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GODT NYT FRA
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Po y Charge. 4 ladeudgange.

1

sJM3254RF.,.......

-4S LiPo. . 785,'

Great Planes Slearman ARF.
Spændv.'1815mm,

Motor'15-202/4T. ......

Art-Tech Shark 450 RTF

- TILBUD.

...

.2400,-

.3295,-

Quick Field Charger. 2 ladeudgange.
1-3 LiPoeller4-8 Nirnh..............

L-39 Albatros ARF m. fan og motor

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

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

hobbv-centret
t
til
- alt

søgade 26 . Rinssted

mindste detalje
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Elektro Junior

i90.m ARF nr bcrslelos molor og propel . . . .695,.

j

s
-;i

\\-g|-

EasyFly RTF Komplet m. radio. ........1.250,.

SK 2-takt motorer. Kvallitet tii lavpris.
SK50A8C. . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . , . . . . . .595,.
SK90A8C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .795,SK130ABC. . . , . , . , . . . . . . . , . , . . . . . . . 1.095,Alle med super silencer potte.
Pitts style pofre kan leveres til motorene.

Twin otter ARF el 1540mm . .

Junckers JU.52 ABF el 1620mm

iE+nnnr re $årorro,t

----

Kong Power Lithium. Tåler dybdeafladningl
1 1.1V 2200nrah 25/50C. . . .
.......450,.
14.8V 5000mah 25l50C. . . .
....,1.495,.

...........,1.750,25/50C...,.........,. 1.995,25l50C... .... ..,.........325,25l50C..............,....450,"
25l50C...................565,-

18,5V5000mah25/50C,.
22,2V5000mah

35 1800mah
332200mah
353200mah

453200mah25/50C........,,,........695,-

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

45 5000mah 25/50C...
1.295,55 3200mah 25/50C.....,.............855,55 5000mah 25/50C................. 1.495,.
65 5000mah25/505....,..........., 1.695,Calmato BTF

kompletsæt............2.300,.

Air Thunder Lithium. Tåler dybdeailadningl
14,8V 5000rnah 25/50C. . . . . . . . . . . . . . . 1.295,18,5V5000mah 25l50C............,.. 1.495,.
22.2V5000mah 25l50C............... 1.695,-

.

.

.. .. .. 1.595,-

ARRoWIND: Nyt L Po fabrikat. Cellerne er
produkceret hos en af de storste fabrikanter.
Samlel hos ARROWIND. Hoj Kvall tet t I
fornuft g pris. Se prserne på web siden.
Enrich Power/E.Power

1,2V800mahMA...........,,.......

12,50

1,2V 1600 mah 2/3A

n,æ

1,2V 2000 mah

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

M... ....

20,00

4/5SC.................
mahSC........,.,.........

1,2V2200 mah
1,2V4200
1 2V4600 mah

... .. .

P-51 Mustang 60 ABF

2.995,-

35,00
40,00

SC..............,.....

8,4V4600mahSC....

45,00

.....,.350,-

9,6V1600rnah SC.....................400,.
1 2V 4500 mah SC . . .
. . . . . . . . . . . , , . . .500,.

t

Enekeep/Eneloop

12V2000mahM4stk..............,...99.-

PFF

.....795,-

Fokker DB-1 ARF el 745mm

.

i

.@,e
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DLrasky børst.olose n]otorer dækker næsten alle
behov fra ca 50W ti ca. 2500W

Priserfra............

RealFlight

YAK54 1.60Sport3DABF....,......2.295,.

RC Simulator

225,-til850,-

Denab:solutbedste-simulatorpåmarkedet.............,.G4 pRlS
usB

Interl nk
din egen sender.
N/ed

kr. 1495,-

controller - vælo selv om du vil ben!4te den medfølgende controller eller

Cherokee40ARF.......

Grundprogrammet indeholder over 60 forskellige fly, over 25 forskellige flyvepladser, utallige
justerbare parametre. Mulighed for at flyve mod andre via internettet. Expantion packs 1-4 for G3-G3,5 og G4. . . . . .
kr.295,-

EN GOD START

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

kr.295,-

-

Reactor 3D ABE EP
Spændv. 1055mm.,.....,,

hvis man kke har fået byggei sln model
og gerne vii i l!ften i en fad vil AVISTAR 40
N4Kll være et godt valg. Nlodellen har en qod
storrelse, i520 rnm. samt et assymetrlsk
vingeprof l, der glver den nogle heit specielt
gode fineegenskaber

.
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erirt"td på Srp"r Tigre motorer!
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775,-
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3D ARE EP Spændv, 515 mm. , , . 615,.

AVISIAB40ABF,

1520mm...,..

kr.

.Æ
sltailBE
895,-

samt div. lim . .

.

Tigre
Tigre
Tigre
Tigre
Tigre
Tigre
Tigre
Tiore
Tigre
Tigre
Tigre

34, m/ dærnper
G 20/23, m/ dæmper
G 3250, u/ dæmper
G 4500, u/ dæmber
G 51, m/ dæmper
GS 40, m/ dæmper
GS 45, m/ dæmper
G 61 K, m/ dæmoer
G 61 ABC, mi dæmper
S 75 K. m/ dæmper
S 90 K, m/ dæmper

550,00
60,00
1.385,00
1.695,00
675,00
575,00
620,00
775,40
895,00
865,00
91 5,00
1.1

FJERNSWRINGS-ANUEG

Leveres m. Super Tiger 45 motor kr. 1.500,Pris med komplet startpakke hvor ALT er med:
Avistar, Hitec Optic 6 eller Futaba 6EM, Super
Tigre 45, glødestromsakku m. lader, håndbetjent
brændstofpumpe

Super
Super
Super
Super
Super
Super
Super
Super
Super
Super
Super

- Spørg Avionic til råds, hvis du tænker på nyt fjernstyringsanlæg.
j

Du vil hos os altid få et godt tilbud og vi tØrer de kendte mærker
FUTABA - MULTIPLEX - GRAUPNER. HTTEC og SANWA

l

kr.3.500,-

Agenturer:
R&G GIas og Epoxy . ORACOVER . EXTRON . KAVAN . SIG . Chris

MFA England . FLAIR .Airfly Modelle . Robarl . Hobbico .
Midtwgst . Hoblytrå . Greven . Jamara .Aeronaut . Carl Goldberg
Great Planes . Top Flite . DuBro . Kyosho - TOPMODEL CZ

Åbningstider:

Foss

IAVIONICI

TSMS.HOBBY.DKI
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Nørreled

14

o

wwwavionic.dk

. 10-18 Iorsdag,, .. 10-18 Tiderneervejlendeogoerkanivssetilrælde

lrsdag ..,......

1U-1/

Fredag......,..,,

10-16

Onsdag......,,.10-17 Lordagefteraftaie.

.

være åbent tængere, R,ng

e!,t. Ændnnger

i

åbnrngstiderneliansesoåhjennesde-n.

.

Mørkøu Ttf, 86 94 60 88
Fax g6 94 60 9g
www.sms-hobby.dk Viifpthaa.dQ'Ar oggåt et;frly"a og,elrttlbffiø:rt,,,

4440
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AXi 2203/52 AXi 2212/xx AXi 2208/ bagm,

AXi motorer, in-door
AXi 2203146,

1

TILB. 375,TILB. a1F

89, 2 Li-Po, Bx4

AXi 2203152, 1 89, 2 Li-Po, Bx4
YAK 54, 3D model, spv. 100 cm.

SPARK, spv.85 cm, ca. 1409 TILBUD 395,AXi2203146 + JES 0B

Eco.

\Xi2203t52 + TMM 07

TILBUD 520,TILBUD 675,"

(let)

(BS)

Wind S 110E, spv. '174 cm,

AXi 2204 I 54, 249, 2-3 Li-Po

3495,-

Vi lagerfører hovedparten af alle AXi
molorer, resten hjemtages på bestilling.

God kunstflyver(F3A- Sport/Nordic) / fun 3D
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Angel S EVO
Predator, spv. 84 cm, ca. 1409
POT 30W + JES 08 Eco,

30E

Shark 30E

TILB. 295,- Angel S EVO30E, spv. 128 cm.
Angel S EVO 50E, spv. 1 58 cm.
TILBUD 420,TILBUD 380,. Shark 30E, spv. 157 cm.
Katana S 30E, spv. 125 cm
Katana S 50E, spv. 146 cm

(3S)

1675,-

(65)

1

(3S)
(3S)
(5S)

21705-14 + JES 0B Eco.

Sukhoi 29S 30E, spv,

825,-

NYE BILLIGE JETI REGULATORER
Jeti JES08, 12,

1Bog25ECO

Model +motor+regl.
Fuld EPP model med kulfiber forstærkning.

-l

,i

1595,-

: i:-'Illi.a:'.:1-a-!:
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dancer

(65)

1825,-

Blade

Sukhoi 29S 140E spv. 194 cm

(10S)

3795,-

Blade dancer, spv. 93

TILBUD 295,-

Eco.

665,"

Eco.

0x29x56
9x34x66

10x36x64

4123 (Li-Fe) nu i 1100 / 2300 mAh

Swift
Blizzard, spv. 138 cm.

795,-

ll

Mini Swift

cm

Swift ll, Airbrush, spv. B0
AXi 2208126 SILVER + JES 12
Mini Swift, Airbrush, spv 54

275,-

Eco.

495,-

X.PEAK21OBaI

225,-

X-PEAK 230 BAL AC/DC . 65 Li/ A1

550,-

Kører både fra 12V og 220V Med balancer.

cm

Forberedt til børsteløs motor.

Model + molo(109) + regl.

6A(69)

Vingerne fås i forskellige farvekombinationer,
Jazz, spv. 86 cm til F3Ai "Aero-Music" 395,-

ParkMaster

AuoMastet

cm.

TILBUD 595,Parkflyer der ikke kræver meget plads
Parkl\,4aster 3D, spv. 96

AcroMaster, spv. 109

cm

895-

Et godt sted at starte med kunst,/3D flyvning.

7ll,.ll7,prso

'

SCHULZENEXT

23

795,-

Schulze Next generation f.eks 6.30-5 1950,Ind kun 12V, kan aflade. Med balancer.

få *.
t\"qq*""

>;

EOS 0610i nel,65 Li/4123, max.10A 995,-

*'

lnd kun 12V kan ikke aflade. Med balancer.

o.

EOS 0610i duo, 2 x 65 Li/4123,

,t-* |;øi!'
Blade EPP, spv. 85 cm, ca 190g

0x34x58

1

6A 209 10x24x51
8A 279 Bx37x65

25-B00vx20C 164 479

F3Ai

Clickl spv. B0 cm til
TILBUD 395,Vægt fra ca. 1309 til 2 x Li-Po 300/350

7x34x5B
1

HypenlonG@

TILBUD 295,- 25-300vx20C
AXi220Bl34 GOLD +JES 12
665,- 25-400vx 20C

Unique, spv. 94 cm

249
359

25 - 450-30C 134 359
25 - 620-15C 9A 399

Unique

cm

-

t!S.:

25-350-20C 7A
35 - 350-20C 7A

1450,-

1750,-

Sukhoi 29S 50E, spv. 154 cm

fra200,-

E7E

Flash,3D model, spv. 100 cm

AXi 2208/34 GOLD + JES 12

Vægt f ra ca. 1309 til 2 x Li-Po 300/350

450,-

Her er kun vist et udpluk af programmet

10A

1590,-

lnd kun 12V kan ikke aflade. Med balancer.

rii.:.i"

EasyGlider PRO, spv. 180 cm.
Ny forbedret udgave lil børsteløs motor.
Ekstrem Iav vægt,

23-299/dm, meget
lærdige modeller.
Flyver kanon godt

cm
Model + børsteløse motor og regl.

Addiction, 3D model spv. 100

Katana MD

Extra 260

cm

regl.

cm
regl.

Extra 260, kunstfl./3D spv. 122
Model + børsteløse motor og

.
i

. a

.>; ,_i

,m
\

1195,-

1795,-

1195,-

1795.-

Alle modeller nu med attraktive
sæt tilbud basseret på børsteløse motor/regl. SE www.el-fly.dk

tr*'ø/

p)--<-=Lt

1495,-

rK

Katana MD, kunstfl./3D spv. 117
Model + børsteløse motor og
Meget let og vridningsstabil model.

Cularis, spv. 261 cm, EPP
1275,Kan bygges som svæver eller elektro.

950,-

God lntro model til 3D flyvning-let model.

\

Ftffi

model

Kendetegn:

b

rNYlim

Børsteløs motorsæt fra

ozc._

Mentor, spv. 163 cm. Også til fly-slæb. 895,Se flere nyheder og info på www.el-fly.dk

NYHED
EasyFly 3 (2008)

æ;;;;;;;;;;;ikabel
EasyFly 3 med CD og USB

595,-

EasyFly 3 med CD og styrepult (USB) 750,AeroFly Prof. Deluxe, CD +USB kabel 1350,P. Deluxe, CD

MX-12 Computersender

1725,-

sæl

akku
fra

DX-6i Spectrum Sender, Iøs
DX-7 Spectrum Sender,

EasyCUB, spv. 140 cm
med

tI

lader

z cLry. i.a

{i ft g lrt t yL p m

z

695,695,-

løs

DX-7 Spectrum Sender med

695,-

1195,-

Spectrum 2,4GHz anlæg

TILBUD 460,.

FunJET, spv. 79 cm

:"ffi
tr-:,l

MX-12 Computersender løs m.

1750,-

4R7000

2295,-

nt

In

SønderjyllandsAlle 12 , DK-9900 Frederikshavn tlf. 98 43 4872

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

I
3
3
3

:

Ii
L

15.00-'18.30
15.00-'17.30

15.00-17.30
Torsdag - Fredag lukket
Lørdag efter aftale

j
I

L

U

Hvad færre piloter har realiseret er, at selv store fly
der er drevet af el-motorer matcher eller overgår deres
genparter indenfor braendstof-verdenen i rå ydelse.
Denne ydelse leveres for en stor del af nutidens batteriteknologi, men i høj grad også ved hjælp af radikale
byggemetoder af selve modellerne.
Fordi el-motorer stort set arbejder vibrationsløst kan vi
konstruere selv meget store modeller via metoder der
giver meget lette strukturer. Fordelene er entydige de oversætter direkte til bedre flyveegenskaber, bedre
stigeevne, lavere landingshastighed, mulighed for eksireme vægt/kraft forhold og endelig lang flyvetid.
Et eksempel er den nye Hyperion Extra 260 120eklasse nodel som du ser på billederne. Extraen har et
vingespænC på nete 1.85m og er udtagt tit BS - 10S. på
10S ve;e: modellen ind på rundt 5kg og med en ydelse
på over 4OO\/ pr. kilo er stigeevnenvoldsom. Vi har
tilstræbt at skabe en Extra 260 som virkelig fanger 1:1

flyets karakieristika, og Hyperions Extra 260 rammer
plet som kun få andre. Det bedste er, at modellen flyver
ligeså godt sorn den ser ud,
Du kan downloade vores store Hyperion 2008 Hovedkatalog for et komplet overblik over vores sortiment.
Hyperion kan kobes hos alle ledende forhandlere. Besøg
www.hyperion-europe.com for at laese og se mere/
blandt andet også hvor- du kan mode Hyperion over
sensommeren og efteråret.

HYPERION

www. hyperio n-eu ro pe. com
ffi

tr

.f

ru ru
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Vi forhandler nu også skalamodeller fra
Arising Star 40 trainer.

Begyndermodel
beklædt flyveklar efter ganske få limninger

Spv. 160cm ..................,,,...,,,....kun

kr. 795,-

Boomerang trainer med 0546LA
motor......................................kun kr. 1250,-

Twister PANTERA 5()

INTRO TILBUD BEARCAT 185 ARF

Twisters nye brændstofhelikopter, en
god begynder heli som udmærker sig
ved gode 3D egenskaber.
Rotor dia. 1423mm.
Mekanik inkl. muffler..........kun 21 55,Komplet u/sender & modt-.kun 5995,-

Flot skala model. Spv 1800

Boomerang trainer m/ OS46LA
og Spectrum DX&i 6ch. radio og

Glasfiber krop med trævinge

AR 6200 modtager...................kun

Tilbud så længe lager haves....kun kr, 1985,-

kr. 2895,-

Boomerang/Arising som EL trainer
Børsteløs, regulator, lipo 45 4250,
Lader og Futaba 6EX 2,4 GHz
..................kun kr. 5785,-

t

ESM CESSNA 185 ARF
Flot skala model med flaps. Spv, 2100 glasfiber krop med trævinge
RC funktion: Højde-/side+or, kræng, flaps og m010r..........,,,....,,.....,.,.kun kr.2495,-

Twister 3D STORM CP
Trainer 60, stort begynderfly

Afløseren for den populære Twister 3D
lncl. 3S 1800mAh, servoer, gyro, lader,balancer.

l\,4ed

*-{------

Rotor dia. 720mm, 5009 (uden bat. & modtage0
Uden sender & modt......................kun

kr. 1995,-

L/

/

NeXus ny fantastisk indoor model
Spv. 80 cm, L=xxxcm, ......kun kr. 595,-

Tæ,

meget godmodige flyveegenskaber

Spv. 190cm, L=1450, vægt ca. 33509.
2T 61 -91 , kan benyttes som trækfly op til 3 m
svævem0de11er....,...,,,.................kun kr. 960,-

Twister CP GOLD, indoor
Ny og stærkt forbedret udgave af den kendte
Twister V2 CP, modellen er nu med tandrem til

Vi er igen begyndt at forhandle
FLAIR træbyggesæt

Shock-Flyer F3A

halerotor. Helikopteren kommer komplet med
6 ch. computer radio, lader, regulator, gyro,

servo, batterier, balancer,

Spv.80 cm, L=75cm, vægt ca,2209

vægt uden bat. 350 9r...................kun kr. 1895,-

,.........,,,.....,.....kun kr, 360,-

Ny Futaba FF'10 2.4 GHz
lnkl. R6040FS FASST mod,....,,.kun kr. 4375,-

Shock-Flyer Pitts S1-S

Flair Puppeteer MK2
Træbyggesæt

Spv. 80 cm, L=75cm, vægt ca.2209

Spv. 153 cm, Vægt ca. 3,6k9

.........,,....,,......,kun kr 360,-

FF10 35 MHz med krystal,
lnkl. R1410DP modtager............kun kr. 3675,-

Motor 30-35 2T,40-60 41......kun 1595,-

TM-8 2,4 GHz modul
Passer itl FF9 og FF10

FuntanaX50

Passersammen med R607FS, R617

Spv. 142 cm. L=144cm. ca. 1.8-2.5k9.

R608FSog R6040FS

kunk

1010,-

lVodellen har motorfundament til både el og
Brændstof motor.

Twister SKYLIFT

Mentor afløseren for Magister

Verdens første tandem rotor helikopter, den
dobbelte rotor giver den en utrolig god stabilitet.

Spv. '163 cm, vægt 2 kg. modellen er med
hækkrog (flyslæb) og kan trække Cularis.

lnkl. Lipo.lader med Lader, balancer, bat,

l\ilultiplex Ment0r.........................kun kr 895,[/ultiplex Motorsæt (lVentor)....kun kr. 1 095,-

ekstra rotorblade, USB kabel og model for FIVS
........ Ny pris kun kr. 1495,-

Motor brændstof 32 -55

2I,

40-82

4I,

El EnErG 42 30-7'15, 55 4250mAh.
......................kun kr. 1495,.

Forbehold for fejl og prisændringer

Vi har Danmarks største udvalg

i

begynder-og færdig-modeller. lVindsl
150 forskellige modeller på lager.

HobbV lUorld
V/ Helle & Jimmy Friis. Haderslewej 93. 6000 Kolding. fft.75722295,fax75722297
e-mail: hobby-world@mail.dk - Telefon mandag - torsdag 13.00 - 17.30, fredag 13.00 - 15.00.
Butikken er åben: Mandag - fredag kl. 13.00 - 17 .30. Besøg uden for nævnte tider efter aftale.

B

\Iodelfl yvenyt -5l2008

... flyv aerobatics udend ørs
- ligesom indendørs!
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Anbefalet udstyr

@
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Zacki Elapor
# 59 2727

ffi$æøgnffiffi'#w
Power sæt
,,PnRxMnsren,3D!1

udendørs i moderat vind,
noget som ellers ikke er
muligt med typiske indendørs modeller
("shockies").

Den stærke ELAPOR@
skumkrop og vinge gør det
muligt at flyve særdeles
præcis aerobatics, inklu-

\

siv,,knife-edge", rullende
cirkler, stall turns, firkant

loops osv.
;i x-r.'

åx

m!

specifikationer:

Spændvidde
Totallængde
Samlet vægt ca.
RC funktioner

980 mm
1000 mm

580 g
Gas, højde-,
krænge- og sideror

t@
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Logokonkurrencen havde deadline

15. september og postbudet slæbte sig
frem de sidste dage med stabler af kuverter til redaktøren. Ikke mindre end 144
forslag fik vi. ETHUNDREDEOGFIREFYRRE det er helt vildt flot!
En enkelt kom ekspres og en anden anbefalet og to på mail men langt de fleste i
helt almindelige kuverter.
Og der ER rigtig mange fine forslag imellem og det er tydeligt, at der er lagt mange, mange timer i udarbejdelsen af de for-

pladserne og vores kendskab til de tegnede forsikringer og respekt for gældende
regler.

Konklussionen blev, at vi forkortede referatet, beskar billedeme, så ølflaskerne forsvandt og sendte en reprimande retur til
arrangøreme medbesked om de gælden-

de regler og at vores forsikringer ikke
dækker uforsvarlig flWning eller uagtsom opførsel. Kald det bare censur - vi synes det er ansvarlig redaktion til glæde
for alle modelflyvere i Danmark.

skellige forslag.

Inspirationen har været att fra papirfly til
vinger og rigtige fly. De tre gamle logoer
har været tydelige inspirationkilder og
endelig har rigtig mange leget med navnetrækket Modelfl ywning. dk.
Der er forslag fra både medlemmer og ikke-medlemme4 fra professionelle grafikere og lægfolk og fra kvinder såvel som
fra mænd fra hele landet.
Nu er det op til bestyrelsen at finde det
rigtige logo og det sker på bestyrelsens
møde den 26. oktober.
håber at kr-rrne præsentere nogle af alle de mange forslag i næste nummer af
Jeg

Modelih-r'enyt

- og

ikke mindst vinderen!

Nyt skrivekursus i november

vil geme benytte lejligheden til at gøre
opmærksom på skrivekurset i november.

Jeg

Det er lykkedes at få joumalist Henrik
Jensery som du måske husker fra en lang

række gode artikler om sØnnen Kristians
modelfll'vekarriere, til at undervise i at
tænke og skrive joumalistisk. |eg ved at
rigtig mange gerne ville skrive til Modelflyvenyt, hvis de lige vidste hvordan de
skulle gribe det an. Her er der altså mulighed for at lære nogle af tricksene af en
prof og komme i gang.
Kuset afholdes i Århus 22. november og
jeg håber at se rigtig mange. Se annoncen
på side 58.

Forkorte referater? Kan man det?

