 1310 mm
Ryvevægt: 3800 9
Anb€falet Motor: 4T 0.91
Anbefalet Radioanlæg:
6 kanaler, 7 servoer

*=-:

v d
\

-r'

Spændevidde: 7O7 mm
Anbefalet motor:
'
Elektrisk Ducted Fan,
Cobalt 480 eller lign
Anbefalet Radioanlæg:
3 kanaler, 3 servoer

I

Gemini
Nyhed

g* 4.FV€ F;Ea,t7t {rt

i

".

WEST WrirGS

.+:"r r:*;;..

=-_

-*

'"-";t

t EtL

200/o Aero - YS, Saito
30o/o

Aero -

Heli

kr192,5011:rI
kr 238,75 u
I
i:
kr 289,75

Models. Holmensvej 20C. DK-3600 Frederikssund . Telefoni 4738 3981
Åbningstider: Tirsdag 16.00-19.00. Fredag 16.00-19.00
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Håwkor Huntgr

mttaba 6H( - zdoæqÆm

I l?å;33F=h
l5VoAero
rul;;å{,j,',}'#'jF** ?3:j:ilis
*+
LC

*,

Rotorblade fra KOK Composite
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Anbefalet motor: 2T 0.46 eller 4T 0.52
Anbefalet radioanlæg: 4 kanaler, 5 servo'er

Spaendevidde: 1830 mm

Vhgearel: 50,1dm2
|
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,/

'E/-

r
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. Email: info@lcmodels.dk

Lørdag 10.00-12.00 (enkelte lørdage kan dervære lukket, RING)

ææE

MEilgE

ABENT HUS LORDAG D. 21, JUIII FRA KL. 1O.OO.16"00
Kom og se vore nye lokaler på Vestbygade 12

-

Haverslev,

- Der vil være lidt godt til maven 0g ganen.

Multiplex Easy Star
Beklædninqsmarked.

Graupner Hydroplane 3D

Solarcote, Soladilm, Solarspan 2 mtr ruller
uanset før pris.

Sjov vandflyver i depron
Spændevidde
550 mm
Vægt ca. 235 gr.

-

Pr. 2

mtr

rl

-

-

Kun.,,.,,,.,.,.,Kr. 25,-

Kun

God el begynder model
1370 mm
Spændevidde
Vægt ca. 680 gr.
(gl. model)

-

..,,..,.,......,.........Kr. 395,-

-

Kun.........................Kr, 395,-

Se uorc stumpemarlredstilbud på wunr.hlihobby.dk

Multiplex MinaMag

Sport Wing

God begynderflyver

God skum vinge som leveres med

børsteløsmotorsæt
- 1130 mm.

-

Spændevidde
10.10 mm.
Vægt 580 gr.

Spændevidde

Kr.....,,...,........485.-

Kun................ 995.-

-

1",
i I

Til Saito FAl70R3

Vandskisæt kan købes
som tilbehør Kr '195.-

Kr...................795,-

-

Multiplex Gemeni

mm. '.,*;[
Vægt - 840 gr.
Spænåevidde

-

920

Kun..............Kr

750.- ' .

Mini Wing
Lille vinge til ferien. Leveres komplet
med børsteløs motorsæt samt
2 stk mini servoer.

-t '

-

Spændevidde

- ?r,{
V
mm. / _ :Id

Muttiptex Twister
Spændevidde-850

-

Kun..............

mm.

500

Kun..............,. 895.-

)r

Til Saito FA300T

Kr..,................495,-

tp

,

-\

Til Saito FA91S

Kr............,......495,-

BB0 gr.
Leveres med Børsteløs impeller sæt.

Vægt

q

Vi har nu Keleo udstødninger 0g
Microsens glødestrømsanlæg på lager

.......Kt 1275.-

Bliv sommerllyveklar med ZeWa 4 35 mhz
radioanlæg lor kun................................1 150,Microsens Glow 4 LP

Multiplex Fun Jet
Spændevidde

- 795 mm

Vægt-5959r

Kr....................495,-

r' , I
?.. 2;;

Parkmodel

!r::..:.

mm \ -.' ..-', '
gr.
r- - \Kun.,,,,..,,.....Kr.250.- ,
-

820

q-

Kr............,......350,Phoenix Magic 3D

EP

Sjov lille 3D fly.
1020 mm
Spædevidde
Vægt 530 gr.

-

Muliplex Stuntmann
Fun Depron
Spændevidde
Vægt 350

Elektronsk glødestrøm

for 1 og 2 cylindret motorer

Microsens Glow 5 LP

-

Elektronsk glødestrøm for 3 til 5 cylindret motorer

Kr................

Kr.....,,....,....595,-

.......,.....550,-

t'

Saito Motor FA 170 R3
med dæmper 27,8 ccm

Saito Motor FA 300 T
med dæmper 50,0 ccm

Saito Benzin motor
med elektronisk tænding.

Specifikationer:
- ccm 27,8
- hk 2,0
- omdr. 2.000 - 9.500
- vægt 1300 gr.

