32. årgang . December 2008 . Løssalgspris 59,75 kr.
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Marianne Pedersen

Formand Allan Feld 8613 4140
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Jcrnbanegade 24
4000 Roskilde
Tlf: 46 36 72 12,

:

li

Skriv til Modelflyvenyt

Fax ,16 36 72 IO

Modelfllwenyt er dit blad. Brug det - og skriv til
det og send din artikel, notits eller lille klubhistorie tii en af grenredaktØrerne (ikke til den ansvarshavende redaktør).
Organisationsstof, referater, indbydelser og lign.
sendes til de respektive unioners sekretariater.
Referater der modtages mere end tre måneder efter et arrangement, får ikke nødvendigvis plads i

.:

,å

pe@mode1fl1,venyt.dk

GRENREDAKTØRER

RC-unionen
Steen Larsen
Rengegade 21a st.th.
4660 St. Heddinge

bladet.

I

I
il

Tlf: 30 56 39

,+8,

Tekst

s1@modelflyvenyt.dk

Tekster afleveres i elektronisk form. Lav tekstens
opsætning så enkel som muligt * gerne i et rent
tekst-format og uden specielle formateringer med
spalter, bokse eller lign. Sæt aldrig billeder ind i

Lars Pilegaard
Teglmarken 65,
8800 Viborg

Tlf: 8661 5951

din tekstfil.

lr,lobil: 40821 4201
1pi@modelfllwenyt.dk

Billeder
Papirbilleder som sendes sammen med stof til bladet, vil blive returneret, hvis du oplyser hvem de
skal tilbage tii. Husk at oplyse hvem der er fotograf, men undlad at skrive direkte på billederne.
Digitale billeder sendes på cd-rom. Gem særskilt
(altså ikke lagt ind i en tekstfil) i TIFF eller JPEGformat i bedst mulige kvalitet. Billeder fra Internettet kan bruges.

Arild Larsen,
Rugmarken 80,
8520 Lystrup

Tlf: 86 22 63

19

arild.larsen@mail.dk
F

ritf lyvni

ng

Arild

suni one n

Per Grunnet
Ertcavej 42,

Ekspedition og annonceekspedition:

2820 Gentofte

Strandhuse 4,5762 Vester Skeminge

Postgiro

Stccn

Ttt.4414 88

nr.7 16 10 77 mfn@plakatforlaget.dk

76

pergrunnet@hotmail.com

Tlf:62 24 12 55 (i alm. kontortid)
Annoncemateriale skal være os i hænde 6 uger

Lin

før udgivelsesdato.
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Ruben Sonne
Falkevej 25,
7400 Herning

Oplysninger og meninger
fremsat i Modelflyvenyt står for forfatterens egen
regning og dækker ikke nødvendigvis redaktio-

Ruben

Tlf:972741O6

DEADLINE for næste nummer

rube n@mo delflyvni

nens opfattelse.

n g.

dk

nt.

1

I 2009:2. januar 2009

Modelflyvenyt udkommer
den 15. i månederne februar, april, juni. august,
oktober og 5. december. Oplag: 4.200

Tryk: Rounborgs Grafiske Hus, Holstebro

Irorsiclcbillcdct horcr

ABONNEMENT
Abonnement for 2008 koster i
Danmark 340,- kr. for alle 6 numre.
Europa, Færøerne og Grønland:
400,- kr. Øvrige udland 500,- kr.

HVIS BLADET UDEBLIVER
er bladet beskadiget i forsendelsen
eller skifter du adresse så skal du

2

til

l)oui Nkrllcls artikcl pa sicle 26-27 onr

(lorlbatllvvrting i Hlurstl.urlm. Dcl er tagct al Simon Ncjst og sa kliri-

ISSN: 0105-6441

clcr det \loclcltll'r,ning l)anr.narlis n1c logo (cgnct af r\r-rclcrs
sot-t.t clu kan lltse nrcre orl pa siclc 11-12.

henvende dig

til din unions

sekre-

tariat:.

RC-unione n:86 22 63 19 ma-to
kl.15.30-17.30,
sekretariat@rc-unionen.dk
FFU: 57 64 33 88,
buchwald@post2.tele.dk
CLU:86 94 92 39,
ulla@modelflywning.dk

l{ar.rscr-r,

Alle andre

skal henvende sig til
Modelfywenyt 62 24 12 55 kl.10-14
mfn@plakatforlaget.dk

Ved eventuel udmeldelse
er det vigtigt, at du giver besked til
din unions sekretariat - og ikke
undlader at betale det næste kon-

tingent.
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GODT NYT FRA

Poly Charge. 4 ladeudgange. 1-4S LiPo. .785,.

ClEEpl

LatHum-lor

bat'taiiaa

ts!

I/VIONICI

Graupner Ultra Dou Plus 50

Dauphlm 2,4 Ghz RTF

Great Planes Stearman ARE
Spændv. 1815mm.

EGDE 540 3D EP ABF 104 cm

975,-

Ad-Tech Shark 450 RTF

TILBUD: 995,-

- TILBUD. . . . .2400,-

Motor'15-202/4T.........
Quick Field Charger, 2 ladeudgange.
'1-3

LiPoeller4-8Nimh................395,-

3_

rd>
SJM180
SJN/ 5OO ARE

L-39 Albatros ARF m. fan og motor

.

.695,.

Multiplex Mentor ARF
l\.4otorsæt for Menior

SJI''/ 1BO ARF

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

e

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

hobby-cs,i],"qs[,,"
søsade 26 . Rinssted

\ kxlcl

1'l

.Tetefon;l.r.iå:

:i
1,r'cn-r't 6/2 {)i) i.

GODT NYT FRA

I/\/IONICI

#
Elektro Junior
'190cm
ABF m borstelos motor og propel

.. .

.695,-

SE-SAARF EP Spændv.864 mrn.

.....725,.

EGDE 54OT 3D EP ARE 126 cm

Calmato RTF kompletsæt

............2.300,.

1395,-

EGO Lithium 35/60C
lntro pris:

KUI\' 350,-

35 2200mah 35/60
65 2500mah 35/60
65 4500mah 35/60

KUM50,-

Twin otter ARF el '1540mm

...,..

Junckers JU-52ARF el 1620mm

KUN 1295,-

1.595,-

ARROWIND:
Bil LiPo pakker
vi har også LiPo til bilfolket. Se priserne på
web siden.
Enrich Power/E-Power

1,2V800mahAM...,.,.,.,..........

12,50

'1,2V 1600 mah 2i3A . . . . . . . . .
,. ,. .. .. .

næ

1,2V2000mahM..,.,...............
1,2V2200 mah
1,2V4600 mah
7,2V4600mah
8,4V4600 mah
9,6V4600 mah

P-51 Mustang 60 ARF

20,00

4/5SC.................

35,00

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

50,00

Apprentice lsE RTF.

SC.......,.,...........340,SC...............,.,...æ5,-

Komplet med anlæg. 2,4chz.
Fremragende begyndermodel,.,KUM.495,.

SC.....................450,-

Fokker DR-1 ARF el 745mm

......795,-

.

12V4500mahSC............,........500,.
Enekeep/Eneloop

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

b
Dualslry borsierose motorer dækker næsten alle
behov rra ca 50lV t I ca. 2500W

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

YAK 54 1.60 Sport 3D ARF

225,-til850,-

Denabsolutbedstesimulatorpåmarkedet......,. .......pRlS

kr.1495,-

lVed USB lnterlink Controller - vælg selv om du vil benytte den medfølgende controller eller
djn egen sender.
Grundprogrammet indeholder over 60 Jorskellige fly, over 25 forskellige flwepladser, utallige
just6rbare parametre. l\4ulighed lor at flwe mod andre via jnternettet. -

Cherokee 40 ARF

Expantion packs 1-5 for G3-G3,5 og G,t-c4,5 . .

EN GOD START

.

.

.

kr. æ5,-

- hvis man ikke har fået

bygget sin model
og gerne vil i luften i en fart vil AVISTAR 40

Super Tigre motorer
Kendt kvalitetsmotor

l\ilKll være et godt valg. lvlodellen har en god

stønelse, 1520 mm, samt et assymetrisk

...

xu /

395,-

ru1]Lr_
J

v

årevis

vingeprofil, der giver den nogle helt specielt
gode flyveegenskaber.

GT Power V5
1-5 LiPo. N4. balancer

qffiEr;?"

R|OT3DARE EP Spændv. 515

mm...

615,-

AVISTAR40ARE

1520mm......

kr.

895,-

dæmper
550,00
1.160,00
Super Trgre G 3250. u/ dæmper 1.385,00
Super Tigre G 4500, u/ dæmper 1.695,00
Super Tigre G 51, n/ dæmper
675,00
Super Tigre GS 40. m/ dæmper
575,00
Super Tigre GS 45, m/ dæmper
620,00
Super Tigre G 61 K. m/ dæmper 775,00
Super Tigre G 61 ABC, m/ dæmper 895,00
Super Tigre S 75 K, m/ dæmper 865,00
SuperTigre S 90 K, m/ dæmper 915,00
Super Tigre 34, m/

i

SuperTigreG20/23,m/dæmper

FJERNSWRINGS-ANLÆG

motor kr. 1.500,Pris med komplet startpakke hvor ALT er med:
Avistar, Spektrum DX6i eller Futaba 6EX 2,4Ghz,
Super Tigre 45, glødestrømsakku m. lader, håndbetjent brændstofpumpe samt div, lim kr. 3995,Leveres m. Super Tiger 45

- Spørg Avionic til råds, hvis du tænker på nyt fjernstyringsanlæg.
Du vil hos os altid få et godt tilbud og vi fører de kendte mærker
FUTABA - MULTIPLEX - GRAUPNER, HITEC og SANWA

Agenturer:
R&G Glas og Epoxy . ORACOVER . EKTRON . KAVAN . StG . Chris

' MFA England ' FLAIR .Airfly Modelle . Robart . Hobbico .
Midtwgst . Hobtytrå' Greven ' Jamara . Aeronaut . Carl Goldberg

Åbningstider, telefon og butik:

Foss

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

I'\VIONICI

l$M$-HQBBY.DKI
\lodclflyvenyt 6/2A08

Nørreled

14

.

www.avionic.dk

4440hørkøu

.

Tiderne er vejlende og der kan i visse tilfælde
være åbent længere. Ring evt. Ændringer i
åbningstidern_e_ kan ses på hjemmesiden,

.

.

Ttf, 86 94 60

avionic@avionic,dk w

88

r

Fax 86 94 60 98

wkandtb{ ogåå

@t

W q dt&&&w*

Kendetegn:

i
i

€å.# , ffffi

Ekstrem lav vægt,

i"

23-299/dm, megel
færdige modeller.
Flyver kanon godt

cm
regl.

Addiction,3D model spv. 100
Blade mCX, dia. 19cm,289,4 kanals 590,med 2 servoer, gyro og 2,4GHz modtager.
Vapor, spv.38 cm, 159, 3
550,-

Model + børsteløse motor og

AXi 2203/52 AXi

950,-

AXi 2203146, 1Bg, 2 Li-Po,

1495,-

God intro model til 3D flyvning - let model.

kanals

{Xi
YAK 54, 3D model, spv. 100 cm,

595-

r=

Begge fås med sender,

tillægspris

2203152, 1Bg, 2 Li-Po,

Bx4
Bx4

TILB. 375,TILB. 375,-

AXi 2204 54, 249, 2-3 Li-P o

450,-

1

Her er kun vist et udpluk af programmet

med 2 servoer, fartregulator og 2,4GHz mod.
L

2212/xx AXi 2208/ bagm.

AXi motorer, in-door

Vi lagerfører hovedparten af alle AXi

200,-

motorer, resten hjemtages på bestilling.
Extra 260
Katana MD, kunstfl./3D spv. 117 cm 1195,-

regl.

Model + børsteløse motor og
Meget let og vridningsstabil model.

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

cm

regl.

NYE BILLIGE JETI REGULATORER

1795,-

Jeti JES 08, 12, 1 B og 25

Flash,3D model, spv. 100 cm
1295,-

Model +motor+regl.

1895,-

Fuld EPP model med kulfiber forstærkning.

Den fantaskliske Extra 260 fås nu også i grøn

Godmodig model der næsten lander selv.

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

.

: :ttyø#.-::". td,Elltt

Bladedancer

Blade dancer, spv 93

Unique

cm

TILBUD

AXi 2208/34 GOLD + JES'12

665.-

Eco.

æw

Model + motor 119 + regl. + 2 propel

Swift

Blizzard, spv. 138 cm.

795,-

ParkMaster

ffi@
2s - 350-20C
2s -450-30C

7A

249

134

359

25 - 620-15C
25 - 740-20C

9A

s9g

154

499

fø200,-

7x34x58

95,-

'125,"

10x29x56

9x34x66
12x34x66

95,125.-

HYprntoruES
25 - 300vx
25 - 400vx

20C 6A 209 10x24x51
20C BA 279 Bx37x65

100,-

164 479 10x36x64

140,-

25-800vx 20C

mAh

A123 (Li-Fe) nu i 1 100 / 2300

110,-

fra 109,-

Mini Swift

cm

275.-

Eco.

495,-

X-PEAK230Bal

SCHULZENEXT

Mini Swift, Airbrush, spv. 54
225,X-PEAK 230 BAL AC/DC - 65 Li/ A123 795,Model + moto(109) + regl.6A(69) 575.Kører både fra 1 2V og 220V. Med balancer.
Vingerne fås i forskellige farvekombinationer.
Schulze Next generation f.eks 6.30-5 1S0,-

TILBUD 350,-

ffit

ll

Swift ll, Airbrush, spv. B0
AXi2208126 SILVER + JES 12

cm

Forberedt til børsteløs motor.

1409

295,-

Unique, spv 94 cm
TILBUD 295.AXt2208134 GOLD + JES 12
665,3 forskellige farvekombinationer.

Mini Malibu, spv. 74 cm, vægt 949

Viper, spv.86 cm, ca.

Eco.

ECO

lnd kun 12V kan aflade. Med balancer.

AcrcMastet

cm. TILBUD 595,Predator, spv. 84 cm, ca. 1409 TILB. 295,plads
POT 30W + JES 0B
TILBUD 420,- Parkflyer der ikke kræver meget
89521705-14 + JES 0B
TILBUD 430,- AcroMaster, spv. 109
ParkMasler 3D, spv.96

Eco.
Eco.

cm

EOS 0610i net,65 Lii A123, max.10A Ringl
Ind kun 12V Med balancer.

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

Komplet med anlæg og

lader

475.Fra 1595,-

EOS 0610i duo2, 2x 65 Li/4123,

10A

Ringl

lnd kun 12V kan NU aflade. Med balancer.

Komplet sæt består af: Model, motor, propel,
EasyGlider PRO, spv. 180

cm.

595.-

Ny forbedret udgave til børsleløs motor.

Cularis, spv.261 cm, EPP

F3Ai

Clickl spv. 80 cm til
TILBUD 395,Vægt fra ca. 1 309 til 2 x Li-Po 300i350

model

WW-k;-t'

akku

695,-

35MHz

1195,-

MX-12 Computersender løs m.

'

:

MX-'12 Computersender sæt,

En hurtig model med mange muligheder.
Mentor, spv. 163 cm. Også til fly-slæb. 895,Se flere nyheder og info på www.elJly.dk

Jazz, spv. 86 cm lil F3Ai "Aero-Music" 395,Vægt fra ca. 1 309 til 2 x Li-Po 300/350

NYHED
EasyFly 3 (2008)
Begge simulatorer
er med fotorealisliske billeder.
EasyFly 3 med CD og USB

kabel

595,-

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

P Deluxe,

CD

DX-Se Spectrum 2,4GHzanlæg

TILBUD 460,.

FunJET, spv. 79 cm

TtLB. 225,-

æErffi

1275,-

Kan bygges som svæver eller elektro.

**E:.

Blade EPP

trinløs motorregulering, servoer, batteri,
lader, sender og modlager (fjernstyringen)

o
EasyCUB, spv. 140 cm
med

Fra 2785.-

1750,-

AR7000

2295,-

DX-7 Spectrum 2,4GHz Sender,
DX-7 Spectrum Sender med

650,-

løs
løs

DX-6i Spectrum 2,4GHz Sender,

585,-

TILB.

695,-
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SønderjyllandsAlle 12 , DK-9900 Frederikshavn llf .98 43 48 72

ut

Telefontid:

Forretningen:

Mandag 12.30-18.00

Mandag
Tirsdag
Onsdag

Tirsdag 12.30-17.30
Onsdag 12.30-17.30
Torsdag 10.00-13.00

15.00-18.00
15.00-17.30
15.00-17.30
Torsdag - Fredag lukket
Lørdag efter aftale
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Hvad iaerre piloter har realiseret er, at selv store fly
der er drevet af el-motorer matcher eller overgår deres
genoarter indenfor brændstof-verdenen i rå ydelse.
Denne yc'else leveres for en stor del af nutidens batteritet<noiogi, n-ren i høj grad også ved hjælp af radikale
byggenretoder af selve modellerne.
Fordi ei-::otorer stort set arbejder vibrationsløst kan vi
konsli-ue:e seiv meget store modeller via metoder der
giver meget lette strukturer. Fordelene er entydige de ove:sæt:er direkte til bedre flyveegenskaber, bedre
stigeevie, avere landingshastighed, mulighed for ekstreme væEt/<r-ait forhold og endelig lang flyvetid.
Et ekser:roe ei- den nye Hyperion Extra 26O I20eklasse rnccel soni du ser på billederne. Extraen har et

vingespærC rå nele 1.85m og er udtagt til BS - 10S. på
10S vejer:*ccei en ind på rundt 5kg og med en ydelse
på over 40C\'/ p:. kilo er stigeevnen voldsom. Vi har
tilstræbt at skabe en Extra 260 som virkelig fanger 1:1
flyets karakte:,stika, og Hyperions Extra 260 rammer
plet som kun få andre. Det bedste eq at modellen flyver
ligeså godt som 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 læse og se mere/
blandt andet også hvor du kan møde Hyperion over
sensommeren og efteråret.

vtfvtfvtf
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hype ri o n - e u ro pe. co m

HYPERION

w ru lu. ho bbV - u, or I d.d k
Vi ønsker alle vores kunder
god jul og godt nytår
Vi holder lukket fra d.23112lil d. 4l"l, begge dage inkl.
Arising Star 40 trainer.

Begyndermodel
beklædt flyveklar efter ganske fa limninger
Spv. 16Ocm........,.................,....kun

kr. 795,-

Boomerang trainer med O546LA
motor......................................kun kr. 1250,-

Twister PANTERA 5()
Twisters nye brændstofhelikopter, en
god begynder heli som udmærker sig
ved gode 3D egenskaber.
Rotor dia. 1423mm.
Mekanik inkl. muffler..........kun 2155,Komplet u/sender & modt..kun 5995,-

Boomerang trainer m/ 0546LA mot.
og Spectrum DX&i 6ch. radio og
AR 6200 modtager...................kun kr. 2895,-

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

P-47 Thunderbolt ARF

\x_
t=-'

Flot skala model. Spv. 1800, vægt 6,5k9

..................kun kr. 5785.-

26ccm, Glasfiber krop med trævinge.
.............kun kr, 2395,-

--

Twister 3D STORM CP
Afløseren for den populære Twister 3D
lncl. 35 1800m4h, servoer, gyro, lader,balancer.
Rotor dia. 720mm, 5009 (uden bat. & modtager)
Uden sender & m0dt......................kun kr. 1995,-

Trainer 60, stort begynderfly
ESM DHC-2 BEAVER ARF

Med meget godmodige flyveegenskaber

Flot skala model med flaps. Spv, 2438, vægt ca. 7, 6kg. 23-26ccm, glasfiber krop med trævinge,
flåder fås som ekstra tilbehør. RC funktion: HøjdeJside+or, kræng, flaps og motor..kun kr. 2560,-

Spv. 190cm, L=l450, vægt ca. 33509.

Vi er igen begyndt at forhandle
FLAIR træbyggesæt

2T 61-91, kan benyttes som trækfly op til 3 m
svævem0de11er............................kun kr. 960,-

-l@
Shock-Flyer F3A
Spv.80 cm, L=75cm, vægt ca.2209

T. Gun Supermarine Spitfier MklX.

Flair Attila
Træbyggesæt

Spectrum DX6i 2.4 GHz

Skala fly lnkl. otp.luft understel

Spv. 1170 cm, Vægt ca. 1,8k9

Med AR

Spv. 180 cm, L=158cm, Vægt ca. 4,5 kg.

Motor 10-25 21 20-30 41,...,,...,..kun 1080,-

Med AR 6200 modt. fuld rækkevidde

91-1204T, El EnErG 50-30 390, 85-904

El EnErG 35-'10 1359 35 2000-2500mAh

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

5-6S 4500-5000mAh.....,....,...,.kun

6'1

00E indooripark........kun kr. 950,.........,.................kun kr,1080..

kr. 2995.-

TM-10 2,4 GHz modul

Shock-Flyer Pitts S1-S

,,kun k1120,.

Spv.80 cm, L=75cm, vægt ca.2209

TM.8 2,4 GHz modul

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

,,,,.,..,..,,.,..,..,,..,.,,.kun k,

10'10,-

TM-7 2,4 GHz modul
lrrrn

lzr

070 -

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

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

RADIX 3D

lnkl. Lip0,lader med Lader, balancer, bat,
ekstra rotorblade, USB kabel og model for Fl\,4S
.......... Ny pris kun kr.

Forbehold for fejl og prisændringer

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

Spv. 72 cm, L=76cm, vægt ca.2209

1495,-

kun kr' 395,-

servo, batterier, balancer, Radioen er programeret. Her er en rigtig ready to fly model.
Vægt uden bat. 390 9r....,....,...,,...kun kr. 1895,-

Vi har Danmarks største udvalg

i

begynder-og færdig-modeller. lilindst
1 50 forskellige modeller på lager.

HobbV luorld
V/ Helle & Jimmy Friis. Haderslevvej 93. 6000 Kolding. Tlf .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.

8

h'{odel fl yveny

t

6

/ 2008

Anbefaldet tilbehør
Elapor
# 59 2727

rMotorsæt
# 33r 26.39
ilklie åfbillddåt

#21 4233

En højtydende hot-line model der benytter
ELAPOR@ teknologi. Moderne børsteløs motor

MT

sammen med højtydende LiPo batterier, giver motorkraft nok til
lodrette håndkast, endda med begge typer motorsaet.
Modellen kan opnå forbløffende stor hastighed - især med det kraftige
motorsæt. Takket være MPX vingeprofilet, hvis tykkelse kun er 8.9%
af profilkorden, har Blizzard et yderst flot glidetal.

Modellen er heller ikke doven når det gælder termikflyvning.