Forud for delte numrner har redaktionen

diskuteret en enkelt indsendt artikef et
referat, som mestendels var en lang beskrivelse af en r'åd fest og noget farlig måske endda ulovlig flwning. Heldigvis,
kunne man også af referatet læse, at der
havde været meget god flyvning fra tidlig
morgen til sen aften og endda nogle seriøse modelflyvere, der havde taget deres
certifikater undervejs i stævnet. Når vi i
redaktionen diskuterer den slags, handler

det selvfølgelig om sikkerhed på flyve-

N4odel
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Min model og mit yndlingsværktøj

er to små artikel-række4, som det ikke
kræver de helt store skriveevner at bidrage til. Her kan alle være med. Send et par
linier og et eller flere billeder til din grenredaktøq, om din model eller dit yndlingsværktøj. Så skal vi nok få det til at ligne en
halv million i bladet. Tænk ikke så meget
på hvordan man nu staver det hele, bare
skriv løs, så retter vi til!
Jeg glæde mig til at høre fra dig!
Marianne Pedersen

N
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forslag!
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- når der ikke er flyveglød

Skal vi tage over og flyve i morgen?

Kære læser: Ingen grund ti1 panik, men

"Jeg gider ikke."

jeg må indrømme, at der skulle gå et godt
stykke tid før, jeg fandt r.rd af, hvorfor Kri-

stian havde hugget hånden af
Det overrumplende svar kom for næsten

l8 måneder siden. leg har aldrig oplevet
min dreng fravælge en dag i flyveklubben
i Randers. lkke engang i lortevejr.
Efter uger uden tiltag fra Kristian, tiltag,
der pegede i retning af flyveklubben,
prøvede jeg igen:
De lover

rigtig godt vejr i morgen, skal vi

sil

fede

hobby. Hormonforstyrrelser. Med 15 år
på bagen - nu 16 - var der andre og vigtigere ting, der stod på interesse-barometret: Fester, piger og rock-musik. Nu oven
i købet en fast kæreste.

Kristian har sideløbende med sin RChobby spillet musik. El-guitar. Det l-rar
stået på i flere år nu, og det kan han

ikke

slippe. Af samme grund er han et talent
på sin Gibson. Musikken hænger ved. Og
den går fint i spænd med fester og piger.

ikke over og flyve, det er ved at være længe

si...

"Nej, ieg gider ikke."

I2

Om der er trøst? Ja, for han læser ivrigt
Modelflyvenyt, når det havner i postkassen, og vi taler også med mellernrurn om

gode oplevelser i klubben, klubkammeraterne m.v. Og, fandt jeg ud af, Kristian
er i løbende SMS-kontakt med andre i
klubben. Så helt har han altså ikke sluppet sin hobby.
Der er bare lige det der med det urge livskapitel, der skal overstås. Og når man nlr
gerne vil have det hele med, ja, så er man
altså nødt til at prioritere og vælge fra. En
fast kæreste har erstattet Extra'en, og de
to lettere defekte piskeris taler han aldrig
om. De står bare der og laver ingenting proppet med kostbar elektronik og dyre
digitalserwoer. At de bare står der (indendøre, tørt og godt), synes at irritere
knægten. Men, jeg fornernmer, at her er
der for alvor et overstået kapitel i Kristians aktive RC-lir'. Og da alting er til salg,
så... Men jeg vil gerne have, at han selv

\lodel

J'l

r,,vcni/l .5/2(X)8

TV: Det er ikke mange tanker om Extra'er, Hiroboer, flyvende pinde og andre modeller, bortset
fra dem af kød og blod, som Kristian bryder sit
hoved med. Men tid til fræs på cross'eren, det skal
der være.

TH: Rock på den elektriske er prioriteret meget
højt i Kristians teenageliv Han spiller hverken
Wings, Fly Me To The Moon ellerAirport. Næ,
den står på rock af den hårde slags.

lj

Af Henrik fensen

er ahle
træffer beslutningen om at skyde de to
helikoptere af. En Shuttle og en Hirobo
Freya 90. Det er dog bedre at sælge og
købe noget andet, han gideq, end at to
kostbare maskinerier bare står til pynt.

Der er flere end 6n ting, der rykker hos
sådan en teenager. Den anden dag kom
han og spurgte, om jeg ville være med til

at starte Extra'en? Mit svar var klart,
præcist og kom prompte: Ja.

i carporten med dy.et, frem med
FF9'eren, strømstation, glødetænder og
hele gearet. På med en omgang brændstof og intet skete. Nyt gløderør blev testet, fundet ok og skruet i. Stadig intet liv
Ud

bakset i klubben, huskede han nok, hvad
der kunne udelukkes og hvad der kunne
være på tværs. Der var simpelthen ikke
glød nok på glødetænderen. Efter en kvik

opladning og et nyt forsøg sprang det røde fly i gang i første hug. Motoren fik lov
at køre sig godt varm, mens et saligt smil
glødede på tværs af knægtens ansigt. Jo,

kunne jeg se, interessen var der stadig.
Og er der stadig.

Den anden dag

i

forhold

til

nor-

malt.
For kort tid siden fik piloten sig en scooter - en af de der moderne, hvor man kan

pille en smule ved mekanikken og

så

Som far tror jeg, man ikke skal lade sig

Gløden vender tilbage.

Det var Ege før,jeg grk i panik, men selv
om det var længe siden, Krjstian havde

hobby og nærmest erstatter den med feste1, piger og rock-musik. Nå, ja, og så lige det der med at sove i 6n uendelighed.

5,/2 00 8

nødttil atliggened

køre dobbelt så hurtigt. Så nu skal der også afses tid til at fræse sammen med kammerateme. Meget skal nemlig nås, inden
første dag i gyrnnasiet.

fortvivle oveL at sønnike fravælger en

yvenyt

Ieskab, så er man altså

længe. Det er ikke dovenskab. Det er

skrivende
stund talte han om, at detnu kunne være
sjovt at tage over og flyve igen. Så det
kommer lige så stille.

i den store Eksha 300-motor.

N'iodel fl

Når man vokser og vokser, har travlt nok
forvejen og er dopet af hormoner og
testosteroner og er i stand til at æde et kø-

i

Henrik Jensen
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Til venstre ses Mcihnedæmningen i morgendis. Pa det lille billcde indsat ses Frank, Flemming
og Troels foran dæmningen.

Herover

dæmningen
hvor den blev slået

ses Eder

- man kan

se

i stykker
Til højre: Denne vej kom Lancasterne - forbi Sloss Waldeck.
skarp til højre og ned mod dæmningen der ikke kan

ses på

billedet
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Fagins Boys har Iør fiortalt om en herre-

tur til England.

De har været af sted igen,

og denne gang gik turen

til

i

Ruhrområdet, et par museer og et luftshow i Berlin. Læs om stederne her.

hængende over landskabet. Dæmningen

med plancher om dæmnixgen, men
måske forståeligt nok ikke så meget om
angrebef der slog hul i den.

res dristige bombetogt mod tre tyske
dæmninger. Inden turen gik sydpå så vi
den gamle film om bombetogtef hvor
Lancastere angreb Mcihne-, Eder- og

Efter besøget ved Mohne gik turen videre til Ederdæmningen. Den virker knap
så bred som Mohne dæmningen, men
den ligger meget flot mellem mindre bjerge og spærrer en ret dyb dal af. Dæmningen ligger ved en lille by med alt hvad
der hører til af service for turister. Men
igen var der ikke meget spor af historien
om bombetogtet, der også her slog hul i
dæmningen. Et enkelt postkort med den
ødelagte dæmning kunne dog ses i en
postkortstander.

Sorbedæmningerne med specielt konstn-rerede bombe4 der slog smut på vandet for til sidst at dale ned langs dæmningerne og eksplodere. Vi studerede også
hjemmesider om historien.

Når man står på daemningen og ved hvilken vej de tungtlastede bombefly angreb,
er det ikke ti1 at forstå det kunne lade sig
gØre. Flyene skulle finde stedet fly've ind

Ruhrdæmninger

Da vi sidst var på tu4 besøgte vi

b1.a.

Dambusters Inn og så flyvepladsen hvorfra Guy Gibson og hans piloter i den specialsamlede eskadrille 617 trænede til de-

L4

Vi besøgte Mohnedæmningen en tidlig
morgenstund med morgendisen stadig
ligger meget smukt mellem lave skovklædte bakker. Der er en lille udstilling

Tyskland.

Drengene besøgte et par dæmninger

Kwæffq&ææ#Æ
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Til venstre: Mig 29 og nederst Junkers D1
Herunder Fairey Gannet AEW3, så grim
at man skal være englænder for at holde
af den.
Til højre Fokker DR

n

1

tnå

*i'

Tekst Poul Møller
Fotos: Troels Rasmussen
over bjergene, dykke stejl! dreje skarpt,
med meget præcis fart og i meget præcis

højde droppe bomben og endelig styre
ned gennem den snoede dal for at slippe
væk - om natten. Imponerende!

også et eksemplar af et meget fremsynet
Junkers monoplan i aluminium. Fra den
anden ende af historien kan ses en MIG
29 overtaget fra det gamle Østtyskland.

museum der absolut er et besøg
værd, hvis en ferie bringer dig forbi Berlin. Lad konen blive i centn-rm af byen og
shoppe på Kurfiirstendam - det bliver
dyrt, men du får fred til at se museet. .
Næste år åbner endnu en hal med restauA1t i alt et

Luftwaffemuseum
Efter besøget ved dæmningeme gik turen
dagen efter mod Berlin. GPS'en var blevet bedt om at lede os til "Das Luftwaf-

fenmuseum der Bundeswehr", der er
placeret på den tidligere militære flyveplads Berlin-Gatow Tiods det noget tunge navn er det et godt museum med flere
fly man ikke ser så mange andre steder.
Udendørs står et par lange rækker af fly
og helikoptere der afuenter restaurering.
Der er dubleer af flere af flyene, så museet har lidt at bytte med. Flyene er selvfølgelig lidt hærgede af at stå udendørs,
men nok en spadserefur værd.
I et par store haller præsenteres

fly fra he-

ie den b'ske militære flyhistorie.

Fra
Første Verdenskrig er der selvfølgelig en
DRI tredækker og en Fokker D VII, men

N'lodel fi
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rerede fly.

Der er en souvenir-kiosk på musee! men
ii'rgen cafe - kun automater med kiks, kaffe, chokolade og sodavand, så medbring
noget at drikke og en madpakke.

ItA
Hvert andet år afholdes en international
Iuft- og rumfartsudstilling på Berlin
Brandenburg Airport Schoenefeld. Firmaer fra hele verden viser deres produkter og mange handler indgås i løbet af
den uge det står på. Mange af ugens dage
er der flyveopvisninge4, og det hele kul-

Me 262 på startbanen

ru;'å_:.,

rr,::triti*l.d

Stilstudie over gammelt håndværk

minerer i weekenden, hvor der begge dage er offentlig adgang til store luftshows
og mange af udstillingshallerne.
Vi besøgte Schoenefeld om lørdagen. Flyvepladsen og motoruejssystemet omkring er under ombygning, men modsat
vores forrige besØgpe ILA havde tyskerne styr på parkering, sikkerhed (jeg fik allemådigst lov til at tage min schweizer
lommekniv med ind på pladsen) og
transport til og fra udstillingsområdet.
Selv frakørslen fra showet lykkedes uden
timelange køer.
B 25 i

luften

Selve flyveshowet var efter vores mening

lidt sløvt. Der var flere perioder hvor der
thavngrven

pltot koft
før start

ikke skete noget - også selv om der ikke
var trafik til den civile lufthavn. Tiods
pauserne var der mange imponerende fly
i luften. Specielt den store Airbus ,4,380 er

imponerende

-

ikke mindst når den taxi-

er forbi med vingespidsen tæt på tilskuerområdet. En nybygget Messerschmitt Me 262 gjorde også indtryk. På
jorden er der dog mange ting at se. Mange fly var udstillet, og man kunne få en
snak med piloter og andre besæhringsmedlemmer Specielt interessant for os
modelpiloter var de mange droner i alle
størrelser. Måske skulle en dansk general
kigge forbi, når ILA åbner dørene igen i
2010 fra den 8. til den 13. juni.

Der er mange boder med mad og drikke,
men Berlin i juni kan veere meget varm,
så medbring rigeligt at drikke. Da vi besøgte ILAvar det 34 grader i skyggen - og
den var der ikke meget af. En stol kan også være rar at have med.
Teknisk museum Berlin

Den sidste dag i Berlin besøgte vi det tekniske museum. Og lad det være sagt med
det samme - sæt en hel dag af til det. Det

er et utrolig flot museum med mange
spændende udstillinger. På de øverste
par etager handler det udelukkende om
fly og rumfart, og udstillingeme her studerede vi grundigt. Men vi brugte alle
lang tid andre steder på museet. Skal man
igennem hele museet og studere altnøje,
er det ikke nok med en dag.

I flyafdelingen er det svært at fremhæve
det ene frem for det andet. Hele udstillingen er meget gennemførf og der er mange ting der kræver et nærmere kig. Den
meget kompakte udstilling er en blanding af flot restaurerede [ly, vrag, modellea kig ind til teknikken i fly og motore4
plancher mm. Tre-fire timer forsvinder let
her.

Tiænger man til en lille pause, kan man
gå ud på terrassen - der hænger en DC-31
Er der brug for lidt lunch eller en forfriskning, er der en god lille cafe i museets
stueetage.

Poul Møller
Wingman i Fagins Boys

Links

Dambuster: http: / / www.dambusters.org.uk / index.htm
Lufhvaffemuseet: http: / / w.ww.luftwaffenmuseum.com / index.php?lang:gn
ILA: http: / /www.ila-berlin.de/i1a2008/home/index.cfm
Teknisk museum Berlin: http: / / www. dtmb.de / index_en.html
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Det er svært at fotografere på et
museum, men her var lidt

Indblik til tekrikken i

luft

omkring flyet

et Aredo t

En Stuka der forulykkede i Rusland

i

1944 og

ad omveje hentet til Berlin

Lidt om dæmningsangrebet

gery og senere avancerede

til

en af de

højeste poster i RAF.

Angrebet på de tre tyske dæmninger
var første gan& hvor man i verdenshistorien udviklede en speciel bombe,
som krævede et specialbygget fly, og
uddannede en specialeskadrille med
henblik på en eneste opgave.
Bomben blev konshueret som fritidsarbejde af Barnes Wallis, der i arbejdstiden var ansat ved Vickers, hvor han
var ansvarlig for blandt andet Wellingtonbomberery mens eskadrillen
blev sat sammen af folk med stor erfaring og i de fleste tilfælde med 1-2 operationsrunder i logbogen.
Eskadrillen fk nr. 617 med kendingsbogstaveme AJ, og første chef var Gay
Gibson, der varbombepilot i RAF allerede inden krigen, og faktisk var ope-

rativ over Danmark allerede den

11.

aplil1940, hvor han fra sin Hampdenbomber kastede en magnetmine i Storebælt for tre dage senere at anbringe
yderligere en under Lillebæltsbroen
ved ganske enkelt, at fly've under broen.

Blandt eskadrillens mere farverige pi-

loter var også australieren

H.B.

(Micky) Martin, der havde for vane at
tage turen

til og fra Tyskland langs ve-

je og jembaner i højde med telefonpæ-

lene for at undgå natjagere og antiIuftskyts. Efter angrebet på dæmningeme forlod Gibson eskadrillery som
Wallis fortsatte han med at konstruere
nye bomber til nye måf som 617 udslettede næsten på bestilling, dog ofte
med store tab. Mens Martin deltog i al-

le eskadrillens fly'vninger under kri-

N{odel fl
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Blandt de mere komplicerede opgaver
var sænkningen af slagskibet Ttrpltz,
mens den flyvemæssige største præstation nok fandt sted på invasionsnatterL hvor hele eskadrillen var på
vingeme i lav højde over kanalery og

ved hjælp af alustrimler og præcis
flyvning med nøjagtige vendinger på
sekundet bevægede sig så langsomt
over Kanaler; at tyskeme blev overbevist om, at en invasionsflåde var på vej
fra Dover til Calais.

Gibsons erindringer fra han startede
som pilot og til han forlod eskadrille
617 kan læses i bogen "Mål i sigte", men
hele eskadrillens Anden Verdenskrigshistorie kan studeres i "Mørkets Eskadrille" skrevet af piloten Paul Brickhill.
Er du mere til film, findes der både en
biograffilm - The Dam Busters" og en
mere historisk gennemgang kaldet
"Dambusters - the true Story" fra dengang filrn blev optaget med rigtige fly
på både video og DVD men desværre
uden danske undertekster.

Det kommer formodentlig, for en ny
film er på vej, men det er endnu ikke
sluppet ud om filmen kun omhandler
angrebet på dæmningeme eller om det

bliver hele krigshistorieq da man har
købt rettigerderne til hele Brickhill's
bog. Skulle du få kløe i byggefingeren,

kan du finde tegningeme til min Lancaster konstruktion i Modelflywenyt
nr. 611996 med billeder af mine modeller AJG og AJP fløjet af henholdsvis
Gibson og Martin.
Lars Pilegaard
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Tekst: Svend Erik Jensen, Anders Riis Espersen, Henning Caspersen
Fotos: Svend Erik Jensen, Anders Riis Espersen, Henning Caspersen og Jørn Maretti

Modelfly'vekiubben Woodstock blev i
denne sommer 35 år og fejrede det med
en stor festdag i det rummelige klubhus.
Da radiostyring først for alvor blomstrede op i midten af 71'erne, må 35 år siges
at være en moden alder for en klub.
Præcis kl. l2 startede festlighedeme med
at et klubmediem overfløj pladsen i en
Super Dimona. Herefter var der reception for indbudte gæster og naboer. Medlemmeme havde lavet en lille modeludstilling og da vejrguderne fortrød morgensurheden, blev der fløjei en del. Om
aftenen var der for medlemmerne en stor
grillmiddag med betalt kok.
I forvejenhavde klubbens "piger" anført
af "formandinden" dækket nogle smukke borde.
Dagen igennem kræsede de for os og
gæsterne med pølseq, kager og kaffe.
Woodstock er kendt for ikke bare ai give
medlemmeme gode flyveoplevelser men
også gode sociale og kulinariske oplevelAftenen afsluttedes ved midnatstid med
illumineret depronllyvning og salut fra
en fin lille bronze salutkanon.
En

Hver tirsdag i vintersæsonen er der ikke
bare et klubmøde, men et arrangement,
foredrag om flyarkæologi, skalamodelle4
virksomhedsbesøg mm. AIt planlagt og
afuiklet af "vintemdvalget".
Sommerhalvåret præges af samvær og
flyvning på klubbens store, men ikke

1B

høj-

svaret for klubbens succes og stabilitet.

Benny er en munter og dynamisk formand, der støtter sig til aktive bestyrelsesmedlemmer
Winnie.

- og til

formandinden

der.

Der flyves med mange modeltyper fra
stormodeller til små "Speedstels" og
"skumfiduser". Svæv og moto4 el og forbrænding - merr ikke helikoptere.
"Sommerudvalget" arrangerer udflugter

Medlemmerne

Nyankomne undrel sig ofte oveq, hvordan en så 1ille klub har fået låd til de gode faciliteter klubben kan byde på. Stort

klubhus med dejlig lr-rkket terrasse, el-

til bl.a. venskabsklubben i Filskov og tii

generato{, værksted, toilet osv uden

skrænter på Djursland eller ved Limfjorden. På udflugterne mødes man til morgenkaffe. I sommerens løb er der en uhøj-

I sin tale røbede formanden en af gn-urdene. Medlemmeme
har ved flere lejlighedel under opbygnin-

tidelig klubkonkurrence med aktivitete4
alle kan deltage i uanset modeltype og

gen taget lønnet rveekendarbejde på

kommunal støtte.

virk-

der er hyggelige grillaftener.

somheder i nær'heden!
Der er desr'ærre meget få juniormedlemmel i Woodstock, lige nu kun et og et på

Begrænsninger

vej, når sparepengerle er blevet lnange

Det er forståeligt, at Woodstock ikke

nok, rnen sådan er det vist generelt. Det er
beklageligt og lidt uforståeligt, da det alrig hal r'æret så billigt og så let som nu at
starte med en god og spændende hobby

mangler medlemmer; men har medlernsbegrænsning med en lidt fleksibel grænse mellem 30 og 40!

Klubben hal også flyvebegr'ænsninger.
Der må kun bruges forbrændingsmotor
tirsdag og lørdag. Dette er en selvvalgt
begreensning af social karakter og af hensyn til naboerne. Medlemmerne mødes i

aktiv klub

særligt venlige flyveplads med

spændingsledninger i den ene ende og en
stor gylletank i den anden. Ikke desto
mindre ser man rrogle af landets mest
avancerede modeller på denne plads,
som ligger mellern Skanderborg og Od-

stort antal disse to dage, hvol man i

som modelflyvning.

En taler r.ed jubilæet nævnede, at han
ved kiubbens 25 år jubilæum var bekymret orzer klubmedlemmernes gennemsnitsalder.

øvrigt slutter af med grillpølse4, sorn en af
pigerne, Karen beredvilligt laver til os. Er
hun forhindret, tager formanden over.

Nu ved de 35 år kunne han se, at gennemsnitsalderen var steget med 10 år.
Det var nu en overdrivelse, for der er en
rimelig aldersspredning i klubbery så den
skal nok være intakf også når den fylder

Formanden

50.

Klubbens formar-rd gennem rnange år Benny Busted - har en betydelig del af an-

\io|lel

i'l

vven)'t -5l2(X)8

Inge4 formandinden Winnie og forrest Rita

EnDimona

Store modeller

Junior efter dragetur

Klar til reception

En drage landede

En jet samler tilskuere

Snakken går

Niodelfl vvenlrt -5l'200E
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Så

du Concorden flyve?

Michael Dines fløj med sin skalamodel af et overlydsfly Concorde i
Beldringe sidste år. Det er en lækker
flyver! Næsen kan sænkes under

landing! Længde 4,6 meter! En
vægt på ca. 24 kg, brændstoftank
på 4,3 liter og to Simjet jettubiner.
Tophastighed på over 200 km/t.
Modellen kan muligvis ses ved
næste jettræf.
Fotograf Bent F Hansen, Silkeborg.

Et lille flyve-tip

Nedstyrtet fly antændte hømark
Sådan stod der at læse i Århus Stiftstiden-

de den 27. juli 2008:
En helt ny F3A elmodel en Spark fra fir-

Krill fik vanskeligheder i luften.
Øjenvidner berette{, at de så, at der var ild
i flyet inden det styrtede.
Flyet var startet fra Grenå modelflyveplads i engene ved Dalsgårdevej, og styrtede ned i en nærliggende mark med hømaet

græs.

Den eneste intakte del som var tilbage
var noget af oversiden på haleplanet.
Ejeren af modellen og en svoger forsøgte
at slukke branden. Modellens ejer som lider af astma fik et anfald og en ambulan-
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fik ham kørt til behandling på
Randers Centralsygehus, så det var temmelig dramatisk" idet brandvæsenet også
var blevet tilkaldt da man ikke seiv kunne klare slukningen.
Det endte med at markery hvor flyet styrtede ned brændte, og bondemanden ønsker selvfølgelig at få sin høhøst erstattet.
Det er blandt andet det vi har RC-unioce fra Falck

nens forsikring til.
En efterfølgende undersøgelse af resteme
i modellery viser sig, at branden måske er

opstået

i siderorsservoen, hvor branden

så har bredt sig. Modellen var forsynet
med lipo batterier.