Specifikationer:
- ccm 50,0
- hR 4,7
- omdr. 1.800 - 8.000
- vægt 1840 gr.

Specifikatloner:
- ccm 36,0
- hk 3,5
- omdr. 1.700 - 9.500
- vægt 1250 gr.

Kr...............6895,-

Kr.,,........,,.6995,-

Kr...,.........4995,-

&

Alle priser er incl.25o/o moms. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer, valutakurser, afgifter og andre forhold der kan indvirke på prisdannelsen.

ÅeNrNcsrDER:
Vestbygade 12

I

.

TTRSDAG

- FREDAG KL.'13.00 - 12.30.LØRDAG KL. 10.00-13.00

Haverslev o DK-9610 llørager

r

Telelon 98 31 94

22.

Fax 98 31 79 80

.

rwuw.hlihobby.dk

RC-Unionen
Rugmarken B0
8520 Lystrup

PAKKET MAGASINPOST

DANMARK
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Blad nr, 46083

Karo Air 3-1095

,P-

3

kanals

komplet sæt

m

tr
ed

Karo Air 2-845 Dragonfly
1

.1

95,-

2

fje r nstyr i ngsa nl æg

kanals

komp

I

et

kr 795,-

sæt m

ed

fje r nstyr i ngsa nl æg

. ':!

+.-#

:'s,n
7

Stor

motorprogram {fra SH
5H-21 Cor,rpet,tion t I

Til bil, båd, fly m.m.

-Y,.\
b

Karo Air
Karo Air 3 kana s flernsiyrinosaniæg Kornp et sæt

-

KaroArstanclarcl seryo

KaroArrrn

servo

SH-32fs

kr.
kr.
kr.

t,

5H-21 r L b

fy

'f

RC Ccroirrs

Ti: p ast c
T;: po ycaaconctt

RC Car
Pr s

EPS

re Pl-oe:rix, 2 m.sværrer, god: begyrrdei i.æbygqesæt
2 \ana s
Linc;y 25, Gocit begyrcer træbyqqesæt, 3,4 <anais

5H-32 Marine trl bac

-

pr case (til alt og i alle farver)

58,-

Hobby Træ
B

t oil

BMS-306 Mrcro Serrro, str22 x 10 x 23, speed 4 8V - 0,11 sec/60 , 69
BN/S'371 lt4rcro Servo, str.24 x 1 1 x 24, speed 4.BV - C,12 seci60 , Bg
Bl\15-380 l\1 cro Servo, str29 5 x 13 x26, speed 4 BV - 0,13 sed60 , 139
Blvls-380N/G Micro Sen,o, str29.5 x 13 x 26, speed 4BV 0,15 sed6O, 159, BB
8[,]5-620 H g" Torque, str40 5 x 2Axc't, sceeci 4 BV 0,15 sec/60,459, BB
Blt,lS-6201r'iG Hrgh To'cre, s1.40 5 x 20 x 41, slleed 4 8\"/ * 0, l5 sed6O, 519, BB
Bl\,iS-62i ll gir Speecl, str40 5 x 2a x 4i,sireed 4 8V - O, 1 3 sec/60, 419, BB
BtVlS-7C5 I qhTor'oue, '>ir.42 x21 5 x72, speed 4 BV 0,18 sec/60 ,28 g, BB
Blvl5-706 I g;r Sr,.eecr, si' t2 :,21 5 >r 22, sceed 4 8V - 0, T3 sec/60 ,26 q, BB
SDC-C5A3, 5oeeci Co-:'c, 5A,
3, 4-8 ce. e'
SDC-10A3, 5lteecl Colr.o, l0A, rr B 4-B ce er
5DC 45A3, Speecl Coniro, 45A, rrr B 6-10 cel er
Alle speei contro mecj I A BEC

Korrp;et malespraysort mert ra Gir an:
Trl

5H-12 Slide Carb.

Kvalitets servoer fra Blue Bird, Taiwan
698,88,168,-

Komplet malespraysortiment fra Ghiant
RC Styro

I

kr.
kr.

South Herts Models

398,598,-

Acso

r-,i

der ilecste g øciestrømsrequ ato'

:

peilt'ane"1 grOdCsrront

kr.

398,-

Walkera R/C Helicopter
Komplet helikopter incl flernstyring, ader, batteri, rnterface kabe og computer
mulator program trl manqe heltkopter og fly rnodeller.

s

kr.2.495,-

Great Vigor
'l18 Buggibil

Model: Rex-x, topkvalitet, med T6 alu chassi, kuglelejer, aludæmper, staltandh; u L, kr-ængnrrr

gsstabii isator, h

g

h performance oipe, alu hlirlcphæng

kr 2.585,eller incl. SH-21 Motor med slidekaburator og bagududstødning:
kr.

Auto & Surf

A/S

Jollen2.5893Hemmet

TIf. 75 28 04 55 . Fax 75 28 05 00
www.autoogsurf.dk . mail@autoogsurf.dk

3.685,-