BLIZZARDs lave totalvægt og omhyggeligt optimeret aerodynamiske linjer gør al modellen kan hamle op med mange konventionelle
termiksvævere. Flyet har et stort flyakrobatisk potentiale og er dog
alligevel let at lave langsomme landinger med - fjerlet - hvis bremsesystemet (begge krængeror løftet) bruges. På skrænt kan du virkelig
tade BLIZZARD ræse rundt på himten i godt løft.
Vrngen indeholder to CFRP hovedbjælker og fire yderrør der tilsammen t lføre strukturen en meget stor vridningsstivhed og bukkestyrke.
sa-troig er kroppen udstyret med glasfiberlister og et stort antal
opfirCscn'ne plastikdele. Slutresultatet er et yderst praktisk fly der
megei ie: cækker de flestes hverdagsflyvningsbehoV._,-------_

Specifikationer:

Vingespænc
TBotal længde
Startvægt min.
RC funktioner

'1
380 mm
910 mm
725 g
Kraengeror. højderor (mulig
for sideror), motor, bremser
(begge krængeror opad)

Ti

fikelned

Bestvrelsen for Modelflyvning Danmark
var pa hardt arbejde med de 144 indsendte forslag sidste søndag i oktober - men de

i stillistisk

det

llf 090

form. Og selv om du holder

Sådan er det også med logoer. Nogle

vil

hånden over teksten "Modelflyvning

elske det lige fra start andre

vænne sig til det.
Og mit råd vil være - der skal være plads
til begge delel Se på det nye logo. Læg det

dybt imponerede over den fantasi og kreativitet, der c.r last for dagen og vi takker
ydmygt for al den inlesterede tid og ener-

Danmark" kan du stadig se hvad det forestiller. Det er stærkt for et logo at det kan
stå selv - uden navnetræk - og alligevel
fortælle l'rvad det handler om. Tilmed er
der så de klare dannebrogsfarver der understreger at det er dansk modelfly'vning,
det handler om.
Der er grund til at glæde sig over det nye

siden og i Modelflyvenyi i forbir-rdelse
med unionsstoffet. Logoet her har rigtig
mange rnuligheder.

fandt en I'inder!
Det er på sir.r piads endnu en gang at sige
TL-SI\D TAK ibr alle de mange spændende fbrslag. Besh'relsen og redaktøren er

gt

logo - uanset hvilken del af modelflyve-

Efter at har-e kigget gruldigt på de 144
forslag bler-20 r'algt ud til en finale og ef-

hobbyen man bevæger sig

ter endnu nogle timers arbejde med dem,

Nyt logo kræver tilvænning

blev en vinder fundet - og et nyt logo

Vi mennesker har helt forskellige måder

va1gt.

at tage r-rye ting i brug på. Fx. har nogle en
ny skjorte hængende i ugevis inden de ta-

Vinder-logoet kan du se herover.. Det er
tegnet og indsendt af Andels Hansen fra
Stouby. Det vandt på sin klare signalr'ærdi og på den dynamik det udstråler. Her
er en mand i forbindelse med et modelfly

r"irx1c1 l'l

yveityl 6 /'2tl}8

i.

ger den på første gang, andre har den kun
lige hjemrne før de er i dery eller tager den

i forretningen og smider den

gamle ud der.

skulle

væk se på det igen. Forestil dig det i forskellige sammenhængø på brevpapiq, på
ryggen af jakker, på kasketteq, på hjemme-

Tag

måske på

vil

godt imod det nye logo

tror vi vil få rigtig meget glæde at det
nye logo med det moderne udtryk og den

Jeg

klare signalværdi og jeg giæder mig na-

turligvis vildt meget til at tage det rigtigt i
brug i Modelflyvenyt nr. 1 12009 hvor de
tre unioner bliver til 6ry nemlig: Modelflyvning Danmark.
Mariarure Pedersen

11
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Fakta om
vinderen:
Anders
Hansen

STORT TILLYKKE og TAK

til Anders Hansen fra

leg er 36 år og er gift med Mette som
er efterskolelærer. Sammen har vi
Mikkel på snart 6 og Lasse 4, og så har
vi desuden en lille ny på vej her til nytår. Vi bor i Vrigsted, som er en lille
landsby ca. midt mellem Horsens og
Vejle. Jeg arbejder som grafiker på Da-

Modelflyvning Danmark
r/
/,1

,q'J

/ti

hetra, som er et tekstiltrykkeri i Skanderborg. Der arbejder jeg hovedsage-

I

I

I

ligt med fremstilling af marketirrgma-

i

til

teriale og kataloger.

V

Mit ker-rdskab til modelflyvning er ret
begrænset, men det sker da at jeg kig-

I/
l1

ger forbi som tilskuer hos den lokale
modelflyveldub (ØMF i Bjerre) sammen med mine to drenge. Jeg har dog
tidligere haft en del med fly'vning og
Iuftsport at gØre generelt. Jeg har
sprunget faldskærm siden '89 og har
bla. været på landsholdet i formationsspring fra'97-00, men de sidste par
år har faldskærmen dog været lagt lidt
på hylden. Jeg har også en overgang
haft privatflywercertifikat (PPL), men
det eneste jeg flyver i øjeblikket er en
af de der små indendørs helikoptere
man kan købe i Bilka for 200 kr. Den er
ret god til at gøre luftmmmet i sfuen
usikkert.

Anders Hansen fortæller om logoet:

Tanken bag logoet va1, istedet for at vise tre specialiserede grene af modelflyvning, så
snarere gå den anden vej og vise noget grundlægger-rde, det simple kast med et modelfly. Jeg antager at det nok er på den måde, de fleste første gang, stifter bekendtskab med

modelflyvning.
Sådetjegrentgrafiskharprøvetatvise,er

enpersorlsomkasteretfll',dogudenatslip-

pe kontrollen med det.

Mht. tekstery synes jeg det var vigtigt at der blev lagt vægt på at det er en national union, derfor har jeg valgt at bruge hvid skrift, på en rød figur der kunne minde lidt om et
flag. Herover kan du se min første skitse og herunder nogle af de forskellige udtryk logoet kan have.

Med venlig hilsen
Anders F{ansen

Det Nye logo
1

;
I

Der følger med Klub-information først i det
nye år ct skriv om hvordan det nye logo skal
anvendes. Og på hjemmesiden vil det kunne

i

findes til dolvnload i forskcllige opløsrringer.
SKAL du brugc logoet inden da skal du kontakte redaktøren.

CANI\IARK

I2
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Stin,r Ilojra.rrcl
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I-r'ngbv

Som lovet i serreste rrum-

mer af

Modelflyvenl't

Ir/ICIDELFLY\./N I N G.EK

bringer vi her et udsnit af
de mange forslag til logokonkurrencen - nemlig de
tyve finalister. (19 her og
vinderen på side 11 og 12)

Cccilic I Iaitin,i, Ihllt'rtrlr

Modelflyunhg Danmark

vgfP

Og det er IKKE fbrdi der
nu skal diskuteres, for be-

sluhringen ER

taget!

MEN det er for at vise, at
det val et i'irkeligt flot fi-

FLYV

nalefielt og der var mange

fine forslag til nyt logo til
Vodel flyvni rrg Danmark.

r\rtnc I Iviicl
llja I leru p

lorqLrinr \ie1.en
Kt

Tak for alle indserrdte forslag - også for dem der ikke nåede i finalenl
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Yi har før set modeller der er blevet shinet op, men Anders Hansen fra Falken er
gået et skridt videre og har rodet lidt
med sin sender.

deren skulle males. Dyb dyb Ferrari-rød
med dyb glans. Ferrari-logoet placeret lige midt på senderery mellem pindende.
Ferrari rød går man ikke fejl af, den kunne kunblive flot!

Kvikstart...
Jeg købte

Læg mærke

til alle misfarvningerne i plastikken

min EVO9 på en tysk messe det

år de blev lanceret og har været utrolig
glad for den programmeringsfrihed der

ligger

i

Multiplexs EVOer. Senderens
knapper ligger godt i hånden, og designet er flot - så længe det varede .. .
For efter ca. 3 års brug begyndte overfla-

den på min sender at blive matteret og
miste farven. Det virkede som om der var
fejl i plastikken. Det var første gang at jeg
overvejede at male min sende4, men jeg
mistede lysten da jeg opdagede hvilket
arbejde det ville medføre.
Det værste ville ikke være at skille senderen ad og male den. Nej! arbejdet lå i at få

De mange tegn der skal males på igen.

I4

malet alle symboleme tilbage på senderery så man kunne navigere rundt i menueme igen, og ideen blev lagt på hylden.
feg har længe vidst præcis hvordan sen-

En dag da jeg sad og øvede mig med en
airbrush, som jeg havde lånt af en klubkammerat, begyndte jeg at lave små bogstaver og tegn med airbrushen. |eg skulle
egentlig have øvet mig i at lave skyggeq,
men emnet skiftede hurtigt til at skære
bitte små tegn ud og male den på en plade - og det virkede ret godt!
Ti minutter senere var senderens bagplade afmonteret og jeg var i gang med at
skrue dethele fra hinanden. Det kan man
kalde en kvikstart på et lille projekt som
længe har ligget og ventet.
Afmonteringen af alle delene gik godt og
jeg fandt hurtigt ud af, at hvis dette skulle blive til en sender igen måtte jeg gå

i en systematisk rækkefølge.
Elektronik, dimser og skruer blev lagt
omhyggeligt op på etbord og stik og kabler blev markeret med farver så ikke
monteringen gik galt når den tid kom.
fremad

N{cxlel

f

1

yvenyt

6,/2 00 B

Ferrari mærket blev også printet ud fra
nettet og limet fast på senderery og på
bagkanten af senderen fik jeg malet det
kendte "No Fear" logo på. -Jeg håber det
lever op til sine ord!

|eg lod også bogstaveme tørre i to dage
og lakerede så med brændstoffast lak
med høj glans. Den fik tre lag over tre dage før at lakken havde den dybde jeg ønskede. Herefter lod jeg lakken hærde helt
op før jeg monterede delene i senderen.

Nogle af de mange dele fra senderen.

Maling: Ultimate Racing Colours; Dark

Bogstaverne er 2,5 mm høje.

Red

Overfladen blev slebet med sandpapir
kom 500 og sprittet af, og herefter fulgte
tre lag maling med en times mellemrum.
Jeg lod det hærde i to dage og gik så i
gang med at skære bitte små bogstaver

og tegn ud. Jeg hentede tegnene fra
EVO9erens instruktionsbog på nettet og
printede dem ud på et stort klistermærkeark i passende størrelser. Herefter malede
jeg bogstaveme på senderen.

Humbrol: Black ( fortyndet 1:5)

Lak:

Extron modellbau; Palletti lackSpray, Blank

Pris:

145 kr.

Montering

Monteringen

gik ikke helt smertefrit

trods min systematiske orden i elektronikken. Mange af hulleme til knapper var
blevet for små efter det tykke lag lak og
kanterne måtte slibes med fint sandpapir
for at komme til at passe igen. Og det var
et lettelsens suk da jeg skubbede powerknappen til side og så at senderen startede

Mærket er printet på tyndt papir og limet fast.

normalt op igen.

Montering
Jeg er blevet

rigtig glad for resultatet og

har fået mange positive tilbagemeldinger
på mit lille projekt.
Jeg glæder

Her har:enderen iået tre lag rød maling.

mig til foråret kommer hvor

senderen skal ud og luftes igen, og jeg er
overbevist om at mine fly nu flywer endnu bedre og hurtigere med sådan en sej
sender!
God vinter alle sammen.

Anders Hansen

Mfk-Falken
Efter 3 gange lakering.

Det håber vi
Bogstaverne males på.

Resultatet var godt og ideen med at bruge et klistermærke som skabelon virkede
perfekt. - ingen løbere.

Har du også lavet noget som andre synes er fedt, hvorfor så ikke vise det her,
flere kan synes det er fedt og måske inspireres? Skriv og fotografer
og send det til mig!
så endnu

Grenredaktør Steen Larsen
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Den anden \,vL.ekend i septembcr aflroldt F3k-gr:uppe11 i Da1'rmark cn lille
interr-rational konknrrence i Brancie.

Desrr;errc faldt clatoen sa[lnten med
en Eurotour-konkurrence i Svdtt'skland. Denne kc'rnkurrence blev clog ailyst pga. af ekstremt dårligt r,'cjr. Ærgerligt, for i Brande r.al vejret udm.er'ketl

Ni piloter: havde rneldt deres ankonrst.
Heraf tre fra ucllandet.
Desværre kunne kun Loet Wakkerman, Holland, og Martin Koplow,
Tyskland komme i den sidste ende.
Alt i trlt endte vi med svv piloter.

Fra mig skal dcr lvde L.n stor tak til Erik
og Regnar for clet store arbejcle rnccl at
-fil
crrrangelL- dct hele.
Scrren iol clct fi-

ne prograln til lesult.-rter; I'allc. for
hjælp til det prr.rktiske, Chlistian med
køkkentjans og sekret.ær'rol1er.r (r'i m.i
finde en kernnere til næste gang!)og til
Jette for den dejlige mad og det fine- bille.le, hrrrr h.rvdt,rnlleL \uln pnlllir'.

Også er.r stor tak ti1 Martirr, Loet og
Helle, sor.rr alle tog den lange tr,rr til
Danmark.

På faldelebet er clet lige faldet

FLERE INFORMATIONER OG BILLEDER:
http;

7'

Rubcn

l rvn'n'.rc-uniorrt'n.clk l' nvtfonrm / topic.asp?TOPIC l D:32909

FORUM;http://rltvr,.rc-rinioncn.dk,lnvtforunri

p.i

plads, at Dtrnmalk bliver r';ert for err
Eurotour konkurrence i 2009.
Dct bliver den 08. angnst 2009, så sact
allerede krvds i kalcncleren og følg
med på Forum.

topic..rsp?IOPIC ID-35,166

Hermed giver vi ordet videre

til Martin

Koploq som til sine tyske venner skrev
følgende:
Danskerne havde i weekenden den 13. og
14. september arrangeret en lille men rig-

tig fin Dlg-konkurrence, og Loet Wakker-

man og jeg tog af sted. Vejrmæssigt var
det i hvert fald bedre I norden end I syden.

Fredag begy'ndte med træning og en lille

opvarnrningskonkurrence, men jeg kunne ikke r'ære der før senere. Men dog ret-

tidigt til aftensmad, som Regnar hentede
hos en stedlig kineser.
Derefter satte jeg telt op, men det gode
(måske mugne), godt20 år gamle telt op-

gav ånden og fik en lang flænge i taget.
Slut! Du gode gamle telt, du har set flere
flyvepladser og stået længere udenfor
end din skaber havde anset for muligt.
Det vil aldrig blive som det v ar før! Snøftl
Efter en hyggelig lille flyvetuq, så i seng.
Lørdag formiddag viste det sig at et par

tilmeldte piloter ikke dukkede op, så vi
kunne kun flyve i to grupper.
Dermed kom vi htrrtigere igennem opgaverne. Der blev fløjet 10 runder i konstant
klaftig vind. Med en del termik i læsiden
af flyvefeltet blev der konstat udløst termik, men orn man havde fundet en boble
var sr.ær't at sige før man var drevet langt
r'æk med vinden og det medførte mindst
en udelanding fol alle piloter.
I starten vidste jeg ikke at der var et lille
vandhul, som skulle overflyves på vej till.a-qc mod pladsen. Havde jeg vidst def
tilie jeq rrok have været en smule mere
iorsiqriq. Heldigi'is var der ikke nogen

son ia.cit
-{h i alt :;k

rl

.,'i flcrjet en masse

ne sæite rrs \-e!i

er1

solen steg på himlery genvandt blæsten
pusten, og konkurrencen blev endnu mere spændende.
To af de fire opgaver var specialopgaver

Som præmie fik Loet overrakt et maleri
med F3K-motiv. Ganske smukt og malet

udtænkt af Erik. Det var variationer over

Endnu engang tak til organisatoreme og
hjælpere' bis nåchtes MulMu.tir.,

5X2 minutter og "sidste og næstsidste

af Jette.

flyvning".

Koplo-

Opgaverne var:

4x150 sekunder: I princippet det samme

som 5X2 minutteq, men man skal bruge
rigtig termik for at det lykkes.
De tre sidste flyvninger: Som "sidste og
næstsidste", men der ikke råd til så mange fejl. Kan med maxtider på 180 sekunde4 kun lige lade sig gøre.
Begge opgaver fungerede godt, måske
man skulle teste dem med et større deltagerfelt og under bedre betingelser. En
ting er sikkert. Opgaverne er med til at
diffentiere deltagerne yderligere.

Kort efter middag stod Loet som sejrherre, jeg som toer og

Erik som treer. Endeli-

ge liste kan ses på:
http: / / rvn'rv.rc-unionen.dk/ nytforum / topic.asp?TOPIC_ID:32909)

inden vi kun-

lækker buffet, som Jet-

te har de.i:yetici.
Efter bun-e:en iulgte noget som Erik døb-

te "Follorring rhe Path of Intellegence"
(Følg intelli genssienl

)

Og det er i hverfald ikke noger-r asiatisk
meditation-sør'else, snarere en metode ti1
udskillelse af t-estdeltagere.
Den som ikke kan tblge niveauet på underhoidningen, gar i sengl \Ien der var et

:r*{:
ii'+1;

par meget intelligente deltagere, og de
bi

kom sent i seng!

E
E

Søndag morgen havde r.inden tuidsiændig tabt pusten og himlen var bla. Sa det

tt

begyndte hurtigt at blomstre med brugbare boble(, men kun så mange at det til
stadighed var spændende at flyve. Som

i:
F
E
E

F
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Test af

AquilaAT0 I
fra Tmodel

blev det tid til at prøve at bygge en
Aquila AT01 fra Hobbyfly i Bagsværd.
Aquila AT01 er et to personers lavvinget fly med næsehjulskonfiguration.
Så

Modellen el en semiskalamodel med et
vingespænd på 170 cm og en totalvægt
på ca. 3,2 kg.

Den rigtige Aquila bliver produceret i
Tyskland af AQUILA Aviation by Excellence AG, og er designet som et komfortabelt "cruising" fly og sorn avanceret træningsfly. Et smart og elegant fly

til to persone4 der er meget godmodigt
i luftery og har et begrænset brændstofforbrug på ca.16-27liter i timen ved en
Modellen balanccrer præcis hvor clen skal.

hastighed på 100-120 knob (ca. 190225kmlt). Flyets service ceiling (sbrste
flyvehøjde) el på 14.500 fod. Fl1'et har
en motor med 100HI( et vingespær-rd
på 10,3 meter og en egenvægt på kun
500k9. Alt i alt en helt fed lille flr.r.er
med sportslige "træk"... som jeg bestemt godt kunne se mig selv i.
Når man så er færdig med at drømre

lidt om den rigtige vare,
re komme tilbage

så må

r'i helle-

til rnodellen.

Der er tale om eu ARF model som kan
bygges rirneligt hurtigt - vel at mærke
når man har prøvet at lave en rnodel føl
(eller gerne et par stykker). Den medføl-

gende manual er nemlig ikke særlig informativ, og i nogle tilfælde direkte misvisende... (Eksempel fra vejledningen:

højderor og motor skal monteres til en
og samme servo).

Modellen virker ved første øjekast som
ganske fin kvalitet, hvor krop og motorcowl er lavet i glasfiber og vingen af
korrventionelt opbygget i balsatræ beklædt med et Oracoverlignende materiale. Der skal monteres fem servoer i alt
hvoraf de to er i hver sin virrgehalvdel.
Vingen er i øvrigt todelt, hvilket gør
tr'.rnsport totalt problemfri. Jeg har
n"lontelet en firetaktsmotor på 13 ccm
(en 80'er) og har vanen tro lavet lidt
"usl'rrlig" st.rrtstrøm med et phonostik

I

ved r-urdersiden af motorcowlet. Modellen egner sig i øvrigt glimrende til
montering af lys ... der er rigelig mulighed for at tlaekke ledninger fra vingespidsel og haleror, dog egner cowlet sig
ikke til montering af landir-rgslys grundet dets udforrming (i alt fald ikke hvis
det skal se "originalt" ud) Der er mange
skalatræk ved denne model, og at lave
lys på den vil bestemt ikke trække indtrykket ned. (Det har jeg i alt fald planer
om at gøre).
Samlingen af maskinen gik rimeligt let
- men som tidligere nævnt, så skal man
altså have prøvet at bygge en flyver fø4
for manualen e{, sagt på en pæn måde
ikke helt så fir.r som man ser fra andre
producenter. Ydermere, så var der rigtig mange skruer med som ikke skulle/kunne bruges, så et lager af diverse
skrueq, rør til trækstænger og træklod-
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Ejeren Jesper, i gang med at montere næseslellet

sel skal påregnes, for at det hele kar-r
sarrrles korrekt. Hvis man ønsker

"spimrer" skal denne tilkøbes, for.
den er ikke med i kassen se'lv om
den er afbilleclet. (Dct blev dog op-

l)-

ff
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lyst fra Hobbyfl,v r.ed afhentningen,
så det var ikke en negativ oplevelse,
mer.r blot som infolrnation til dig,
hvis du skal ud og anskaffe denne
model).
Min r,'urdering ved første øjekast, af
kvaliteterr på byggesættet viste sig
at va:re helt korrekt, for alt i alt så
var det en positiv oplevelse at bygge
r.nodeller.r.

Foralbejdningell og ma-

tci'i.rlerrre er af fin kvaIi tet trg p.rslor -

forarbejdede dele var rinrelie, og særdeles "venlige" at arr'ejr-lc med, når småjusteringer skul.r. irrlctases. Der var faktisk ikke de
>:rrt-!: r)\'Lrl'r'askelser forbundet rned
::-..-.i.llen. sa el1 varm anbefaling
grLri:: i:i .rliteten skal n-red herfra.
Da jc: ::-..i .ie io.1 fl,gget maskinerr
r.nen på de

Færdie c,: ir.:r'e1e kastet den op på af-

bal.rrcc: :' 1....'-.1.:r.ttet, oplevede jeg
at n1i:L.i-.rt-. -.'.il:rt kclrttrue i total
b.rlance r v-i :: :t'.trlieLc Lratteliet bagerst p.. ;:.jitr:,:ri-r-r" -:.t rler blerz

ikke t.rle rrm J:-.:i

--.i

'iitrotlig r'.rgt

nogelr stedL'r i itrt'nt J.: rir kloclse r.
Jeg havdc- ellers irrni(-1:.i. at rL.r

skullc lidt ræqt i ir.ll,:) '.r.. ricr1. f.l
grund af den "stclre" ntLrior. (illaaltl
er rnere end ligeligt til :kal.:tlvr rrirrg).