AI

Fra Bent Larsen i Vrå har vi modtaget dette

lille flyve-tip.

i det nye nummer af
Modelflyvenyt, det er igen en meget po-

Jeg sidder og læser

sitiv oplevelse med mange fine artikler!
Jeg skriveq, fordi jeg kom i tanke om et
råd, som jeg selv har haft fantastisk meget
glæde af. Jeg er autodidakt på den helt

hårde måde ingen simulatortræning
derimod har jeg læst rigtig meget teori på
internettet. Det var her jeg fandt det gode
råd som virkelig har hjulpet mig:
Hvis flyet kommer imod dig, og "taber"
den ene vinge, skal du "sætte" krængrorspinden hen under vingen for at "understøtte" den!

(Krænger flyet til højre set fra "piloten"
på jorden skal pinden

til højre -Arild.)

N4odelflyvenyt g/2008
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artiklen på side 30-3 I er der flere

Viking Hobby i nye lokaler!

gange nævnt en

Harrier landing
og da redaktøren ikke lige kunne se
den for sig, bad hun om en forkla-

var dagery hvor Christian Kaashrrp også kendt som

3. august

Viking Hobby havde valgt at
holde reception i anledning af
butikkens nye og større lokaler.
De mange gæster blev budt på
øllvand og sandwichs samt
gode tilbud.

De, der kom på den gamle

ring.

adresse, vil med garanti kunne
huske det lille kælderlokale

med den smalle sti op til disken

omgivet af store kasser med
modeller og væggene dækket
Her er Ruben Sonnes forklaring:
En

Harrierlanding er en af de første

3D-manøvre som fremkom.

Manøvren har navn efter det velkendte engelske kampfly Harrier.
Det fly udmærker sig ved sin er,'ne
til at starte og lande lodret, vel og

mærke

i

normalt flyveleje, altså

vandret.

af små poser med tilbehør.

Nu erbutikken på i alt 85 m'inklusiv toilet, tekøkken og lageq,
som den ikke havde noget af
før.

Christian var dog endnu ikke

kommet helt på plads pga.
sommerferie mm., men forventer at få styr på lageref sat flere

reoler op

i

butikken, hylder

Den mulighed opnåes ved at fordelc jetmoterens kraft igennem
dyser placeret rundt omkring på
flyet. Der-r mulighed har man selvsagt ikke på en modelflyver (endnu!)

med modeller langs loftet, skilte i vinduerne og ikke mindst
en hyggekrog med bord, stole

Harrierlandingen udføres ved at

hjemmeside.

og kaffe!
Den nye adresse er Skowangsvej 791., 8200 Århus N. Se

åbningstideme
modellen bringes i et vandret stall
hvor flyets hastighed fremad stort
set er lig nul. Flyet hænger nu stille
i luften med næsen en smule over
vandret. (Modsat hover hvor mo-

på

butikkens

Deres udsendte:

Allan Bindeballe,
ØstjydskR/C Mfk.

dellen hænger lodret ned under
propellen)

Ved at justere motorens omdregninger er det nu muligt at bringe
flyet ned til jorden i en lodret bane
med vingerne vandrette. Lige over
jorden gives en smule mere "gas" og
modcller-r lander blødt på hjulene.
Ruben

Redaktøren takker!
Og kan i ør'rigt iortælle at der duk-

ker adskillinge links op l'n,is rnan
googler "Harrier landing" sågal en
stribe billedfileq, hvor man også kan
se det ske.

\kx1cl f'lyvcnyt S/200[i
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En flok danskct'c drog i bcgl'ndclscn af
(rugu\i lil L,rrrdrtis i I r'.rnkrig. Ar.,r,tcn
it
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I
I
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t
I

yat. det airlige ycr.dclsr-pcstcrskaLr for lir-rc-

st)'rede nrodelflv
I ldasse F2A-Speed v.u D.lnmark 1'epræscntclct ved Nie'ls Lyhnc-Hansen.

I f2-ts l(r-urstill'r,ning clcltoc ;\agc

\,Vi-

belg, Dan LIunc og Flcmmir-rg I'cdcrscn.
Flest cl.rnskcre deltoc clog i conrbatklasst'r.r F2-D. I lennirrg lrolbech, Ilj;rmc
Sl<or; r\nclels I(udsk og Arrdr'6 llcrtclscn
iravclc pat.rge t si* opgaven .rt forsvarc clc

Allc rcsultatcr
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UIla IJunc, dcl dcltos som supportcr; l-rar
scndt følqcndc postkort ti1 redaktioncn.

d.rn-clic farl'er.
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rrr.
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Dcn norsl<c clt'ltager i
F2LJ, Clrnrc:r \1t'ltzeq

--

Ør'crt j rniclttn: l)anmarks deltager i
I;2B, Aage \Vibt'rg, blev nr. 73 af 89.
Ør't rst til hojre: Stemningsbjllede fra
tiJsktrerpladserno, r,jstnoli en crrselsk

bltv nr.6S

supportcr.

Fotos af Ulla Hune
T\r: De svcnsl<c delLrst rc i I;21], Ove
Arrdcrsson oq St.rff.rrr Ll<striim, blcy
hhr,. nr. 7{ oc 60.
I

Stt'mn irrgsbiIlt'rle

Icruncler:,\ase fik kobt sig cn

n1'

Shark stuntmoclel af Anclrei Yatsen-

fra stunt-h.rnqaren.
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tndq hlmtfie ltrq
Tel<st: Regnar Petersen, Brande
Fotos: e hris van Daalen (www"imagesofnature.nl)
og Toine Martens

Holland Glide 2008

gust. Vi ir.rdtog en solid fr:okost, satte teltet op og kørte ud til flyr.epladsen. Efter
at \,ære blerret checket af t,agten

Oie Blorlseth fra Hjørrirg og jeg, i,il1e
gernc flyve en stør're f3j konknrrcnce i udlandet. Et st;tvne del var ilden for køre-

afstand var Holland G1ide. Stær,net bler.

holdt på Deelen Airbase nælbyen Arnhem, c.r 560 km. fra Padborg.
Der r.ar 137 deltagere fra ni nationer. Der,
med er st;er.net et .rf de største i Europa,
og det mcst internirtior-ra'le. Via forum
meddelte r.i, at vi i.illc af sted, så r'ar cleL
andre som ville med, kunne de hcnt'ende
sig. Det r.ar der desrr;erre ikke. To mand
er jo for lidt til et hold, så r'i l.renvendte os
ti1 sverrskerne sorn havc-le tre tilmeldte.
De ville meget gerne darrne hold med os,
sii sådan blev det.

fulgtc vi

de opsatte skiltc ca. trc kr.n. ind i omr'.rdet
hvor arrangørcrne \rar i garig nred de sidste forberedelsel. Desr,ærLe r.ar: r'cjrct liclt
lunefr-rldt med hyppige b1.ger., sn tlcr L'rler.
ikke mr-rlighed for anden prLr\ ei-h'\'1'ling
end et par kast for at clrecke trim.

Da

vi kom

tilbage pa

c;rt..1-rirrgprlsl-{5g11

var del dukket m.lrqc ilr.re tltltagcre op.

Ole har r'.æret lundt ;,, ioLsktllige

f3j

stær'ner, og kendte clL.ifr)r'cl1 tlel af de ti1steder'ærende, s.r tlcr l.lci' udr-ckslet hil-

opiliskct n,i:..ticr- ila Tvlkiet, Finland e1lcr hr or t1e qorie iri>torier rru harde deres oprinciel:... Srcrrskernc dukkesener og

op forst p.r.rf:u..cn. \'i hilste på dem og
1'n tl.i.lr. r'i skr-r11e organisere os
på holclet.
cle

fik aftalt

Camping og forberedelser

Vi skulle campere i Otterlo, og ankom

Konkurrencen

dertil omkring frokost frcdag den 8. au-

Lørdas r.ror{t11 \'rrr \.i p;r fl1n'epladsen kl.

Ole Blonrseth (i blåt) flcj mecl St.rrJight

30t)(J

og Flsprri.r

ii\ ,i.:-r.-r i'tirr.en tloj Pike Giant

å\.

ro

07.00. Svenskerne havde et hangartelt
med som skulle sættes op, modeller skulle samles og grej slæbes fra bilerne op til

vores tilholdssted. Sidst men ikke

vi hvem der skal være
hjælpere og hvem der skal r'ære 1øbere i
de grupper hvor vi skal fl1ve.
mindst, aftalte

Kl. 08.30 var der briefing og konkurrencen begynder. Vi skal først flyve i fjerde
gruppe så vi havde tid til, at studere hr.or
termikken var at finde. For svenskerne
var det tredje gang de var her, og deres erfaringer sagde at, termikken var bag

startlinjen, over skoven. Det var guld
vaerd at have folk med der kender lokal-

området. De tre sr.enskere, Conny Ulr,estaf, Antero Hurtig og Magnus Hedlund
flyver først. Uheldigt for Conny så ødelaegger han sin A-model under første landing. Han pressede den simpelt for hårdt,
og den stallede. Den gik lodret ned og
l.:nuste næsen mod en asfalt rullebane.
Han fik selvfølgelig sine flywepoint men

ingen landingspoint.

:..::l:

:+:r+i1q*ta:+i.a:

Når vejret er til at alH ilyverffi
så lmdes der også samtidjgt. Da
dingen giver bonuspoint i forhold til
lan:
hvol
te i,pldlandin-

du sikkerpå at

\k;r-tci

1'1
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-5

/ 200S

Frekvens'kludder
jeg var hjælper for Ole da han skulle flyve. Med ca. 1 minut til start, tændte Ole
for sin sende4, og jeg gjorde klar til at sætte løbelinen i højstartskrogen. Ole så dog

pludselig meget forvirret ud. Han stod et
stykke væk, så jeg kunne ikke høre hvad
harr sagde, da han henvende sig til en official, der står tæt ved. Official og Ole begyndte at løbe ned mod konkurrencelederery men netop da blev der signaleret ti
sekunder til arbejdstidens begyndelse.
Ole stoppede og vendte om/ og jeg tog
løbelinerr af højstartskrogen og vinkede
afuærgende til vores io løbere. Det der
skete, var at Oles Multiplex 4000 sender
fortalte ham, at den kanal han var blevet
tildelt, var optaget. Det viste si& at en
englænder havde glemt at skifte kanal.
Det var et held at Ole har kanalcheck i sin

starter alle samtidigt. Løberne sendes af sted med

pilot eller hjælper Signalet skal
helst times så der er fuldt spænd på Jøbe)inen ne.tet signal fra enten

op når signalet for arbejdstidens begyndelse lyder

sendet og at han tændte senderen senere
end englænderen. Havde det været omvendt, eller havde Ole ikke haft kanalcheck, havde det helt sikkert kostet skader på begge modeller så snart de blev
sluppet løs i starten. Ole blev puttet ind i
r-æste gruppe og fik sinflyvnirrg, englænderen fik en reprimande og alle var glade
over at en potentiel farlig situation var
blevet afværget.

Anterg Magnus og jeg fikheldigvis vores
flyvninger overstået uden den store dramatik. Min første start var lidt for svag,
og jeg valgte ret hurtigt at starte om og fik
det bedste ud af den resterende tid.
En arbejdssejr

Vejret viste sig fra sin gode side. Vi havde
sol, let vind og lokal termik til op på da-

Lørdag aften var der arrangeret grillmad i festteltct på campingpladsen.
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gen. Hen på eftermiddagen tog vinden
dog til, og boblerne blæste hurtigt væk. Vi
skulle være dygtige for at flyve fuld tid.
Oles sidste flyvning blev hårdt arbejde.
De hårde drenge gik i medvind direkte
fra starterl fløj ca. 300 meter ind over skovery fandt termik derinde og fulgte boblerne længere bagud. Det var ikke noget
for Ole og mig. Ole lagde sig op under
forkanten af en mørk sky, fandt små zoner med løft som han kunne zig-zagge
sig frem og tilbage igennem. Nogen gange vandt han lidt højde, nogen gange tabte han lidt. Han fik en flyvetid på ca. ni
minutter og en hæderlig landing. Svenskerne roste ham meget, og han fortjente
det. Det var dygtigt fløjet.
Udsættelse

Der var præmier til alle deltagere. Denne kiks-ag
tige ting og et glas med Holland-Clides logo.
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Vi fløj de fire runder der var planlagt, og
dagen sluttede af med en debriefing.

Konkurrenceledelsen talte med flyvestationens metrolog som foltalte at et regnvejr skulle passere området fra tidligt
søndag morgen. Besluhringen blev at vi
først skal mødes på flyvepladsen kl. elleve søndag, og flyve så snart vejret tiilader
det.
Morgenvækning
Søndag vågnede jeg ved, at Ole spurgte
mig, hvor længe jeg egentlig kunne sove.
Det kunne jeg kun se som et hint om, at
det var tid at stå op. Fair nok, klokken var
Metrologen fik ikke ret i sin spådom
om regnvej4 så over morgenmaden sad

8.30.

vi og snakkede lidt om forkerte beslutninger. Men så, pludselig fik metrologen
let. Det begyndte at regne, men noget senere errd lovet. Vi indfandt os på pladsen
lidt i elleve hvor der blev briefet at vejret
ville være stabilt tørt ved tolvtiden. Det
kom også til at passe.
Sidste indledende runde

grund af forsinkelsen skulle vi kun flyve en indledende mnde den dag, og derefter skulle de tolv bedst placerede flyve
to runder fly off. Det blaeste en del merc,
jeg vil tro det 1å på otte - ni meter pr. sePå

kund. Ole var den første af os der fløj, og
han satter en tid på godt otte minutter og
en perfekt landing. Jeg har ikke gode erfaringer med at fly've termik i så stærk
blæst. Jeg valgte at lægge ca. 450 gram
ballast i min flyver så jeg havde tyngde
nok til at flyve mod vinden. Det viste sig
at være en god ide. Jeg fløj rundt foran os
selv og udnyttede de små områder hvor
synket var mindst. Da jeg var ved at være
kommet et stykke ned, gik jeg i medvind,
og flØj over til skoven bag os. Her fik jeg
så næsten tre minutter til at gå, med at flyve skrænt på den forreste del af skoven.
Jeg havde efterhånden fået brugt a1 min
højde

så

jeg fløj hjem og lavede en haeder-

lig landing.
Sejrsceremoni

Da ingen af os kom i fly off begyndte vi
og svenskerne straks at pakke sammen.
Fly off'en blev meget tæt blandt de tre
første. 0,81 point ud af 2.000 skiller førsteog andenpladsery og der var 4,3 point fra
anden- til tredjepladsen.

Der var præmier til alle i fly off'en og til
alle femten juniorer. Arrangørerne havde
som noget nyt valgt at kåre denbedste pilot i tre seniorklasse4 70+,60+ og 50+. De
fik hver en af de flotte glasplatter og en
sponsorpræmie.

Nkrdel

1'1

yvcnyt 5/2008

De har.de også valgt at præmiere en pilot som de
sr-ntes havde været meget præcis i sin udelancling. En ho11ænder havde vovet sig så langt væk
at han måtte lande på parkeringspladsen 300 rneter ira hvor han stod. På parkeringspladsen stod

lykkedes den uheldige pilot at ramme sin egen. Det udløste en præmie i
form af en Easyglide4 for som speakeren sagde:
"Der er rnotor på, så du har bedre chance for at
komme hjem, og skulle det alligevel fejle, så laver
den ikke så store skader"
cler ca. 150 bileq, og det

Hjemturen

Efter sejrsceremonien tog

vi

afsked med svenskeme og vendte hjemad. Der var masser at tale

FAKTABOKS:
F3J er en

termik varighedskonkur-

rence med løbestart. Opgaven er at

starte, opnå længst mulig flyvetid,
samt lave en præcisionslanding in-

den for arbejdstiden på 600 sekunder. Flyvetiden starter fra det øje-

blik flyet slipper højstartskrogen,
og stopper i det øjeblik flyet rører
jorderr. Landingen giver bonus-

6n meter af sit landingsmærke får

man 100 bonussekunder. Der traek-

kes fem bonussekunder fra for
hver meter man lander længere
væk, og lander man mere end femten meter fra mærket får man ingen

bonussekunder. Man får heller ingen bonussekunder hvis man lander efter udløbet af arbejdstidery
eller mere end 75 meter fra landingsmærket.

sekunder. Lander man

inden for

om på vejery indtryk, nye erfaringer og ikke
mindst det samarbejde vi havde med svensker-

i at få et samarbejde med os danskere, da det også kniber
for dem at få piloter nok til at stille hold, til
ne. Svenskerne var interesserede

intemationale konkurrencer. k]. 01.00
mandag morgen ankorn vi til Brande,
hvorfra Ole stadig havde 200 km. hjem
til Hjørring.
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Resultater:

H
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Alle resultater er at finde på wwwhollandglide.nl
Fly off:

Pos StNr

1
2
3

Full_name
Kolb; Philip
Hinsch; Karl
Grini; Jo

55
56
106

Country TotalScore Summary
CER
1999,69758 R1:1000.00112:999.70
GER
1998,88799 R1:998.89 R2:1000.00
NO
1994,55337 R1:998.89 R2:995.67

Efter indledende runder:

Pos StNr Full name

rtl

Reinecke;

2
3
4
5
6
7
8
9
i0
("+
63

TotalScore

Manuel 4998,9977

Summary
R1:1000.00 M:999.57 R3:1000.00 R4:999.42 R5:1000.00

55 Kolb; Philip
4997,54977 R1.:999.71 R2:1000.00 R3:998.99 R4:1000.00 R5:998.84
106 Grini; fo
4994,66985 R1 :998. 13 R2:1000.00 R3:999.14 R4:1000.00 Il5:997.41
136 Duchan; Jiri
4993,81357 R1 :998.99 Il2997.56 R3:1000.00 R4:1000.00 R5:997.26
29 Hermes;Markus 4993,23443 R1:999.14F9994.67R3:1000.00R4:1000.00R5:999.42
716 Schmidkunz; Michael4990,92528 R1:1000.00 R2:1000.00 R3:993.66 R4:998.99 R5:998.27
134 Perkovic; Stanislav 4989,32215 R1:991.48 R2:1000.00 R3:1000.00 R4:997.84R5:1000.00
132 Sterba; Vitezslav 4985,43829 R7:992.64M:998.7013:997.72R4:999.74 R5:997.83
56 Hinsch; Karl
4982,55257 R1 :1000.00 IQ:997 .98 R3:997 .27 R4:998.12 R5:989. 18
53 Lammlein; Stephan 4977,01\59 R1:997.83R2998.99R3:997.84R4:995.81 R5:986.54
l3l Blomseth; OIe
4079,96983 R1:981.15M:643.81 R3:651.11 R4:894.58R5:849.32
729 Petersen; Regnar 3976,52876 R7:653.74 R2:983.18 R3:955.47 R4:524.27 R5:859.87

E:iii::rk

L'rt

itntiorarr Manuel Reinicke kun har smidt 1,01 point ud af 5.000 aæk.

Juniorer:
Pos
1

2
J

\ Irfiel

1'1

StNr Full-name
Country TotalScorelndividual rounds
11 Reinecke; Manuel GER
4998,9911 R1:1000.00 R2:999.57 R3:1000.00 R4:999.42 R5:1000.00
30 Hermes; Thomas GER
4967,87504 R7:992.09IQ:991.2I R3:998.70 R4:995.10 R599077
726 \\'elz; Michael GER
4963,67787 R1:990.15 M992.37 R3:989.50 R4:992.52R5:999.I3

1,Yg11),'t
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En paralleltang
Som lærling fik jeg en paralleltang der
skulle smides ud. Hvorfor den blev kassei
I

ret ved jeg ikke, for den fungerede absolut

t,

perfekt. Det er en paralleltang der har en
bidekæbe på oversiden og det er ret praktisk.

Det fantastiske ved en paralleltang

er
dens holdekraft. Paralleltænger adskiller
sig fra andre tænger ved at dens kæber altid er parallelle, uanset om tangens kæber
er lukkede eller åbne. Det betyder at du

Den anden egenskab ved en paralleltang

kan holde fast om ting der ellers ville
smutte ud af en almindelig fladtangs

hængslets opbygning være flere 1ed som
samlet set vil reducere kæbernes be-

kæber når du klemmer tiI. Den kraft som
klemmes med er til stede over hele
kæbens længde, fra spids til bund. Til for-

vægelsesafstand, men
med.

tet Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) og F6-

skel for en almindelig tang der klemmer
svagere og svagere des længere du sætter
emnet ud mod tippen, så er kraften ens
hele vejen ud.

Netop den store holdekraft er det jeg er
glad for'. Når jeg skal skærer gevind i

ddration Aeronauiique lntemationale (FAI).

som jeg er megetbegejstret for er dens

ud-

veksling. Som det også kan ses på hæk-

,@

og grensakse til havebrug kan der i

til

gengæld for-

doble den kraft som kæberne presser

skubtrækstænger

til mine helikoptere,

bruger jeg min paralleltang til at holde
stangen i tangen med den ene hånd og
drejel gevindbakken med den anden. På
den måde behøver jeg ikke spænde stangen op i en skruestik og det hele går lidt
hurtigere.
Jeg bruger gerne paralleltangen til opgaver hvor jeg skal have presset noget sammen med stor kraft eller skal have deformeret en rølende eller måske have knust
noget.

Der findes typisk flere forskellige udformnirrger af kæbeme. Nogle har en
rifling som gør dem gode til

at holde em-

net fast, men efterlader sig rillede spor.
Du kan også finde paralleltænger uden
riflinger og de bruges geme af grrid-sølr'
og smykke folk, som ikke ønsker et riflet
aftryk i deres fine smykker. Er det meget
sårbare ting der skal holdes om findes de
også med plastickæber.

Hvis min tang bliver væk eller jeg kommer til at beskadige den en dag, så er jeg
meget hurtigt på jagt efter en ny, for jeg
kan dårligt undvære den i mit hobbyrum.
Tioels Lund
Greve RC-Center

2B

Prisen pii en paralleltang svinger meget, men clu
karr firrdc dcrn fr.r c.r. 1 t'0,- kr. og op. l lcr.

æeqs#
\s>>/
Linestyrings-Unionen (CL-Unionen) er den
danske lmdsorgmisation for modelfl p'ning
med lines{rede modelflt'. Unionen er tilslut-

Årskontingentet for år

2008

:

k u/\1F\: 3tIl,- kr.
Junior (ma 17år) m/\{F\: 275,- kr. u/MFN:
Senior

m/MFN:

500,-

125- kr. Medlemkab

km

opnås ved henven-

delæ til foreningere kas-rer. eller ved ind-

neldelæ i en af de klubter. der er tilsluttet
unionen.
Unionens web-adresse: rrrsr.modelfly'r,ning.dk

SE\DT TIL
Unionsformand: Ole Bjerager,
Hollænderdvbet 1, 3.tr; 2300 København
Tlf: 3257 4001 mail: bjerager@get2net.dk
POST BEDES

$

Kasserec

Ulla Bødker Hune, Stillingvej 220, 8471
Sabro, Tlf: 86 94 92 39,
mail: u11a@ modelflyvning.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Ruben Sonne / Modelflyvenyt, Falkevej
25, 7400 Herning, Tlf:97214"106
mail: rubentq modelfl yvning.dk
Henning Forbech (web-master)
Btilowsgade 36 1. 8000 Århus C, Tlf: 8612
6236 mail: henning@modelflyvning.dk

Anders Kudsk, Vigerslev A116 60, 3. th,
2500 Valby, Tlf: 4019 8851, mail:
kudsk@pingvinen.dk
Regeludvalg: jesper Buth Rasmussen,
Almavej & 9280 Storvorde, Tlf. 98 31 91 98
buth@model{lyvning.dk
Unionens gironummer: 5 20 87 69
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Jan Jakobscn, n.redlem i Østjl'dsk R/C
\4odelflf i'cklr-rb., har ge''e'r sidstc

Dor

ter bygget sig cn flot Flxtra 300 fra Corr-rpo-

r,;crct

,site-ARF på 2,12 ltleter i sp;endevi

rnåske skcr hcr sidst pti sommcrcn.

'i'-

d clc.

Han har valgt at udstvre den med

c.r' nctop blcvct faerdig, rnen da Jan
stadig cl rclativ nv så har den endnr-r ikkc

i

(Foto taget af Allan I3incft'bal1e)

luften. Han regner med, at det

en

Stonlodelgodkendelscn skullc v;elc lige

D;\50-nrotor og MT\4/-r-rdstødnir.rg santt

til at korr-rme igennern. Nlodellerr endte i

IJiTcc-sclr.oer.

ør'rigt på

t3,-1

kg fuldt tanket.

PS.

Rcd.rktør'en 91ædel sig ti1 en iille berethvoldan det så gik med f'lyvetr-r-

lllf

t"
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"Profler ikulfbu tilforstærkning afztinge og
krop, understel i kulfiber, rorhorn og motorspønt i GFK, rortræk af keolar tråd samt diaerse

-

fttings".

Når man hører denne sæbring kan man

hurtigt komme til at tænke på en kunst-

flyver i størrelsen

-

2000mm, men
nej. Der er tale om en helt ny generation
af

1800

3Dlkunstflyvere fra RC-Factory.

Min (efterhånden) brugte, hætte og slidte
Super Zoom trængte til en afløser. Jeg

byggevejledningen på El-flys hjemmeside. For mit vedkommende tog det omde

kring 5-6 timer at få alt til at spille og konstruktionen 100% færdig, men det vil sikkert kunne gøres på den halve tid afen erfaren bygger. Jeg havde lidt problemer
med hjulaksleme som jeg mener, var alt
for bløde og de knækkede hurtigt. jeg beklagede min nød til ]an og to dage senere
havde jeg aksler nok til at frådse med
dem. Og så gik den vilde bygning videre.
TIP I:

havde ingen planer om at købe en ny Super Zoom, da jeg var træt af den centermonterede krængerorsservo, som ikke
kunne klare mosten til ekstrem 3D, de
bIøde alurør som gik igennem vingeme

Køb en pose 2mm aksler fra starten dem
der følger med er bløde og vil, efter min

og kroppen som nemt kunne bukkes i
luften og det flappende højderor som

Hjulkåbeme er kun til golfbaner. Det tager lidt tid at få dem sat på og passe hjulet ind i kåben, men godt ser det jo ud.

stort set ikke havde nogen form for magt.
Nej det sku-lle være en andery en hvor alle disse ting var rettet. Jeg tog derfor kontakt til Jan og Wenche fra el-fly for at høre
hvad han havde på programmet som
passede til mit setup med en PIS 900 Q 3D

overbevisning, knække enten når du
spænder eller i en landing.

Mindre godt fungerer det på en langhåret
og fugtig bane. Man kan lige så godt lade
være med at sætte dem på hvis man ikke
har en professionel "green-keeper" på sin
Iokale plads.

og 2s 2000mah. Det setup var ok på Super

Zoomen, men skreg ikke af power. Jan
svarede hurtigt at jeg skulle købe enten
"Blast 3D" eller "Flash" fra RC-factory.
Valget faldt på Flash'en pga. den lidt federe bemaling og det mere kunstflyveragtige præg den havde over sig. Og efter

en reklamevideo fra RC-Factory hvor
Zak West tæsker en Flash rundt var jeg
helt solgt.
Samling af modellen:

Flashen samles næsten som et 3D puslespil og en logisk, næsten legoagtig samle-

vejledning er med. Hvis man geme vil
have uddybende beskrivelser og en forklaring af billedeme skal man downloa-
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Understellet er af kulfiber - altså meget
fleksibelt og super hårdt. Det var en af de
stærke fortalere for at jeg ikke ville have
en super zoom igen. Understellet på zoomen er meget tlmdt og spinkelt og mit
røgaf første Cargjegflq. Understellet på
min Flash har taget imod ALI hvad jeg
har kunnet smide efter det - uden at beklage sig! De eneste landinger jeg foretager mig er harrierlandinger. Vores plads
har 2-3 cm. højt græs for tiden og det egner de små hjul sig bare ikke til, men det
er intet problem at få den til at stå stille i
luften og så lande den, og man skal endda ikke tænke over hvor hårdt man sætter den - understellet holder bare!

TIP 2:

Det kan være svært at tegne på kulfiber,
det er nemmere at klistre malertape på,
lave afmærkninger på det og så borde
hulleme med malertapen på.
Den største feature er nokkulfiberlisteme
som afstiver kroppen, vingeme og højderoret. På den ene led er de fleksible, på

den anden kan man ikke bukke dem
uden ai bruge værktøj. Listeme giver en
meget stiv model, som ikke pludselig
bukker i luften eller flywer skævt fordi
man lige har lavet højkantsflyvning. Listeme går ikke helt ud i vingen, så der er
plads til at falde ned uden at rive listeme

ud af vingeme.
Slup ser man stort set heller ikke i flashen
på grund af pull pull rorene, desværre er
det svært at få til at være stramt og man
skal sætte sig ned en aften og så bruge
den tid det tager at få nogle stramme sno-

TIP 3:

Det er svært først at fæsh:re snorene i servoen og til sidst i rorhomet, da man på
den måde skal stramme med en knude.
Tug og bind knuden først og sørg for at
det sidder fast og derefter gør den fast
ved servoen, på den måde kan man hive
ud i snoren mens man stranuner en møtrik i stedet for at skulle sørge for at holde
snoren slTarn mens man binder en knude.
Flyvning af Modellen:

Start setup:

Motor:
Batterier:
Regulator:
Servoer:
Modtager:
Propel:

PJS 900 Q 3D
Kokam 2s 2000mah

TMM25
H955 på alle ror
SpektrumAR6l00
APC Slowfly 10x3,8

Modelflyvenyt 5,/2008

Det er mit start setup. Det er super fint ti1
at hvggeflrn'e og kunstflyvning. 3D er
der også masser af power til, men ikke

at man ikke skal vente på at modellen
kommer op i højde med AXI'en og 3s

Minusser

Plusser

som man i en større grad skal med PJS'en

Hjulkåber

r anviltigt meget. HS-55'erne er for små
til krængerorene og de kæmper virkelig
for at komme længere ud end 30 graders
r.inkler. Efter en hurtig snak med Jan blev
vi enige om et ideelt setup som ser sådan

og 2s. Der kommer mere dybde i ens

Understel
High alfa manøvrer
Alle slags spin
Fremtoning

Hjulaksler

Udseende

ud:
ldeelt setup:
Motor:
Batterier

AXr2277 116

Kokam 3s 1500mah
(den røde 45a)

TMM25

Regulator

HS-55 på højde- og haleror
HS-65 på krængeror

Servoer:

Modtager:
Propei:

SpektrumAR6100
APC Slowfly 10x3,8

De nye servoer gav en hel anden krængerorsmagt og nu kunne den lave vanvittig

hurtige ruI, blendel rolling circle og rolling harrier. Der hvor man mærker det
mest er i hover og high alfamanøvrer
hvor der næsten ikke er noget vind på rorene, der er HS-65'erne virkelig en fordel!
Da jeg havde sat servoeme i opdagede
jeg at der var så meget riv i dem at skummet rl-rndt om dem sig gav når de blev
brugt. Det klarede jeg ved at lægge 2mm
krydsfindr ind under fastskruningsplademe på servoery lime det med cyano og
så skrue servoen fast i krydsfin6ren.
havde et liI1e uheld med en af listerne
i vingen. Efter et lodret dyk besluttede jeg

Jeg

mig for at lave en parachute (lodrct væg)
pludselig sagde det *KNÆK* og den ene
vinge var pludselig helt slap og bukkede
i luften. Jeg landede den og kunne konstatere at den ene kulfiberliste var pulveriseret fuldstændig af de mange kræfter
der er i en parachute. Jeg klattede en smule epoxy på og var flyvende 2 timer efter.
Jeg tror fejlen va1, at jeg havde brugt et
sløvt knivblad til at skære i skummet så
nogle steder var det fnuldret. Derved
kom listen ikke til at have støttet af skum
hele vejen over vingen og det har muligvis betydet at den knækkede.

flyv-

ning og denbliver faktiskmere spændende og varieret af den grund. En ting jeg
undrede mig over var at min flyr,etid ikke faldt, den steg faktisk det kunne jeg ikke forstå. Så jeg henvendte mig hos en af
vores el-guruer som fortalte mig at når
man fl1'ver mndt med en model med en
mindre har man seivfølgelig tendens til at
flyve med mere gat end med en større
motor. Den faktor der så spiller ind er at
på de sidste 20/a af gasspektret mod fuld
gas, tredobles strømforbruget. Så det kan
ikke altid betale sig at vælge 2s frem for 3s
hvis man vil flyve lang tid. Den ekstra
motorkraft er en kæmpe fordel i hover
fordi man har kontant gasrespons og motoren skal ikke først i omdrejninger før
den trækket, det kommer med det samme. En rar ting på AXI'en var også den effektive motorbremse, i lodrette dyk havde min PJS svært ved ikke at dreje rundt
og det bremsede modellery det problem
har jeg ikke med AXI'en.
Konklusion:

Bygningen går så iet som en leg, kan man
bygge lego kan man også bygge Flash.
Flyvningen er så overbevisende og rammer godt ind i både 3D og kunstflyvning.
Den fly.ver meget lige og med stærke servoer og stramme pull-pullkabler er roerne meget markante og det føles præcist
inde om midten. Lande og lette er svært
på grund af de små hjul, så det kan stort
set kun lade sig gøre på golfbaneq, dog er
det intet problem da man kan harrier-lan-

Stivhed

High al{a højkants
flyvning

Ror

3D/kunst mix
Power
Gasrespons

Vrndfølsomhed
Hover

Her er AXI'en monteret og jorden er kommet nærmere, det ekstra træk der er i AXI'en gør at man

tør gå lidt tættere på jorden. Foto Susanne Falkenberg.

de den. Hjulkåberne er også kun til
golfbaner. High alfa højkants flyvning er
det eneste flyvermæssige minus. Den vil
meget geme vaek fra understellet og har
det med at tippe til sideme når den kommer op med næsen. Man skal hold tungen lige i munden hvis det skal være på
en snor som alle de andre manøvre. Hvis
man er træt af sin slaskede, slørede og

High alfa rygflyvning uden det mindste vingedingleri, den skal næsten ikke styres rundt når
man flyvcr harrier. Foto Susanne Falkenberg.

sløve super zoom, skal man seriøst overveje en af de nye EPP fly. Rent metaforisk

er det som at få en spand koldt vand i ansigtet og man opdager hvor godt sådan

TIP 4:

Brug et skarpt knivblad

til at skære i

en skum-dims flyver!

skummet, ellers fnuldrer det.

Hvis du ligesom redaktøren ikke lige
kan se en harrierlanding for dig, så laes
PS:

Den rwe motor gav et bedre træk og den
ændrede faktisk min flyvning fra at være
meget harriers og hele tiden lave manør,rer til at være mere varieret fra store

loop ti1 spin og lodrette dyk. Det skyldes

\'loclel
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om den på side 21!
Sådan endte første

flyvning på grund

af en lang-

håret bane og nogle knap så godmodige hjulkåber. Foto: Henrik Falkenberg
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Ilaven over spiseborrlci

Fra en Falcon 56

til en 45% Raven!

Af Henrik Damgaard Abrahamsen

Min far begyndte med modelflyvning da
jeg kom til verden i 1973 . . .
Den gang varARF-modeller ikke specielt

fruflyvningen pga. af nogle svage rvire i
'',ingerne, og næsten et års byggearbejde
blev kvast på få sekunder.

måske min egen sØn en dag kan få g1æde
af den.

udbredt, og det meste af vinteren blev til-

Men etier at min far havde sundet sig lidt
blev den bygget op igen, og den har så efterhånden aftjent sin værnepligt ved di-

Som 12 årig tog jeg både A- og Stormodelcertifikat og efterhånden blev rolleme
at jeg var pilot og min far hyggede sig
som mekaniker når vi var retndt til stær-

bragt

i

hobbyrummet hvor der blev

skåret, slebef limet og beklædt med Japanpapir.
Min far blev dybt fascineret af denne fantastiske hobby og blev 6n af pionererne
inden for jumboflyvning, altså modelfly
mellem 7 og20 kg. (Som senere blev sat

verse træf og stævner

mndt omkring i he-

le landet gennem år.ene.

Den lever i bedste velgående og hænger i
mit soveværelse hvor jeg fryder mig over.
den hver dag.

lir'. Dog I periodel atbrudt af andre inter-

Da jeg var omkring seks år stod jeg med

esser som pige4 knallerter; svæveflyvning, rnusik og karrieler ... Men model-

op til25 kg).

I 1981 byggede min far en.XSkala Tiger
Moth fra Tony Clark på 16 kg, 2,80 m i
spændvidde, og med en 50 ccm motor.

Det var en stor moppedreng dengang,
men den havarerede desværre ved jom-
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den første fjernstyring

i hånden og fløj

rned min fars aflagte Falcon 56, det var en

højvinget begynderflyver som var 6n af
de førstc fly han byggede.
Den eksisterer skam også stadigvæk, og

Modelflyvnirrgerr bler. en stor del af mit

flyvningens udfordringer bliver aldrig
kedelige og mange forskellige fly har
været igennern hobbyrummet i årenes
Løb...

I ioilci i'l1'vcr"ri,i

.:
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Hvis man vi1 se meget store modelfly, må

rnan

til udlandet, der er ikke det

store

marked i Danmark. Så i 2005 var jeg så en
tur i Tyskland og se 3W Supershow
3W konstruerer store modelfly og motore4 og afholder 6n gang årligt et show i
særklasse.

Nogle af veldens dygtigste piloter er inviteret og grejet de kaster rundt med på
hirnlen er noget af det ypperste man kan
forstille sig. Der er fly som vejer over 50
kg og de fleste af modellerne er over tre
meter i spændvidde. Med motorel mellem 100 og 400 ccm. 3W havde selvfølgelig en fin stand med deres produkter og
jeg benyttede lejligheden til og investere i
en 3W boxermotor på 157 ccm.
Den var umiddelbart tiltænkt et projekt
jeg allerede var i gang med, men jeg kom
så til at iale med en tysker ved navn Oluf
Weidner. En flink "engelsktalende" $r
som konstmerer store composit-kunstfly.
Han viste mig nogle af de ting han havde
lavet og det var bare super overbevisende arbejde. Der var ikke den store betænkningstid. Da jeg kom hjem, før der
røg en ordre af sted. feg bestilte en 46%,
Ravery hvori min nyindkøbte motor passede fint, den kunne til og med holdes lige under de 25 kg. Heller ikke heit uvæ-

sentligt havde jeg på d6t tidspunkt en

WV kassevogn hvor den lige nøjagtig
kunne stå.

Ravcn

jeg sad og regnede på hvad jeg ellers
igennem tiden har gjort af "små" indkøb,
blev jeg lidt overrasket ... så de blev
skåret væk og alle midler gik til dette projekt. Og det har været hver en krone
vaerd. Den er super fed at flyve med, den

er meget godmodig og på mange områ-

der nemmere at håndterer i luften end
mindre 3D-modeller. feg flyver kun med
den til opvisninger og stævner da det er
lidt omstændeligt at have den med. Den
har nu ca. 25 flyvninger bag sig, den har
givet mange gode oplevelser og det er
helt sikkert ikke den sidste i den klasse
jeg får med oggwe
God vind til a1le jer demde ...
Vi ses til diverse træf!
Henrik Damgaard Abrahamsen

feg lejede et 50 kvm værksted sammen
med min far, hvor det var meningen at vi
sammen skulle bygge på det hidtil største
projekt i vores modelfl yvekarrierer.
Skæbnen ville så desværre at min far blev
meget syg og døde kort efter. Men projektet forsatte i min fars ånd, og motivationen for at få den færdig var meget stor. Så
ca. fire måneder efter stod den færdig,
malet og klar til den første tur.
Jeg har sidenhen givet afkald på mit
værksted, men har så til gengæld gjort
Ravnen til en del af min stue. (Møbleme
er indkøbt så de passer i farverne til flyveren.) Lidt nørdet måske! ... Men når jeg
nu havde rnuligheden er det fedt og kigge på den hver dag ...
Jeg bliver tit spurgt om hvad den har kostet, og svaret er mellem 50 - 60 tusinde.
Det er selvfølgelig mange penge, men da

\lodcl
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Raven staferinger

billedcrne på de næste sider fra Greve RC
Centers fødselsdag i september, hvor Henrik lavede flere opvisninger med den store model.
Se også

Rød maling

n*r

Y
{

Raven i bilen
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GREYE RC-CET{TER'FYLDTE

gAR

og fejrede det i slutningen af august
med masser af opvisning med både
på søen, biler på banen, fly i luften
og sågar en flywende faldskærm!

Helt sædr.anligvis vår vejret superflot og besøgstallet over al forventningDen "gamle" formand, Lars Kildholt,
speakede undervejs i luftshorvet og

piloterne gjorde superflot reklame for
model fl yr e:porten med iitrponerende opvisninger.
Foto; Jens Nielsen, Troels Lund
og Marianne Pedersen

Nbdclflyvenyi -5l2008
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DAGBOG

Tekst og foto:
Henrik Sommer

fra dansk deltagelse i Yerdensmesterskaberne i Skalaflyvning

Skalafl yvningen på konkurrenceniveau

er

blevet genoplivet i Danmark i de seneste
år. Toppunktet inden for enhver sports-

gren må være verdensmesterskabet. I år

deltog der for første gang i mange år danske

piloter i et samlet hold til VM i F4C,

der er den tekniske betegnelse for de regler for skalaflyvning, der er godkendt på
verdensniveau.

I alt 7 darrskere satte i juli måned i år sig i
bilerne og kørte sydpå til Polen for at vise
de danske farver blandt verdens toppiloter inden for skalaflyvning. Holdet be-

stod af de tre piloteri der

i

de

seneste

nurnre af Modelflyvenyt er blevet præsenteret for læselne; Bjarne Pedersen,

Flemming Jensen og Poul Mtinsberg.
Henrik Sommer var holdleder og som
hjælpele deltog Mads Sommeq, Bjørn
Bayel og Ane Jensen. Ingen havde tidli-

i verdensmesterskaberne, så der var nogle sommerfugle i maverne
gere erfaringer fra at deltage

TORSDAG

Rtgu''g fraDanmark

og efter ca. 1100 krn kørsel ankom vi til
flyvepladsen Kryszyn uden fol Wloclar,vek, der er en mindre by ca. 150 km nordøst for Warszawa. Her fik vi den første erfarirg; hold dig til de allerstørste 'u'eje i
Polen. Resten er i en elendig forfahring, så
bilen hopper op og ned, hvilket jo ikke er
godt for en detaljeret skalamodel. Et
knækket sigtekorn var heldigvis den er-reste skade. Vi camperede på flyvepladsen,
hvor et privat vagtværn holdt øje med os
og.modellerne. Aftensmad Pizza fra by-

Ani
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Max Merckenschl.tger med sin
Stinson A 1 kinotor. Tre stk.
OS91 firtaktere.

FREDAG btev brugt tit ktargøring
af modelleme og orienteringsmøde for
holdledere samt lodtrækning om startrækkefølge: Poul, Bjame og Flemming. Vi

var forudseende og havde taget en mountainbike med, da flyvefeltet lå i en afstand fra hovedområdet, men få minutters kørsel resulterede i et ekspioderet cykeldæk. I byen kunne vi kun få en slange,
så dækket må polakkerne nok hjælpe os
næste dag. Aftensnrad: Grillpø1ser.

LØRDAG

rrt".. modellerne

srøj-

målt og der blev gennemført frekvenskor-rtrol samtidig rned officiel trærrirrg.
Holdet ønskede ikke at tlæne, men pludselig fik vi at vide, at støjmaling og frekr.enskontrol foregik på modelflr'r'efeltet
ca. 1 km fra hangareme, så i stor hast matte vi køres ud til måling. Sidst pa eftermiddagen var der åbningsceremoni med
taler og flyveopvisning. Holdets flotte rode jakker tiltrækker opmærksomhed,
men temperafuren er over. 25 grade4 så r.i
sveder til ære for Danmark.
Vi søger igen forgæves efter et cykeldæk.
Arrangørerne lover at hjæIpe mandag.
Menu: Grillpølser.

SØNDAG

er det Flemmings tLrr
til den statiske bedømmelse og den første
flyvning. Motoren er lidt svær at få i gang
og den knappe tid løber hurtigt. I et forsøg på hurtigt at komme i luften i en vind,
der hele tiden ændrer retning, kører han
et hjul af i starten og modellen stopper.
Efter første flyverunde er det alene Bjarne, som har poir-rt. Stemningen er lidt
trykket om aftenery rnen en god rødvilr
på campingpladsen - til grillpølseme hjælper på det hele.
Om aftenen leverer arrangørerne glædestrålende en cykelslange; så nu har vi da
to slange4, men stadig ikke noget dæk.
I løbet af dagcn ser vi flot flywning af Max
Merckenschlager fra Tyskland og den regerende verdensmester Andreas Luthi
fra Schweiz, der begge ender i toppen i

Poul og Flemming på transportvognerr

til flyvefcl-

tet.

Bjarne klargør sin Typhoon til flyvnirrg.

denne flyverunde

TIRSDAG
daek, så de

nu

viser vi arrangøreme er
forstå4, hvad vi ønsker.

Dækket afleveres overraskende efter to
timer og bliver hurtigt sat på rykIen. To
minuttel senere sidder der et stort søm i
dækket og vi erkende4, at vi er forfulgt af
uheld. lvlen her kommer den ekstra slantil nytte og nu begynder det igen af rul-

ge

starter konkurrencen

med statisk bedømmeise for Poul og Bjar-

nes vedkommende. Resultatet ser ikke
opmuntrende ud, da dokumentationen,
som dommerne bruger som grundlag for

den statiske bedømmelse af modellens
lighed med det rigtige fly, ikke i deres
I

MANDAG

øjne er godt nok. Endnu en erfaring
ger med os hjem.

vi ta-

Pouls første flyvning varer ikke mange
sekunderi da flyet går på næsen efter 10
meters kørsel. Det viser sig senere, at

hans mekaniske bremser har blokeret
hjulene, og det fikses hurtigt. Bjarnes
første flyvning går godt. Han viser god
flyvning, og opnår gode flyvepoint-bedre errd svenskerne, så humøret stiger
igen.

le fol holdet. Alle flyver 2. flyvning og får
point i hus. Bjarne scorer lidt færre point
end i første flyvning, men Poul og Flemming er nu på pointtavlen. Alle håber nu
på en god 3. flyvning. Vejret har indtil nu
været godt med en svag vind.
M er på flyvefeltet hele dagen og ser
næsten alle flyvningerne. Igen viser Max
Merckenschlager og Andreas Luthi imponerende flot flyvning.
Der har indtil nu ikke været havarier
blandt deltagerne, kun en enkelt udelanding uder-r skader. Sidst på dagen kommer de statiske point, hvilket er skuffende læsning. Vi har ikke fået ret mange point. Der må gøres noget, så aftensmaden
består af bøffer på grill med kartofler. Det
kulinariske niveau stiger.