Min Aquila var nu færdig, og tilbage stod at rnotoren skulle ildkøres,

t
t

I

(ca. 10m/sek) så jeg blev

vildt positivt

overrasket over de godmodige flyvekundskaber som modellen har. Den kunne flyves på

korrekt ud

7n
.

så at give den

Flotte og elegante linier

Motorcowl og motor, indsugningskanalen får på
en flot måde modellen til at se lidt "ond" ud.

og så skulle den være klar til sin luftdåb.
fik kørt motoren ind "by the bool(' og
glædede mig til at skulle have den i luften

Jeg

for første gang ... Da det er min første
lav-vingede model, havde jeg en id6 om,
at den nok ville være rimelig "føIsom" i
luftery i forhold til hvad jeg var vant til . . .
Så jeg var ekstra forsigtig da den skulle i
luften første gang...
Jeg fik tanket og startet motoren op, og så
varjeg klar til at få den ud på startbanen.
Det skal lige nævnes, at da motoren jo er
helt ny, så lod jeg den gå lidt mere "fed"
end normalt, hvilket betyder en lidt højere tomgang en normalt. Det betød så, at
da den kom ud på den asfalterede startbane, så kunne jeg godt glemme alt om at
få den til at holde stille, uden hjælp fra
mig.
Jeg var klar til start, og slap maskinen og
gav fuld gas . . . Vupti 7-8 meter så var den
luftbårery og steg fint og flot i en rimelig
høj vinkel, som bestemt ikke mindede om
skalaflyvning. Powef, det manglede den
da i alt fald ikke. Jeg fik den op i fomuftig
højde og fik den trimmet selv, trods den

gas, og det så tilmed skala-

prøvede naturligvis oggas, og der fandt jeg så
ud af, at de højvingede modeller;'eg normalt har fløjet med, bestemt ikke fløj
særligt hurtigt, til sammenligning med
denne her. Dejlig flyvetur og så skulle
den jo ned igen. Jeg valgte at lande på
græsplænen grundet den noget høje tomgang, så jeg ville jo ikke kurLne rulle farten
af den på asfaltbanen. Men hold da op,
tomgang med den motor ... Der var godt
nok smæk på da den tog jorderu i alt fald
sammenlignet med mine højvingede maskiner. Men det ændrer sig jo når motoren
er kørt til og tomgangen derved kan
komme lidt ned i omdrejninger. Landingen gik fint trods den høje hastighed, og
jeg begyndte at taxie ind mod pilotfeltet.
Et hul i banen gjorde dog at den gik på
næsen ulder taxi, så jeg måtte en tur på
banen for at hente den ind.
Normalt efter en flyvetu4 har jeg altid oplevet at mine maskiner har været godt
fedtede af brændstoi men derure her
havde kun lidt på den ene vinge, så der
var endnu en "positiv oplevelse" men det
afhænger jo naturligvis af hvordan man
monterer sin motor og derved udstødning.
..

Jeg

fuld

Konklusion:

Aquilaen må betegnes som et særdeles
godmodigt fly med fremragende flyveegenskabe4, og egner sig derfor glimrende som den første lawingede model. Jeg
har tidligere prøvef7øjet en Monsun fra
Graupner og til sammenligning er Monsunen lidt mere "følsom" en Aquila'en.
Dog er en Aquila ikke en model der kan
anbefales som begynderfly. Nok er den

godmodig, men den

er noget mere

følsom end et højvinget fly og har en noget højere flyvehastighed. Derudover vil
man få problemer som begl'nder grundet
manualery da den ikke er informativ nok.
Motorvalg; en 10ccm firetaks motor er rigeligt til skalaflyvning med denne model, men det er jo altid dejligt at have lidt
ekstra powe{, som man får ved valget af
den noget større 80'er (13ccm) som i testen her.
Jesper Torbensen

Køge

klar til tilkørsel af motor

rimelig kraftige vind der var den dag.
HOLD DA OP - den var slet ikke hvad
jeg havde forventet af en lawinget model. Den fløj meget roligt og stabilt, og var
slet ikke så "følsom" som jeg havde for-

ventet, på nods af den lidt kraftige vind
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Redaktøren ser gerne, at vi skriver om vo-

res yndlingsværktøj.

Underforstået

værktøj til modelflyvning.
Havde jeg ikke fanget det underforståede, ville jeg have afleveret en lovprisning
af min boremaskine. En orange kleppert
med to gear og variabel hastighed.
Der står Black & Decker på den - og den
er fra dengang en Black & Decker blev
produceret på en fabrik, hvor der også
stod Black & Decker over indgangen.

bliver de fleste mærkevarer lavet på
fabrikker i fjemøsten - og de forskellige
firmaer får levelet ens maskinel, så kun
I dag

navneskiitene er forskellige.
Men min Black & Decker er anderledes.
Den er fra dengang, hvor kvaliteten af
r'ærktøjet afspejlede sig i vægteu. Den er
fung som bare pokker.
jeg fik den af min faq, da jeg flyttede ind i

et forfaldent hus i 1971. Han havde en
sclr' - den havde han haft rigtig meget
fornojelse af. Fars boremaskine var af
endrru bcdre kvalitet end miry hvis man
udeluRrende vtrrderer efter vaegten. Til
genqæld havde den kun 6t gear.
I si.rrten var det sandt at sige

ikke den store kæriiqhec-1, der prægede forholdet mellem mig oq rnin nye boremaskine. Jeg
havde ik-ke ristis fået øjnene op for dens
kvaliteier. men hæftede mig mest ved
\'ægten.
Siden er den l.lelet en kær ven, som i selskab med mis l-rar L.oret tusindvis af hul-

i dir,erse matr-rialer - men kun de
færreste hr-rller har iraft med modelflyv-

ler

ning at gøre.
Så derfor vil jeg ikke skrive om
& Decker boremaskine.

mil Black

I stedet vil jeg kaste mig over et sh'kke
værktøj, som har været sammen med
mig i endnu længere tid.
Da jeg i 1962-15 år gammel - tog mod ti1
mig og meldte mig ind i Modelflyveklub-

llrxlr.:1 l'l
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ben Hurricane, stødte jeg første gang
Stanley-kniven.
jeg havde bygget verdens bedste svaevemodel - DMl-modellen Victory - og nu
mente jeg, at tiden var kommet til at træde ind i en rigtig modelflyveklub.
Ifølge DMIs kataiog (dengang betød forkortelsen Dansk Modelflyve Industri og
ikke som i dag Danmarks Meteorologiske Institut) var Victory verdens bedste
svævemodel. Den var konstrueret af
Hans Hansen, som havde vundet VM i
1953 med den. Så jeg mente at ankomme
til Hulricane med man6r - i selskab med

lene holder knivbladet fast, når de er
samlet.

I kniven er der plads til nye og gamle
knivblade. Knivbladene kan vendes, så
man først slider den ene halvdel op og
derefter den anden.
Da jeg købte min kniV var der tre forskellige typer blade i den. Et almindeligt lige

knivblad, et ekstra kraftigt blad og en
tæppe- eller tapetskærer (bladet skar ved
at man trak det gennem materialet).
Et knivblad kan monteres på to måder -

Nogle hæftede sig også ved kroppens
spanter, der var lavet af krydsfiner. Jo d4

bladet har øverst to hak. Hvis man har
brug for at arbejde med et kort knivblad,
sætter man bladet fast i det forreste hul.
Og har man brug for et længere blad, bruger man det bagerste.
Stanley-kniven består af fem dele - de to
halvdele af skaftet, skruen der samler
dem og knivbladet. Den femte del af en
beskytter af metal, der sættes over bladet,
så man ikke rislkerer at skære sig på kniven, når man ikke bruger den. Den er udforrnet, så den kan bruges som skruetrækker til skmen, der holder de to halv-

dem havde jeg også skåret ud med spej-

dele af skaftet sammen.

verdens bedste svævemodel.

Mine nye venner var meget søde

og

pædagogiske. De spurgte interesseret,
hvordan jeg havde formet næseklodsen
(to udsavede stykker Srrretræ, der skulle
limes sammen og formgives aerodyna-

misk). Jeg fortalte om min spejderknir,i
som jeg havde snittet mange grene med

-

og altså også næseklodsen på Victory.

derkniven....
Så var det, at mine venner trak et særligt
stykke værktøj frem - Stanley-kniven som blev lovprist i høje toner. ]eg fangede
budskabet - den var meget bedre end en
spejderkniv. Den var bestemt heller ikke
helt billig - den kostede næsten ti kroner.
Jeg husker stadig indkøbet. Jeg gik ind i

den store farve- og tapetforretning på
Lyngby Hovedgade - tre trin ned, til højre - og så hang der en stribe Stanley-knive på væggen. Jeg tog den ene, betalte og
gik hjem med l,erivery der i dag over 46 år
senere, stadig har fast plads i min værktøjskasse.

Stallev-kniven el en genial konstruktion.
Den består af et stort, rundt håndtag, der

Nogle år efteq, at jeg havde købt min kniv
udsendte Stanleyfabrikken en ny udgave
i lidt mere modeme design. Derr var rød,
håndtaget var glat og var lidt mere kantet
- men ellers var alt ved det gamle. Bortset
fra vægten - den rrye, røde kniv var fungere end den gamle.
Jeg vandt den nye kniv ved en konkurrence, og brugte også den flittigt.
Menda jeglånte enknivud til enkammerat, var det heldigvis den nye, han fik.
Heldigvis - for jeg fik den aldrig tilbage.
Det vil glæde mig, hvis den stadig er aktiv - den var trods alt næsten lige så god
som rnin første Stanley-kniv.
Per

Gmnnet

er samlet af to halvdele af letmetal. De to
dele holdes sammen af en skrue - og de-
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Lidt surfen på nettet, samt et lille vink på
Forum, vagte en aften min nysgerrighed.
På Forum blev omtalt en model, som
med enflyvevægtpåbare 15 gkunne styres 700(1, propertionalt over tre kanaler.
Der var også linket til en video af modellen. Jeg så den mere end 6n gang. Mon
det var den "stueflyver" jeg så absolut
stod og manglede?
Det måtte helt klartundersøges nærmere.

RC-netbutiks forside var afbilledet den
sødeste lille helikopter, en Blade-mCX.
Den stak noget i øjnene da junior efterhånden er vokset fra de små Silverlithelikoptere. Linket måtte lige checkes ud.
Den lille Blade, som kommer fra E-flite,
kunne fås i de samme to konfigurationer.
Altså RTF eller "BindhFly"
Så stod man der

Hos RC-netbutik fandt jeg modellen. Den
hedder Vapor og er fra ParkZone
Modellen kan købes i to konfigurationer.

En RTF med ALT inkluderet og

en

"Bind'n fly" version.
Hvad er nu det? RTF vidste jeg hvad betød, Ready To Fly, men hvad er "Bind'n
Flv"?

midt

i

vadestedet og

kunne ikke bestemme hvilken bred, der
så bedst ud. Begge modeller lignede bestemt noget som ville passe i samlingery
men økonomien sagde nej.

Havde jeg haft en Spectrum-sender var
der ingen probleme4 så kunne man jo
nøjes med den billige "Bind'n Fly"-version. Men to modeller med to sendere, nej
det ville være for meget.

fo den lille Vapor bliver leveret med en
DSM2 Spectrum 2,4GI1z modtager. Det
betyder at modellen kan fly'ves med alle
sendere som sender i dette format. Se det
er smart, hvis man altså har en sådan sender. (Under links finder du en hjemmeside som fortælle hvilke Z4GHz sendere
du kan anvende).
Det var dog ikke den eneste "lille" nyhed
Søren kunne friste med. Allerøverst på

22

Da de to modeller kommer fra 2 forskellige firmae4, var det ikke åbentlyst om de
ville kunne fungere på kun en af de sendere, som blev leveret med.
Lidt surfen på nettet fik -ig dog til at tage chancen. For selv om det er to forskellige firmae4 som leverer modelleme, stod
nøjagtigt de samme data at læse om sen-

dere og modtagere. Dog kunne jeg ikke

Ilcxiel fl
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blive helt klog på en ting. Bladen-mCX
bliver leveret med en 4-kanals sende4,
men den oplysning kume jeg ikke opdrive omkling Vapor'en.
Et par hurtige mails frem og tilbage med
Søren ødelagde min standhaftighed.

Et stk Blade-mCX blev bestilt RTF og et
stk Vapor som "Bind'n Fly".
Desværre var der 14 dages leveringstid,
da modellerne endnu ikke befandt sig i
DK.
Endelig kom den rare postmand med en
ordentlig kasse. Jeg havde ikke forventet
at skulle finde plads til 1l 4ryf i mit hobbyrum. Kassen blev hurtigt åbnet og afslørede to meget forskellige kasser.
En lille sød aflang sag, som indeholdt en
helikopte4 en firekanals sender, lader, Lipo, lidt væktøj og otte stk batterier. Kort
sagt althvad man skalbruge for at få modellen i luften. Efter de obligatoriske bi1leder blev den lille 110mAh Lipo-celle sat
ti1 opladning. Man kan da ikke vente vel?
Mens det stod på kunne jeg så kigge på
derr anden

"store"

kasse.

Inde i den var et stk. fuldt samlet og flyveklar Vapor; en ladestation (fuIdstændig
magen til den fra Blade-mCX'en, kun kli
stermærket er anderledes) en 70mAh Lipo-celle og 4 batterier til laderen. Alt forsvarligt pakket i flamingo og masser af

ad, baglæns, sidelæns, op og ned i en stor

pærevælling. Det er jo sjovt det her!
Videre

Vapor'err var færdig med at lade og manualen blev studeret for at finde ud af
hvordan man "binder" modtageren til en
sender. Ved nærlæsning stod der også at
Vapor'n blev leveret med en tre kanalssendeq, så spændende skulle det blive ...
Spændingen blev dog hurtigt udløst.
Først sættes strøm på t-lvveren. Efter 5 se-

kunder begynder modtageren at blinke
og indikerer herved at den befirrder sig i
"bind"-mode. Hereftel tær.rdes for senderen mens venstre pind trykkes ned.
Efter lidt bippen fra senderen kvitterede
modellerr med at tænde en lille diode og
bevæge rorene.

Funktioneme blev testet og alt var som
forventet, nu manglede kun flyvefuren.
Irrd i stuen med bæstet. Uha der var godt
nok ikke meget plads, rnen pri videoen
havde de jo fløjet rundt om etbillardbord.
Lidt snoninger på motoren og et lille forsigtigt skub ud i luiterr. Jr"rbii, det virkel,
hurtigt drej der er en \':eg og en lampeledning og err reol og en kat og en ... ned
på gulvet uden at ramnte sofaer; stoleben
eller andre modelknusende objekter! Pu-

BLADE-MCX:

ha, ryste lidt nelver af og af sted igen! Ja,
det er morsomt ...

Fin lille Co-aksial helikopter.
Fuld styring på nick og rul samt rotation.

Det som står tilbaee nu, er at få modeller-

Modtagelen er en "5-i-1"-enhed, som indeholdet, gyro, to servoer og to motorer
og regulatorer til rotorerne. Samt mixer til
swashplatery så modellen kan flyves på
en almindelig firekanals sender
Batteri, 1s 110mAh LiPo.

luft.
Forsigtigt blev rnodellen 1øftet op af kassery den skulle da også fotograferes. Med
store øjne kiggede mine fingre (jeg ser af
og.til bedst med fingrene) på den lille fly-

\lasser af småt kulfibel en nuttet lille

100//,
ne med hen et sted med mere plads.

Heli-

kopteren er fit-r i shlen, men Vapor'n skal
gerne have lidt mere plads. Den er i stand
til både loop og hover, men det tillader
lofthøjden i mirr:tue ikke.

gearet motor; vinger og rorflader beklædt

ned \li'lal og de mindste

servoer jeg

Et par kommentarer

til

de to modeller

proportionalt.

til

cl:.itr irar set.

Dcr iriblerle i rnine fingre for at komme
u,i .:: p.r1'rvg, men først måtte batteriet lige
laces. r..r det lar tid til at fir-rde ud af om
de :tr n...ielicr r-rden videre kunne styres
af samne >c.lrier.

Malrualen ei Blad'en blev speedlæst og
modellerr Lreirrrigr l\ontroller.et efter anvisning i s.rmmc.
Alt OK og klar iil de forste spæde hop fra
hobbybordet.
Lad det r.æte sagt med det:amme. Længe har jeg haft der.r holdnhg "at helikoptere kun kan tlt't'e, fordi de er sa grinure
at jorden frastøder dem", r.naske dei har
noget med mine manglende koordinationsevner at gffie, men den her lille sag
hang fint i Hovelefter.bare et par urinutter. Der var ikke langt fra hover til fi.em-
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Modellen er så absolut begyndervenlig

Konklusion:

Faktabokse

min otteårige søn mener allerede at det er
hans og han har næsten styr på alle funktioner. Alle reservedele kan leveres fra
forhandleren.

Da batterierne har samme stiKorbindelse

E-flite Blade-mCX:

og laderne er 100'/o ens på nær klistermærke, tillader jeg mig at konkludere at

Længde:

200

Højde:
Diameter:

120

VAPOR:

Lille småt stykke legetøj, men seriøst legetøj.

Fuld styring på højderoa sideror og motor. 100'/o proportionalt.
Modtageren er en"4-r-1"-enhed, som indeholder regulator og servoer til højderor
og sideror.

Batteri, 1s 70mAh LiPo .
Modellen er knap så begyndervenlig som
Blade'en, da den er noget skrøbeligere.
Alle reservedele kan leveres fra forhand-

det hele kommer fra samme fabrik.

Der er altså ingen problemer i at købe
begge modeller og flyve dem på samme
sender. Dog skal du være opmærksom på
at det skal være 4 kanals senderen som du
køber.
Underholdningsværdien er helt ldart høj,
og anvendelses mulighederne mange.
Du kan sagtens have modellerne med på
kontoret og nappe en lille flyvetur når
"fly'veabstinenserne" bliver for store!

190

mm
mm
mm

289 inkl. batteri!

Vægt:
Pris RTF:

790kt.

Etomic Vapor:

387mm

Længde:

Spændvidde: 375mm
129 inkl. batteri!

Vægt:
Pris BnF:

550 kr.

Ruben Sonne

Ieren.

SENDEREN (som jeg købte)
E-flite MLP4DSIvI, firekanals 2,4GF{z spe-

ctrum sender.

Digitalt trim på alle fire kanaleq, med akustisk signalgivning.
Servoreversering på alle kanaler.
Dualratefunktiory som kan skiftes under

flyvning.

I

lnternet:
wwwrc-netbutik.dk
www.bindnfly.com (viser hvilke sendere, der kan anvendes til "Bind'n Fly")
wmv (Video med Vapor)
www.parkzone.com/ProdInfo/Files/PKZ3380Vapor-BNF-Hi
www.e-fliterc.com / Prodlnfo/Files/EFL2200-Hi.wmv
www.parkzone.com
rvwrue-flite.com

(Vdeo med Blade-MCX)

Batteri, fire almindelige AA-celler.

Sammenligning
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KOBRA
r en udfordring
& en opfordri ng!
Nok et af de mest byggede fly i Danmark

Radiogrejet i de to modcller

havdc nogle Hitec Hs 81
liggende, som passer fint
ned i kroppen på en Kobra.
Jcsper fandt ct sæt standardJeg

servoer i hans rodeskuffe.

her er det jo tydeligt hvor langt vi cr nået. Som clet ses har vi val€it at
r'ære tro mod den originale model, ved at ladc haleplanet r.æret så l.rvt

J"r

som dct cr. Dc skal begge forsynes med en brændstofmotor Min med en
SC 25, Jespers med cn'fhunder Tiger 42.

Den er lille, nem at bygge og flyver

fantastisk godt. Kan bruges både med
brændstof eller el-motor, standard- eller
miniservoer

-

ia listen er lang. Her i

værkstedet har der været bygget et par
stykker i tidens løb.
Sjoi'esi

lar rtrk de to ens som Kasper

Holger og undertegnede byggede, med
formationsi-h'r'ninq i tankerne. De blev
hurtigt bvsset, 'l,.eklædt og I'i fik trænet
uden uheld. Forste sang vi skulle lave
opvisning ti1 et stær-ne gik det galt. Desværre fik r.i kun et par runder ulder
træningen inden selve opvisningen gik i
gang. Hurtigt gik I'i i krig med fem minutters epoxy og lidt tid i teltet hvor vi
var i læ for den kraftige blæst der herskede den dag i Kalundborg. Lidt for hurtigt
måske, for limningeme holdt ikke længe.
Men glæden og morskaben var stor.

lkx.lel

l'1

y,ven1't 6/2008

Lige for tiden er der en tråd på Fomm
hvor folk efterspørger tegninger til deme
model. Ganske forståeligt. Jeg må jo indrømme at jeg og min makker Jesper gik i
værkstedet, fik skåret noget træ og limet
det sammen i de rigtig vinkler og på de
rigtige måI. Lige pludselig stod vi med to
træfærdige kobraer. I stedet for den centrale krængerorsservo, valgte vi at smide
en miniservo i hver vingehalvdel.
Status på vores Kobraer er: Min er beklædt på begge vingehalvdele, Jespers
beklædt på den ene halvdel af vingen.
Hvorfor nu bygge sådan en simpel model. Tjooeee.

.

.

Hvor er udfordringen

så i denne tekst? Jo
som nær,rrt kører der en tråd på Forum 17 mennesker har op til deadline for de-

cembemummeret bedt om at få tegningerne tilsendt. Dvs. man må formode at
der minimum er 17 kobraer klar til foråret
engang - Hvem af jer kommer først med
billeder af jeres udgave?

Hvad vil vi

se? Billeder af modellery beskrivelse af grejet der er sat i - og meget
gerne lidt tekst om den og hvorfor det
skulle være den - men det er ingen betin-

gelse.

her er det ren og skær hyg-

gebyggeri. Vi får drillet hinandery svinet
hinanden til og grinet - men kors hvor vi
hyggel os, god mad bliver der også plads
til. Samtidig får jesper "lært" aI fly kan
opstå af andet end en kasse med ARF dele. Beklædningen er også hans første opgave, klart han har lappet Iidt på sine modeller. Men det at beklæde og designe en
hel model selv - d6t er nyt.

MEN.... Lad nu være med at tænke "arhhh det gør de andre sgu jeg gider ikke"
På den måde får vi nemlig ikke nogle af
jeres fly i bladet.
Så fat kameraet, fat pc'en (hvem skriver
med pen nu om dagel?) og send dit bidrag til mig.
Steen Larsen
grenredaktør
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Hvert år mødes en flok combatglade rc-

piloter i Hanstholm den første weekend

i

oktober til en sæsonafslutningsfest i en
leiet hytte og en god gang combatflyv-

bakken". Selv om det kan lyde hårdt, er
det dog ikke værre end at alle piloteme få

ind forbi skrænten ved Fyret - hvor vi
stod - og fløj forbi, mens de vippede med

minutter efter kan lægge alt "had" til side

vingerne. Vi vinkede alle igen. Og tyskerne blev behørigt imponerede over denne
mobilisering af seriøse "combatfly". Vi
andre kunne nikke anerkendende til hinanden og tilfredse konstatere, at der fik vi
da lidt for skattepengene.

- og i pauserne mellem kampene ligge og

snakke i læ for den hårde vind.

ning på de høje skrænter omkring byen.

Det sker ofte at der er tyske piloter på
skrænterne. De kigger til at begynde med

Piloterne kommer fra hele landet medbringende deres mere eller mere ramponerede (eller måske kamp-arrede) com-

lidt undrende på, og har de store svæve-

batvingeq, og det udvikler sig ofte til hid-

sige landskampe mellem sjællændeme
og "jyllændeme". Af og til kaster en letsindig sjæl et "offerfly" ud i luftrummet,
og så mødes alle i en fælles front for at
jagte staklen. Et offerfly er såmænd bare
en model der adskiller sig {ra de traditio-

lusker de lidt bort fra kampzonen
og fl1wer med dem. Men der er også tyskere der - når de har luret at det hele kun
er skæg og ballade - henter en "Zagl"
frem fra bilens bagagerum og deltager i
re med,

kampene.
I år fik alle en overraskelse. En rc-piloi på
arbejde i Karup ringede og fortalte at et

nelle vinger.

par F 16 vil1e flyve forbi på deres vej
mndt for at håndhæve rigets suveræni-

Kampene afvikles under høje råb og rungende hånlatte4, når en model må "bide i

tet. Og de nøjedes ikke rned det! Efter at
have fløjet forbi langs kysten, drejede de

Årets tur bød ud over ovenstående oplevelse på noget af det bedste flyvevejq, vi
har haft i flere år. En storm passerede landet, så der var rigtig meget dejlig vind.
Og selv da der blev atholdt en F3F konkurrence på Harrstholms eneste vestskrænt, fandt vi en fin skrænt lidt inde i
landet, hvor vi fik lov til at flyve, hvis det
ikke generede hestene. Det gjorde det ikke, og vi døbte skrænten "Hesteskrænten" Vi takkede efter enhel dags flyvning
den flir.rke skræntejer med chokolade og
rødr.in. "Det havde da ikke været nød-

Billedet her er ikke på skrå - sådan står man og
flr'r,er combat i 17-18 sekundmeter vind.

Billederne taler vist for sig selv

vendigt!", var kommentarery men vi fik
så også at rride, at: "Vi var velkomne en
a11den gang." Og det

el da slet ikke utæn-

keligt, at vi ben)'ttel tilbuclclet. Vi er s;i
nogle stykkel delhåbc.r at clel ikke ieen
er en majsr-nark lige Lrag skr'ænterr - for
det er rncget s\,.ert at fincic en neclskr-rdt
vinge imellem 2li m højc m.rjsplanter'. \/i
er et par stvkker der allercde kobt nogle
"Lost model finder'" - en li1le elektronisk
dims der kan udsendc en høj lyd - for'
hvem har 11'st til at spilde god comb.rttid
med at lede efter en nrodel.
Skulle der'være en l:ese4 der har lyst til at
prør'e at tlyve combat, så at-rskaf en vinge,
tag ti1 Har.rsthohn (et godt tip er at gøre
det i påsken, hvor der traditionelt er mange rc-pilotel der lejer hytter i Viksø eller'

campcler) og flyy flyr; flyvl Men pas p.i!
Det er fælt vanedannende.
Poul Møller

-%

'%

Per Grunnet
Sto pper som gren re

daktør

Per Gmnnet har taget endnu en
tøm som gren-redaktør for fritflyverne, men har nu (igen) ønsket at
få en pause.
Per lovede mig ikke at være nem,
da han tiltrådte redaktionen og det

tænkte jeg meget over. Forklaringen er at Per Gmnnet er den navnkundige "gamle redaktør" af det
første Modelflyvenyt. Siden har
jeg lært at laese Pers underfundige
humor mellem linierne og forstået
at sætte pris på dery for det har
selvfølgelig overhovedet ikke været noget problem at ,,clen gamle" indtrådte i redaktionen igen. per arbejder nemlig meget loyalt
og er yderst konstmktiv hvis han har kritik. Og så kender han jo
rumlen og ved hvordan redaktørens bord ser ud, når det går løs ...
Det har været et rigtig fint samarbejde og jeg vil savne per i redaktionery for det der kommer fra Pers hånd - det er bare iordenl Det
er tydeligt at det HAR været igennem en grenredaktørs (og gam_
mel redaktørs) kyndige hænder. Men ikke mindst vil jeg savne per
for hans evige og tilbagelænede rekordforsøg i forhold til deadline!

Det er vist kun en enkelt gang jeg ikke har kunne nå at få det med
fordi han var i god tid til næste

- men så påstod Per bare, at det var

nummer!
Et rryt portrætfoto til side 2 har jeg rykket for flere gange - og det
er så lykkedes nu til Pers sidste nummer i denne omgangl Billedet
e4, fortæller Pe4, taget på Svinkløv Badehotel i sommer - på årets
smukkeste sommerdag! Jeg er så glad for det, at bruger det hele to
gange i dette nummer af Modelflyvenyt!
Nøjagtig tre årgange blev det til i denne omgang. per tiltrådte med

febmarnummeret i 2005 og forlader redaktionen med dette decembemummer 2008. Det vides endnu ikke, hvem der skal efterfølge Per som grenredaktør med speciale i fritflyr,rring. Forhåbentlig er der en eller flere, som melder sig, når fritfly.veme holder det
sidste landsmøde midt i november.
Per har lovet at jeg ikke har fået den sidste modelflyveartikel fra
hans hånd - og det trøsterl
Thk for samarbejdet Per - og velkommen igen!
Marianne Pedersen
redaktør af modelfl yvenyt
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Grindsted klubben har redaktøren

DM i dieselcombat blev

14.09 afholdt

i

Resultat listen ser således ud:

Crindsted.

modtaget følgende .,.

Vi havde

fundet

det

gode

vejr frem,

næsterl vindstille og sol ind imellem, se
billederne.
Hele 14 deltagere havde fundet til Grindsted, og der blev som sædvanligt budt på
morgenkaffe rned masser af rundstykker
inden konkurrencen startede kl. 09:45

Flere oplysninger og billeder på:

wwl."rmodel fl y'vning. dk

1 Bjarne Schou

2

Steen Lysgaard

3 Henning Folbech

4

Ole Bjergager'

5 Michael Frandsen
6 Sørenlarsen

Linestyrings-Unionen (Cl-Unionen) er den
danske lmdsorgmisation for modelflyvning
med linestytede modelfly. Unionen er tilslut-

Konkurrencen for'løb fint. Deltagerne var
hurtigt på banerl og det hele blev ledet
godt og sagligt af Dan Hune.
Der var mange gode kampe de fleste er
også erfarne piloter, kun err var helt ny,
det var ]acob Schou og velkommen til
Ved godt 15:30 tiden var vi fremme ved

Åskontirgentet for.år 2008

ste strå.

m/MFN: 500- kr. u/MFN: 300,- kr
Jmior (max 17år) n/MFN:225- lc. u/MFN:
125,- kr. Medlemskab kan opnås red henvenfunior

8 Jacob Nielsen
Bjarne Bertelsen

Christian Pedersen

harn.

tet Kongelig DanskAeroklub (KDA) og F6ddration Aeronautique Internationale (FAI).
:

Keld Kristensen

fi-

nalen og her trak Bjarne Schou det læng-

11 Jacob

Schou

Jørgen Olsen

Tillykke til Bjarne, nyt navn der skal på

Jesper Buth

pokalen.

Andr6 Bertelsen

delæ til foreningens kassere4, eller ved indSteen med TAKAB, en model ældre end ham selv

meldelse i en af de klubbe4 der er tilsluttet

mionen.
Unionens web-adresse rvrvnrmodelfl yvning.dk
POST BEDES SENDT TIL

Unionsfomand: Ole Bjerager,
Hollænderdybet 1,3.tv, 2300 København
Tlf : 3257 4001 mail: bjerager@get2net.dk

S,

Kasserer:

Ulla Bødker Hune, Stillingvej 220,8171
Sabro, T1f:

86949239,

mail : ulla@modelfl yvning-dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Ruben Sonne / Modelfll,wenyt, Falkevej
25, 7400 Herning, Tlf:97214106
mail: ruben@modelfl yvning.dk
Henning Forbech (web-masier)
Biilowsgade 36 1. 8000 Århus C, Tll:86L2
6236 mail: henning@modelfl yvning.dk
Anders Kudslg Vigerslev A116 60, 3. th,
2500 Valby, Tlf: 4019 8851, mail:
kudsk@pingvinen.dk
Regeludvalg: Jesper Buth Rasmussery
Almavej 8, 9280 Storvorde, Tlf. 98 31 91 98
buth@modelflyvning.dk
Unionens gironummer: 5 20 87 69
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Nordisk Mesterskab
Dansk Mesterskab
i Linestyret modelflyvning
I første weekend af august indbød Modelflyveklubben Comet til NM og DM i

le i maven. På trods af løfter om manglen-

linestyretmodelflyvning. Da Comets eg-

tytelt og drikkevand

ne baner på Amagerfælled ikke egner sig

til

sådant arrangement, val konkurren-

cen henlagt

til Herning Modelfllweklubs

baner på Skindelholm.
Cornet stod for afviklingen af selve stæv-

net og Herning Modelflyveklub havde
påtaget sig at være arme og ben med hensyrr til den praktiske del. Et sådant arlangement hedder vist et "joint ventr-rre" på

nudansk.

Da stævnet også val tildelt det nordiske
mesterskab, var aIle noget spændte på
om vore nordiske venner kunne finde til
Herning. De sidste mange gar-rge Danmark har været vært, har konkurrencen
vaeret placeret i Ålborg. Aviato4 klubben
Standplads for kunstflvverne

Mekanikeren er klar
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de vandskyllende kloset, uopvarmet par-

i dunke, begyndte
tihneldingerne at tikke ind på rnail. Mon
ikke det var den berømte "Danske hygge", som trak?
Da konkurrencen skulle begynde var der

deltagere fra Norge, Sverige, Finland,
Holland og Danmark. (Holland forkiares
senere).

Nu begyndte alvoren. For først når arrangementet løbel kan man se om forberedelserne har v;eret gode og de rigtige beslutninger er taget. Selve afviklingen af
kor-rkurrencerne forløb stort set problemfrit. Ved andre stævne4 er det normalt, at
man flyrer både kunstflyvnirrg og cornbat sarntidig. Det er desværre, af sikkerhedsmæssige årsager; ikke muligt i Hel-

i ÅtUorg, hal nogle faciliteter, som vi an-

ning. Det medførte en del ventetid på

dre kun kan misunde, så arrangementsgruppen gik rundt med lidt sommerfug-

skift for både kunstflyverne og combattanterne. En fordel ved denne løsning er

modellerr anlonrnrer nred c.r. E0 knr/Ll

l'kx-1ll

II

-r,rrru:.'1 h/2{X) i.

dog at nogle piloter har større mulighed
for at deltage i flere klasser.
Vi så da også en norsk deltager i både
kunstflyvning og combat og en svensker
i F2B, GoodYear-race og combat.
I race- og speedcirklen var der ftrld fart på
fra første flø1t, for med to speedklasser og
to raceklasser er der ikke tid ti1 at ligge for

meget på den lade side. Hvordarr selve
konkurrencerne blev afviklet kan jeg ikke
sige, da jeg selv havde hænderne ftilde
andetsteds. Men resultatlisten afslører da
at der i Minispeed endnu engang blev sat
ny danmarksrekord. Flot af Jer-rs at han
havde overskud til at være hovedentreprenØr/ deltager og dommer og så liiige
sætte en darrsk rekcrrd

pii vejen.

Nu er det vist på plads med en forklaring
på den Hollandske deltagelse. I klassen
F2C-Teamrace er der pt. kun to hold i

danmark og med tre tilmeldte svenske
hold ville det give en underlig heatfordeling. Da man flyver tre hold sarntidig i teamrace! Derfor havde arrangørende kontaktet Flits Schot og Rob og RikOlir.le, alle fra Holland. De havde fået lov til at deltage i F2C (Frits og Rik) samt i GoodYear
(Rik og Rob). Disse r,'ore
gæster har i gennem flere

år været faste

deltagere

ved Limfjoldsstævnet i
pinsen, så for mange var
det et hyggeligt og glædeligt gerrsyn. Hollændere
og danskere har næsten
den samme indstilling til

"hvgg"".
Da førstedagens konkurrencet som blev aflroldt i
forr-ruftigt flyvevejq, var

afsluttet, blev der indkaldt til banquet. Der var

blevet entreret med en lokal slagte4 som
leverede forplejning til de godt 50 deltagene ved aftensmaderr. Antallet overraskede arrangørerne en smule, men det til
trods gik ingen sultne fra bordet. Senere,
efter opvasken, hentede Hans Rabenhøj
en guitar. Det var dog en noget speciel en
af slagsen. Klangbunden var fremstillet af
en gammel Castrol-oliebeholder og gri-

bebrættet

af en udtjent

12-strerrget

westernguitar. Efter ganske kort tid, var
der gang i fællessangen. Det største hit

var afgjort "Everybody loves satr-rrday
night", som de fleste deltagere kunne
synge med på. Egentlig ville det have
været bedre hvis det var "Barbiegirl" de

fleste havde kunnet, for det ville have
sagt en del om gennemsnitsalderen ...
Efter en hyggelig aften gik de fleste til ro i
deres medbragte soveindretninger.
Andendagen begyndte med en kort generalforsamling, som afsluttedes med beslutninger-r om nedlæggelse af Linestyringsunionen. Med muntre forslag om
gravøl og lignende drog de danske deltagere ud på banerne til forsat konkurren-

På trods af tidspres lykkedes det at få af-

viklet de resterende runder af

både

kunstflyvning og combat. Vejret havde
bestemt at det ville fifle lidt med tidsplanen og intet stopper modelflyvning bedre end en rask lille tordenbyge. Bygerne
var til tider kraftige til gengæld var de også korte.
Sidst på eftermiddagen kunne de fleste
begynde at pakke deres sager sammen og
se tilbage på endnu et overstået Dansk og

Nordisk Mesterskab.
Til slut en tak til alle de frivillige hjælpere.
Uden jer var det ikke muligt at afholde et
sådant arrangement. Samtidig en tak til
folkene fra Comet for deres store indsats
ved afholdelsen, samt til Heming Modelflyveklub for lån af anlæg og faciliteter.
En ekstra stor tak skal lyde til vore flinke

naboel Ultralet flyveklubben i Heming,
får 1ån af toiletfaciliteter.

Flere oplysningeq, resultater og billeder
kan findes på: www.modelflyvning.dk
Se også billederne på næste side.
På bestyrelsens vegne

Ruben Sonne

Af vindere skal nævnes:
I klasse F2A-Speed Niels Lyhne Hansen, 635, Nordisk og dansk mester
F2A-Minispeed Jens Geschwendtnel, Comet, Nordisk og dansk mester
F2B-Stunt
Kai Karme, FIN, Nordisk mester
F2B-Stunt
Aage Wiberg, Herning, Dansk mester
F2B-Beg
Per Vassboten, NO& Nordisk Mester
jesper Buth, Aviatol, Dansk mester
F2B-Beg
F2C-Teamrace Ingemar Larson/ Stefan Sjøholm, SWE, Nordiske mestre

F2C-Teamrace

race
F2D-Combat
GoodYear

Carsten Jørgensen/ Jesper Buth, Aviato4, Danske mestre

SteenLysgård/ CarstenJørgensenHer/Avia, nordiske og danske mestre
Bjarne Schou, A1l9 Nordisk og dansk mester.

og af stcd til 3 km. rnere inden næstc stop
tanker, starter..

Forbmgt tid 3-5 sckl Kom i5;en Ferrari
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Tobias Sonrre og Andr6 Bertelsen
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Pavillionen blev flitiigt brugt
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Resultater af målinger
på Li-Po batterier
Af Jørgen Bjørn

Her er tredje

artikel om Li-Po teknologi.

Den første blev bragt i Modelflyvenyt nr.

For at øge overskueligheden har jeg valgt
at samle så mange oplysningcr som muligt i et afladeforløb.

Med udgangspunkt i de loggede kurver
opstilles skemaet. Af pladshensyn vises
ikke kurver på alle batterieme. Det følgende er bemærkninger til sammenlig-

Måleproceduren bliver derefter som følger:

ningsskemaet.

6-2007 . Den anden blev bragt i nr. 4-

2008. Du kan med fordel læse disse artik-

7.

ler først, før du læser videre.

10 sekunder efter starten belastes
batteriet med 75'l af den opgivne Cværdi for kontinuerlig belastning i
30 sekunder.

2.

Derefter holdes en pause på 30 sekunder. Dette gØres for at kurrne be-

lndledning
Fra at markedet for få år siden blev

stemme batterisystemets indre
domi-

neret af nogle få fabrikater af Li-Po batterier startende med Kokam, er der nu opstået et meget stort udbud af forskellige
fabrikater. Der er derfor ingen tvivl om, at

el-piloten står i et vanskeligt valg for at
finde det bedste batteri til prisen. Det kan
denne artikel ikke give et enlydigt svar
på, fordi det dels vil være uhyre omfat-

modstand.
Batteriet belastes atter med 75'/,, af
C-værdiery indtil 35 batteriet ram-

3.

mel9V.

4.

Derefter stoppes afladningerr. Log-

ningen fortsætter

5.

tende at teste de mange forskellige fabrikate4, dels vil det kun være et øjebliksbillede, idet der hele tiden finder en hastig udvikling sted. De anverrdte batterier

for at

iagttage

fortsat temperafu rstigning og cellespredning.
Logningen stoppes.
Se eksempler på logning i graf 1, 2, 3

og4.

Dd..zn{r1&7&

er for Hyperions vedkomne, nogle jeg

8.

Prisenvedstarttidspunktet.
Priseme på batterierne er faldende
ca. 10'f, pr. år styret af markedet.
Den opgivne pris skal sammenholdes med række syv nemlig købstidspunktet. Du kan godt fokusere
på prisery rren det billigste batteri
kan ikke findes, hvis man regner på
batteriets pris pr. flyvning. Det er ikke på forhånd muligt at bestemme
levetid og arrtal af max. rycles. Mine
målinger tager ikke stilling til levetider og holdbarhed på batterierne.
Det kan også diskuteres, hvornår
batteriet ikke karr anvendes mere i
praksis. Det kan dog oplyses, at jeg
på Hyperion 3700 VX batterier har

e r u=8,} x* {27jH_s

F

*

r4 & 2[qe

selv har købt og anvendt gennem flere år.
Med hensyn til Flight Porve4 Desire Powe4, Arrowind og Kong Power er de stillet
til rådighed af importøren.
Målemetode

For at kunne teste Li-Po batterier er det
nødvendigt at opfylde en række betingelser. Batterieme skal have været fulgt nøje
fra ibrugtagningen og til måletidspunktet. Tilfældige, brugte batterie{, som lnan
ikke kender historikken på kan ikke anvendes. Det er natulligvis vigtigt, at det
er den samme målemetode, som anvendes hver gang. Resultaterne logges på en
computel gemmes og kan på langt sigt
give oplysninger om Li-Po batteriemes
levetid.
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Graf

1.

r0

lt

1,5

Nyt Desire Power 4200mA/h
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logget 70 rycles over 2 år med tilfredsstillende resultat.

11.

Balancerstik. Er desværre ikke standard, men nogle fabrikater er kom-

patible med hinanden.
12o913 Bum in.
Der startes med et ibrugtagningsprogram (burn-in) for at give optimalt resultat. Det består af 4 rycles,
hvor opladningen holdes pål/zC, og
hvor afladning øges gradvis1C,2C,
4C og 10C med tilhørende balancering af celleme. Kemien i batteriet
skal aktiveres, og der kan opstå en
kapacitetstilvækst. På Desire Power
batteriet kan fx måles en tilvækst fra

4081mA/timer trl 4246mA I timer
under burn-in programmet. Derefter kan batteriet tages i brug. På de

L

I

II
I

Graf 2. Nyt Hyperion VX 3700mA

øvrige batterier kan der ikke konstateres tilvækst men det vil være for-

nuftigt at foretage bum in alligevel.
74.

Måling foretaget ved rycle.
En cycle består af en fuld opladning

en afladning inden for

cellens

brugsområde og balancering. Batterierne 1, 2, 4, 5 og 6 er nye. De 4
første rycles anvendes til burn in.
Bemærk især at batteri nr 3 er to år

gammelt og er målt ved rycle

1t

*l1s
E

i

60.

I

Det har været anvendt i forskellige

L

I

fly.
15.

16.

[30

t
I
I

Opgivet C værdi.
Afladestrømmen skal være så kraftig at den kan vise batteriets ydeevne ved en stor strøm, uden at testen
medfører for kraftig opvarmning og
levetidsreduktion. C-værdiery som
opgives på batteriet, er den værdi
producenten mene4, batteriet kan
belastes med kontinuertligt. C-værdien anvendes meget i markedsføringery især i salgsøjeblikket.

i-

i
r

to

L25

Graf 3. Nyt Flight Porver EVO 25 2500mA/h

Må1estrømmen.

Jeg har valgt efter omhyggetige
overvejelse4, at belaste med 75% af

den oplyste C-værdi for kontinuerlig drift. Altså hvis batteriet er oplyst
tll Ix 22C, og det hedder 4200mAl
timeq, bliver måleslrømmen 4,2A
x22x0,75:69,3A. Det er rent faktisk
en hård belastning i forhold til, hvad
batterierne vil blive udsat for i de
fleste modelfly, hvilket også fremgår af at afladningen bringes helt til
ende inden for under fire minutter.

llodci
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Målestrømmen holdes konstant under hele afladeforløbef undtaget
under pausen på de 30 sekunder.
IJnder normale forhold i en flyver

vil

afladestrømmen vatre meget
mindre og varierende (måske gennemsnitlig 10C), og afladningenbør
sluttes, når rnan har forbrugt7j/r, af
kapaciteten.
Må1t kapacitet.

77

Kapaciteten er strØmmen gange tiden. For at få nøjagtige resultater
anvendes en e'lektronisk styret konstantstrømsbelastning, hvor strømmen kan måles med plus / minrs 1/t,
nøjagtighed. Det er beskrevet i artik-

len

i

Modelflyvenyt august

Målt max kapacitet

i 'l

af opgivet

VæIdi.
Bemærk især batteri ru'. 7. Det havde
fra starten kun 1044mA/h og er nu

nede på kun70,B% af den påstem-

plede værdi. Da man kun bør an-

af den tilstedeværende
kapacitet vil den faktisk bmgbare
vende 70"/o

kapacitet kun være 595mAi h altså
halvdelen af, hvad der står'på pakkenl

20.

Spændingen ved 50% af den rnålte
kapacitet.
Det er spændingen på batteriet, når

halvdelen af den maximale kapacitet er brugt ved den angivne balastning på 75%' af denkontinuerlige C
værdi. Vær opmærksom på at den
børsteløse motors omdrejnin ger føIger spændingen proportionalt. Du
kan i dag vælge b;tteriserier, som er
særlig gode til at holde spændingen,
som fx. batteri nr 8 Hyperion VZ.
21.