Flemming gør sin Nieuport

17

klar hjulpet af poul

Bjarne og Henrik sammen med skalallyvningens
Grand Old Man; Pete McDermott fra England med
sin imponerende detaljerede DH 9.
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ONSDAG
til grillpølsenre.

viddc g.rr i jorr'len nted r.t Lrrae, hr ilket
nok var en pilott'ejl. Dei r'.tr den eneste
skade under hele stærare! hvilket viser.

TORSDAG

modellerne.

fol danskerne,

er ciel irrgen t1r'rr.ring

sa om aitenen er

vi tilbage

den rneget høje tekeriske standar.d på alle

er dagen for.den sid-

ste flyvelr,n-rde, der startes i ornvendt
rækkefølge af stillingen, så danskerne
skal desr'ærre starte som uogle af de

Vi er på flyvefeltet hele dagen for at se
rrasser af god flyvning, så arftensmaden
blev igen pizza.

første. Alle får en god flyvning uden tekniske problerneq, så alle har nu to gældende flyvninger.

moni med indmarch og lnasser af taler

Det kulinariske niveau topper rned gri11e-

dc hakkebøffer med ristede kartoffelskiver med en god rødvin.

FREDAG

skal den øverste tr.edjedel i F4C flyve. Der er cn meget tæt kor.rkurrencc mellenr Luthi og Merckenschlage4, der cnder r.ncd at Luthi vinder.med få
points folskel.
Sideløbende med verdensmesterskaber11e er der en åben konkurrence for: stormodeller; der har sidste flyvning denne
dag. En stor Tempest på 2t/z m. i spænd-

LØRDAG

.,o. cler afslutningscere-

samt en officiel middag om aftenen. Hermed val VM 2008 i F4C slut.
Vi nrå erkende, at man (hellel ikke) i skalaflyvning bare kommer ind fra højre fløj
og erobrer det hele. Erfaring vcd deltagel-

se i konkur:rencen og evaluering

piloterne. \-i fik rrg:.r sci ri-r.-:uqe iloi:a ;lrrdellel og snakket med mange prlottr, de I
altid var lede til at fortælle or.n deres r.r.rodel og hvorledes, de har lai,et detaljer.
I holdkonkr,rrrencen blev vi nummer li
ud af 16 deltagende lande, men nogle lande stillede ikke med de krævede tre piloter. M slog clog Spanien i lige konkurrence, l.rvilket skabte stor tilfredshed blandt
danskerne, da Spanien jo er Danmarks
onde ånd i fodbold. Det er de ikke inden
for skalamodelflyvning!
Næste år er der Er-rropamesterskaber i
skalaflyvning i Nolge, så vi opfordrel til
at tage det med i planerne for næste års
sommerfelie.

er

grundlaget fol at blive bedre. M kan godt
va:re med i flyvuingen, men dokumentationen skal forbedres. Vi tog dcrfor r.eso-

Iut fat på nogle af toppiloterne og fik
overraskende nok lov til at studere dcres
clokurner-rtation. Selv orn det er håld konkurrerrcc, er del stor hj:clpsornhed blandt
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blev det igen sidste lørdag

i august,

Avionic Cup.

Brande og Vejle Modelflyveklubber dukkede op til briefingen klokken godt 10:00,
så der var lagt op til kamp om pokalen fra

Da vi vandt cuppen sidste å4, så var det os
i Østjydsk R/C Mfk., som dette år fik for-

begyndelsen af.
De vaL fem piloter på hvert hold. Og vi
var syv på hjemmebane.

Så

hvor der som vanligt skulle afholdes

r-røjelsen af at

afholde Cup'en.

De Øst-lMidt-jyske klubber var alle indbudt til der.rne dag, hvor vejret viste sig
fra sin gode side! Sol, 23 grader; næsten
ingen skyer og kun svag skiftende vind.

Vandrepokalen var pudset og gavekortene fra Avionic var modtaget og klar til uddeling blandt de bedste klubber og piloter.

"Det er standard ud af kassen!"

Modellerne blev pakket ud og allerede
her blev vi rystede. Leif Poulsen fra Vejle
havde sin såkaldte "standard" Limbo
Dancer rned. Dog var der tapet en "pind"
på hver vinge, så spændvidden var blevet forøget med ca. 60 crn i alt, så nu var
den samlede spændvidde oppe på 192

cml Leif påstod, at det var standard ud af
byggekassen, selvom andre mente, at det

var snyd. Det ville give ham en fordel i
styropor-race, men en bagdel i limboflyvningen. Hvis han fløj med samme
model (og vinge-konfig.) hele konkurrencen igennem, så fik han lov at r'ære med.
Det viste sig da også at gå som spået - gode point i styropor-racet, men 0 point i limbo. Så kan han lære det!
Første disciplin var mærkelanding, hvor
der var optegnet en skvdeskive på banen.
Her får man så point efteq, hvor tæt man

kommer på midten. Det lykkedes langt
de fleste at få point i denne rrrnde.

Deltagcrc og hjælpere. Bagerst fra venstre er det: Ole, Hemring, Jens, Per; Sven Erik, Jesper, Ejvin, Niels, Lasse, Iljame, \lichael, Chris og Allan
Forrest på hug: Louis, Leif, Kim, Jan, Michael og Lars
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Kim Bendtsen fra Østjydsk på r,ej igerrnem limbo-porten. (Foto: Allan tsindeballe)

Anden disciplin var styropor-race, hvor
der opstilles 5 flamingopinde på række

behold. Her var det noget sværere at få
point. Mange kom slet ikke turde4, eller

med 2 meter imellern hver. Hver pilot har
så 2 minr-rtter til at kappe så rnange af

også rev de det hele ned.

dem som muligt.
Også her var der point til stort set a1le.

Undertegnede "ville lige ptøve" at bruge
sit ekstra forsøg til de 3 gennemflyvninger på at komme igennem på hovedet, da
flyet 1å perfekt til det. Det endte dog med,
at øverste videobånd hang fast i understellet og rev hele porten ned. -Og så i
første forsøg, så det gav 0 point, øv! Merr
underholdningsværdien var helt i top, og
den skal man jo ikke glemme! Og i modsat fald - var det lykkedes, så havde det jo
r'æret årets b1ærerøvssfu nt!

Sidste disciplin var limbot-h'\'ning, hvol.
der igen opstilles flamingopinde. 2 stk.
1,2 meter høje pinde med en afstand på

seks mete4 og en strimmel videobånd
imellem dem i både top og bund. Sa har
hver pilot fire forsøg til at komme igennem tre gange. Ødelægger man noget

ved limboporten, så udgår man af den
konkurrence, men med optjente poilt i

Dommeme var hårde og uretfærdige under hele konkurrencerl. ( I hvert fald, hvis
man spØrger Brande), men jeg tror nu
nok at alle havde en god og sjov dag, hvor

der blev fløjet, snakket og lrygget

på

tværs af klubberne.

I middagspausen kunne a1le hyggeflyve,
og under hele konkurrencen kunne der
købes ø1/ vand sarnt pølser til grillen til rirnelige priser i lufthavnscafeteriet.
De tre bedste piloter fra hver klubs point
taltes sammen og det hele endte med, at
Vejle rendte af med en kneben sejr over
Brande med to point! Østjydsk korn på en

flot 3. plads og ingen tabte ... ;o)

Chris Olcsen fr.r Br.rnde klar tiJ start. (Foto: All.rn Bindeballe)
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Vi i Østjydsk vil gerne takke alle deltagende piloter/klubber for en dejlig dag,
og vi ser frem til igen at mødes hos Vejle
Mfk. sidste lørdag i august 2009. Vi

ses!

Allan Bindeballe, formand for Østjydsk
R/C Modelflyveklub

Allan (tv) overrækker pokal og gavekort til Lars
Schielsttup fra Vejle mfk. (Foto: Jens Larsen)

Leif Poulsens "standard" Limbo Dancer næsten uden snyd! (Foto: Allan Bindeballe)

Dommerne; Ole
Christiansen og Hen-

ning Rasmussen i aktiorr midt på banen.
(Foto: Allan Bindeballe)
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Tekst: Andreas van Engelenburg - Æ'Lærling Foto: Diverse kunstnere

Stævnet den27 - 29 jurrt 2008 var hovedsageligt arrangeret som et helikoptertræf.

Nordvestjysk RC Klubs medlemmer havde været i gang i den forløbne uge med at
få gjort klubhug og banen klar til de mange piloter.
De første piloter ankom fredag omkring
middagstid, og der var fri flyvning hele
weekendery sombetød, at der faktiskvar
flyming dagen lang, selv efter mørkets
frembrud. Der var piloter fra hele landet.

Nu har "The Pitchbrothers" jo altid haft
ry for at holde nogle gode træf. Fredag
blev der skam heller ikke lagt skjul på det.
Det gik der udad, folk var glade, og der

blev snakket natten lang. Der var vidst
"lidt" oprydning dagen derpå, godt de
har Henning Kesseler som medlem.
Klaus Jensen havde udstyret sin T-rex 600
med lys til natflry.it'rg og det var et stort

hit, dog blev flyvningen lidt kortere end
beregnet, da halefinnen blev "spist" af
halerotorery men den blev landet sikkert.

Efter som der var fri flyrming dagen lang
blev det til mange fede flywninge{, man
kunne rigtigt se, at danskerne efterhånden godt ved, hvordan helikoptere skal

flyves.
Der blev taget H-certifikater af de forskellige piloteq, selv Pitchbrødrene magtede
og tage H-certifikat, Kim Jensen ville ha-

ve A-certifikat, men bare fordi man er
god med en helikopter; betyder det ikke
man kan klare presset med en fastvinget
og Rallies stakkels TWinstar måtte ned og
smage jysk muldjord, men Kim tog hævn
om mandagen i GRCC, og er nu den lykkelige ejer af et A-certifikat.

Lørdag eftermiddag var der arrangeret en lille ak-

tivitet kaldet Smackdown surprise. I korthed gik
det ud på at beskyde "Krunders" Raptor med paintballkugler. Efter tre tankfulde var helikopteren
i sørgelig stand og Krunder har vist mere eller
mindre opgivet at gøre den ren igen!

Der var lavet stor buffet middag og Sussie 'madmor' Høgsgård havde lavet dejlig mad til alle de sultne deltagere, og det
blev velmodtaget.
Stor tak til alle fra det vestjyske som gjorde en stor indsats til det flotte arrangement der vakte stor glæde, vi er mange
som ser frem til det bliver gentaget næste
år.

Lørdag startede tidligt selv om det var
blevet sent dagen fø4 og de første var i
luften kl. 08,00

Modelflyvenyt 5/2008

the pitchbrothers
Where the magic happens
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Tekst og illustrationer: Troels Lund

Hvilke belastninger udsættes yores modeller for? Yi har nok en id6 om hvornår
vores modeller bliver belastet, men hvor
meget er det egentlig. Her ser vi lidt på

hvilke kræfter som regere når vi tumler

rundt på himlen.

Denkraft som jordentrækker i osbenævner vi "jordens tiltrækningskaff'. Den er
næsten ens over hele jorden og trækker
konstant i os og får os til at føle os trukket
mod jorden. Den kraft vi maerker er normal-tyngdeaccelerationen og benævnes
som gn : 9,80665 m/s2. Der tale om en
acceleratiory altså en kraft der forsøger at
øge vores hastighed imod det legeme der
trækker i os.

Den grundlæggende ting vi skal have
styr på er masse. Alle partikler i vores

Som et eksempel kan vi holde en bold ud
i strakt arm og så slippe den. Bolden vil

univers tiltrækker hinanden med en kraft
der afhænger af massen. Hvis vi nu ligestiller masse med vægt, så kan vi forestilIe os fx to blylodder der hænger frit i luften. De vil tiltrække hinanden med en lille bitte kaft og forsøge at komme tættere
på hinanden.

falde mod jorden fordi den tiltrækkes af
jorden og den vii øge sin hastighed (accelere) mod jorden fordi den påvirkes af
normaltyngdeaccelerationen. Når bolden
rammer jorden og lidt efter ligger stille vil
den stadig være påvirket af normal$mgdeaccelerationen. Den er påvirket af 1 g
så længe den ligger stille i forhold til jor-

Det er det samme der sker med os mennesker der går på jorden. Du og jeg har en
vis masse og det har jordkloden absolut
også. Vores egen masse vil tiltrække jorden med en ret svag kraft hvorimod jorden med sinkæmpe masse vil trække i os
med en langt større kraft.

44

den.

Bukker vi os nu ned og løfter bolden op,
påvirker vi bolden med en ekstra kraft.
Vores løft vil accelerere bolden op fra jorden og bolden vil nu mærke vores kraft
samt normaltyngdeaccelerationen. Hvis

vores løft udføres med en kraft der accelerererbolden op fra jorden vilboldenblive udsat for en g-påvirkning, der er større

end normaltyngdeaccelerationen og vi
udtrykker der som fx1,,5 g.
Nu tager vil lige et eksempel med et mindre privatfly. En lille Piper Cherokee vejer
ca. 1000 kg. og dens vinger skal skabe en

løftende kraft på ligeledes 1000kg. for at
flyet hverken øger eller mindsker sin højde. Flyet udsættes i den situation for 19.
Løfter vi nu næsen på flyet så vingeme
øger deres løft til 1500kg.vil flyet accelerere op og den g-påvirkninger der er tale
om er let at beskrive: Løft (L) divideret
med vægten(W).
1500:1000=1,5. Flyet udsættes nu for 1,5 g.
På samme måde kan flyet blive udsat

for

en g-påvirkning når flyet drejer. Afhængig af hvor skarpt drejet eq, vil vi kunne
mærke en g-påvirkning ved drejning. I figuren herover kan vi se hvordan et fly i et
drej krænger 60 grader og forudsat at fly-

et flywer rent (koordineret) hvor flyet
hverken skrider ind i eller ud af drejet, vil
flyet blive påvirket med 2 g.

Ivlodel {'l yvenyt
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Figuren her nederst til højre viser. sammenhængen mellem krængningsvinkel

9=*

og g-påvirkning. Den lodrette grønne
Iinje der står op fra 60 grader på x-aksery
skærer den røde kurve ud for 2 g på y-aksen. Derved kan vi se hvor mange g vi
påvirker vores modelfly med når vi laver
et d rej der er koordineret.

L1
=æ

Hvor Ø = krængningsvinklen

sammenligning kan jeg fortælle at der
ikke er noget rutefly der vil krænge mere
end 66-67 grader, for det vil påvirke flyet
med ca. 2,5 g og det er slet ikke rart som
Ti1

Passaqer.

Hvor mange e bliver vores modeller

så

udsat for? To det hører ikke til sjældenhederne at vores modeller udsættes for 10
til 15 g. og en stormodel på fx 10 kg. vil
derfor udsættes tbr kræiter der svarer til

at den vejede 100 kg. Det giver i hvert
fald mig lidt stof til eftertanke, når jeg sidder ved byggebordet og skal forsøge at
vurdere hvilke dimensioner min model
skal bygges i.
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Free Flight Days in Foåtmu ?m08
Steffen fensen refererer året store internationale fritflyvningskonkurrence, der blev afholdt den B.- I 0. august

Konklusionen først: lkke alt var som det plejede,
men det endte alligevel som det plejer! Hvad var

det der ikke var som det plejer at være? Det var
først og fremmest vejret.

i c1erutc tr:acliti-

stiget. Det n'redfør'te selvsagt, at der ge-

onsrige korrkurrence ple'jcr at have
r-rog1e lange og uclmattencle trimmi:dage iviclunclerligt sor-nmerr.ejr før stær,-

ncrclt b1er. fløjet faerle maxc.r cnd sæd-

Dc clanske clelti,rgcre

net. Seh' om r-1r,ar pti plads, så blev det

imicllertid ikke til megen trimning i år;
dct var r-ejre.t simpelthen for bl.æsende
ti1.

Da clc flestc c-lanskcre ankom torsdag
tormiclclag, r'i,u ct gecligerrt torclenvejr
passeret i lnbct af n:rttetr, regnen har.clc

r-reltet ned, temperatLlren r.ar kun l3
gracler og der blæste en fiisk vind.
Det fik os tii at lade modellerne blive i
kasseme og i stedet driRe lidt lokal

r arrligt.

Etrclntr ellgang kumre man im

notere sig det faktum, at den-r
goc'le og plcjcr at klt.rre sig godt i World
Cup stiær'nerme, cie har.de styr p.i tin,
genc, s.i fårenc blev tvrle.ligt skilt fra
bukkene i 1øbet af st;er-nct.
Det endte mecl -l matrcl i 5. minr-ttters
flr'of. Herirf fik 3 fLrlcl ticl s;i irfgor:elserr
skulle. fincles i ct 7 minutters flr.off. Her
r';rr Diclier Barberis fra Frankrig st.trkest fore'rn Henk V.,ur Hoorn fra Holland.

rødvin.

)

I

åimstart, lavede
lerede i første mnrede han indstillinresten af clagen
I
I

I'tl
l,
!
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1l

rl
:l

en stribe god
uheldig at indkasperiode, og så forfor et topresulk det lidt op og
, så

hun endte

Lejl

'listen

\icl\en rrnrltr hoj't.rrt .rf sin I:l r\-nroclei

sammerr t-ned
som i år harrcle valgt
at fl1'1's helt på egerr l.rånd uder.r
råd og vejlc.clning fi'a dc g.-rrnlc garvedc.

tede kikkelt - rrente at modellen
var' lar.rdct! M fik harn dog til at
godkendc maret efter nogeu snal<.
P;i glund at a1 deur-re uro knnne
Karstcn ikke finde modellen son.r

Den slass hær'nel sig pa lesr-rltntlisten, mcn p;i rlcn .rndeu sicic el det
godt for selr'fnlclsen at klare p.tlaglafferne sch.r
Jeg seh'lavede - ligesom 6 af de ioregående 7 årl - 6 maxer og et fælt
drop. Dcmre gang faldt dloppet i J.
pcliode, hvor n.rodellen simpelihen endte i nedvinden eiter et eller'' ti lfrcd"til lcrrdt' brurt.
Kalste.n Kor-rgstad havde medbragt to modellel som et onrbygget fra mekar.riske timere til clektronik. På gr:und af dc dårligc trim-

var landct i en solsikkcmark, og
han m.itte delfor benvtte cn andetr
model i 5. pcliode. På grr-urd af
strcss fik han indstillet timcren for-

langt nede på
Esber-r Jensen,

medage fløj han imidlertid ikkc
n.rcd dem. Han bcnyttedc i stedct
en modcl som tilsyneladcnde har
cr.r l.relt speciel aftale med termikeuden Quatzequalt.
Aftalcn gar; sti viclt man kan se, nd
pa'r, at Karsten i l-rver .rndcn start
skal foretage kortc højstaltcr; l'rvor

i tydelig
nedvind. Så tager gudcn or.er. og
før'cr modellen i S-fonnede flyvehan udløsel rnodellen

ke'rt med dct resultat, at teln.ril<-

gik et nrinut fol tidligt!
\iirkclig bittert da dctte bler.. htrns

brcr.r.rscr.r

encstc dlop.
Lcif Nielserr val s;i clet sidste håb,
men h.rr lavede et gccligent drop i

6. peliodc, seh' om han havde
fløjet aldclcs overbevisendc

l'rele

dagen. Sålcdc.s endte dc.t sor.rr clet
plejer i dettc stær,ne: Mangc cl..u-rske deltagere, men ir.rgen topplaccringer'.

Det taltc vi selvfølgelig en ciel or.n,
fol frustratiorren oveL at vi egentlig
kan se - og selv føler - at vi har lrdst1'r sorn er pai nivcau mcd de andre deltagere udetr at vi har succcs,
må jo betvde, at c'lct o'os del hal fat
i højstartslirrer.r, dcl udgør' problerrlct!
Hvorlc.des gik det så de andre del-

lrlonstrc heu hvor der el termik! Et

tagerc?

r'npor-rclentie- skue.

16 fløj tuld tid, 8 mand fløj også 5
nrinuttel, 5 rnand fløj T tnirruttct; s;i
først i 9 minuttels fly-off'et kunne
vindelen kåres. Det blcv Francois
Moreau foran Rene Limbelgcr og

;

I 1 pr;f i6.1" r,al dct dog ligc ved at
g.r q.r1t, cl.r dcrr rreclr'it-rcl Karsterr
har de iun.iri r'.rr sa voldsom, at
nroclell ctr cti!. 1- gr)rl t ct rtr i nuts f l;'r,rtittg r'.tl h.lr ,r, .l, i c.'. J nrt lr'r'.
højde t'ør iern'rikkcn tjk fat og loitede modellen op i sikkr.r mlrl.rojcle.
Det var f.rktisk ikkc ploblcnrir.it,
fordi tidtagercn - som ikke bcnvt-

John Cooper.
Sa vi i.nai p:i dcn igcn, og NÆSIE år'

SK.,\L vi a1ts.l havc cn dansker i
ilr'-oif'et! !
Stcifcn Jensen
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Stefft'rr Jcn.r,n folger sparnclt sin Fl A-rltrrlt'l l-r r ci til cn.lnu ul rtt,tr
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Terrrikqogning'appranterrre bliver mefe Lrg nre rc
avanccrctlc.Henrrrcler kaster llennlng, Nvhc*n .in
F1(l nrotlel

S.rclrn .e r cn nrocltrrre f I C morlr:l uel .- klrrpc sp;undviclde og i det hele tJget sk)rc ditueu siotrer'. Del
k.rn lrclr: ;it uorc, forcli nroclr.llt n er bvgggl af kulfiber or kevlar, sa clt,n pi h ocls af clcu bc;kt'clnt' r inqt'
korclc cr nrc{et stiv i vingcrnc. Del givrr ct optiuralt glic1 uclerr at belv clr: r'æccntlig lavero stieclrojclc,

rttr,t\ rttolrtfart k()raI.

'icrntiksoct'ren or.ertfilr
at

rnrrr'termikken

eL fors\'nct nrcll cn skrive; sa rtrarr kan sc, ltvotn.ir
(hvis nr.rn .rltsa kan fincle ucl af clet).

tlau slt.tl

k.r-ste siu uroclcl
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\'hdcrne FIB-nrocltl (i

r:anr1c cl.r*e l<altlte rtr.rn

clenr \\l.r licf ield-ntoclel lc'r)

u

nclcr st.t rten.

Ilcmærii clt:l npstcn locjre tte og nlcgct l<r.rftlulclt
1<.rsl, clcr gilcr hrrriiq holclr:*t vinst. I)a bille-clct
ncclr'ttlrtrleL er clr r kun s.iet ct Lrrrkclel af et sc,
krrrcl siclen iirrsie foto Lrler taqct. I)cr tr ltrl pr.t
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i Fritflyvning 2008, Skjern Enge den I 3. og 14. september

Igen i år blev DM afholdt på Skjern Enge
i fomuftigt vejr.

Vinden var 5-7 m/s om lørdagen og 2-5

m/s om søndagen. Der var meget sol i ei
højtryk, som betød lave temperahlrer til
trods for det meget lys.
Søndag morgen var temperatlrren nede
på blot 6 grade4 så det gjaldt som sædom at løbe en del for at holde var-

Xllt,
Lørdag var der briefing kl. 11, hvor østenvinden blæste 6-8 m/s ude på pladsen.
Da DMI havde lovet vinden ville aftage
over eftermiddagery blev det besluttet at
ny briefing var kl. 16.