Burst Kapacitet.
De C værdiery som opgives som
burstværdie4 altså meget kortvarige belastninge4 dokumentere fabrikanterne ikke, men er ofte påstemplet batteriet for bedre at kunne sælge det. Graf 4 viser et eksempel på
en 35C :87,5A belashring af Flight
Power batteriet. Efter 55sek fjernes
belashringen af frygt foa at tempera-

3B

gerne nu er så stort, at en controller
indstillet til 3V pr. celle vil begynde
at lukke, selvom spændingen på cel-

yderste. Det er nok ikke en god ide,
hvilket den høje sluttemperatur også tyder på.
24.

snævre tolerancer på cellernes kapacitet. Bemærk batteri 6 her er der
stor cellespredning.
Batteriets virkningsgrad.

Virkningsgraden af batterisystemet
er nytteeffekten i regulatoren divideret med den totale effekt i batteriet, ledninger og stik ganget med
100. Der er den sammenhæng, at
hvis den indre modstand er lav bli-

Målt indre modstand pr. celle.
Den indre modstand er temperaturathængig. Jeg har fx målt, at Flight

ver temperafurstigningen mindre

Power batteriet har dobbelt så stor
indre modstand ved fem grader
som ved 22 grader. Batteriet er mere
belastbart ved højere temperatur.
Nogle konkurrencepiloter varmer
deres batterier op i en varmekasse
inden flyvningen.
Det er ganske naturligt, at batterier
med mindre kapacitet har større indre modstand, fordi en rnindre

og batteriets virkningsgrad større.

Du kan som øvelse selv regne

Temperaturstigning.
Temperaturen måles uden på pakken med en sensor. Den midterste
celle ligger nogle grader højere. Bat-

teri pakken bliver ikke afkølet så
oppe i en model vil køleforholdene
kunne gøres langt bedre end på mit
skrivebord, merr målingerne viser
temperaturstigningerne kan blive
begrænsningen, idet cellerne ikke

de

tomme felter ud!
Batteriets energi

Batteriets energi er et udtryk fo4
hvor meget arbejde det kan udføre.

Heri indgår både kapacitet

og

spænding og tid. Bemærk forskel-

len mellem batteri 1 og 2. Desire

strømændring giver større indre
modstand.
På batteri 3 er den indre rnodstand
vokset ca. tre mohm sorn følge af, at
det har været anvendt 60 cycles, typisk for batterier som ældes.

Cellespredning.

Optræder naturligvis særlig tydeligt, når batteriet er tomf dvs. når
man nærmer sig en cellespænding
på 3 volt. De gode batterier holder

lerne ligger på 3,5V Hvis batteriets
højstr'ømsydeevne ønskes anvendt,
skal der brl-rges meget korte tilledninger og 6mm guldstik, idet max
burst er opgivet til 50C=125A. Det
er altså ikke batteriet, som sætter
grænsery men dimensioneringen af
ledninger og stik. Det må siges, at
Flight Power batteriet klarer sig fint,
men fabrikanten gØlogså opmærksom på, at en så kraftig afladestrøm
koster levetid.

2008.

Det kniber for Hyperion, Arrowind
og Kong Power at holde den lovede
kapacitet fra startery så med alderen
bliver det kun dårligere.
18.

turen stiger for meget. Læg mærke
til at spændingsfaldet på tillednin-

Power er oven i købet langt billige-

27.

Batteriets energi pr gram.

Det er Li-Po batteriets energi pr
gram, som gø4 at det er den foretrukne batteritype til modelflyvning.
,4.123

LiFoPO4 teknologi er dog be-

gyndt at dukke op med nye fordele
og ulemper.
Jeg håber at jeg

med denne tredje og sid-

til at sætte dig
ind i, hvordan det "elektriske brændstof
"virker. Og så håber jeg at have peget på
ste artikel har øget din lyst

må overstige 60 grader. Man skal

nogle ting, du ikke lige har tænkt på, når
du køber og anvender Li-Po batterier.

også være opmærksom på, at jeg la-

JørgenBjørn

der batterierne helt af, så hvis du
stopper afladningen ved70%, som
du bøq, bliver temperaturudviklingen også lavere.
Det skal bemærkes at Arrowind batterief som det eneste har afstand
imellem den midterste celle og de to
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Mad er som bekendt danskernes

livret, og

der skal ikke mangle noget. Derfor får I her

opskriften på en helt igennem kanon weekend i Brønderslev, hvor 3. udgave af Luftshowet løb af stablen lørdag den I 3. sep-

tember,

Carsten

Uller'p i rB9 - Foto Eriliu.r".

-

'Hotel Brønderslev"
O*TOIENSER

menu

dengang har vi hørt mange gange ... Nu
har vi vores egne historier at fortælle; 2008
blev året hvor der var 60-70 piloter tilmeldt,
campingpladsen var fyldt, pølsesalget rundede 400 stk., det lokale busselskab ankom
med en fyldt bus, sikkerhedsnettet var 250
meter langt, vejrguderne var med os, fik
besøg af 600-800 publikumme4 bileme
holdt i kø til p-pladsen, tre sjællændere tog
den lange tur nordpå. Og sjæIlændeme var
en historie for sig selv. Tie velvoksne fyre i
en Toyota fyldt med skumfiduser. Der var

ikke blevet piads

til de "rigtl'ge" fly

des-

veerre, men skumvinger kan også give god

åh-;$1;:T#åfi?:r'illlr":lr
:Tfi|i;'å'
En busfuld gæster - Foto.Jan Christensen

-an servkere b0 Piloter

og en

n' g r"' " i"a

:::T":tt;"tT'sål;'or'ki
"z':::i:*:
:ff ;',::;:l u,''
;,'ffi :,T'"'."ffi
eiinu

i""*

hjem og med årene vil de have samme store fine bane. Tørven var pakket til at klare

l:::i#:f ;:lilll'ålil;"'

ueare i zoos'

id6etne efter

Lad det hæve

underholdning. Lørdag aften gik ikke stille
af sig og her måtte sjællændeme krybe til
korset - de var vildt misundelige på vores
store flyveplads. Der skai ikke mangle noget, så sørldag til morgenkaffen fik de overrakt en græstØrv, som de kunne tage med

ino*'"11i""1"J;':1i''end
rdt ekstra

lliff;;ne

den lange rejse og grundig instruktion
om pasning og pleje fulgte også med. [nden afrejsen havde de allerede planlagt
hvor klubhus og bane skulle være. Vi
glæder os til at besøge jer en gang.

Folk blev for alvor underholdt

$*',*ffi
Brønderslev havde en fremragende weekend, hvor der som altid var en super stemning og godt humør. Denne gang lykkedes
det som vihavde drømt om "LUFTSHOW
som i gamle dage". Vi er en stor klub, hvor
en del medlemmer var med, da man i 80'erMasser af fly

40

- Foto Jan Christensen

ne havde Luftshow. Dengang, dengang,

år.

man6q, Andreas Van Englenburg plan-

tede I(nighten i træeme hele to gange,
Karsten "Obi" flø1 Ferrari, Lasse &
Kenneth lavede opvisning og viste at

Fra pladsen - Foto Erik Hansen

"En stor tak skal lyde til alle fremmødte
piloter og gæster til vores Luftshow. Vi fra

i

"Kmnder" og "Rallie" klippede toppen
og bordpynten på ægte Pitchbrothers

bøm sagtens kan flyve, LeifPoulsen fløj
Jet, Michael Lund og Flemming Nielsen
blærede sig med lidt el. Martin Hjermitslev

kom ind med firetoget og tog alle med
storm. Publikum var imponerede over helikopterflyvning til musik. Det er oplevelser
som disse der bliver snakket om, og får folk

til

at komme igen næste år.
Vi ses i 2009, hvor Brønderslev Modelflyve-

klub igen vil være vært ved en af Danmarks største opvisninger."
Chris fespersen
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D of

orllolnt ilb

H elios

F3A 90e

t\|0 0rc sket

fra Hyperion

Det er nemt at blive forelsket. Det skete
for mig til Nusernes sommerlejr i år, hvor
Damhøj havde en Helios F3A90e fra
Hyperion med. Dens smukke linieføring
tiltalte mig med det sarilne. Efter at Peer
Hinrichsen havde fløjet F3A programmet
med derL var min sidste skepsis væk, og
den blev kort tid efter bestilt.

For at blive flyvende skal følgende bruges:

.

Jens

c
.
.
.

Seh.hardcore skumpiloter vil kunne få

Højre og venstre vinge beklædt og
stafferet med krængeror
Lakeretcanopy
Glasfiber motorcowl lakeret i modellens farver
@ 20 mm CFK vingerør
Højre og venstre understelsben i la-

deres lyst stillet med dette sæt, da oversi-

Bekleedt og stafferet krop
Beklædt og stafferet haleplan/ høj-

keret alumininium
GFK hjulkåber lakeret
Flere poser indeholdende alle løsdele såsom skruer GFK rorhom, trækstænge4,

kuglelink, wire til sideroq,

styrbar haleslæbe4 laserskåme små
trædele til forstærkning af hjulkåber
og vingens fixpoints i kroppen, let-

o

elt digitale

Beklædt og staft-eret sideror

Sættet består af følgende dele:

.
.

Modtager, onloff kontakt og modtagerakku
Fire goder standardservoel, evenfu-

deror (ikke delbart)

stikposer. Delene er ligeledes sikret forsvarligt i kassery så transportskader vil
være synlige i form af en beskadiget kas-

.
.

.

spinneq, regulator og

LiPo batteri

Delene blev nænsomt frigjort fra deres
sikring i kassen, og grundigt inspiceret af
både lillebror og undertegnede, som begge var mere end begejstrede over den
flotte byggeteknik. Alle delene er laserskåredebalsa og letvægtskrydsfineq med
flot udførte limninger af de enkelte dele.
Beklædnings og stafferingsarbejdet fortjener også megen ros, og de frygtede
luftbobler var minimale, og er let fjemet
med strygejemet - pas på med temperaturen, da folien ikke er oracover!

Kassen som sættet leveres i er stabif og
alle delene erpakketi gennemsigtige pla-

o
.

.

Motot propel,

vægtshjul, stellringe mv.
Stort ark med klistermærker

den af bag-kroppeo forbilledligt er en
skum/balsa sandwich.
Venstre vinge havde en

oversiden

af

lille skade på

D-bokseru

hvor

balsa-

beklædningen havde fået et knæk på ca.
to cm imellen de to første rippefelter. Da
transportkassen ikke havde visuelle tegn
på beskadigelse, må skaden være sket på
fabrikken i Kina. En gang henover med
strygejemet for at stramme foliery og den
er ikke synlig mere. Da skaden er så lille,
svækker den ikke vingery men ærgeligt
er det nu alligevel. Hullerne til understel,
vingerør/styrestifter og haleplan i kroppen frigøres forsigtigt for folie med en

skarp hobbykniv, og Heliosen samles
Vægten er dejlig lav; høye vinge 2509
venstre vinge 250gktop 8729 og hele sættet inklusiv tilbehør 1.722gsåen flyveklar
vægt på imellem 3.2 og 4.0 kg er mulig,
alt efter hvilket udstyr der monteres.

42

provisorisk over en kop kaffe - alt passer
PERFEKT sanrnery pånær hullet til den
højre og bagerste styrestift til vingery som
var sat ca. 0.5 mm skævt - fem strøg med
en rundfil, og problemet var løst.

IloCel

fI

yvenyt 6/2

00 t\

På kassen står de4 at sættet kan færdigmonteres på en aften - vi får se!
Byggearbejdet består i at montere understel og halehjul (skruearbejde) lime hale-

planet i kroppen (brug ikke 5 min. epoxy,
da det giver for lidt tid til at rette haleplanet ind - 30 min. epoxy vil være det perfekte valg; hvor jeg ved det fr4 gæt selv!)
rorhængsleme er af "oblat" typen, og
kendes sikkert af flittige kirkegængere,
men disse her er tilsat et blødgørende
middel, som gør dem bøjelige - spøg til
side, de virker efterhensigtery selvom jeg
er ked af at indrømme det. De er ikke til
at rive over eller ud af vingery såfremt de
er limet i med tyndtflydende cyano, som
selvfølgelig efterlader et hvidt spor på folien - satans! Der er fra fabrikkens side
skåret ud til hængsleme i både vinge, l-raIeplan og sideror samt styreflademe.
I limning af GFK rorhom i styreflademe
med 5 min. epoxy (slidser er forberedt og
skal bare frigøres for folie) montering af
fire stk. selvoe{, samt trækstænger til
krængror og højderor. tækstængerne er
hårde og bøjer ikke, altså ikke den typiske
kinesiske versiory lavet af zinkaffaldl Sideroret er styret af en højre og venstre wire som krydser hinanden midt i kroppen.

Der er sågar limet små plastrør til wireindgang i kroppen, og ikke nok med det,
røreme ligger i den rigtige vinkel, og forårsager ikke et S-bøj på wiren - smukt
løst! Servoudskæring i vinge/krop passer til standard serwoe4, dog er dybden i
vingens bagkant ikke stor nok, så der skal
en 6 mm kile under servoens bagerste befestigelsespunkt - Low Pro-file servoer
ville kunne nedsænkes i vingen, men de
har desværre også deres pris!
\æste skridt er montering af motor og regulator

- brandskottet er forboret til Hyp€ilrn> 21035-814 moto4, så igen bare
s.<ruea:-:cjde, men hov, den sidste unbra-

ko-k-.re r ii ikke fange gevindet i moto-

ren; skuiie hullet måske være boret
skær't? \e'. \k "Thread LI" har glemt at
skære ger-rnd i :r.toicrren - godt at lillebror
er finmekanikerl

Brændskottet er ret rnassir-t og lar,et af 6
mm letvægtskn'dsliaer. men selvom der
er store skiver under unbrakoskrueme,
trækkes disse alliger-el ind i træet, når
motoren fastspændes - Iosnilgen er
Sdn-

ske simpel; en 1,5 mm fiberplade bagved.
Fiberpladel, eller i daglig tale "printplader" kan købes uden kobberbelægning i

elektroniKorretninger. Fiberpladen var
\'{odel fl
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Billedet illustrerer forstaerkningen af motorboksen, som beskrevet heruncler.

hutig forboret og forsynet med udluftningshuller som på brændskottet.

Når motoren er monteret, virker konstruktionen lidt slatten - synderen er det
første brændskot hvorpå kassen til motoren er monteret. Brændskottet er lavet i 3
mm letvægtskrydsfiner - foroven mangIer der en afstivning. Den er hurtig lavet i
3 mm krydsfiner (bredde som kroppery
længde ca. 8 mm) og limet fast med 5
min. epoxy (se billede herover hvor forstærkningen er markeret grøn) - nu er
konstruktionen stiv igen.

gram

-

noget mere end Hyperion oplyskyldeg at jeg har valgt en
Hyperion Litestorm 85 Li-Po pakke med
5.350 Ah, hvor fabrikken anbefaler en
Hyperion 8S pakke med 3.300 mAh som
er betydelig lettere.
se{, men det

Nejjeg kunne ikke bygge den på en aftery
men jeghar heller

aldrigværetberømt for
hurtig - jeg vil tro jeg har brugt
ca. 15 fornøjelige timer med monterinat bygge

gen. Før omtalte Jens Damhøj blev taget i
ed, og med hånden på Bibelen sværgede
han uden at rødme, at det KUN havde taget ham en aften at monterer flyet!

Modtager og dennes akku samt onlofl
kontakt er i mellemtiden blevet monteret,
så næste og sidste fase er

fastgørelse af Li-

Po drevakku; altså op på tyngdepunktsvippen og positio-nen på akkuen som giver et CQ på 160 mm fra vingens forkant,
er hurtig fundet. Bag og forstop fem mi-

nutters epoxyet fast på akkubrædtet, et
par velcro bånd omkring Li-Po og akkubræd1, så den ikke forlader sin plads under negative figurer. Men hov, rorudslag
skal jo også indstilles - hmmm de udslag
som byggevejledningen oplyseq, er ikke

mulige uden ekstra lange såkaldte 3D
servororhom, og giver oven i købet forfatteren 3D udslæt! så mere humane F3A
rorudslag rned 25% exponential påhøjdero4 sideror og krængeror progratnmeres. Finjustering må ske efter jomfrufl1n'ningen.

jomfruflyvningen var sat til tirsdag 23.
september 2008 i ca. 7-8 sek/m. på MFK
Woodstocks nordlige bane, men forinden

måtte lillebror bippe regulatoren.

Motoren er skarp og omdrejningerne
med en APC 16 x 10 E-propel bliver målt
Lil7.900, hvilket ca. svarer til ydelsen på
en 20 ccm totakts methanolmotor. Rækkevidden med nedslået antenne og fuld
gas på motoren er ca. 50 mete4, altså normalt for min fjemstyring og mine modelle4, så næsen rettes op i vindery og der gives

fuld gas til take off.

yder en del rullemodstand med
de små 50 mm hjul, så godt at jeg undlod
at montere hjulkåbeme! Efter ca. 15 meter
Iøfter jeg hende af jorden med lidt højdeGræsset

ror. På vejen op testes krængroreme, som
En tur forbi vægten siger fly'veklar 3.760

godt kunne bruge mindre udslag

-

jeg
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tænker bare; godt at jeg ikke kunne indstille 3D udslag, for så havde den været
vildere end en Rodeo Mustang! De næste
mange minutter bliver brugt på lidt forskellige kunstflyvningsfigurer som pga.
rorudslagene, ser lidt forkølede ud - da
jeg ikke kender motorens forbmg, lander
jeg efter ni minutter. Programmere yderliger expo på krængero4 højderor og sidero4 skifter Li-Poen til en frisk opladet,
og afsted igen det går. Denne gang er hun
meget mere harmonisk at flyve med, ja en
sand fryd, selvom hun stadig er lidt

vild

på tværakslery men det er som sagt et
indstillingsspørgsmåi, som skal løses
over de næste flyvninger. Der er mere
end rigelig med trækkraft i rnotoren x
n

?
.L

Efter to flyvning har den grå folie på
oversiden af højre vinge løsnet sig måske "melaLIM" er blevet knap i Kinas

piastproduktion? Et forsigtigt strøg med
strygejernet og problemet er forhåbentligt varigt løst.
Der er nævnt et par små kritikpunkeq, ikke alvorlige ting, merl jeg synes alligevel
at de skal med. Alle de positive ting og

byggekvalitetery overskygger

de

små

NICD

HP-24035-814
HP-Titan 90HV POW31

Testen har været forelagt Hyperion importøren New Heading, som har følgende kommentar: "Hyperion t)edlægger frem-

jeg mente

deru da canopyet holdes på plads af to
magnete{, samt sidder klemt ind under
GFK motorcowlet.
Den SKAL monteres, da cockpittet ellers
flyver af under ekstreme manøvrer; el
set-up er kraftige nu om dage!

KR14OO

Motor

varmt anbefales!

ting er sikkert fll,veegenskabeme lader
ingen ønsker tilbage, og hun kan langt

ikke at det var nødvendigt at montere

49,2dm)
Flyveklar vægt
3.760 g
Planbelastning
76,42gldm'
Servoer 4 stk. Graupner DS 8081 (digital)
Modtager Graupner MC 12 (PCM)
Modtagerakku
4.8 volt Sanyo

Regulator

feg glæder mig utroligt meget til at komme ud at flyve med hende igen, for en

-

mm

l.723mm

mangler mange gange. Hånden på hjertet, jeg ville ikke kunne bygge det bedre
og flottere selv, og slet ikke til den pris!
Yderligere kan syet vingepose i alubelagt
bobleplast købes til små penge - kan

vertikale stig uden at tabe fart er mulig, så
der er godt med overskud til lodrette figure4 selvom vægten er tæt på fire kg.
Der medfølger en canopylås

1.705

Længde
Planareal

mere end sin pilot, endnu!

lige at nævne, at Helios F3A
90e er konstmeret af den Tjekkiske Ma-

Jeg skylder

ster Designer

APC16x10E

Propel

Drivakku

8S Hyperion Litestorm
5350 mAh CX (29,60 volt)

ouer et opgraderingskit til forstærkning af
nlotorboxen".

Skønt at en producent er lydhør angående forbedringsforslag!
Kenneth Petersen

MFK Woodstock OY-8482

David Kyjovsky.
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Senior .150 Lr. inkl. rorsikring
junior
250 kr. inkl. forsikring
Intro-medlem 150 kr. inkl. forsikring

ffi

Abonnement alene 250 kr for Modelflyvenyt
og Fritflyvningsnyt
Hjemmeside www.ffu.dk

Karsten Kongstad

Fritf lyvnin g-f ormanden@. hotmail.com

Næstfomand

Derfor inviteres der
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Ægirsvej 38, 7000 Fredericra, Tlf. 7592 929i
hernst@r.:ip.cybercig.dk

åæ

ffi

.

ffi

.

Lars Buch Jensen

.

Kær'bøilinghusevej 24, 7182 Brcdsten

"Danskudviklet elektronisk tirner n.red dynamisk bunt funktion og
andet" r.ed Peter Buchrvald

"Ombygling af F1A modeller fra mekanisk til elektror.risk timer,,

æ

ved Karster-r Kougstad

"Trirnning af sr.aevenrodeller rned specielt fokus på besvarelse af
spørgsrnålet: Hvad sker del under et bunt?,, r'ed pcr Gmmret
"FlQ den nyc popul;ele elektromotor rnodelklasse i fi.itflyvnir-rg?,,
ved Peter Buchrvald

ffi

Det for-ventes, at de' r'il v.ere rrlange kvalificerecle oppone.ter til stede,
som vil gøre sig kloge pai alt hvad de hører. & fremføre egne irltemative erfaringer og synspunkter
Dcrfor afsættes der'igeligt tid til arrangertentct, og dcr sørges unclervejs
for passende forplejning.
Vel mødt til en hyggelig efternriddag og aften mens vinden suser om hushjørncrrne og ilden 1,:nitrer i bræncleovnen.

Distriktsleder Vest
Leif Nielsen

ige' til fritflyvningsseminar for alle intcresserecle

vil være følgende oplæg:
r-neget

ffi

Lavager 15, 2610 Albertsluncl , T1I. 4362 7992
kmjlbj@post11.tele.dk
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nrcdlemmer af Fritfl1 r rrirrg.urrionerr.

Hugo Emst

Distriktsleder Øst
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Man skal ikke forsøge at kopiere en succes, men alligevel!
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Degnebakken 22, Vigersted, 4100 Ringsted
T1l. 5752 5703,

Fritflyvningssemi nar
17. ianuar i Roskilde
Som mange vil hnske, aflroldt vi et velbesøgt, vellykket og r,ældig liyggcligt F1A seminar i januar 2007. Her havde vi verdensmestre og World Cup
vindere til at fortælle os hvad der skal til for at blive en vinder.
Nu er det vel tiden til at vurder.e, om vi fik noget ud af det!
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WW*WWM.MMKSøK
Christophe Paysant-LeRoux blev igen suveræn vinder af F3A-EM i ltalien og Norge
var tæt på at få en pilot med i finalen.
F3A Europamesterskabet blev

afholdt i

til 3 l. august

i €alcina-

ugen fra den 23.

tello di Calcinato lige syd for Gardasøen
på Casa Bianca, som er et

rekreativt om-

råde med både restaurant, opholdsområde, modelflyveplads og masser afskygge
en herlig park. Et perfekt valg
F3A, og arrangørerne gjorde
It

i

til et EM i

alt for at det

skulle blive et perfekt arrangement.

','

Hvordan alholdes et EM eller WM?

Et EM er en stor maskine, der sættes i
gang og arrangørerne har nok at se til, både før, under og efter arrangementet.
Konkurrencen løber over en hel uge startende denne gang om fredagen på grund
af de mange deltagere. Fredag og lørdag
bliver så brugt til at tjekke modelleme, og

hvert land har mulighed for at tr;ene på
den officielle flyveplads. Søndag er første
konkurrencedag, hvor halvdelen af piloteme flyver deres første mnde, og den

anderr halvdel af piloterne flyver der.es to
runde. ]a det lyder lidt tlærkeligt, men
det folholder sig sådan at dornmerne er

runder finaleprogram. De ti bedste går efterfølgende til finalen om lørdagery hvor
der flyves to runder finale og to runder

delt i to hold. Et formiddagshold og et eftermiddagshold.
Formiddagsholdet dømrner 1. mnde om
søndagen, om mandagen dømmer.de 1.
runde for de piloter; der fløj orn efter.rniddagen om søndagen og sådan skiftes alle
fire mndel. Det er ikke hclt optirnalt, når
pointene blivcl normaliseret til 1000 promillc, rrår nogen tlyver den ene dag og
nogen andre den anden dag og bedømmelsen for de to dage tæller i samrne runde. Hvis vejret er meget skiftende mellem
de to dage kan det give store udslag i pointene fi'a dommerne.
Det var lidt om hvordanbedømmelserne
og staltrækkefølgen virker; når man følgel r-ned fra sin PC og ser resultater.ne
komme fra dag til dag, så er man nok blevct lidt forvirret over at der bliver.spmnget rlellem mnderne, her er så forklaringerr. Det betyder så, at man først efter alle file mnder kan se hvor man er blevet
placelet. Man kan ikke regne med noge!
før alle halfløjet for alle dommere.
Når det el blevet torsdag, så holder de,
der ikke kom i semifinalen fri, og dem der
skal i senrifinalen bruger torsdagen til at
træne finaleprogrammet. I år kom der 23
piloter i sernifinalery hvor delflyves to

ukendt. Det ukendte program bliver lavet fi'edag afterl hvor finalepiloterne mødes, og her rnå hver så komme med to
ffranøvret som de gelne vil have med i

Det danske landshold i dcn snukke park r.ed modclflyvepladsen

i./
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det ukendte program. Der blir.er så arbejdet på at få samlet manØvrerne til et helt

program, og finalepiloterne får det med
hjem. Det ukendte program el forbudt at
træne, ej heller rnå der bruges simulator

til at træne programmet.
Finalen flyves om lørdagen, og man tager
ikke nogen point med ind i finalerunderne, så det er en helt ny konkurrence for finaledeltagerne, det er kun ved pointlighed, at man ser på pointerre fra semifinalen. Lørdag aften er der banquef og konkurrencen er slut. Det var et EM, eller det
kunne også have r'æret et WM i korte
træk, rnen nu var vi jo tre piloteq, der var

til EM i Italien og hvordan det gik og
hvad der blev brugt af modelflyvegrej
kan du læse mere om, hvis ikke du allerede nu er blevet træt af at læse.
Det danske landshold tog

til ltalien

Ole Kristensery Morten Laugesen og undertegnede var landsholdet i år. Ole og
jeg havde taget vores koner rned som 1okalt heppekoq, derrned fik Halne og Git-

Det tyske Lanclshold, Markus lVissinge4 Bernd Beschorner., Grlnther Ulsamer

k e
nok at se til, de blev så heldigvis hjulpet
af Finn og Karin Lerage4 som kom og
te

støttede op om holdet.
Italien erjo et dejligt land, vi valgte derfor
at tage derned en uge føq, så vi kunne
træne i ugen op til konkurr.encen. Vejret
viste sig fra sin bedste side, ingen vind ingen reg11 ingen skye4 melt en masse var-

me. Det var ideelle forhold at træne og
fly.ve konkulrence under. Vi var naturiigvis spændte på hvordan vores materiel
ville klare varmerL men ingen af os fik
problemeq, både Oles YS og Mortens og
mir-r Plettenberg fungerede perfekt. Det
viste sig for øvrigt at være en god beslutning at tage af sted en uge inden for at
træne.
Vi fik nu lejlighed til at trimme vores lnodeller i vindstille vejt, og jeg fik tr.immet
min model noget om.
Normalthar jeg den trimrnet, så den dykker en lille anelse, når jeg flyver ligeud.

Det gør, at når jeg flyver hjemme, hvor
det næsten altid blæser og der er hlrbulent luft, flyver jeg altid med næsen lidt
nedad, og modellen er dermed lidt nemmere at kontrollere, men nll hvor delingen vind va4, måtte jeg trimme den så den
fløj ligeud. Det var en helt anderledes fornemmelse, men det var fedt bar-e at slippe

rorerne/ og den fløj derudaf. Lidt miks
:relle-rn gas og dykroret fik vi også indko-

def nu hvor vi var i gang med at trimme,

melf mens han ventede på, at det blev

det var et rigtigt lækkert fly jeg fik til

hans tu4 kum-re han jo lige benytte tiden

sidst.

til at klæbe sine sponsormærker på sin
rrye rnodel. En model der for øvrigt ikke

Vi trænede hver formiddag for at undgå
den værste varme og alt for mange piloter. Desværre var vi ikke de erreste, der
havde fået den geniale id6 at træne inden
konkurrencerl alle de andre ville jo også
træne. Der var for øvrigt fem træningsbane4 så der var da heldigvis stor spred-

ning på piloterne. Når vi ankom til den
træningspladg som vi havde valgt at br-r,rge, var englænderne ved at være færdige
med at træne. Vi var der ellers før kl. g så
de var tidligt oppe, men det passede fint,
mens vi samlede modelleq, fløj de deres
sidste mnde4 så kunne vi kornme i gang
inden svenskeme og nordmændene
kom. Der var en helt skandinavisk stemning på pladsen.
Stephan Carrier fra Frankrig kom også på
pladsen hver dag, og viste rigtig lækker
flyvning med sin Integr.al. Han bliver en
pilot man kan forvente sig meget af, mens
hans far som også er hans daglige coach
monterede et midterrneerke, lavede Stephan r-r-rllende cirkler med forskelligt antal hele rul, bare sådan for at få tiden til at
gå. Vi har meget at lære endnu.
Christophe Paysant-LeRoux trænede også sammen rned os. Han havde sit helt
nye fly med. Det var kun 14 dage gam-

Frankrig, 2 Tyskland og 3 Østrig.

l
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lignede de andre. Modellens topvinge
havde fået helt rrye dimerrsioner, og er nu
en integreret del af kroppen, samtidig har

vingerne fået pilform som på dobbeltdækkerne, han har kigget endnu mere til
dobbeitdækkerne uden dog at tage skridtet fuldt ud.. Der var også noget, der tydede på, at han ikke havde fløjet mange ture med sin nye model som for.øvrigt hedder Axiome.
De første runder blev brugt på at få den til
at snappe indtil han var tilfreds, rart at se
at de gode også er nØdt til at træne. Christophe Paysant-LeRoux fortalte at det var

prototypen, og den var ikke helt som den
skulle være endnu, den er bl.a. lidt for
tung. Vi var derfor også lidt spændte på
om han ville bruge dery eller sin kendte
Osmose, men som det senere skulle vise
sig, fløj han sin Aximose og vandt med
den.
Vi havde på forhånd hør! at der var kommet en ny YS motor med indsprøjtning,
Stephan Carlier havde YSen i sirr model,
og det der skulle være fordelen va1, at den

kører langsommere i torngang samtidig
rned, at motoren kun skal bruge ca.7fi,
olie og kan nøjes med helt ned til I0(/o ni-

Christophe Pat'sant-Le--Roux Europanrester 2008 rned Sabastiano

Sih'estri pii 2 pladsen og Bernd Beschorner på 3 pladsen.
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tro, og ikke nok med det, så skulle den
også kun bruge

s/+

del brændstof, se det er
godt for miljøet og pengepungen.

Det var nogle spændende dage på
træningspladserl hvor.vi fik snakket en
del med de andre piloter på en afslappet
måde. Det er bestemt noget vi vil anbefaIe andre at gØrc, hvis der er mulighed for
det.
Konkurrencen

!

,

\

I

I
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Endelig blev det fredag, og vi skulle til officiel tr.=ning og modclprocessing, sorn
foregik på den officielle flyveplads. Vi fik
modelleme kontrolleref og fik endelig
prøvet at flyve på pladsery det var dejligt
at kornme i gang.
Lørdag kume vi holde fri, men brugte
igen formiddagen til at kØre på træningspladsen og denne gang var der.ikke så
mange/ da der jo blev fløjet officiel træning på pladsen.
Søndag var første konkurrencedag, og vi
var alle på pladsen næsten hele dagen.
Senderne skulle være afleveret inden kl.
06.30, da den første pilot skulle flyve kl.
07.00. Så vi delte os, og tog hver en mor-

havde det dejligt, lidt for varmt, men
flyvningerne kunne jeg ikke lave bedr-e,

Jeg

så jeg

var tilfreds med mine runde4, men
helt tilfreds var jeg ikke med min placering som nr. 38, men vi må bare arbejde
videre, så vi kan blive bedre. Det gav danskerne en holdplacering som m. 14 ud af
26 nationer og 69 deltagere.
Når vi ikke selv skulle flyve havde vi fundet os en skyggeftild plads, hvor vi kun-

ne se vores konkurrer-rter flyve. Det blev
hurtigt klart fol os, at det skulle blive en
kamp mellem, Christophe Paysant-LeRoux og Stephan Carrier begge fra Frankrig, Sebastiano Silr'estri fra Italien, Gerlrard Mayr fra Østrig og den tyske pilot
Bernd Beshorne4 som igerr internationalt
distancerer sig fra den tyske mester siden
2005 Markus Wissinger.

gentur.
Søndag, mal1dag, tirsdag og onsdag stod
den så på flyvninger; og her viste Morten

Vores skandinaviske konkurrenter fortsatte deres fine flyvninger fra NM sidste
år. Vi er kornmet tættere på dem, så det
begynder at se lovende ud til NM næste
år. Svenskerne gjorde det flot med Bernd
Olsson sorn den bedste pilot og Ola
Fremrning viste os a1le, at han er mere
end klar til at tage NM titlen tilbage til
Norge i 2009 ved at placere sig som nr. 11
ved dette EM. Det var hans bedste resultat til dato, han viste klasseflyvning.

gode flyvninger, og det blev bedre og
bedre, måske tog nerverne lidt af efter.-

Flyvestil

hånden som konknrrencen skred frem.
Morten sluttede som nr. 45. Ole var ikke
så stabil som

vi plejer at se ham, han havde vist igen sit Italienske kornpleks. Jeg
mindes EM i 1998, hvor Ole heller ikke altid kunne få det til at fungere. Desværre
resulterede det i, at han ikke fik roer-r eller
heldet ti1 at få sine flyvninger til at fungere så godt, som de ellers plejeq, og Ole
sluttede dermed på plads 52.

Bernt Olsson fra Sverige mecl sin Adventure fra OXAI

4B

Måske skulle man tro, at de topplacerede,
havde samme flyvestil, men dethavde de
langt fra, der var ikke nogen rød tråd som

dommeme dømte efte4 heldigvis for det.
Christophe Pavsant-LeRoux f1øj som han
plejecte, roligt, r.ned konstant irastighed,
ikke specielt larrgsomt, samne mllehastighed og fantastisk præcist, det er f'lr'r'-

ning i sælklasse. Stephan Carriel har.de
lært meget af Christophe Paysant-LeRo-

ux, og han har tilegnet sig lidt af hans fly-

vestil, men han flyver lidt langsommere
og lidt tættere på end de 150 m, og det
blev heller ikke helt så præcist som Christophe Paysant-LeRor-rx, men vi kommer
helt sikkert til at se mere til ham i de kommende år.
Bernd Beschomer havde lagt sin flyvestil
om sidenArgentina, hvor detblæste temmelig meget. Den langsomme flyvestil,
som han havde sidste år; gjorde det kun
sværere i Argentina, så han havde besluttet sig for at han aldrig mere ville flyve
langsomt, så Bernd gav den gas og drønede præcist gennem programmet.
Sebastiano Silvestri, som var en af

favorit-

terne til dette års titel, med hjemmebanefordele, fortsatte sin langsomme flyvestil

fra sidste år. Silvestri havde dog svært
ved at få sin flyvehastighed til at blive
konstant, rnåske fordi hans to modsat ro,
terende propeller har en masse kraftoverskud og en enorm bremseeffekt, når han
tager gassen af. Ofte fløj han hurtigere op
ad end når det gik ligeud eller nedacf det
betød, at flyvningen som helhed blev lidt
forstyrret. Efter min og andres mening
skulle han nok være glad for at være blevet llummer to, i stedet for at være skuffet over ikke at have vundet.
Gerhard May4 sorn har vundet flere åbne
internationale konkurrencer i løbet af
2008 fortsatte også sin langsomme flyvestil. Gerhard var gået fra firetakter til el
med en Plettenberg moto1, formentlig for
at kurure flyve endnu langsorrtmere, samtidig havde han også bygget et helt nyt
fly, helt i trae og med nogle dimensione4,
som man ikke normalt ser med n;esten
tre cm bredt sideror. Gerhard fløj så langsomt at han for at knnne nå at komme
igennem manøvrerne på de otte minut-

Sebastiano Silvestri med Hustm og søn med sine clobbeltdækkere Miss Vind

S

flyve meget småt og tæt. Det
var måske årsagen til, at han ikke blev
bedre placeret. Det var ikke flyvestilery
teq, måtte

derplacerede dem i toppen, mennokmere deres præcise fl;.r'ninger. Det er ikke
flywestilery som er den toneangivende,
men den helt langsomme fllwning er
måske ved at vende tilbage til fordel for
en lidt højere hastighed.
I2008 er der bler-et eksperimenteret med
mange propeller tbr at ta sa meget hastig-

hed ud al specielt Hackeren C50-14XL
motoren, for at komprensere når detblæser meget.

Hvad bler- der brugt af grej til EM 2008?
Først lidt om vores eget materiel.
Ole |1øj med sin \itrogen, som er en
danskproducere'r model. Kroppen er fuld

komposit og r-ineer og haleplan er traditionelt i balsa og strropor. Ole har monteret en YS

lflDZ

rnotor med Hatori udstødning og tl11-e: pa CoolPower brænd-

stofmed30': ni3.o.
Morten fln-er med en Integral fra Composit-AM. \lodellen er fuld komposit,
altså vinger og

kop er lavet i

glasfiber.

Han har en Pierienberg 30-10 Evo med
Schulze reg;ulator og Flightpower batteri
på 5350 må- Ie: bruger stadig min Oxalyse fra 2006 og.-a med Plettenberg 30-10

Evo i den ene o: Hacker C50-14XL i den
anden. Jeg b*ger sa Schulze regulator i
den ene og Harker 90 i den anden. Som
driv-batteri bmser ieg Hvperion CX 5350
og VX 4350 rel-eme- \'i t-lyver alle med
Futaba radio. or tie t'leste af servoeme er
også fra Futaba. \Iorten og jeg er gået
over til 2,-l GHZ men_s Ole holder fast i 35
Mhz.

Sebastiano S:-'.

-=

Hvad fløj de andre med?

Oxai modeller har for alvor slået deres
navn fast som leverandør af velflyvende
kunstflyvningsmodeller. Der er mange,
der bruger dem og der er mange forskellige modeller at vælge imellem. Fra dob-

beltdækkerne Amethyst / Adventure,
Miss Wind S til Zeque, Pinacle, Beryll og
senere også Axiome. Desværre afspejler
priserne også kvalitetery og der må derfor lægges mellem 2.000 til 4.000 euro for
en Oxai model. CA modeller med Genesis og ZN-Line med Oxalyse, Integral og

Axial var også godt repræsenteret, også
CARF med deres version af Integralen
var der. Enkelte selvbyggere var også repræsenteret, og det var faktisk rart, at
Gerhard Mayer fra Østrig kom ind som
nr. 5 med sin selvkonstruktion og helt i
balsa bygget model Osiris. Der var kun få

andre hjemmebyggede modelle{, ellers

var det modeller fra de kendte leverandøreq, heriblandt også ModelltechnikLorenz, som er leverandør af alt tilbehør
og modeller til F3A.
Vi var nok et par stykker som blev lidt
forelskede i dobbeltdækkeren Amethyst
fra OXAI. Wolfgang Matt og Mark Rubin
fløj Amethyst, og den så virkelig ud til at
være lækker at styre. Modellen havde et
flot "flyvebillede", det salrune kan man
sige om Beryll, måske er den ikke så flof
men i den rigtige lakering ser den ikke så
ringe ud, og det er helt sikkert en model
der flyver godt.
Den Unge Kaiser fra Lichtensteiry som
kun var 12 år flø1med en Beryll, og han
kunne sagtens finde ud af at styre den.
Peer Hinrichsen

=eci Hustru og søn med sine dobbeltdækkere Miss Vind

S

Lidt statistik
El fronten ser ud til at være den toneangivne i Europa.
45 fløj elektrisk, heraf var 37 Hacke4, 7

var

Plettenberg og l AXI
24 fløj iorbrænding heraf 20 der brugte
YS og 4 der brugte OS

Inden for radio er Futaba toneangivende
indenfor F3A. 44 brugte Futab4 11 - J& 10
- Graupneq, 2 - Robbe, 1 - Multiplex og
Spechrrm radio.

Ud af de 69 piloter

flø1 38

af dem på 2,4

Gt{2, så også her er 2,4 GHz ved at tage

Til sidst vil jeg på landsholdets vegne sige tak til
RC-unionen for den økonomiske støtte den har bidraget med til deltagelsen i EM og til sekretariatet
for deres hjælp med det praktiske i forbindelsen
med deltagelsen til et EM.

Gerhard Mayer med sin personlige hjælper,
lyst til at træne lidt ekstra

så

skuile man jo nok få

l

1\'Iodel{

lyvenyt 6,/2008
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Linestyrings-Unionen

Formand: Ole Bjergager
Hollænderdybet 1 3.tv
2300 København S

Tlf:7257

4O01

Flistc.n for indbetaling af kontingent for.
2009 r'al den 17l11-2008
Skulle dr-r ikkc have nrodtaget et girokort,
s.r kontakt veuligst sekrct.rr.iertct.
Sonr sædr,.rnlis er fristen for ii-rdbetaling
sat til nridten .rf novernbe4 cla vi ger.nc
sl<a1 have s;r r-nange betalende som muI igt, ind en r-r d sendel se af pl ast-rnedlen.r skort for 2009.
Hvis du, erf clen cne eller .rnden årsag il(ke længere. ønskel at r,ære med'lem, så

Dansk Modelflyve Veteranklub

Formand: Hans Fr. Nielsen
Klemivej 4, 8355 Solbjerg
Tlf:86 927876

giv

vcnligst beskcd ti1 sekr:etnriatct. Så kan vi
slippe fol at sende- dig et l1,kkergirokort
nred gebvr: på kr. 75,-, og vi undgår også
en del unødvendigt arbejde med e.n stor.

porkmdgift til

fø19c.

Dr-r kan beterle det tilserrdte girokort fra
PBS via Net-Banl9 og HUSK altid at
påføre dit RC / OY-nr / medlernsnummer.

Dct er cn god ict6 at tilnrelde sig Bctalingssclvice, så det anbcfales hcrmed.
REPRÆSENTANTSKABSMøDE 2OO9

RC-uniorrens årlige ordinære repræsel1tarrtskabsn-røde fir-rdcr sted, sør'rdag, den
22. marts. Der vil, som sædvanlig, blive

nclsendt indbydelse i form af en klubof ierltering.
Forslag, som Ønsket behandlet på repr;csentantskabsmøclet, skal være scl<retariatet i hænde senest den 15. febluar'2009.

KLUBBER

Navneændring

Haderslev RC,klub har ændret navn til:
Haderslev RC Modeltlyveklub
Ny kontaktperson:
Hans Jørgen Kristensery Blamdmp
Bygade 7I, 6100 Haderslev

TIf . 7 4526285, mobil 23412980
E-mail: hans.j@,klistensen.mail.dk

Ny kontaktperson.
Langelands Modelflp.eklub
Keld Larsery Bn,ggervej 11,5900 Rudkøbing

TIf. 62 51 23 99

Glædelig jul!
Det ønsker hele redaktionen
alle vore læsere, annoncører
og samarbejdspartnere.
På gensyn i det nye årt

A-certifikater
Keld Mikkelsen, Silkeborg El & Svæv
Morten Hansen, Nordsjællands Fjernstyringsklr
Brian Nielsen, Fr.r-rs Skala Mfk.
Steen Yde Frandsen,

Mfk. Falken

Andersen, Dragsholm Mfk.
Peter Nikolajsery Fyns Skala Mfk.

Jan

Lars Bech-Hansen, Esbjerg Mfl<.
Allarr Lund Jensen, Silkeborg El
Henlik Ærbo Christiansen, Woodstock Mfk.
Peter Bang, Greve RC-Center

H-certifikater
Michael Nielscn. Randers Mfk.

Primo november er

vi

3650

medlemmer i 2007 var vi 3618
en lille stigning pa 32 medlemmer.
En medlemsstatistik over.en pe-

riode på 11 ar ser ud som i skemaet hl hojrc. Som man kan se,
er der i de sidste cller.e år sket en

Iille stignirg hvert ar.
Pr. 31. december 2008 er der for-

ud udmeldt 58 medlemmer.
T samme periode sidste ar var
der 54 medlemmer; som var forud udmeldt.
RC-unionens seke.etariat ønsker

alle RC-unionens medlemmer
jul og Godt nytår.
K.rlen og Arild Larsen

en Glædelig

Konkurrencer
Dato
27. decerrbcr

2008

Arrangement

Ansvarlig

FiF rr.t nir.,j

Ilegnar Petcrsen

Telefon

e-mail

Oplvsningerne her cr hentet fra den elektroniske stævnekalcnder på wrvn.rc-unionen.dk
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Tekst: Ulrik l-iitzen, Klmr Broholm cg &larne Federsen. Fsto: Claus F{illker, Åsger Micårelsen, Fcer Miklcelsen

Nordiske mesterskaber er altid noget
specielt. Danmark har ikke siden 1981
været vært ved et Nordisk Mesterskab.
Dengang havde Radioflyveklubben påtaget sig opgaven og var oppe mod svære

odds. Stævnet skulle afholdes på Frederikssund-Frederiksr'ærk Flyveklubs areal (sr'æveflyveplads) da klubben ikke på

det tidspunkt rådede over deres egen
plads. De havde deres besr'ærligheder
med støj. Frederikssund kommune blev
søgt om lov til trær:ring fomd for konkurrencen og om aflroldelse af Nordisk Mesterskab i "Stand off skala". Begge dele
fik afslag pga støj. Det var først rned argumenter som: at der kun fløj en model ad
garlgen under konkturencen, at tilladelsen blev givet, - men ikke til at benytte

il
T
!i
ri

t!
:!

pladsen ti1 træning.
Stævnet blev afviklet med cieltagelse af

Finland, Sverige, Norge og Darunark.
Hvert land kume stille med tre piloter
samt et antal juniorer. I alt sytten piloter.
og l1:esten traditionelt, løb svenskerne

med sejlen. 1. pladsen gik til Michael
Carlsson, 2. pladsen til Lars Helmbro
(Sveriges nuværcrrde siy
tii
-l

ii
rr.{

ri

rrgsgnrppefor-

mand), 3. pladsen til Ivar Nobel, Danmark. Holdplaceringerne bler': Sverige,
Danmark, Norge og FirrJand.