Kl. 16 var vinden faldet en smule og konkurrencen blev startet. Ret hurtigt stod
det klart at 6 m/s ikke er noget stort pro-

Frede Juhl, ved DM i

fritflyvning

2006.

blem på de kante4 fordi luften er "ren" dvs. dejlig fri for generende turbulens.
Den første mnde resulterede derfor i at
fem ud af ni F1A flyvere maxede. Men et
problem ved frisk blæst er at højstartskrogen kan blive tvunget åben på grund af
vinden, hvilket ofte for en modeme F1A
buntmodelbetyder et kæmpe dyk og en
virkelig dårlig tid. Det måtte Lars Buch
Jensen sande i rurrde to, Steffen Jensen i
runde tre, Jens Peter Lalsen i mnde fire
og Karsten Kongstad om søndagen i runde seks. Dog fik Karsten hjælp af en god
termikbobie, som bar modellen til et max.
Hvis man får et tilbud om at købe en lottokupon af denne mand, bør man slå til.
Periode to var i det hele taget hård ved
feltet, fordi det kun lykkedes Jens Peter
Larsen at flyve max.

Om lørdagen nåede vi tre perioder før
mørket og hele det skjernske luftvåben
(myriader af kæmpemyg) satte en stopper for festlighederne.
Tilbage på Amagerskolen blev der arrangeret feelles pizza spisning med tilhøren-

de hyggelige medbragte fritflyvningsrøverhistorier fra gamle dage.
Vel udhvilet og efter den fælles morgen-

mad om søndagen startede konkurrencen kl. 8:30 i delligt stille vejr og solskin.
Det var koldt og termikken var meget
svag i mnde fire, men en moderne bunter

klarer sig fint under disse forhold og et
max er til at komme i nærheden af.
I mnde fem gik det helt godt, idet det lykkedes hele ni ud elleve startende at flyve

Fra venstre Leif Nielsen, Ole Vestergaarcl og Karsten Kongstad

å

å

t;.F
.t

ri
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Runde seks og syv gik også
fint, hvor der nu hat'de iudfundet sig termik "sorn hvor
mor lavede den". Lige til
lunde syr. 1å Leif Nielsen og
Olc Vestergaard lige på point og alt tydecle pri at virrderen skulle findes efter et flyoff.

Men ak - desr';crre droppede Leif i mnde s1n'på grr-urcl
af

drilsk tcnnik.

Ole Vestergaard blev derfol

Danmarksmester efter en
god irrdsats. Ole fløj med sin

købe-moclel som russiske

Michael Kozonoskin har
b1,gget. Ole lavede dog fejl
r.rrrdcrr ejs med indstillirrg af
timeren, som iørdag kostede

nogle sekunder og det var
hellel ikke alle bunt der sad
Jige i skabet, men konkurblev dog vundet.

r-encen

I F1Ajunior klassen var der
:re1t kr deltagere, som begge

i-;i.1:orie.tl1c syv starter. Det
h r<c.ics endda Jakob

\ r.i.:
Cl'.

lt f-lvve to max: -:.:rt .ti \ ofe Unge

;.r-..i-.i

C\'.:

\rettler'.
Bjarnc-

jo:'*.:t.:rr vandt F1B

Hvad er et bunt?

\rr

man trdløser en supermodeme

F

I

A-model

(lritfl\ \ ende svævemodel), trækker man af alle
krælter i høistartiinen, så modellen bliver accellereret op til en formidabel hastighed.
\.rr nt,rdejlcn i fuid fart har nået næsten tophøjde,
-lippe r man linen - og modellm styres aIen timer
tet lille urr crk, ofte elektronisk), således at den
sliLkcr nlren i vejret og bruger al farlen på at stige. \dr l,rrlen er løbet af modellen, får timeren haIt'pl.rnet til at vippe, så modellen styres over i
vandret fh,r'ning ved normal glidehastighed.
Vanør ren .næsen op, loclret stig, ned i glidestil-

Iirr; - Yr et but".
(lrdet er e-gcntlig engelsk

og betyder noget med

''høiet.
Et perfekt Lrunt kan sende en model yderlleere ca.
lU meler L,p - oven i de 50 metet sm højstutslinm

giver. Så clet er let at forstå, hvorfor et godt bunt er
en kæmpe fordel i konkrrrrcrrceflvvning.
En "gammeldags" uclløsning uden foroget fJvr.eha-

fakob Vcstergard og Kristoffcr Niclsen topperle F1A-juni
or r etl D\{ i fritfll r,ning.

stighed sender modellen afstetl i ca. 50 metcrs højde.

Et såkaldt "zoom' (hvor modellen slippes fri med
stor hastighed, men uden at få styret stiget) kan give op til 10-12 meters højdegevinst, svarende til en
udgangshøjde på ca. 60 meter. Og buntet kan altså
give en trdgangshøjde på ca. 90 meter.
På neg;ativsiden skal det nævnes, at zoomet kan
r,ære skær.t, så modellen ikke får højde på, eller
muligvis taber nogle meter. Buntet derimod kan gå
rigtig galt. Hvis man "bunter fladt", dvs. slipper
modellcn ien helt forkert virkel, kan man risikere
at buntet sender den ind i rygfllvning, efterfulgt at
et volclsomt møde med moder jord.

uden konk'-.:-i..:.,icl og Jens
l)etet' Lat:t ' r., ',:: F lH p,r
samrne r is. O:s... tiiir.kke

Per Crunnet

n-red det.

Samlet set val kr.rr<ui'reucen afholdt i
god ro og orden i hær-icrlist leir og der
blev vist god kvalitet i t'lvr rlinserrre. Under arrangementet r'.rr del en bchagelig
stenxring og vi gik alle der fr-..r rled err god
oplevelse.
Lar"s Buch ler-rsen

',,:l:-:_r

'.

li r'Z(

)1

)il

Iens Pctcr l-arsen, r.ed DM i fritflr'r'rring.
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Lars Buch lensen refererer fra den store

tyske fritflyvningskonkurrence, der igen i
år satte deltagerne på en hård prøve,

hvor kun de bedste klarede sig!

senere blæse noget
kraftige bobler.

op rned tilhørende

Leif og Lars delte startpol med svenske
Der-Liz Varhos, hollandske Allard Van Valsenere vinder) og Cenny Bree-

"I;:.,0*l

Lad det være sagt med det samme - årets
Eifelpokal blev en stor dansk præstation
med begge danske deltagere i Fly-off efter en god og solid indsats.
Leif Nielsen og Lars Buch Jensen kørte
mod Ztilpich, som ligger ude på landet
syd for Køln fredag eftermiddag. Lige
over midnat nåede vi frem efter en hyggelig køretuq, teltet blev slået op og soveposen blev indtaget.
Efter en god rrats sørm var der briefing kl.
halv otte og planmæssig igangsætning af
konkurrencen kl. B. Det meste af ugen

havde det regnet godt, rnen på dagen
havde et kæmpe højtryk slået sig ned
over Tyskland, med deraf følgende godt
modelflyvevejr. Om morgenen var vejret
diset og næsten vindstille, men det skulie

Startrækkefølgen blev danskeme til sidst,
hvilket passede os godt fordi, vi håbede
på bedre chance for termik sidst i første

periode. Der kom ikke noget termik, så
de 3% minut skulle hentes hjem ved et
godt glid fra en god udgangshøjde. Den
klarede begge kombattantet Lars bedst
med en landing på ca. fire minutter og
fem sekunder.
Runde to bød på rigtig termik til de sidst
startende, hvilket Lars fik fornøjelse af.
Der måtte clog to forsøg til at åbne krogen
og slippe bæstet

Allard van Wallene gratuleres med F1A-sejren

(4 m / s)

og

på en åben rnark bagved. Landing bag-

i

li

vind

højstarten blev kritisk med stillevejr.smodellerne. Udover det begyndte flere rnodeller at lar-rde i den fæle skov eller for en
dels tilfælde - overflyve skoven og lande

:

{i

fli.

Rr-mde tre bød på friskere

vecl Eifel pokal

ved skoven skete ior både Leif og Lars i
tredje n-rnde, så der var ikke umiddelbart
noget problem. Men det i'ar begl,ndt at
blive kritisk. Efter runde tre var der middagspause, som konknrrenceledelsen
brugte til at flytte startstedet væk fra skoMiddagspausen blev til fulde udnyttet til
i rigelige mængder indtagelse af det Syd-

tyske cuisines bedste frembringelse Currywurst mit pomrnes og dertil en
iskold cola. Wunderbar!
Andet vejr efter middagspausen
Således genopladede startede fjerde perifor de to gæve svende. Men ak, alt for

ocle

meget havde ændret sig! Der var skiftet
til blæsevejrsmodelleq, startstedet var
rykket og virkelig kraftige ter.mikbobler
lravde indfundet sig.
Staltstedet val derfor blevet ret kaotisk
fordi en del modelflyvere reelt ikke kunne kontrollere deres modeller i de 5-6
m/s med kraftig termik. Folk kastede liner; kom spænende over de udspændte
line4 lavede linekryds og dårlige panikudløsninger.
Leif kom fint af sted og Lars fik linekryds

med en begynderi hvilket betød Lars'
model blev buntet lodret i jorden med høj
fart så bagkroppen knækkede helt over.. I
stor tidsnød blev den gode gamlt r.noclel
fundet frem og buntet op i err kraitig bobbel hvorefter maxet var i hus.
Resten af dagen var monsteret at det
svære bestod i at r'ære i stand til at undgå
linekryds os \'ære i st..rnd til at bunte modellen af rrar de kraitige bobler indfandt
sig.

Efter rurrde f:em så det nd som om Lars'
model r.ar flojet i skoven, så den tredje og
sidste blæsevejrs model blev fundet frem
ti1 r-unde seks.

I sidste periocie gik bremsen på Leifs mo-

del efter tre minutter og 40 sekunde4,
hvilket var uheldigt under de givne om-
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EIFELPOKAL 2OO8
siændigheder. Dcn tyske tidtagei. påpegedc det ikke val for smalt at lade tirneren løbe for lang tid og sarntidig have en
helt hvid model. Tidtageren lyste dcrfor
op i et smil da Lals'klart rnalede nrodel
fik bremsen ti1 at gå på tr"e minuttcr og tre

Dernæst var resr-rltatet klart og Leif endte
med en flot foltjent andenplads i det hårdc fe1t. Lals var merc beskcden på en ticnde plads, men begge var tilfredse mcd
det fine resultat.

Eit'elpokalen \rar en smule tnindle end
sædvanligt, foldi en del landsholdsflyi,'e-

hvilken der' landede i lige r-røjagtig ctet
højeste og sidste træ i skoven (før det
åbne land). Rigtig gættet! L;rrs' model

re a'llerede I'al taget til Europamester.skabet, mcn der var al1igevcl pæn repraeselrtation.

kom i træet og det viste sig r-rmr-rligt at få
den ned før næste morgen.
Men slutfacit blev beggc var kommet i
Fly-off sammen med ni andre.

Peter Mijmrinshoff r.ar som sædvanli5;t
den verrlige velttplagtc r'ært, sorn gør.det-

Da starten gik, blæste det stadig 4-5 m/s
og der var paent med termik. Man kan
delfor ikke kalde det et fly-offunder sædvarrlige betingelser. Leif for.søgte sig rned
højstartens lyksagligheder og havde line-

kryds n.red uktainske Oleg Peschnyyi hcle to gange, før der var god luft ti1 en bunt.
Resultatet blev meget firrt- der manglede
biot tolv sekunder til de fem minutters
max som hollandske Allard Wallene hav-

nok det eneste negative man kan sige
om den konkurlence. Tidligere tidcls nrove1

deltyverier val ikke til stede
vat'codt.

i

år; så det

Konklusion

sekunder. Sådar.r skal det gøres!
Den kvikke læser kan hel få lov til at g;ette på hvis rnodcl der fløj over.skoven og

Fly-off

Egentlig var det ufolsvarligt at afholde
fly-off med sti me.get vind og ten.nik og er'

til en behagelig oplevelse..
Pladsen viste dog på dagen sir.r begr..er.rsning med derr akttrelle vindretning, som
te stær.ne

Sc resr-rltatlisterne på side 55.

\{orgeustcnr rrin g ved Ei fcl-l,oka1-konkLrrrt'ncerr

fik fol niange til at flyvc i skovcn. Det betod blandt andet at en errkelt nrodelfll'ys1
blev despcrat og fældede et stort træ for.

at få modellen rred. Det gik

desr';erre

samtidig ud ot'er ct elektrisk hegn, og vi
håber Peter Momringdorff får redet trådcne ud før n.estc års pokal, så r'i stadig
er velkomire.

Leil Nielsen mcd sin pokal cftcr ancleuplaclsen til Eiicl Cup. Pokalen korr til at hecldcr Lt'ifelpokaor

de f1øjet.

Lars ventede 1ænge på jor:den fordi der

kun var en Yablonovski stillevejrsrnodel
tilbage og tanken om en god flyvning lige
direkte i skoven med endnu en model ikke lige val det der stod øverst på ønskelisten.

Gerhard Aringer fandt noget der lignede
god h:ft og Lars ftrlgte efter.. Det viste sig
.rt dc.r ikke \rar god luft og Lars landede
r3 sckr-rndcl eftcl Gerhard på to minutter
og

sekuncier. Demæst knnne den vanndør.es.
Lars fandt Leifc model ca. 500 nreter efter
-15

skelige hjcmherrtningskr-rnst

skoven og Leii gordc ger.rgaeld næste
morgen ved at ledde Lats model ned fra
det væmmelige træ.

)'l<x,ici

f

ir r,tr:1't ,5/2(X)E
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g',unngs

un

.nen Ind0or.k0nkurren[e

Danmarks eneste FAI anerkendte
friiflyvningsorganisation. Medlem af KDA.

KONTINGENTER FOR 2OO8

Senior 450 kr. inkl. forsikring
250 kr. inkl. forsikring
Junior
Intro-nedlem 150 kr inkl. forsikring

efterår 1008

Abonnenent alene 250 kr. for Modelflyvenyt
og FritflYvningsnl't
Hjemmeside

t'lvtrffu.dk

Bestyrelsen
Formand & postmodtagel
Karsten Kongstad
Degnebakken 22, Vigersted, 4100 Ringsted

Eftel at vi har "pr'ør,efløjet" hallen i Vcjle
ct par gange, forsø5;er Vejle Fritflyvnings
Klub - VFK at ål'rcll-Ig€rer endnu en indoor: flyvedag i disse ftrntastiske haller'.

Ttf. 5752 5703,

rencestarter'. Nonrralt er dcr mulighed

for

seks stalter; hvolaf de to bedste er g;e1dende.
I peanr-rtklassen cr det den enkclte rrodel,
som tæller'.

Fritfl yming-f ormanclenGlhotmail.com

Næstformand
Hugo Ernst

stol håndHallens
tilskuerpladser.
med
boldbane
til
mcter
med
9,5
x
mtl
er'45
50
gmnd må1

Ægirsvej 38, 7000 Fredericia, Tll. 7592 9293

loftet, sor-n er'

hernst(lvip.cybercit-y.dk

M skal flyve i Hal-1, som er

er1

Lars Buch Jensen
Lavager 1 5, 2610 Albertslund , Tlf. +362 1'992
kmjlbj@rpost11.tele.dk

Distriktsleder Vest

fomuftige.
anvetrdes indendørs fodtøj i hallen (ellcr

serne blirrer

fladt og næsteu helt fri for
folhindringer. Temperatutretr er ved da-

Fodtøj: Der rlti kun

og ventilationet-r
finder du på
Fotos
k1
8.30.
slr-rkkes
$,11'14,.vgjls-6sr.rtret.dk -

str'ømpesokker!!)
Startgebl'r':40 kr'. pr. deltager
tal klasser.

folmå1et.

Tilmelding:Telefonisk, pl post eller pr. email - Senest den 21. oktober

gel1s start 23 gracier;

Distriktsleder Øst

Diverse: Del vi1 blivc opstillet borde/stole så arbeidsbetingel-

fotogalleri - Hai-1.
hallen til
hal
spouselet
Vejle Kor-nmunc

kl. 21! til

Leif Nielsen

Kærbøllinghusevej 24, 71 82 Bredsten
T ll. 7556 1676, lancllyst@--rriclsen.tdcadsl.dk
Bestyrelsesmedlem
Kristian H. Andersen

Tid:

kl. 17
fra
kl
r';ere
adgang
vil
- der
k1
ude
ca
være
og
vi
skal
9.00
26.

oktobel fra kl. 10

18.00!

Sted:

VW

Thomas Røjgaard

7100 Vejlc

Klasscr:

Tlf. 5190 1595, dk mig@hotmail.con

Jørgen Korsgaard

Ahornrveg 5, Ellund, D-24983 Handewitt,
Tyskland, Tlf. 0049 4608 6899
jkorsgaard@foni.net

Uden for bestyrelsen
Giro og medlemsregistrering

Sørct.rser-rs

Plads 5

Chuck, P-]5, P-40, Peanr-rt, Ea-

ty-B,

Materialer

Telefon:

7

1

00 Yejle

2469 4702

E-mail: hanne.ole.r'estcrgaard@nrail.dk
Konknrrenceledel: Ole Vestelgaard

Vejle Idr;ctscenter

Økonomimedlem
N1'borggade 24, 2.th-, 2100 Københarm Ø

O1e Vestelgaard, Ja-

cobsrnindcvej 27,

ca.

uarnset an-

-

Regclsættet fol inder.rdørsmodeller finder du pai ;rdressett "tt'lr,rv.ffu.dk" under
afsnittet "regler".

Living-Room-Stick,

til

eudnu en både

F1D, F1D-begyuder og evt.

Vi gl;eder

andle klasser'?

hyggelig dag, kom og v;er ucd - det cr jo

Perioder': Disse er st'æLe at fastsætte på
forhånd.
Det erflrænger meget af dcltagerantaliet i
de enkclte klt'rsser; r.uett der vil blive tid
nok til alle ti1 b.ide trin.rr.riug og konkur-

r.neget os

ikke hvert år' at der er muliglied fol at
"trænc" i 9,5 mtr. hal ...
Hilsen
Ole Vestclgaard
Vejle

Flitfll'r'nings Klub - VFK

Formand for udtagelseskomiieen
Peter Buchwald
Ellehøj 49, Høm,4100 Ringsted
Tl{. s764 3388
buchwald@post2.tele.dk

Unionens p;ironummer: 713-9535
Webmaster
Jens B. Kristensen
P S. Krøversr.ei 28 A, 8270 Højbjerg

2OO8 FRITFLYVNINGS.

konkurrencekalender

Tlf. 8627 1328
Jens.B.Kristensen@mall.

54

tele.dk

Dato

Arrangement

Sted

25. - 26. oklobt-r

WC L_von

Lvorr

16. nor.cmlreL

Landsmøde

llingstt'ci

Konkurrcnce-leder

1,

r',

r:

.:./2f )l)ir.

ltatlisten:

Resu

lpich 2008

Zn

FIA

t2

Placering

I Allard Van \,Vallene Holland
2 Leif Nielsen
Danmark
1 Oleir lthenychnyv Lkraine
,1 \4ickael lligarrlt
Frankrig
5 Kees van cle Ven
Holland
9 Gcth.rrd Arjnger
Østrig
10 Lars Buch Jcnsen Danmark
11 Jurgen Maassen
Hollancl
60 Hans Schoder
Schweitz

210
2'10
210
210
210
21.0
270
2r0
30

3

4

5

6

180

180

180

180

180

180

180

'180

180

180

180

180

18t)

180

180

180

180

180

180

7

180

180

180

180

180

180

1E0

180

180

180

t60

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

0

0

0

t)

Fl Total
300 1.590
282 7.572
256 7.516
230 1.520
211 1.504
18U 7.178
165 .1.'+55
t42 1.432
0 210

a-7

180
180
180
180
180
180
180
180
0

1.290
1.290

t.290
1.290
1.290
7.290
1.290
1.290
210

FIB
Placering

1
2
3
4
5
6
33

4

t-7

I

2

3

Tyskland

240

180

180

Tysklarrd

210

180

180

f{olland

210

180

1E0

T1'skland

240

160

180

Holland
'l\'skland

210

1{r0

lE0

2.10

160

180

Herbert Hauptrrann Tyskland

9E

0

0

3

4

5

6

180

180

180

180

180

180

1

Et)

180

160

180

180

1E0

180

180

146

180

r80

180

r80

1ilO

180

180

77+

180

148

0

0

0

0

Leissner
Andreas Cey
Anselmo Zeri
Igor Zilberg
Klaus

Erik Crirrs
Peter

Mcinnirrghoff

180
180
180
180
160
180
00

'180 180
180 180
180 80
180 180
1E0 180
180 160
0098

180

i80
180

1.320
I.320

1

180
180

180

FI

Total

300
287
269
234
271
201

1.320

7.320
1.320
1.320

1.620
1..607
1.589
1.554
1.531
1.521

98

Flc
Placering

1
2
3
4
5
11

I'eter Wåchtler
Dittmar Mei8ncst
Manfred Nogga
Rolf St;ibler

210
274
240
205
240
80

Tysklancl
Tyskland
Tvsklanrl

Tyskland

Seydel
Aurelierr Diguet

Sigtrrd

Tyskland

Frankrig

Dansk Modelflyve Yeteranklub

)M

Hjemeside:

www.dmvk.dk

Fomæd:

Hare Fr. Nielsen
Klemivej

'flf : 86 92
Kasserer:

Frede

4
7

juhf

8355 Solbjerg

I 76

h{n@sport.dk

Gl. Fætgevej22,

Alnor, 6300 Cråsten

W.71651457,
Sekretær:

syl@c.dk

Poul Cristenæry

\{allinggardsrej 65
83{0

\{alling

t2
r.620
7.294
1.286
1.285
7.222
8

I FRITFLYVNING

2OO8

Per

Per. 2

Por

?

Per. 4

Per.5

Per. 6

Per.7

akob Vcstergaard

6cl

702

176

176

180

130

180

1.01:

3'istoffer Nielsen

113

48

111

80

77

77

101

60"

FIA Seniorer

KLUBBENS ADRESSER:

FI
300

lesultater
F1A Iunior

Trlknyttet Society of Antique Modellers
som SAM-35 Denmark

7 Total
180 1.320
180 1..294
180 7.286
180 1.285
180 r.222
t)
8

1

Per

I all

TJer 2

Per. 3

Per. 4

Per. 5

Per- 6

Ppr 7

)le Vestcrg.rard

171

770

t80

176

180

80

60

1.211

iarsten Kongståd

180

148

80

180

180

80

80

1.22i

-eif Nielsen

60

160

80

lflo

180

60

20

1.18(

-ars B. Jenscn

80

51

77

180

180

80

80

r.721

33

79

180

80

60

1.09"

1

I

alt

ens Petcr Larsen

180

180

Iteffen lensen

180

113

70

173

180

r80

80

7.07(

hlm Oxager

172

t32

175

180

180

164

2

1.05

Per.2

Per. 3

Per. 4

Per. 5

Per. 6

Per.7

157

174

147

180

147

180

Pe'r- 3

Per 4

Per. 5

Per. 6

Per.7

105

44

0

0

0

85 93 31 01

hmnvogpoul @lrnatlinghuse.dk

Modelflywenyt: Hans

t

Nielsen

-

se

oven-

for og Frede Juhl, Gl. Færgevej 22,6300 Gråsten, Tlf.:
7M5 7457
Kontingent for 2008: 170,- kr

\bdelflyvenyt .5/2008

F1B

]iarne Tørsensen

Per
764

F1H

Per.

ens Petcr Larsen

115

1

Pcr
5',I

2

I alt
1.14,

I all
31
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RC-mionen er den danske landsorgmisation for mode)flyvning med radiostyredc modeller- Unionen cr
tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub og F6d6ration Aeronautiq Lrternational. Årskontingentet er 500,- kr. for
seniorer og 30Q- kr for jmiorer, for begge kategorier er der et indmeldelsesgebyr på 10Q- kr: ved indmelclelse skal der altid betales et fuldt årskontingent. Mcdlemmel, som indmeldes i årets sidste halvdel, vil
automatisk få overskydende beløb refudcret i næste års kontingentopkrævning

Bestyrelse:
Fonnand: Allan Feld, AMC
TIf.8613

.11,10,

E-mail ;formand@rc-unionen.dk

Næstformand: Regnar Petersen. Brande Mfk.