Her 27 år efter lykkedes det skalagmp-

pen at få Nordisk Mesterskab ti1 Danrnark igen. Gmndstenen blev lagt i 2007,
hvor et hold på seks mand tog til Gciteborg. Her fik jeg lejlighed til at tale med
Sveriges primusmotor; Rolf Påhlsson. V
aftalte, at jeg ville tage hjem og se på rnulighederne for et lignerrde stær'ne i Dan-

taktet, den stod egentlig og ville gerne ha-

vi jo også skulle have nogle fremmede

ve nogle flere aktiviteter i klubberl og
kunle det yderligele få en afsmitning på

tidligele.

dommere. Vore egne domrnere sil,:r'ede
jeg mig til vores årlige dommeLserninar.
Desværre fik vi ingen finske tilmeldinge1,
forklaringen fik jeg til VM i Polen. Der
har været et styringsgruppeskifte i Finland, og man var ikke helt enige om hvor
fokus skulle lægges inden for skala.
St;evnet var planlagt til ankornst om ons-

Arbejdsfordelingen blev den; at klubbens
bestyrelse tog sig af det som ligger bag et
stævne, den daglige for:plejning, diverse

søndag. I dagene indery r,ar vi nogle stykker som satte vores skalatelt op de to lån-

medlemstallet, r'ille det selvfølgelig være
et plus. Folståeligt nok, så havde bestyrelsen sine betænkeligheder fori hvordan
en konkurlence af denne størrelse skulle
gennemføres, da ingen havdc erfar.ing fra

dagen og konknrrencen fra torsdag til

der en del ideer som rzi omsatte, men så
sandelig også en del som bler. skr.ottet. Til

te hjemmevæn-rstelte til opbevaring af
modellerne. Skalateltet fungerede som
statisk telt og siden sorn udstillingstelt for
inviterede hobbyhandlere om lørdagen.
Konkurrencen blev tll et kombineret DM
& NM, da vi jo kurure spare en del penge
og tid ved der-r kombination. M udtrak de
danske deltageres resultater for at få et
DM resultat. Ved næste EM, vil rnan også

at begynde rned, blev der oprettet en

kombinele kor-rkurrencen med et nyt

hjemmesidg som formanden for. klubben
(Henrik Larsen) så nydelig fik sammensat. Det hal altid været et ønske for skala-

NM, som blit'er afholdt i Norge i 2009.
Det sportslige, vil jeg overlade til et par.

indkøb, kontakt til komrnlrnen, toiletfaciliteter; badefoilrold til gæsterne og mange
andre ting, og jeg skulle tage mig af kon-

kulrencedelen. Allerede i november 2007
indledte vi det første møde, hvor vi alle

kom med input til, hvordan "kagen"
skulle skæres. Når jeg ser tilbage, så er

gl-Llppen/ at få mulighed for at tilmelde
sig online, og den opgave løste Henrik til

UG.
Tilmeldingslistell var: tilgængelig for alle,
så det val synligt for enhver hvern der
kom og med hvilken type model. Der gik
ikke fjorten dage efter.hjemmesiclen kom
i luftery før de første tyve tilmeldinger
folelå, hvilket viste en stor interesse for
stævnet.
Mange problemer opstod undervejs, bl.a.
var vi ikke klar ovet at der valså restrik-

tive regler oml,:r'ing indkvarterirrg og
mange campingvogne samlet på et sted.
Brandmyndigheder har nogle regelsæf

andre skribenter; idet jeg selv deltog i to
klasser; og også fungelede som stævneleder. Så jeg fik sirnpelthen ikke tid ti1 at
se på flvrmir-rgerne.
Jeg kan

konkludere: at vi var rigtig heldi-

ge med vejret, der var en god opbakning

til NM nred i alt 34 deltagende pilote4 vi
havde meget pænt besøg af rnodelflyvere
og

publikurn fi'a de omkrirrgliggende by-

er; affødt af at

vi fik meget pressedækning

fra vores lokale tv-station (TV2 Nord)
sarnt spalteplads i fire lokalaviser.
Festmiddagen var en succes lørdag aften,
og skalagn rppen kan ktrn være rneget til-

freds med formanden for skalaunderkomiteen i FAI, Narve Jensery havde taget
furen fra Norge til Danrnark. Han fungerede som jtuy i tilfælde af uenigheder; og

mark. I styringsgrupperr var vi enige orn,
at hvis vi kunne finde en klub, ville det
kun væle vand på vores mølle.
Det var nu ikke så svært. Min eger-r klub;

nødvendigt,

Pandmp Modelflyveklub, har jo en helt
per:fekt placering i forhold til vores nordi-

Sådan var der flere ting sotn vi var nødt
til at jtrstere på. I løbet af vinteren var der

endvidere kume Narvc også studere
hvordan skala i Danmark fungereq, med
henblik på brug af danske dommere vcd

ske brødre. Klubbens bestyrelse blev

en del skriveri med Norge og Sverige, da

det kommende EM i Nolge 2009.
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kon-

som skal overholdes!
En regnperiode på fjorten dage gjorde det

at vi

tænkte alternativt.
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Mange tak til Pandrup Modelflyveklub
for den kæmpeindsats som I ydede. Vinterens skepsis var helt unødvendi& og
hvis jeg skulle give en karakter, så ville
folkeskolens skala ikke r'ære dækkende.
Tak for "snigangrebet" - at det lige var
mig der skulle lægge for til "karaoke- omgangen". Tak til vore dommere der brug-

sikker fly.vning i den 3. flyvning, og fik
sig lige presset ind på en 2. plads, med
den bedste flyvning i runden. Kim holdt
førstepladsen i hele konkurrencer! men
var ikke sikke på nogef før sidste landing
var gennemført med tilfredshed. Det var
dejligt at se en ny deltager fra Assens Modelflyveklub, Svend Carlsen, og sikke en

te fire dage på ot og en stor rak til hobbyhandleme for de sponserede gaver samt

herlig model hanhavde medbragt, Vought F4U Corsair.
Populærklassery havde sin egen kamp i
kampery i det Ulrik Ltitzen og Ole Jensen
kæmpede om DM titlen. Det blev Ulrik
det vandt den dyst. I denne klasse var der
to svenskere der kunne deres flyvepro-

udstillingen lørdag.
Tak til Regnar Pedersen for sine indlæg
lørdag sa det lar muligt for vores gæster
at kunne folge med i de flt.vende model1er. Lad dei qentage sig!
Præcis hvomar ri far et NM til Danmark
igen kan ieq iLke >ige, men Pandrup Mfk.
har allerecie -q: ia til at gøre det igen om
to år. Du kan inde mange flere fine billeder pa hiernmesiden:

wwtrrc-skala--l'..ti<
REFEMT AF KIH BROHOLM
FYNS SKAIå }IODELFLWEKLUB

En saeh-Ling de: -<a;r d;ekke hele stævnet
må være: En

::!r::::qifuld

oplevelse.

kan iKie ::.<e ei mesterskab, hvor
bare alt k-lapr+:e .å sårrune måde som
her. Der er ---..:..,:elig nogle småting
som, motors:oc. :-..r:'Ling bagom domJeg

merlinjen oS ei:- -.i::oilet, men lige meget hvad der c-:.-.i af problemel, havde
arrangøreme e:-. -;s::inq. Det hele blev så
også

krydrei :: -: :.'.igt

Ser man pa de

r,

ejr.

::.=:ende fly, var det

et

blandet felt ai -. .-: l- \-erdenskrig og civile fly. Tidsra::-::.e:'r soændte fra 1910 til
nutiden, sarr:e:e e: noget, så skulle det
lige være ei :.:=::le:li-.
Hovedpanen a::el-,aqeme lå i vægtklassen fra 7 kS c: ,---ner, og det bliver nok
ikke mindre r :::::.::den. F1y i den størrelse, er også

le-::.

a: ia

til at flyve skalarig-

gram. En lyserød Spitfire og en Raven
kunstflyver. Statisk lå de lidt efter Ulrik
og Ole, men deres flyvning var imponerende. Raven benyttede sig af vendemanøvre, det virkede til tider showpræget,
men meget imponerende.
F4C klassen var bare imponerende i fly'vning og ligesom skaladetaljer på modelleme. Jeg fulgte mest denne afdeling fra
en havestof uden at tænke på hvor på pointtavlen og hvordan placeringeme fordelte sig. Jeg kan godt forstå, at man bliver en smule nervøs, når man sender
1000 eller flere "byggetimer" i luften.
Flyvepladsen, faciliteter; camping og servering var i en klasse for sig selv. Det bliver ikke "sjovt" at være den næste klub
der arranger et DM eller NM. Det er selvfølgeligskrevet med et smil på læbery ingen skal føle sig forpligtet ud over de mu-

kæmpe tak

til rådighed. Men en
til Pandrup Modelflyveklub

og alle deres hjælpere. Tak til skala grup-

pen

i

Danmark, uden Jer var der ikke

denne herlige weekend at se frem til, og
til sidst tak til Bjame Pedersen. Normalt
er jeg modstander af at fremhæve enkelt

persone4

men Bjarnes indsats

DM/NM fortjener

Skal et enk.-:;roreki lremhæves, må det
ui:-.-i= i-loi Rvan S-T-A. Som var

REFERAT AF UTRIK LUTZEN

kommei i:a i1e:r nordlige del af Sverige.
Alle dele ia ienne model var fremstillet
af samme rnateriale som original flye!
aluminium, tæ. lærred osri Modellen
burde har.e hatt en anden motorlyd end
to-takterery men ellers utatielig flot.
Det var de Svenske piloteq, der dominere-

de med flotte statiske point og flot fly,v-

.i.9.
Den danske afdeling med klubskala modeller den blev også spændende. Tle modeller lagede sig i front tra start, Lars
Thomsery Bjame Pedersen og Kim Broholm. Vi skulle helt frem til sidste flyvning, før se;'ren var sikker, Bjame fik en

Ir'lodel

11

yve

nyt 6 / 2008

Teamvinder for populærskala Nordisk.

ligheder der er

tigt.
\-ære ei

Teamvinder Nordisk F4C

for

en ekstra ros.

med mine øjne, både som deltager og
dommer.
Set

0nsdag:
Jeg

var fremme ved pladsen allerede ved

middagstid, det var nemt at finde. Jeg
kørte bare efter flagene, som allerede
ede over pladsen.

Finn Thomsen med sin KZ 8 gør sig klar og
Flemming Jensen som hjælper.

vei

Der faldt ikke en dråbe regn i disse dage.
Det eneste sted i Danmark hvor der var
godt vejr var i Nordjylland. Jeg tror at Vor
Herre er vildt med skalaflywning!
Bjame bød velkommen og som han sagde: "ALT VAR KLART" og det var det.

Det første der slog mig, var camping-

Sponsor præmicr og pokal bordet
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pladsen som var meget velordnet, og så
var det dejligt at hilse på gamle venner
samt vores nordiske naboer.
Resten af dagen gik med hygge og snak.
Bjarne briefede ved aftenstid om de mest
elementære ting, så var der kun tilbage at
få en god nattesøvrl for at kunrre klare
næste dags opgaver. Jeg skulle dels være
dommer for Klubskala, dels deltage i Populærskala. Den gode nattesør'n udeblev

idet at min luftmadras kun fungerede
som frlgtspær're (læs: utæt) så en iapning
rned toiletpapir og 10 sekunders lim kom
på tale.
Torsdag:

Stær'rret begyndte kl. 9 med en grundig

briefing fra Bjame og klubben om dels
F11.r'edormnere for populærskaJa, f ra venstre:

Asger Michelsen, DK, Henrjk Kristiansen, DK,
Svelre Moen, Norgc.

det praktiske, dels hvordan man viile have at stævnet skulle afvikles. Der var styr
på det!

Det blæste en del. Klubskala blev sat i
gangmed vindmåleren imellem 6 og 8 m.
Desværre var det ikke en jævrr vind, så allerede efter anden flyvning blev vi enige
om at udsætte konkurrencerr tii senere på
dagen. Desværre fik Viggo Kjær motorstop under første manøvre. I den hårde
vind var der ikke stort at stille op, hvilket
resulterede i en ødelagt model. Først ki.
17 kunne konkurrencen forsættes. Det
val tydeligt for os dommere at se, at "rusten" skulle flyves af, men vi blev forskånet for flere kedelige uheld.

t:

lr

Fredag:

{
t!

Kritiske dommcrc under den statiske bedørnmclse af Thor Arne Solblerg, Norgc.

Dagen startede igen med briefing, det var
nu Populærskala, der skulle flyve først,

da der samtidig med NM også afvikles

DM i klassen, var der for os dansker noget at flyve om. Vi måtte dog erkende, at
der ikke var mange danske deltager del
havde iaget mod til sig, for at deltage, i alt
tre, hvilket ikke var imponerende.
I selve klassen var der elleve deltagere,
hvilket var OK der var lagt op til en dyst.
Sidste år var vi i G6teborg, hvor vi danskere fik en del kritik for vores dokumen-

tation. Det havde

Ryan pt.22, Hilding Hermirnsson, svensk deltager

vi lært al

så demre

gang gik det meget bedre, vi klarede os
ganske godt (jf. resultatlisten).
Efter middag fik vi F4C klassen i luften,
der blev vist god flyvning. Især lagde jeg
mærke til svenskeme virkede meget rutinerede, de var vant til at færdes i konkur-

rencemiljø. Klubskala siuttede dagen
med deres anden mnde, vi kunle se at
der var kornmet styr på flyvningen, og
der tegnede sig allerede et billede al
Ole Jenseni finale rned sin Soplvitch Pub, F.lC
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gen var stoq, idet at der var gamle kendinge med, men også nyere

piloter som gav

dem kamp til stregen.
Lørdag:

Det var igen Populærskala der lagde ud,
her var det også tydeligt, nu blev der gået
til dery der blev vist rigtig god flyvning.
Et par svenske Spitfire viste stilen i meget
sikker flyvnin& ingen tvivl om, at det var
detaljeme der blev kæmpet om, alene
placeringen af manøvlerne udgjorde en
alt afgørende faktoq hvis man skulle placere sig.
Vejret var perfekt, mirr flyvning rned Tigeren kunne ikke høres, idet den havde
fået selskab af et træk vilde gæs, det var

svært at koncentrele sig med den "musik". Et ekstra pres va4, at min søn var
komrnet til Pandmp med resten af familiery hans sidste bemærkning inden flyv-

ningen va4 at hvis jeg var hans fa4 så
skulle jeg vinde, ellers val jeg ikkc hans
far. (Jeghar fået tilgivelse.)

Efter at Populærskalas auden runde var
afuiklet, fik vi besøg af en CAP 10 i ftlld
størrelse, her var skalapointene i orden,
der blev vist en flot opvisning ti1 stor jubel på pladsen. 3. runde F4C kom i gang
over middag, der blev vist rigtig fin flyvning, vi havde vores tre danske VM-deltagere rned og de gjorde det godt.
Ligesom i Populærskala var der dansk
mesterskab indbygget i konknrrencen, så
der skulle kæmpes på flere fronter.
Flyvningen stoppede herefter; idet at der
skulle gøres klar til gallamiddag og fest.
En god aften med en kanonsternning, vi
må sige at vores noldiske venner ikke alene flyver godt, de forstår også at feste.
Sjovt var det.
Søndag:

Atter en dag med fint vejr.

Bjarne briefede som de tidligere dage,
stævneledelsen havde besluttet at Populærskala startede, for til sidst at slutte
med det danske Klubskala hold.
Der blev som tidligere kæmpet i alle klasseme, alt fuirgerede til stor tilfredshed og
kampånden var der til det sidste.
Thk til Pandrup, det her med at arrangere
stævner kan I, så vi kommer geme en anden gang, det skal også nævnes, at den
imødekommenhed vi oplevede, var fantastisk.

Tak for jeres store kompetence og jeres
måde at vaere på.

Ulrik Ltitzen
Skalagmpper.r

hvordan resultatet kunne blive. Klubskala er jo en ren dansk disciplin, spærrdin-
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RESULTATER NORDISK

F4C

1 Stcfan Olsson, S
2 Ulf Jomheim, S
3 Hilcting Her.nransorr, S
4 I(cmreth Sanclberg, N
5 'Ihor'.,\rne Sollrerg, N
6 Øl.r'ind Olsen, N
7 Bj.rlne Pedersen, DK
8 Fienrming Jensen, DK
9 Ole Jensen, DK

Tegn abonnement på

1765,5
4647,5
4467,2

Modelflyvenyt og få bladet

4264,2
4117,2

til tiden i hele 2009

tc)?2 0

3848,5
3708,2
361)6,0

10 Poul Miinsber.g,

DK

3566,5

11 Einal l{ager.rrp,

\

3098,5

s^vd ikke dig selv for giæden ved at få Moderflyvenyt med posten hveranden mårred fra nu af - Tegn abomrement!
Abonnementsprisen for heie 2009 (ialt 6 blade) er 340,00 kr.
Bestil ved at udflde og indsende rredenståenc-le kupon.

Populærsl<ala

1 Andets Blanrlt, 5
2 Mich.rel Strand, S
3 Ullik Liitzen, DK
4 Ole Jensen, DK
5 Firrn flror-u.err, DK
6 Ør'r'irrtl OIserr, N
7 Jan R. Lirc-lner, N
8 Roli Pairlson. S
9 Pc.r Ir ersen, \
10 \,Iat> \i1sson,

Vi har solide samlebind, der hver kan rumme 12 .umre af Modeiflyvenyt
altså to årgange. Bladet holdes fast i samlebindet med metalklemmer
- der
skal ikke limes,
"hullesu eller klippes {or at få bladene til at sidde fast, og de
kan let tages ud igery hvis man skulle få lyst til dei.
Samlebindene er lavet i meget kraftigt plastbetrukket karton.
På folsiden og på ryggen er der trvkt
"Modelfl).venyt.. De leve_
res i fem flotte farver - husk at krydse af på bestillingssedlen
herundeg hvitke(r) farve(r) du ønsker prisen er kr.75,- pr.

3726,0
3676,5
3566,2
3467,2
3384,0
??qn ?
3093,8
304(t,5

stk.

3003,8

S

11 Hclgc. F'.rqier.ud,

Pas på dine blade

3735,8

N

/

Ekspeditionsgebyr

2736,8

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

DM RESULTATER

er kr. 2Q- og går

Klubskala

I
2
3
4
5
6
7
8

Kini

ri1

/

dækning af portoudgilteme ved udsendelse

Blt-rholn-r

Bjanie Pcrlcr-.er-r
Lals Thonrscrr

af bestilte blade og mapper.

7484,2

Ved ordrer over kr.

7456,5

opkræver

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

FlelnminqIlollerslev

1311),2

7287,8

Svend Elik Cariscn

1188,0

Steen Rasr-ni-t:sen

9L)3,0

Mggo Kjær-

363,0

\

r lr.rr

st.rclig enkelt

1500,u

Finn Thomsen

/

I/

100,-

vi intet ekspeditions-

rrumrr. tilbage irirr;rngtrre l9E6 200g.
[)e sc]testrt.irg.rnge kan clu bestillt pri kuponnen hrr
ældrt ,irg.rrrc kan bcstilles pr. tclt fon eller nr.ril
- og Vi sir gerne t i tilbucl p.i bestiJlinr af flcre

c.tntle nLrntrcl
Iling: (122.1 1255 (nl. It) 1.1)
ellcr nail: nrfn(rr pl.rkatforl.rget.cl

k

F4C

1
2
3
f

Bjarne Iredctsen

-t

J

Flernming Jenscn

3708,2

Ole Jensen

361)6,0

Poul Mtinsberg

3566,5

Populærsl<ala
1 L li- Lr,llzall
f O,c ]t-tt:-i'r

3

Fiun Tit,.,:__,

3676,5
3566,2
..

Hermed bestiller jeg:
Abonnement for hele 2009 (iolr 6 blode), kr. 340,00

3848,5

3467,2

3

blå : gul

stk. somlebind d kr. 7 S,- i forverne:
1grøn
:a sølv

1rød

r Argong 2008, kr. 230,r {rgong 2007, kr. 230,r Argong 2006, kr. 210,r Argong 2005, kr. 190,-'f Argong 2004, kr. 175,.
I Argong 2003, kr. 175,r Argong 2002, kr. 150,-

3 {rgong
-'r

l

1
-'l

2001, kr. 120,Argong 2000, kr. 125,Argong 1999,kr. 125,Argong 1998,kr. 125,Beløbet er indbetolt p& reg. nr. S7O2

konto 6990064448 med tydelig
ongivelse of postnummer og husnummer

Følgende enkeltnumre (sæt kryds) d 60,- kr.
Nr. I Nr. 2 Nr.3 Nr 4 Nr. 5 Nr. 6
1996:
1997:

1998:
1999:
2000:
2001:

2002:
2003:

2004:
2005:

2006:
2007:
2008:

]-lilil:tf-n1nf
-1ajj1
aaal
atalaaal
-li1?lat
:taaSat-t
J-t-1a|3
-lDtJi13atit313
a3t:t-f
:tnf,3a:t
l-la1-a

1.}n

Novn:
Adresse:
Postnr.r/by:
ved køb for under kr. 100 ' tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 20,- tir
dækninq of portoudqifter.
Uden for Donmqrk tillæ9ges olrid et be'iøb'til'dækning'"f f;;;;;[;.

T

s. l,lf. H0BBY
Butikkens åbningstider:
v/Svend Wirenleldt
Viborgvei 250, Svenstrup
8450 Hammel
Tlf. 40 37 27 73 Fax 86 96 97

Man.-Tirs.-Ons.-Tors-

Fre.

Herudover kan der også åbnes efter
forudgående telelonisk aftale.
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www.swhobby.dk
E-mail : info@swhobby.dk

II

6.00 - 1 8.00
13.00 - 17.00

1

Altid gode tilbud - se hjemmesiden.

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

I

i
I

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

'!
i

Pladestørrelse 1270 x 1270 mm.
i

Hurtig levering.

OS-FINER
v/ Ole Lautrup
St. St. Blichersvej 15
I'

8370 Hadsten
Ttf.8691 4884
Mobil 3025 3222

,he

,ffilr)Dnli+*å
W* HOl{IXi$trl
Svæve- og gunrmimotolfll,- balsa - lisrer
iapanpapir -dope-tr'åd-r'ør-l im-værktoj masser af
b1 gge- t'u skrlntcgninger
Sanrt I 0.000 andre ting. - konr og kigl

u
fl

UikingHobby
RG

fly-modeller og tilbehør

Find 0s her: www.vikinghobby,dk info@vikinghobby.dk
Tel

tl

q

I
Ia

Frederiksborggade 23, 1360 Kbhvn. K
Tll

-33
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30 l0 - kl. I l-17, lor. l0-l-l & onsdag

rvrvrv-model-hobhv-dk

l,tlKKM'

7020 2466 ' Fw:7020 2467
Besøg vores butik her:

Skowangsvej

1

91 . 82fi) Århus N

Skandinaviens bedste priaer

GRAUPilERARFI|YIIEDER
ENRA3OOSHPARF,

\

KWK FLY ARF,

å<-

J
K \
bst.nr9394,spu1800mm.........................,.....2395,mm,

best.nr 9393, spv. 1510
125,"
Phiil Kralt's VM modBl-...-...,.,,....,..,.....,...............1
Levere.$ også incl. 0$ MAX 5510( og di*ene tilbohø{:.,..,,.:...

285,-

ULTIIIIATE ARF,

9577,
1400m.8i-plan

best.nr

\g- J
r-:

,..1846,Finds også i mindre udgave til EL ells
ULIMATE AFF, Best.ff. 9380, spv 10S5 mm................-........ 1505,spv.

glød:

lds@dst

til

}roEHY}(

'.'\

OSMOSE F34 al 4 gange V€rdefl$tester Chrbtopho Payeaht Le
Foux, Spv- 1880 mm, Långde 1990 mrn. Levercs j 3 udførelser:
Kit 5995,- ARF: .l59S5,- ARF 0e Lue lightw€ighb 25905,-

I

BREV

Nu igen

d

lagorl

å

EPglLoN, nu 3 slffrelsei alle tll både EL og glød.
kir 1150,-

'l:

EPSTLON&Ygo, kii:1795,- ARC:2795'-

EpstLol{40,

'.:

EPSILoN

lfl! F3Å

kit

25S,-

ARF:6495,"

lilATfilxARF, nymodel fIa CAmed ghs{iborkrcp, til EL efter glød.

spul$m.........

SPECIALET F3A

I

........999{

- KU}ISTFLYVilTilG

fl
.læE

S E)G 2,4 Ghz m. modtagsr ....-.,.
14 MZ m. modtager'ToP of lhe fine"
FG m. modtager F5114.,....,...,..

r290E

.506

U

dsskriftet Modelf lyvenyt
Strandhuse 4
DK-5762V. Skerninge

Ti

FFg Supor

Slnth, i senderlmodtager,4x €{vg, uy model......399E

ffi nÅDtnuD d mdråa' lYni^*ål .Mh Rq1l1
tLt
å, mooåii jfixseruissms.........,..,...,.,..,. r5G
EcDlrn al a ,G4 {A';{-ld h*^rt
n

å'xiiilrF

DNO HO88v; afid sl tu3øg væd, d$d Mt m ily på lags!
Qmupw - CA Modfd - Fut&a' M'llipbx - fit&c' oS EngiE
Y8 - TMi ChtX - Edaks - Cytbn - Deært Åhclaft' ZØdt
R&G - KAVNT - Jamaø - Eurc*ia - AÆ - Du-brc - SuiliYa
B€søg os på: M.dinohobby.dk
Tel. 27,le4095
EmaiL pG@dinohobby.dk

-

Lagæ Carlshoivoi 3, 2&E Lyagby, (ring i foreisl
og kommuE
Lovemndø tl

#t
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850mA

til 5000 mA
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HOLTE MODELHOBBY
Øverødvej

5.2a:l -:

www.holte-model

h

:e

obbv.d k

TELEFON: 45420113

Man.-tors.

Fredag:
Lørdag:

11.00-17.30
11.00-19.00
10.00-14.00

Modtager 6 kanaler
Til standard K..,s:= Gcd
rækkevidde V:=3: '5gr

Pris kr. 110.-

ESKY 8 gr. Servo
God kvalitet, Iav pris

Pris kr. 55,SE VORES LIPO SHOP
WWW.FLIGHTPOWER.DK

Komplet Program tii
Fordelagtige Priser
NYE TX pakker pa lager

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,-

Smarte kvalitets solbriller fra RG Model Glasses
Alle Modeller oå la
Priser fra kr. 324,-

Sebastiano Silvestri, Curtis Youngblood, Ntgel Blowt1
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!

I'it}t.i,i:1 ;'l -v'1,/.::.1I,iI t:

/ )"0l)i:

Flyver ud af æsken.

Pris kr..............895,-
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Ny T-REX 250 (foto)

til indendørs flyvning:
Vægt Kun

,wåE#Ga..#

330€-,---,* ,

TR-KXO1 9000T4 Kr. 1295,-
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7322A Kirchheim/ Teck
www. graupner.com

SANTVA
High Teck /
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lmportør:
lG Gommunication
Folehaven'12
250O Valby

SANWA de styrer

Se dem hos din forhandler, eller på www.iccom.dklsanwa

Vapor. Verdens mindste
fly til Spcktrurn 2,4
GHz. Brug cgen Spektrum sender eller køb

Prisfra.

komplet sæt. Spændv.
375 nn. Vægt 15 g.

.....550,-

Motorsæt fra 300,-

Mikro YAK 55sp er den lille rnodel med

il::;.u,,:-*"'
Pris 250,Nexus er nok

ARCed digital servo med metalkugleleje
. 100,. . 100,.

.
.

.
.

90,-

90,-

en

spændr.idde på kun 50
cm. En længde på 45
cm og en r,ægt lra ca. 80
ti I D 1 B 1 1

.

Indendørs modeller af meget høj kvalitet
fra Donuts-Models i Extrupor skum
Aito V2 biplan lor
den ultimativt lave

2

SN-360nrAh, 25C
SN-450mÅh. liC

{lere vinklcr. Spænd. 82

crn. Længdc 83 crn. Vægt
lra 110 graml Pris 430,-

Indenclørs model lavet i
Depron og kulfiber fra
RC-Factory. Spændvidde
80 cm. Længde 87 cm.
Vægt fra I35 gram

ARCed l3lBB 3,7 gran.r, 0,1 Kg/crn, 0,09s
ARCed 53lBB med JST stik, 3,5 g, 0,09s .
ARCcd 541B8 4,4grrn,0,(r Kg/cm, 0,09s
ARCed 541BB med JST stik, 4,29, 0,09s. .

Desire Power LiPo.

Dualsky 2812RTR
Borstcløs motor med

clik!

Pris. . .

celler 3 cei..
100.75,85'F;rrdignrontclcclc nred Hvperion balancerstik.
\1ange :rndre srorrclscr el på laeer

Vega er den n1'cstc rnodel
optimeret til 2009-F3P
progranrmet, r'inqebrcmscr kan bl. ander stilles i

den mest r.indende
indendørs rnodel
i F3P de sidste par
år, spænd. 82 cm.
Længde BB cm.
Vægt fra ca.
130 g.

INDBYGGET larrrcgulator, samlet vægt
25 grarr.

For rnodellcr op

til

ca. 250 gram. virkelig
nem indbygning.
Pris ................. .... 350,-

Børsteløse regulatorer
Dualskr,(rAn-rp. med BEC. kun 6 gram
Dualskl' 10Amp. med BEC, B gram . . .
Fcigao 10Amp. mcd BEC, 11 gram . . . .
SN-10A, l0Amp. med BEC, 12 gr:rm . .

4-1

ft

t

I

D1811-

Pris 430,Motorsæt fra 300,-

Børsteløs

motor på b;rr.
I 1 gram inc1.
motorholder

spændvidde 88
cm. Længde 94
crn. Vægt fra 160

og proPsa\'(;.
Beregnet ti1
7x5 propel r:.;
2s LiPo, m.r.:

gfam.

Pris 430r
Motorsæt fra 100,-

150..

120-

2000kv,

planbclastning,
t
I
t

190".

200..

5,5Amp.
For rnodeller op

Pris 160,-

til ca. 150 gram.

Teknisk data
1220mm

'l40mm
400mm
1345mm

Vægt fuldt

udstyret

30OOg

LTfft T+fl

PRO-50H(R)

motor

Raptor 50 Titan som byggesæt

Artikel: 40,TT4853-K1 r
Raptor 50 inkl. PRO-50H(R)

Modeller

Børsteløse motorer

Flere mode ler på lager

Blade

.t
't lr

Fremstillet i EPP
Egnet til 3D trainer

.t'

Pris:

kr. 264.00

Blitz Bipe
Fremstillet i EPP
Egnet til 3D trainer

kr 280,00

Pris:

Nye super modtagere, Corona.
RS410ll: 4k,4,79, >1000m kr. 125,00
RP4S: synt. 4k,>1204m: kr.175,00

u

RSBl0ll: Bk,9g, >1200m. kr.145,00
RP8D1: synt.8k, dual conv. kr.200.00

th-,-1

Krystaller kanal

PolyFly motorer' \\+
1504:89, Model: <=809 (ved 3D):
1510:169, Model: <=2009 (ved 3D):
2204: 199, Model 1 50-2209:

kr. 135,00

2208tX. 369. l\1ode 200-5009:
22121X. 479. lr'ode 300-8009.
2217 lX. 729 ['lode 300-10009:
.1
28141X 1a0g l,'1odel .0-1,9kg:
.1.5-2,Bkg:
3520/X: 2009. Nlodel
4120lX: 3099. N'lodel 2,0-3.5k9:
4130/X: 4009 N'lodel 3,0-6,0k9:

kr. 125,00
kr. 145,00
kr. 165.00
kr. 240.00
kr. 320.00
kr. 420,00
kr. 500,00

Power set

PolyFly servoer.
,i .ig. 8N/cm, 0,12 sek:
6g. i0N/cm.0,10 sek:

4F

g-æ

kr

kr.

60.00

kr. 60,00

6C0/2S:369,15/20C: kr.

30/50C:

Indoor Micro, Modeller 60-2209

i000/2S:639,30/50C:

Børsteløs motor og regulator (vælg selv type),
batteri og 2 stk. servoer
kr. 360.00
Med modtager:
kr. 460.00

22AA|2S. 1319,25150C:

1000/3S:909,30/50C:
i700/3S: 1469,25150C:
2200/35: 1899.25l50C:
3200/35: 2789.22140C:
4000/35: 3299,22140C:
4000/45: 43Bg.22l4OC:

lndoor Mini, Modeller 160-2509
Børsteløs motor og regulator (vælg selv type)
batteri og 2 stk. servoer
kr. 360.00
l\4ed modtager:
kr. 460.00

,:,"! '.:?:

-/1-:_ i
i-'i5,-:j

;.-.. ..,

2534 25A9

Mega Power 960SR
Forsyning: 12V
Celler: 12 Lipo/30NiXx
Strøm: 10A
Typer: LiPo/NiCd/NiMh
PbtA123
Med to udgange
Med stor grafisk skærm
Kr. 1 .180.00

Mega Power 860DS
Forsyning: 220V112V
Celler: 6 Lipo/14NiXx
Strøm: 64
Typer: LiPoiNiCd/NiN/h
PbtA123
Med indb. balancer
Kr. 760.00

Balanceringsenhed til Mega Power 960SR

85,00

kr. 100,00
kr.110.00
kr. 160.00
kr. 240,00
kr. 210,00
kr. 310.00
kr. 495,00
kr. 600.00
kr. 800,00

www.planemania.dk
ffi:

30,00

135.00

PolyFly batterier, kan lades med
2C i Mega Power laderne.
3AA|2S.179, 15120C: kr. 72.00
750/25: 539,

kr.

kr. 135,00

40q. 60N/cm. 0,16 sek, BB kr. 70.00

//*S'FF

61-80.

Ladn'ng: Max 10A og 12 celler
Overvåg hver enkelt celle grafisk
kr 325,00
Pris:

FlyCamOne V2
Vægt 37 g
Video 640x480 @25 fps
Folo. 1280x1024 (1,3 MP)
Anvender SD-Kort (Medfølger ikke)
kr. 575,00

Pris:

'1;ts*æk&
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Curlis Youngblood,- Solld. G',GtFrt

,,aIåIrr

:-511

€^i"'_.1:T;::'o"'
Curtis Youngblood
Radix Blade
600mm måin Kr. 587,690mm main Kr.722,710mm main Kr.722,92mm tail Kr. 201,80
95mm tail Kr.212,2A

Nemesis - 52
spænd: 1420 mm
længde: 1240 mm

_.11 Ryvevægt:23OOg
I** .lf"å
_

Knight 3D er den første 50'er heli specielt designet til
3D piloter. Metal og kuglelejer på alle de rigtige steder for
at gøre den skarp, præcis og driftsikker, men med plastik
de steder hvor der ikke er b€hov for andet.
. Leveres 80o/o samlet.
. Modutært opbygget design
. Aluminium Hovedrotor nav
. Remtrukken Halerotor
. Træklejer i Hoved og Hale bladholdere
. Præinstalleret 3D (hårde) dæmpere på hovedrotor
. Lettilgængelig gummiopheengt motor

Knight 3D - 50
Knight 3D Carbon -

:..
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59-
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Rffiba

I

62
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Z4Gfla$Æeiil

Spænd: 1680 mm / Vingearel: 38,1 dm2
Leengde: 1300 mm / Flyvevægt: 3000 g
Anb. Motor: 2T 0.40-0.55 / 41 0.52-0.70
Anb. Radioanlæg: 5 kanaler, 7 servoer
)

Wh ,*&!fØæAa,a
rFrFtlft
Sr*W 9ETgg!å rJrA.;t
f EIf
^,

Aero
Aero
Aero

05o/o
10olo
15o/o
20olo Aero
30o/o Aero

kr
kr
kr
- YS, Saito kt
- Heli
kr

159,00
178,00
201,00
248,2s
299,00

R6014FS modt.

stk. Afbryder.
1 stk. Sender akku.
2 stk. Ladekabler.
1

. Email: info@lcmodels.dk
. Torsdag 16-18 o Øvrige dage kun åbent efter aftale. (Ring)

Models. Holmensvej 20C. DK-3600 Frederikssund.Telefoni 4738 3981
Åbningstider: Mandag 16-18 o Tirsdag 16-18

;,7,, i' {,:.3;;,

ffih-EE
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Anb. Motor: 4T 0.52-0.56

-.-€d

3{I øNSKER ALLE EN frLÆ[l'ELTfi

i:ta JInL 0fr ET fr{Ntr Nhffifr. rf
Køb online på www.leif-o-hobby.dk
lkarus Extrema 3305
Spændevidde - 800 mm
Længde 750 mm

Modeller i stærk EPP skum
Bobbe

t€
Pogo
Spændevidde-700mm,9--X
Væqtca.280or. tr1}
Robbe Firelly
\
;åti:;loro;n-,uon" 'tj,-"* ,
\
Robbe ltemesis
\.-t\
\
Soændevidde - 777 mm

!

Vægt

ca.280 gr.

-l 6\

x'.395y'

Delta 535

x'.395y-

[1tq@r;t%

-

Webra

x'.3951-

\'

Delta 835
Mål:49x21 xl3mm

Mål :37 x 20,5 x 9mm

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

o

lliqi 5

FM \ -

ifi?:slf,'fi?"T

€-.}

unocÅwurlD -

BRUc

fi6;;' R

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

.'ry,dg';
\-'\'\\

Frit valg

Sikker flyvning med godt tilbehør

Uægl- ca.220 gt

x',295r'

zAGHz

Futaba 7C -2,4Ghz
lkarus Cessna 1 52
Spændevidde - 775 mm
Længde 580 mm
Vægt - ca. 1 50 gr

Bobbe Spad
Spændevidde - 710 mm
!'ægt ca. 160 gr.

Fuldt udbygget 7 kanals radio
Sæt med
- 7C 2,4 GHz radio
- R617FS modtager
- Kontakt

x'.2951-

1895y'

Robbe Sopwith Pup

xun

Spændevidde 720 mm
','ægt ca. 160 gr.

Avimodelli

*

Great Planes

Gessna Gardinal

ILrmoil Profile

Frit Valg

x,.285;

Byggesættet indeh0lder krop, rn0torkovl 0g hjulkasser i færdiglavet
Duraflex. Vingerne leveres i en stærk balsabeklædt skum konstruktion

Spændvidde 21 20mm
Længde 1 560mm
Vægt 45009
Motor 1 0-1 sccm
2T I 13-20ccm 4T (ikke incl.)

Nødvendigt lilbehor medfolqer.

Tilbud Kr,

Gode tlyveegenskaber 0m I gger tæt 0p af originalen. [4ed den simple
konsiruktion er dette fly nemt og hurt g at bygge.

Spændevidde 865 mm
;'ægt ca.200 gr.

,1æ:k'.'.å
--\

1595r'

Uinterprojekter lor den kræsne modelflyuer
Tango
Spændevjdde - 1500 rnm
Længde
1165

-

special
-::.:-devidde-1400mm
Bipe

':;o'-iros"

3;ilH,"#1,,,'",

i:ir1',JT;#
:::
1

0

rc
t

14601-

xt

.

ccm 2T / 1 1.5 ccm 4T

i>

":try.:

n

mm

\-\- 23500
for-6,5ccn2ll7.Sccm4l \eEf

Væqt

;'id4'å"""'-

tK

,

Piper Arrow 2
Spændevjdde - 2100 mm

Længde-1530mm

spændevidde-i3lomm

x,.6301- a

--/,o
- \

I

Spændevidde-1470mm J

x'.

56009

- 15 ccm2T I 20 ccm 4T

Gantz

o

Spændevidde - 2280 mm

Længde-1640mm
_

Væst-3000s
For 6,5

-

For 10

x'.1595y-

^
!
Lænsde-lr2omm F Åø'F
Længde-ll20mm
-.L
**-FF- e*;-"å

t'' 1295'-

Vægt

ccm 2T I 7,sccn 4T

Vægt

-

For 3

stk 7 ccm 2T / 8 ccm 4T

77009

x'.1995y-

11951-

x',18905Saito Motor FA 300 T

Fieseler Storch Fl 156

S:=-1"; id:
-=
',

r;tr-

- 2C30

:ffi',il*',,,æ :iilå'f"' n

LaLUllL

i8oog
=;ii 0 ccm

F.'

2T

1

1.5 ccm 4T

x'.1530,-

Saito Motor FA 170 R3
med dæmper 27,8 ccm

nn

- vægt 1840 gr.

a

x' 6995y-

t*ng*.)*'-4

Saito Benzin
motor med elektronisk tænding,
Specifikationer:
- ccm 36,0
- hk 3,5
- omdr. 1.700 - 9.500
- vægt 1250 gr.

x'.4995.-

A||eprisererincl'25%omoms.Dertagesforbeholdfortrykfejl,udSolgteVarer,Valutakurser,afgifterogandreto,r'otoffi

ÅeNlNcsrtDER: TTRSDAG - FREDA-c KL. 13.00 - 17.30.LØRDAG KL. 10.00-13.00
uestbygade 12 ' Haverslev . DK-9610 Nørager o Telefon 98 31 94 22 . Faxgg 31 79 g0 . vuww.hlihobby,dk

RC-Unionen
Rugmarken 80
8520 Lystrup

PAKKET MAGASINPOST

DANMARK

PP

Blad nr. 46083

l
:

I
l

I

Karo Air 3-1O95

,F,

3

kanals

#..

kr 1 .195,-

komplet sæt med fjernstyringsanlæg

Karo Air 2-845 Dragonfly
2

kanals

kom p

I

et

sæt m

motorprogram
fra SH
SH-21 Competition til bil

Til bil, båd, fly m.m.

fje rnsty ri ngsa

n

I

æg

d7
sH-21 rit

SH-32fs til f y

Karo Air

bit

sH-12 slide carb. til

bil

sH-32 Marine til båd

Kvalitets servoer fra Blue Bird, Taiwan

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

-

kr.
kr.
kr.

BMS-306 Micro Servo, str.22 x 10 x 23, speed 4.8V - 0,11 sed60 , 6q
BMS-371 Micro Servo, sIr.24 x 11 x 24, speed 4.BV * 0,12 sed60, Bg
BN/S-380 Micro Servo, str.29.5 x 13 x26, speed 4.BV - 0,13 sed60 , 139
BIVS-3BOMG M cro Servo, str.29.5 x 13 x26, speed 4.8V - 0,15 sed60 , 159, BB
BN/5-620 High Torque, str.40.5 x 20x41 , speed 4.BV 0,15 sec/60,459, BB
BMS-620MG High Torque, str40 5 x 2ax41 , speed 4.BV- 0,15 sec/60, 519, BB
BN/5-621 High Speed, str.40.5 x 20 x 41,speed 4.8V - 0,1 3 sec/60, 419, BB
BN/5-705 HrghTorque, sIr.42x21 .5x22, speed 4.BV 0,18 sec/60,28 g, BB
BM5-706 H gh Speed, slr 42 x21 5 x22, speed 4.BV - 0,13 sec/60 ,26 g, BB
SDC-05A8, Speed Control, 54, m.B, 4-B celler
SDC-10A8, Speed Control, 10A, m B 4-B celler
SDC-45A8, Speed Control,454, m.B. 6-10 celler
41 e speed control med 1 A BEC

698,88,168,-

Komplet malespraysortiment fra Ghiant
Komplet malespraysortiment

f

RC Styro:

Ti

RC Colours

T

Pris

d

å

Stor

RC Car:

kr.795,e

ra Ghiant
EPS

plast c
T I polycarbonat

pr dåse (til alt og i alle farve)

kr.

58,-

kr.

398,598,-

Hobby Træ
Blue Phoenix, 2 m.svæver, godt begynder træbyggesæt,

2 kanals
L ndy 25, Godt begynder træbyggesæt, 3-4 kanals

kr.

South Herts Models
Absolut den bedste glødestrømsregulator til permanent g1ødestrøm

kr.

398,-

Walkera R/C Helicopter
Komplet helikopter incl. fjernstyring, 1ader, batteri, interface kabel og computer
simulator program til mange helikopter og fly modeller:

kr.2.495,-

Great Vigor
1/8 Buggibil
Model: Rex-x, topkvalitet, med T6 alu chassi, kuglelejer, aludæmper, ståltandhjul, krængningsstabilisator, hi gh performance pipe, aluhlu lophæng

kr. 2.585,eller incl. SH-21 Motor med slidekaburator oq bagududstødning:
kr.

Auto & Surf A/5

Jollen2.6893Hemmet
Tll.75 2a 04 55 . Fax 75 28 05 00
www.autoogsurf.dk . mail@autoogsurf.dk

3.585,-