Helikoptermodeller:
Kim Jensen, kirkebjergr,ænge 20,
Tlf : 4399 8963 Mobtl: 28492329

2635 Ishøj

E-mail: KEJ@marrbnreu

Jørgen Holsøe, KFK

Kim Mouridtsen, Aviator
Steen Larscn, Creve RC-Center

Michael Munk, Aviator
Søren Vestermarken,

Mfk. Falken

Suppleant: Arne Bruun, Esbjerg Mfk.

Eliteudvalget:
Regnar Petersen, Vænget 20, 7330 Brande,
Tlf . 40522329E-mail :regnar'.petersen(4'mvb.net

Styringsgrupper:
Kunstflr'vning:
Eggert Neisirup, Skovbakken 5,3520 Farum

Tlf.20 6i

82 56

Svævemocieller:
Jan Hansen, Midtlyk 2, 6'100 Sønderborg,
tlt. 74 48 57 23

Etail:

louise_jan(rhansen.mail.dk

El-sr'ævemodcller:
Peter Bech, Søndergårdsvej '13,
3500 Værløse, Tlf. 4.1 48 28 08

[et-gruppen
Michael N.Nielsen, Tjørring Hovedgade 47A,
7400

Herning Tlf. 40127274

E-mail: F22jet@hotmail.com
Skala
Bjarne Pederserl Bredgade 5Q 9i190 Pandrup

Tlf. 9824 0807, mobil. 3089 201 8
Ernail: bjamebentpedersen@stofanet.dk

Sportsflyveudvalget:
Michael Munk, Barfredsvej 80A st.
9900 Frederikshav n, TII: 2972 4866

E-mail: privat@hichaehnunk.clk

RC-unionens sekretariatr
Karen Larscn, Rugmarken 80,
8520

Lystrup Tlf.

86 22 63 19, fax 86 22 68 67

E-mail : rcu sekretariat@)gmail.com
Hjemmeside: rvn'lsrc-unionen.dk

Girobank 326-5366
Tlf. tid: Mandag-torsdag kl. 15.30-17.30
Fredag/1ørdag/søndag er telefonen lukket.

E-mail:peterb(rrhome.informi.com

ÆNDRING AF KLUBNAVN
2

klubber har ændret navn:

Svendborg Modelflyveklub hedder nu:
Svendborg RC-Klub

A-CERTIFIKATER

Henrik Malmvig Hansen. Vordingborg
Modelfly'veklub

Ulrik Sieverts, RC-ørnene

Lundtoft Modelflyveklub hedder nu:
RC-parkens Modelflyveklub

Jens Breitenstein,

NYE KONTAKTADRESSER
Silkeborg El-og svæv:
Søren Nielsery Mahnøv ej 726,
8600 Silkeborg, Tlf.23 67 5639
E-mail: soren@modelflyveklubben.dk

Henrik W. Hanseru Modelflyveklubben

Vordingborg Mfk.
Henning Haverup, Nordsjællands Fjern-

slyringsklub
Pegasus

Kim Andreasery Modelflyveklubben Pegasus

Kristian Larsery Dronninglund Mfk.

Lauge Rolf Mikkelsery Dronninglund
Lindtorp Modelfl yveklub:
Klaus WittJensery Kaj Munks Vej 19,
7500 Holstebro,Tlf .41,19 9327
E-mail: Klaus@wittjensen.dk

Modelflyveklub
Thomas Sigh, Midlysk Modelflyveklub

Klaus Hermanni, Sønderborg Mfk.
Flemming Bnille Randers Mfk.

Nlodel{lyvenyt 5/2008

1.1.;-r.... T.rrg \ndrcaserl Randers Mtk.
l-I.:r'.iing \4adsen, Hangarr 4800
::
:-l.iiarr
t
Kaastrtrp, Aarhus Mfk.
\ ircnael \'Iadsen, Brande Modelflyveklub

muligt, o€l foto meci kasket, hat eller lignendc accepteles ikke. Almindeligt foto
til pas el1cr kørekort, er meget velkornrnen. Billedct vil blive skanlet og retur.ne-

:rer n Gjelstmp, Mfk.Falken
m Somrnerlund, Mfk. Pcgasus
\4ichae1 Thomsen, Mfk. Falken
Michael Adamsson, Vibor.g Radiostyringsklub
Tony Ømn-r Schelg, Borup Modelflyvere
Christian Kaash'up, Aarhus Mfk.
Jens Pederscn, Filskov Modelflyvek)ub

l'et sammen med det nye rnedlemskolt.

\-..-

lndbydelser

Jrr..rki

Brian Audcrsen Bmurl Odense Mfl<.
Hans Hilmer Danr, Kalundborg Mfk.
Andrel' Burnctt, Racliofl yveklubben

Registreringsblanketter til Stormodeller
Vi ved, at der også blev skrevet om emnet
i sidste nr. arf Modelflyvenyt. Men det har

tilsyrreladende ikke hjulpet, idet hver andcn blanket er udfyldt forkert. Indscndelse af blanketten til stormodellcr serrdes til
RC-r,rnionens Sekretaliat. Det kar:r gørcs
på flerc mådet, enten som brev cller skar-rnet og sendt via mailsysternet. Vi gentager! Husk at godkendelsesblanketten til

H-CERTIFIKAIER
Kim Andreasen, Mfk. Pegasus

storrnodeller har 2 rubrikkel til r-rnder.skrift, den ene er for flyets tekrriske gocl-

Christopher Tjia, Greve RC-Centcr

kendclse, og den anden er godkendelse af
selve fl1'Y11i11gg11.

Rasmus Jer-rsen, Brønders'lev Mfk.

Hcnrik Silrvord, Radioflyveklubben
Kemreth Klull, Gleve RC-Center
Per Stenkilde, Frederi

ci

a

ModelflyvckluLr

llyt fra sekretariatet
KONTINGENT FOR ÅR ZOOS
begyndelsen af november rnåned, vil

Dcrfor er det nødvencligt, at der skal foleligge to undelskifter pai blanketten.
Ved omlegisttering ellel salg af en model,
sk..rl det gan.rle kontrol nr. oplyses til Sekretariatet. IJr-rsk hvis det el registrerir-rg
ai 2. pibt, sli skal man ikke str.ege " ja" ud,
r-nen "nej".

Forsikringer

I

RC-unionens forsikring er en Ansvarsfor-

del blive udsen dt kor.rtingentopkr;cvning
for år 2009.
Betalingsfristen vi1 blive sat ti1 ornkring
medio nov. 2008. Årsagen til så tidlig en
betalingsfrist er; at rzi skal have så mange
til at betale deres kontingent som over.hovedet muligt, ir-rdcn vi kan udscnde nye
medlemskort for år 2009. Ønsker du ikke
længere at være medlem af RC-ur-rioncn,
så send os en mai1, brev eller ring til os.
E-mail: rcusekretariat(q)gmail.corn
e11er til RC-unionens Sckretaria t,
Rugmarken 80, 8520 Lystrup

sikring og den dækkcr delfol ikke bcka,
digelse af ned5f1,1lsflg rnodelfly ellel cr-rhver form for bcskacliget modelflyvegrej.
Det el en for:sikrirrg, del dækker skade
for"voldt på ejendomrne af enl-rver ar.t og
personskade. Bern;erk der.er en selvrisikcr
på kr. 1.000,- Det cr absolut et klav at, når
skaden er sket, sk"rl der øjeblikkelig tages
kontakt til RC-unionens sekr.etariat på tlf.
86226319, hvor del informer.es om, h,,'or.dan rnan skal forholde sig og udfylde skadesanrleldelscry som skal sendes ti1 RCunionens Sekretariat.

tlf. 86 22 63 19

rnandag-tolsdag 15.30-1 7.30.
Hvis du ikke har modtaget cn opkrærning, sai \/e11ligst kontakt ovennævnte
adresse.

Certifikater og Stormodeller
\.:c1 indser.rdclse af certifikat-blanket, så
lrtr.k.rt.rnvende den nycste udgave, som
rlr,r k.:n iinde pr.r RC-nnionens hjemmesidL. \\ 1\'i\'. r.a-Lli-r oncn. c-lk undcr Infolm atii

orr og rtin;:si Ccrtifikater'.
Ved ir.rrlsendel:c .ri tliqitali Lrillccle ti1 cer.tifikat, husk .'it tlelr marlacltes,se der skal

anr,endes er: rcure kre t.rliatr! gmail.corn
og ikke den, cler cr arrfort p.r Lrlanketter.r.
Bemærk nål der sk.'rl tases foto tii ccrtifikater at have en så r'olig cn baegnurd som

\ k;dcl

1

.

\,\;ir:.r\/1 -ii

l00E

Udlandsforsikringer
Vi har skrevet det tidligere. Flvis man skal
tegr.rc en folsikring, så v:cr.i god tid, og lade rrære rned at sende en mail fra udlan-

det. "Ups man hal glcm! at der skulle
værc tegllet en forsikring, kan I ikke ligc
O.S.V,,

FaIken

4-a-oo.

INDENDøRSSTÆVNE

I FUGLEBf

I5.

ERG

NOVEMBER 2OO8

Mfk-Falken l-ral hermed igen i år fomøjclsen at indbyde til indendørsstær'ne 1ør'dag d. 15. november i Fuglebjerghalien.
Stævnet vil r'ære åbent for publikum.
Der'vil blive afholdt div. konkurrencer og
opvisningsflyvningel, og der vil selvfølgelig v.erc rnulighed for masser af fr:i

flvvning.
Dcr kan flyves fra k1. 1200 til 1800. Af hensyn til planlægning af konkurreltcer m.ln.
bedes i rnøde kl. 1200
Del r.il r'ære publikum fi'a kl. 1400-1700
I forbindclse rned stærmct er der indbudt
hobbyhancllere, så der vil være rnulighed
for: at gøre nogle gode indkøb inden in-

dendørss;csonerr

for alvor går i

Endviderc vil dcr:

vcære

gang.

en udstilling trf

modelfly.
Efter errdt flyvning arrangerer vi f;ellesspisning i cafetcliet. Pris pr:. kuvcrt kr..
150,- (bemærk venligst at det ikke er den
samne kok sorn sidste år')
Tilmelding til spisning senest 8. november til Ame l{anser.r på tlf.55 45 30 g6 Tilrneldingen el binderrde og g;clder: fra
indbetaling.

Vi

håber:

gøre det

Medlemstallet

tnyvevrov

rigtig mangc vil møde op og
til ct spændcrrde stævne., både

fol dcltagere og for ptrblikum.

I septer.nber måncd 2008 er vi 3.607 mcdlernrner. Vi har i juli og august måned fået
78 nye medlemnrer mod 89 nye i 2007.

Til orientering var vi i den tilsvar.ende
måned i åL 2004 - 3276 medlemrnel, år

- 3394, år 2006 - 3526, år 2007- 3567
og i .ir 2008 - 3607 medlemmer.
2005

Karen og Arild

Mødested: Fu glebjerghalien
Byagervej 2
4250 Fuglebjerg
Vel

mødt

Med venlig hilsen
Modelfl yveklubben Falken

57

Er du 6n af de mange, der af og

til, jævnligt eller ofte leverer artikler til Modelflyvenyt?

Eller er du 6n af dem som bare nøjes med at overveje at gøre det?

Så

er her et tilbud

til dig

Skriv, skriv løs og skriv bedre!
Det cneste du skal gørc er at tilmelde dig og transportcrc die selv tii
Ejner Hessel A/S, Agerør'ej 53, 8381 Tilst 22.novembcr 2tJ()8.
Til gengælcl lover jeg cn inclholdsrig og lærcrig dag.

I

Programmet ser sådan ud:
'10.00 Tc, kaffe
rundstykkc-.
og ct

Iledaktør., Nlarianne Pcclcrsen lrvcler vel,
konrmen og kaster os ucl i clen første øt'clse.

10.30 Tendenser

On inrlholdet i Vodelfll,r'enyt, hvacl vi skrivcr og Jæser

5.00 Hvornår er en historie en god historie?
Hvortor huskcr man nogle artikler i rirevls og
anclre hal rnan glcmt såsrlart nran bladrer?

15.15 Hvad sker der med en artikel når derr havner på
reclirktørens skriveborcl?

I6.50

og hvorfor. Fagudtryk og fyord.
10.'15 Journalist, Henrik Jensen rurderviser j:

At tænke og formidle journalistisk om

at finde dcn 5;ode iristorie,

vinkle og vurdcre og skrivc læser'ærcligt...

i2.00 En øvelse Og

så skal der skrives! Og der er

12.3U Frokost

13.15 Sådan bygges en artikel op

cl.rgen af.

Medbring: Dit gocle humor og lt'sten tll at blivc lidt klo€iere. Har dn cn
bærbar computet sa tag clen mecl os evt. ogsii crr forlængerleclning. Vi har
ct par ældre ekstram.rskiner iil clcnr cier ikke har.

iil \{.rrianne Pederscn, Jernbarregade 2,1,.1000
Iloskildc, pc@pe-clcsien.clk necl folgendc oplvsninger:
Yes, jeg komrler og blir,er klor:crcl
Navn, adressc, postnunrnrer og br; tt'lefonnunrrc, m.tiladresse, klub og om
clu sclv rrrcdbringcr corrputL.r.
Er der mere du vil vide?
pe(tr

Vi scr på mulighccJerne ntccl: Trompct, manchet, rubrik, uuclernrbrik,
bvline & kreclits, cit.rter; mellcmrubrik, billcdtekster, faktaboks, anslag og uclgang. Og så trdsæltes r.i for encinu cn ør else.

frugt

saltlcr op ot mncler

Scncl en mail, cller et posikort

kun frokost til dern der er

færdige tiJ cieadlirrel

1.+.45 Te, katfe og

N,lari.rrrne

T;rk for i clag

pc-cicsign.dk eller.16 36 72 12

Det koster gratis
kun din egcn tr;rnsport.
I/S \'locleifl]'r-envt bettrler forcli m.rn ser clet sonr
ring af Modelflvverl't.

Ja, clet koster

er1 i11\

c.tcriirr i og forbecl-

Billcderne er' fra skrir.ckurset 8. narts 2008 på TIC i Dragør

Stævnekalender
Konkurrencer
Dato
11.-12. oktober

2008

25. oktober 2008
22. novcrrrber
17. decL'rrrbcr'

2008
200h

Arrangement

Ansvarlig

Telefon

e-mail

Efterårs F3l 2008

Kelci Jensen

21671660

.i{r93S,11

F3F træning
F3F træning

Ilegnar Peterscn
Ileqn.rr Petersen

lI trsr]ing

Regnar Pctersen

Telefon

e-mail

I

post. tele.clk

Andre Arrangementer
Dato
1 1

.-12. oktober 2008

22-23l11-200r

Arrangement

Ansvarlig

Jettræf Oclensc Luf thavn

Stig Anclerscn

23:175J69

stiga(ri'privat.clk

F3B

Henrik Ebcrt Flindt

272921)63

henrik(lcbcrtf lincl t.clk

Oph'sningerne her cr hentet fra tlcrr elektroniske stærmckalenclcr pli u,n,urrc-rurionen.cll<

5B

\ locici i i 1'r'i:1r1,1 å,/20i)ti

E!fft{o
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=å(

Skandinaviens bedste priser

-"q

GRAUPIIER A8F I{YHEDER:

UTM

:e::-,

3æSHP

::L

-:.r:s t:s:

ARF,

sD!. t800 mm...............................2395,120AX og diverse tiibehør...

rfcl 0S [.4M

Tegn abonnement på

......3795,.

FOCKE WULF 190 D ARF,
:::: 9395, spv. 1740 mm,
:::-ækkellgt.understel er inc1.............................. 1945,-:.eres også incl. 0S MM 120AX og diverse tilbehør...

il

Modelflyvenyt og få bladet

KWK FLYARF,
best.nr 9393, spy 1510
Phill Kralt's VM mode|..........................,..............1129,,
Leveres også incl. 0S MAX 55AX og diverse iilbehøt.............?2gS,.

mm.

ULTIMATE ARF,
best.nr 9577,
so!. 1400 rm. B-o
Eindes også n,'d.e

"4€
;- .\.,

a.

ULTTMATE APF.

-oqave ti. E. eler

resten af 2008 og hele 2009

te*,. Lt-{"-.

qrod:

-<

Besl.ri 9380. spv. r065-nn............. ....

...... 1S95,-

snyd ikke dig selv for glæden ved at få Moderflyvenyt med posten hver-

ln:t{'.:-@r;{r..I

anden måned fra nu af

oSMO-SE F3A, af 4 gange Verdensmester Christophe paysant Le
Ro-^ Sov.' 880 nr. Længoe 1990 mm. leveres, 3 uo{o.e ser:
Kit:5995.- ARF:'15995,- ARF De Luxe tightweisht 25995,Nu igen på lagerl
EPSILoN, nu 3 størelser alle tit både EL oq glød.

EPS|LON40,

kit:1150,-

EPSILON
EPSILON 120

kit:
kit:

60/90,

$fffå*'

F3A,

t'-"l

1795,.
2595,-

ta

r*s$

ARC: 2795,.
ARF; 6495,-

ABF|

cA med srasribqkrco, t"

F3A

-

til tiden i

-

"

:

nJ'*r,-

KUIIISTFLYVNING

iine,,
nodtage'R5l-O
DP

14 MZ m. modtager "Top of the
12 FG m.
10CP T. modtage. P1410
l!9 gqqSt9y_nth seqoe4modtager 4{seryo.
FF?-C.åP/CHP n. nodtagel 3XDgia'seruo
6_EXHP/AP_n. modtager 4lseruo
SERVO BLS 451 "Børstetøs
SERVo S 3001, allround

12995,_

5995r
439Sr

r} rodet
5315.
SJ003
motor"
kugtetejeseryo

Tegn abonnement!

Pas på dine blade

€95,-

"uo

-

Abonnementsprisen for hele resten af 2008 (ialt 7 blade) er 399,00 kr.
Bestil ved at udfylde og indsende nedenstående kupon.

SSSS,ZCSS,_

1595,_

Z95r

1@r

DINO HOBBY: akid et besøg værd, attid over 2æ fly på lager!
Gh-upner - CA Modet - Futaba - Muiliptex - Hitec - i)S En;i;;es
YS - Toni Cla* - Hacker - Cyclon - Desert Aircralt
Zetiah
R&G - KAVAN - Jamah - Eurckit - Arc - Ou-brc - Suiliven

vi har solide samlebind,

der hver kan rumme 12 numre af Modelfllvenyt
altså to årganp;e. Bladet holdes fast i samlebindet med metalklemmer
- der
skal ikke limes,
"hulles" eller klippes for at få bradene til at sidde fasf og de

kan 1et tages ud igerl 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 leve_
res i fem flotte farver - husk at krydse af på bestillingssedlen
henrnde4, hvilke(n) farve(r) du ønsker. prisen er kr.75,- pr.
stk.

-

_

Besøg os på: w.dinohobby.dk
Emait: posr@dinohobby.dk
Tet. 27494095

-

PITCH.DK { -*i--.{'l
:11!
;Fl
\\S+.:s'#'
'1."

Ekspeditionsgebyr

Vi har desværre måttet indføre et ekspeditionsgebyr
på alle ordrer under kr. 100,- Ekspeditionsgebyret

Lager: Carlshøjvej 3,2m0 Lyngby, (ring i foryejen)

.9

er kr. 2Q- og går til

Spitfire MkIX
spv. 181 cm

opkræver

&effi,-"

JR/Futaba.,........

6,5

.g/cr,55 q
tBE

.....

.,.

- - i :--.
l:.:.:'
\ -j:::1c, 5 <e/ca
503R u.dirs:: :::1:. ; i:/.r
750 d gi16', :: <; c-. :S i
751 oig tal, 13 (q/::, 5l :
40)

RR
501 BB

i

et

gamle numre!
Ring: 622.1 1255 (ml. l0-11)

brev, en

ellcr rrail: mfn(4 plakatlorlaget.c.lk

:..

......325,. 1 19,. 450,-

.....189,189,-

)10
,?o

_

-

Forhandler af Lese. n.:ci:r, *.r;-:, ;:;r;: n;;;-Zirali, Flair, Century Jet ilJ.d:.s, U :.a p-ec:sicn, 1.4 ck
Reeves, Topflite, SprjngArt OS, Fu:ab3, Ripnax m.fl.

PITCH SKALA HOBBY

f blå il

gul

1 grøn a rød

Argong 2006, kr. 210,J Argong 2005, kr. 190,a {rgong 2Q04, kr. 175,1 Argong 2003, kr. 175,-l Argong 2002,kr, 150,a {rgong 2Q0l , kr. 120,Argong 2000,kr. 125,:t Argong 1999, kr. 125,:t Argong 1998, kr. 125,1 Argong 1997, kr. 125,:'t

....89,-

..

Abonnement for resten of 2008 og hele 2009 (iolr 7 blode), kr. 399,00
stk. somlebind å kr. 75,- i forverne:

-l

-l Årgong 20Q7, kr.23Q,-

PERIV]A.GRIT TOOLS

sr.oukba; 140xso:'m...... 179,- ::3@
Si beklods
mm . 289,- ..;!"riil::)j]:a
S ::<lods ?qqxlq
560X50 mm......399,- SS 1aO

- - . :,3 *:icr,

vi gir gerne et tilbtrd på bcstilling af flere

Hermed bestiller jeg:

f

Se mere på webshoppen for øget sikkerhedl
PowerBox Basic
71a PowerBox +otro expertia/i;i;;.. .. .... ;i;6,professionel
PowerBox 40/24
lR/Futaba... 1509;_

402 33

- og

vil klippe i bla-

det, så skriv din bestilling
mail eller på et postkortl

AIRSAIL træbvooesæt
Chipmunk DHC-1
spv. 175 cm
................,. 1449,-

SERVOER

100,-

vi intet ekspeditions-

gebyr. Hvis du ikke

C:EEjS

stadig enkelt
numrc tilbage i årgangene 1986-2002.
De seneste årgange kan clu bestille på kuponnen her,
ældrc årgange kan bestilles pr. telefon eller rnail

af bestilte blade og mapper.

Ved ordrer over kr.

TOPGUN ARF

6:: :::-::-J,

Vi har

dækning af portoudgifterne ved udsendelse

v/Henrik R, Sommer
Rævehojen 5, DK-e900 V,:o-g
Telefon: 86 67 64 64 bedst efier kt. 1730.
Webshop: www.pitch.dk, mait ; oitch*6mail.dk

-

3

Beløbet er indbetolt på reg. nr. 5202
konto 69900644r'8 med tydelig
ongivelse of poslnummer og husnummer

a

sølv

Følgende enkehnumre (sæt kryds) å 60,- kr.

Nr. 1 Nr.2
1?96:J1:l1al
1997:13f,]]--]'
1998:a-laaa
1999:a1f:lf
2000:3a1Jal
2001: J I
2002::lilJa
2003: al :l
2004:.-1 lafl
2005:l3J-f
2006:nAafa
2007:a-t1-''l
2008: al -

Nr.3 Nr.4

:-1 :1
at -1

J

-t

Nr,

-l

:j

l

5

Nr.6

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

Novn:
Adresse

Postnr./by:
ved køb for under kr. 100,- tillægges er ekspeditionsgebvr på kr. 20,- tir dæknino of oorioudoifrer
Uden for Dqnmqrk tillægges olrid er be'iøb'ril dækning of forr;;;"L;.'

AEROPLANKRYDSFINER

s. vtf. HoBBY

Wisa Craft plywood
Vand- og kogefast birkekrydsfin6r i tykkelser
fra 0,4 til 10,0 mm.

Butikkens åbningstider:
v/Svend Wirenfeldt
Viborgvej 250, Svenstrup
8450 Hammel
Tll. 40 37 27 73 Fax 86 96 97

31

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

Pladestørrelse 1270 x 1270 mm.

Man.-Tirs.-Ons.-Tors. 16.00 - 18.00
13.00 - 17.00
Fre.
Herudover kan der også åbnes efter
forudgående telefonisk altale.

Hurtig levering.

OS.FINER
v/ Ole Lautrup
St. St. Blichersvej 15

Altid gode tilbud - se hjemmesiden.

Vi forhandler bl.a. produkterfra aeronaut, AXl, Billing Boats, BMl, CARSON, CA Models, Cbiz,
CEN, Du-Bro, FG, Free Air, Free Scale, Futaba, Ghiant, Graupner, Great Planes, GWS, Hitec,
HPl, Humbrol, Hype, Hyperion, ICON, Jamara, Kavan, Krick, Kyosho, Multiplex, MWS,
Oracover, Proxxon, Robbe, Saito, Scalextric, SCX, SlG, Silverlit, Simprop, Sullivan, Tamiya,
TGN lndustries, ThunderTiger, Topflite, Traxxas, Webra m.fl.

ÆuoDnLF.sh
@ø& Hort;lx$s
Svæve- og gummimotorfly - balsa - lister
japanpapir -dope-tråd-rør'-lim-værktøj ntasser af
bygge- og skalategninger
Samt 10.000 andre ting. - korn og kig!

*:1:*?P:,.19,?: l?"3i; L'f

9..Illl* 5

www.model-hobbv.dk

8370 Hadsten
Ttf. 8691 4884

Mohil3025 3222

UikingHobby
RG

fly-modeller og tilbehør

Find os her: w!\,w.vikinghobby.dk. info@vikinghobby.dk
Iel7020 2466 . Fax:7020 2467
Besøg vores butik het:

Skowangsvei 191 .8200 Århus

ll

BREV

dsskriftet Modelf Iyvenyt
Strandhuse 4
DK-5762V. Skerninge

Ti

60

N{odelflyvenyt 5/2008

0

th
$e

din !.o,rhandler,

eller&.s

Communication Folehaven

0

12

25OO Valby

HOLTE MODELHOBBY

Man.-tors.

Øverødvej 5, 2840 Holte
www. holte-model hobbv.d k

Fredag:
Lørdag:

TELEFON: 45420113

Pris kr. 110,-

ESKY 8 gr. Servo
Pris kr. 55,SE VORES LIPO SHOP
VWVW,FLIGHTPOWER.DK

Komplet Program til

Fordelagtige Priser
NYE TX pakker på lager

11.00-17.30
11.00-19.00
10.00-14.00

kr--6>tk

F-

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

God kvalitet, lav pris

llipo

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

LipoCombo
T-rex 600 CF inkl
Flightpower 5000
mah/ 65
Pris kr. 5.300,-

3_-

14.

Smarte kvalitets solbriller fra
Alle Modeller på

Glasses

I

Sebastiano Silvestri, Curtis YoungOtooOsget aror,url
Har allerede opdaget RC Modelglasses.

FLYVEKLAR 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!

\ lr xlc!

i

i; vrtiryl 5 /2( )t ,S

Flyver ud af æsken.

Pris kr..............895 -

6I

ROTORDISG'EN
Am lndvel

4 L fdeba e Skov . l32l

Gailblerg .Tlf: 7588 5454 / Fax 7588

lurodwionspris
5495 E'r.a

Pga travhedærdrerv voresieeioftd:ft4afdagTlrsclag0900-1200.0nsclag
Bes0! l\'landaq I 6.00

1

I 00

Andre daqe KUN efter afta

el

fcro.Ll sc@leknrk

dk

ll(ket .icrsda!-Fredag0900

24 t rners

]200

Se priserne og alle nyhederne på v0res hjemmeside: wwwrotordisc-rc-helicopter.dk
Der taqes forbeho d for tastef€l og

!deirakoilmende

pr sændrinqer

servti,e .... r
*-g
-. -{q
$F#r
*-l'

KR,4000,_

SANTVA
High Teck /

Price

F.æks" S&NWA ef$ 6

kucr "$t9&,*$ kn

{o}llrt

rcm

lmportør:
lG Gommunication
Folehaven 12
25OO Valby

SANWA de sqrrer

Se dem hos din forhandilr, eller på vww.iccom.dklsanwa

Vapon Vcrclens mindste
Ilv til Spektrum 2,4G
Hz. 13rug egen sender
eller køb komplet sæt.
Spændv. 375 mrn.

Corona syntese
modtager på 35 MHz
med 4, 6 eller 8 kana-

Vægr 1 5 g.

'

550,-

ler. Slrrt med ar skifte
modtager krl.stalier ved
frekvensskift. Klarcs ved
år rrykke pri en knap.

Krævcr ikke speciel scnder.

Priserfra

Spektrum DX6i.
2,4 GHz 6 kanals

.........175,-

CST Katana i

FIPP.

opbygget som rraditioncl spanrc-model
lor ar opnå maksinal
styrke og rninirnal
vægt. FIPP giver en
mcget stærk moclel.
Spændvidde 88 cm,
længdc 93 cm! vægr
ca. 420 gram.

anlæg. Kan huske
10 modeller.
Med heli og Hy-

Desire Power LiPo
SN- 360mAh,25C

plogrammer.
Inkl AR6100 modrageL

SN-1000rnAh,25C
SN-i800mAh. 25C
SN-2500mAh,25C
SN-4200mAh, 22C

Dualsky 28l2RTR

F:erdismonrerede med Hvperion balancerstik.
Mange andre større lser cr på lage r.

25 gram.

SN- 600nAh,25C

Pris........95O,-

clik!
Indendørs nodel lav* i
Depron og kulfiber fra
RC-Factorl'.
Spændvidde 80 cm.
lænsde 87 cm. vægr fra

Pris....
Motorsætfra

..44O,-

......

j25,-

Blue Bird servoer, tilbud ved 4 stk.

30jCL,3,7g,0,7Kg/cm,0,11s

.........

l2O,-

308BB,69, 1,1 Kg/cm,0,10s, lxleje . . .. . 120,37-3MG, 1lg, 1,6 Kg/cm, 0,i3s, metalgear l4O,380X,{C, 15g, 3,6 Kg/cm, 0,15s, metalgear t4O,-

62lBB,4lg,6,4Kg/cm,0,13s,2xlejer....

t2O,-

631N4G,43g,5,0 Kg/cm,0,i0 s, meralgear l7O,830Dlvfc, ,i9g, 9,8 Kg/cm, 0,12 s, digital . 390,-

64

Pris....
Motorsæt fra.

trg

Børsteløs motor mcd

9w

INDBYGGET fanregu[ator, samlet vægt
For modellcr op

til

ca. 250 grem. virkelig

Computer lader
llanram BC6, I til 6 Lil,o / LiFe, NiCd, Nilr,fH
og Pb. Har indbvgget 6s balancer, tilsluming til

12\bltog230Volt. Pris...........

995,-

nern indbygning.

Pris..................... 350r
Børsteløse regulatorer
Dualsky 6Anip, mcd BEC, kun (r gram . .
Dualsky l0Amp.mcdBi,C,8granr .....
Dualsky.40Amp. Su'itched BEC, 30 gram.
Dualsky 60Amp. Switched BEC, 62 gram.
SN-10Å, l0Amp- med BEC, 12 gram . . . .
SN-18A, l8Amp, med BEC, 17 gran . . . .
SN-25A,25Amp, med BEC, 18 gram . . . .
SN-35A, 35Amp, med BEC, 22 gram . . . .
SN-60A, 60Amp, mcd BEC, 45 gram. . . .
SN-80A, 80Amp, med BEC, 48 gram. . . .

190,-

200,39O,49O,-

l2O,-

t45,175,210,395,4g0,-

SN-ProgramrneringskabelUSB......... 75,-

\ic,-ic1

i

ivvcr'l, 1 5/2tX)(.q

:
\

,,',q*gffiæ'

r-,

' '-

r-.
Teknisk data

140mm

1245mm

SrcY

næanirsæffi

Ttcu

1:9:45:4.57

toi

Vægt fuldt udstyret

@4ft0

Modeller

Børsteløse motorer

Flere modeller på lager

Blade
Fremstillet i EPP
Egnet til 3D trainer
Pris:

kr. 225,00

Blitz Bipe
Fremstillet i EPP
Egnet til 3D trainer
Pris:

kr. 280.00

Nye super modtagere, Corona.
RS410ll: 4k,4,79, >'1000m kr. 140,00
RP4S: synt. 4k, >1200m: kr. 200,00
RS810ll: 8k, 99, >1200m. kr.160,00
RPSD'1: synt. 8k, dual conv. kr.250,00
Krystaller kanal 6'1-80
kr. 30.00

|tT;

PolyFly motorer: \+
1504:89, Model: <=809 (ved 3D):
1510: 169, Model: <=2009 (ved 3D)
2204: 199, Model 1 50-2209:
22081X: 369, Model 200-5009:
22121X: 479, Model 300-8009:
2217 lX. 7 29, Model 300-1 0009:
28141X. 1009, Model 1,0-1,9k9:
35201X. 2009, Model 1,5-2,8k9:
41 201X.

3099, Model 2,0-3,5k9:

.1130/X: 4009, Model 3,0-6,0k9:

Power set

kr.135,00
kr.135,00
kr.135,00
kr.125,00
kr. 145,00
kr. 165,00
kr. 240,00
kr. 320,00
kr. 420,00
kr 500,00

PolyFly servoer.
4,49, 8N/cm, 0,12 sek:
kr 60,00
69, 10N/cm, 0,10 sek:
kr. 60,00
409, 60N/cm, 0,16 sek, BB kr.70.00
PolyFly batterier, kan lades med
2C i Mega Power laderne.
300125. 179, 15120C: kr. 72,00
600/25:369,

15/20C: kr.

750/2S: 539, 30/50C:
1000/2S: 639, 30/50C:
1000/3S: 90g, 30/50C:
1700/35: 1469,25150C:
2200125 1319,25150C:
2200135: 1 899, 25150C:
3200/35: 2789,22140C:
4000/33: 3299,22140C:

lndoor Micro, Modeller 60-2209
Børsteløs motor og regulator (vælg selv type),
batterj og 2 stk. servoer:
kr. 360,00
Med modtager:
kr. 460,00

85,00

kr.100,00

Børsteløs motor og regulator (vaelg selv type)
batteri og 2 stk. servoer
kr 360,00
Med modtager:
kr 460,00

kr.
kr.
kr.
kr.

Mega Power 9605R
Forsyning:12V
Celier: 12 Lipo/30NiXx
Strøm: 10A
Typer: LiPo/NiCd/NiMh
PblA123
Med to udgange
Med stor grafisk skærm
Kr. 1.180.00

Balanceringsenhed til Mega Power 9605R
Ladning: Max 10Aog l2celler
Overvåg hver enkelt celle grafisk
Pris
kr. 395.00

kr.160,00

www.planemania.dk
TIf: 8750 9170

Kr.785,00

kr.110,00

240,00
210,00
31 0,00
495,00
kr. 600,00
4000/45: 4389,22140C: kr. 800,00

lndoor Mini, Modeller 160-2509

Mega Power 860DS
Forsyning: 22OVl12V
Celler; 6 Lipo/14NiXx
Strøm: 64
Typer: LiPo/NiCd/NiMh
PblA123
Med indb. balancer

FlyCamOne V2
Vægt 37 g
Video 640x480 @25 fps
Folo: 1280x1024 (1,3 MP)
Anvender SD-Kort (Medfølger ikke)
Pris:

L

kr. 575,00

Knight 3D er den først€ 50'er heli specielt destgnet Ul
3D piloter, Metal og kuglelejer på alle de rigtige steder for
at ggre den skarF.. præds og driftsikker; m€n med Flastik
de steder hvor:der ikke er behov for andet.
. Leveres 80oA samlet.
. Modulært opbygget destgn
r Aluminium Hovedrotor nav
. Remtrukken Halerotor
. Træklejer i Hoved og Hale bladholdere
. Præinstalleret 3D (hårde) dæmpere på hovedrotor
. Lettilgængelig gummiophængt motor

Knight 3D - 50
Kr* &åiSBo*
Knight 3D Carbon - 50
n'.1-* ::-:,: G'.F
'-NJ.

Ktk. R6014FS
I stk. Afbryder.

1 stk. Sender akku.
2 stk. Ladekabler.

*

CUJL,/er-iJ

LC

modt.

.

Models. Holmensvej 20C. DK-3600 Frederikssund o Telefoni 4738 3981 Email: info@lcmodels.dk
Åbningstider: Mandag t6-18 . Tirsdag 15-18 . Torsdag 16-18 o Øvrige dage kun åbent efter aftale. (Ring)
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ln-door model af speciel papir/skum/papir
konstrukti0n som sikrer en stærk og let
model. Hver model har lærdiginslallerede
kulfiberorstærkninger I0r at sikre
stabiliteten og holde vægten nede.
Spændevidde - 820mm

Multiplex Siuntman

Depron ln-Door model
Spændevidde
Vægt

Frit valg

-

-

4"æ*

K'.250r-

Spændevidde - 700 mm
Vægt ca. 280 gr.

Robbe Firefly
Spændevidde - 609 mm
Vægt ca. 280

Spændevidde
Vægt ca. 280

-

Sikker flyvning med godt tilbehør
Delta 835

Delta 535
lvlål :37x20,5x9mm.

Webra ltioi 5

x'.3951-

777 mm

l\4al

lkarus Sukhoi SU27
Spændevidde - 420 mm
Længde 600 mm
Vægt - Fra 85 gr

K'.395r-

.F
v<b

-.1_

Vægt ca. 1 60 gr.

Robbe Sopwith Pup

Spændevidde * 720 mm
Vægl ca. 1 60 gr.

Greal Planes fUrmoil Profile
Spændevidde 865 mm
Vægt ca. 200 gr.

Frit Valg

x,.2851-

!

#ffi*#t"

Ere W
FTIGHTPOWER
EVOLITE BATTERIEB

DISIRE LIPO 25C

Evolite 35 350 Mah

25 - 360 Mah

Spændevidde - BB0 mm
Vægt - ca. 520 gr

xr.l45,-

xr.60,-

x'.6501-

Evolite 35 800 Mah

35 - 360 Mah

xr.195-

xr.85,-

Multiplex
ParkMaster 3Il

'iiryA--

\:,f\

uilocÅ vrnrrnD BBUG 2,4 cHz

x',295;-

3e

ffi-

Futaba T-6 ExP - 2,4 Ghz

lkarus Cessna 1 52
Spændevidde - 775 mm
Længde 580 mm
Vægt - ca. 1 50 gr

,Y]

Spændevidde-710mm

:40x15xll mm.

o.260,- f

x'.2957'
Robbe Spad

'\-

FM

In-DoorMidtager

gr

Frit valg

lilål :49 x 21 x 13mm.

trlic-%r*ffiW

lkarus F3A
Spændevidde - 800 mm
Længde 750 mm
Vægt - ca. 220 gr

gr

-l=\

a

x'.3951-

Robbe l{emesis

,e

-=.q\

_q

lkarus Extrema 3305
Spændevidde - 800 mm
Længde 750 mm
Væqt - ca. 220 gr

}n,x
Tf.\

Modeller i stærk EPP skum

t.=\

A_

.:-*'

Køb online på wuvw.hlihobby,dk

Robbe Pogo

tr,t:1,,*}i

930 mm

ca 240 gr.

Frii valg

K'.150r-

\r

Depron ln-Door model
Spændevidde - 820 mm
Vægt - ca 340 gr.

Multiplex Pico Baby

@[

I1'l-000R BAIIERIER

".t'-\

Uinterprojekter for den træsne modelflyver
Tango
Spændevidde - 1500 mm

Længde-1165mm

Bipe special

Vægt

- 1400 mm
Lænqde-1105mm

For 6,5 ccm 2T

Spændevidde
Vægt

-

34009

:4,9æt

1750 mm

Længde-1440mm
Vægt

-

For 10

/

1

-

Vægt

-

For 6,5

24009

ccm 2I I 7,sccn

4I

x',6301-

c

t

1,5 ccm 4T

Double

x'.1295n-

Spændevidde

Skvmaster -:- t
s.rærcer.ddi-2i20mn n*-'g
f "* -r

Vægt

i;':li.Jjl"'
:J-ii-i:rr:2;,,1t-30ci.m4T

x'.

x'.1890;-

€

Fieseler Storch Fl 156

1470 mm

Længde-1120mm

Cessna

S&å',

-

-

30009
For 6,5 ccm 2T

ti

#

PiperArow

2

Spændevidde -

21

00 mm

Længde-1530mm

I
I

- 1310 mm
Længde-1050mm

-læ--

35009

ccm 2T

4T

Spændevidde

llK3
-

/ 7,5ccm

Grinca

n 1460,Spændevidde

23509

n 1045n-

For10ccm2T/11,5ccm4T

Calypso

-

Vægt

-.-J

-

For 10

56009

-

15

ccm 2I / 20 ccn 41

*J$.o'""'"
'å - *-å

x'.1595r-

a

Gantz
Spændevidde - 2280 mm
Længde 1640 rnm
Vægt - 77009
For 3 stk 7 ccm 2I I
ccn

--'_ I

-

F 18 F --!
"-*r;F..-

I

4I

x'.1995y-

/ 7,sccm 4T

11951-

Webra Boxer 300-2 FI Glow
2 cylinderet boxermotor - 30,0 ccm

Spændevidde - 20E0 rnm

MANGLER DU EI,I GOD BEI{ZII'I MOTOR KOM OG
SE WEBBA'S MED ELEKIRONISK TÆTIDI]IG.
lil,ebra Speed 91 -Psi
Vllebra Speed 150i
Specifikationer:
- Elektronisk tændinq

Længde-l400rnm

- 48009
For 1 0 ccm
2T / 1 1,5 ccm 4T

- vægt 1 080 gr

-3hk.

x.1530y-

x' 34951-

x'.2395.-

Vægt

-15ccm
- 730 gram

Specifikationer:
- Elektronisk tænding
- 25 ccm
- 860 gram

Alle priser er incl.25%o moms. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer, valutakurser, afgifter og andre forhold der kan indvirke på prisdannelsen.

ÅeNlNcsnDER:
Uestbygade

\ lodel I 1 ;,'vcnlrt

-5

12 . Haverslev

7r,rrr*

TTRSDAG

- FREDAG KL. r3.00 - 17.30 . LØRDAG KL. 10.00-13.00

o DK-9610 llørager o Telefon 98 31 94

22.

Fax98 31 79 80

. www.hlihobby.dk
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Karo Air 3-1095
3
t/'

kanals

Karo Air 2-845 Dragonfly
kanals
kr 795,-

kr. 1 .1 95,-

2

komplet sæt med fjernstyringsanlæg

ko m pl et sæt m

ed

fje rnstyri ngsa nl æg

Stor
motorprogram

fra

SH

Til bil, båd, fly m.m.

SH-21 Competition til bil

Karo Air
Karo Air 3 kanals fjernstyringsanlæg Komplet sæt
Karo Air standard
Karo Air mini

servo
servo

-

kr.
kr.
kr,

RC Styro:

kr.

sH-21 ril bil

sH-12 Slide carb. rit

bit

sH-32 Marine til båd
SH-32

Kvalitets servoer fra Blue Bird, Taiwan
698,88,168,-

Komplet malespraysortiment fra Ghiant
Komplet malespraysortiment fra Ghiant
TiI EPS
RC Colours
Til plastic
RC Car:
Til polycarbonat
Pris pr. dåse (til alt og i alle farver)

bil

5H-32fs til fly

58,-

Hobby Træ

BMS-306 Micro Servo, str.22 x 10 x 23, speed 4.BV - 0,1 1 sec/60 , 69
BMS-37'I Micro Servo, str.24 x 11 x 24, speed 4.8V - 0,12 sed60 , 89
BMS-380 Micro Servo, str.29.5 x 13 x 26, speed 4.8V - 0,1 3 sed60 , 1 39
BMS-3B0MG Micro Servo, str.29.5 x 13 x 26,speed 4.8V - 0,.1 5 sed60, 1 59, BB
BN/S-620 High Torque, str.40.5 x 20 x 41, speed 4.BV - 0,1 5 sec/60 , 45g, BB
BMS-620MG High Torque, str.40.5 x 20 x 41 , speed 4.8V - 0,15 sed60 , 51g, BB
BM5-621 High Speed, str.40.5 x 20 x 41,speed 4.BV- 0,13 sec/60, 41g, BB
BMS-705 HighTorque, sIr. 42 x 21 ,5 x 22, speed 4.BV - 0,1 B sec/60 ,28 g, BB
BMS-706 High Speed, sIr.42x21 .5x22, speed 4,8V-0,13 sed60,26 g, BB
SDC-O5AB, Speed Control, 54, m.B, 4-8 celler
SDC-10AB, Speed Control, 10A, m.B. 4-B celler
SDC-45AB, Speed Control,45A, m.B.6-10 celler
Alle speed control med I A BEC

Blue Phoenix, 2 m.svæver, godt begynder træbygqesæt,

2 kanals
Lindy 25, Godt begynder træbyggesæt, 3-4 kanals

kr.
kr.

398,598,-

South Herts Models
Absolut den bedste glødestrømsregulator til permanent qlødestrøm

kr.

3gB,-

Walkera R/C Helicopter
Komplet helikopter incl. fjernstyring, lader, batteri, interface kabel og computer
simulator program til mange helikopter og fly modeller:

t<r.2,495,-

Great Vigor
1/8 Buggibil
Model: Rex-x, topkvalitet, med T6 alu chassi, kuglelejer, aludæmper, ståltandhjul, krængningsstabilisator, high performance pipe, aluhjulophæng

kr. 2.585,eller incl. SH-21 Motor med slidekaburator og bagududstØdning:

kr.3.585,-

Auto & Surf A/S

Jollen2.6893Hemmet
Tlf.75 2a 04 55 . Fax 75 28 05 O0
www.autoogsurf.dk . mail@autoogsurf.dk

