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Modelflyvenyt udgives af

Modelflyvning Danmark

Modelflyvenyt er dit blad. Brug det - og

skriv til det og send din artikel, notits eller

lille klubhistorie til en af grenredak-

tørerne. Organisationsstof, refer.lter, ind-

bydelser og lign. sendes direkte til redak-

tøren. Vær opmærksom på at referater der

modtages mere end tre måneder efter et

arfangement, ikke nødvendigvis får plads

i bladet.

Tekster afleveres i elektronisk form Lav

tekstens oPsætning så enkel som muli;it -
gerne i et rent tekstformat fx lvord og

uden specielle formateringer med spalter,

bokse eller lign. Sæt aldrig billeder ind i
din tekstfil.

Husk at medsencle billeder fx i 1pg-format
i bedst mulige kvalitet (minclst 300 dpi)

Har du mange, så kontakt grerrredaktør

Steen Larsen og få adgang til I'ores ftP-

SEIVEI.

Ekspedition og annoncer:

Stratrdhu:e -1, i7o2 Ve'ter 5lerningc

Postgiro nr. 7 16 10 77

mfn@iplakatf orlaget.clk

Tlf:6221 12 55 (i alnr. kontortid)
Annoncemateriale skal være os i hæncle 6

uger før trclgivelsesdato

Oplysninger og meninger

lrcm\at i Modt lfll r errvt 'lrr lor forlatte-

rens egen regning og dækker ikke nød-

vendigvis redaktionens opfattelse.

Modelflyvenyt udkommer
den 15. i månederne februat april, iuni
august, oktober og 5. clecember.

Oplag 4.200

Tr1'k: SvendborgTrvk

ISSN:0105-6441

Abonnement
Abonnement for 2012 koster i Danmark

390,- kr. for alle 6 numre Europa, Færøer-

ne og Grørrland: 460,- kr. Øvrigc udland

575,- kr.

Hvis bladet udebliver
er bladet beskadiget i forsendelsen eller

skifter du adresse så skal du henvende dig

til sekretariatet. Tll. 86 22 63 19 mandag el-

ler onsdag kl. 16.30-18 30,

inf o(armodeltlvvning.dk

Ved eventuel udmeldelse er det vigtigt' at

du giver besked til sekretariatet - og ikke

bare undlader at Lretale det næste kontin-

gent.

DEADLINES PA
MODELFLYVENYT

Nr. Udkommer Deadline

Nr. I april 2012 02/0i/2012

Nr. 3 jruri 2012 07 I 05 I 2012

Nr.4 august 2012 2() 10612017

Nr. 5 oktober 2012 0\ I 09 I 2012

Nr. 6 decenrber 2Ol2 26 I 10 12012

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR
Marianne Pcdersen

Assendløsevcjen 30, 1130 Viby Sjælland,

Tll:2087 0717 Pe@Pe-dc'sign dk

rvrvnrPe-design dk

4
.*+4

FLrr-itlelrilleclcl er al Atrclrc.r. I nr''cn oA h.rn* itnpotrerr'trclc ntodel' som Vichael Cib'on fik øi( pJ Lrrlcler-

besøget i Andreas' hobbyrun. Læs mere på side 54
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INDHOLD
Generelt

Oscilloskopet mini DSO 203 - Jørgen Kragh

Berrt F. Hansens billeder fra 2011

250 nye modeJpiloter på ct år - Jørgcn Mouritzen

Send flere fly - Sommerlejr på Fyn - Hans Ole Jørgensen

Modelflyvning på danmarkskorte! Danmark på r'erdenskortet

Ms rnig dit hobbymm - Michael Gibson besøger Andreas Larsen

Nyt fra redaktionen

Produktinformation

Test af modeller

FunCub - Test af Poul Møl1er

Bygning af modeller

Tanker om r'ægt og maling - Michael Gibson

Robbe Dash B i rrye klæder - Niels Bock

H el i l<o pte rflyvn i ng

Året der gak - Kim Jensen

Min model

Kadet Senior - Mikkel Brandt

Diogenes - Finn Mortensen

Fritflyvning

World Cup i Califomien - Lars Buch Jensen

Flapperne er trængt - Lars Buch Jensen

Christian Schrvartzbachs propcl

Hvordan finder jeg terrnik - Lars Buch Jensen

Svæveflyvning

DM i skrænt F3F - Knud Hebsgaard

Linestyring

VM F3K - Erik Dahl Christensen

Klub- og Foreningsnyt

Bestyrelsesadresser

Nyt fra sekretariatet

Indbydelser

Stort og småt

34

JO

42

48

50

62

63

74

20

30

54

18

28

Hvordan ser en klubaften ud i din

klub? Send redaktionen et par linier og

nogle billeder.

8

9

10

33

Redaktøren glæder sig over allerede nu at annoncere, at du i
kommende nummer kan læse om:
Poul Møllers test af TWinstar II
og lneget, meget mere ...
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Pa
og få bladet i hele resten al20l2l'

Snyd ikke dig selv for glæden ved at få Modelflyvenyt med posten hver

anden måned fra nu af - Tegn et abonnementl Abonnementsprisen for hele

2012 (talt 5 blade) er 325,00 kr. Bestit ved at sende en maii eller et postkort til
os. (Det gælder kun, hvis ikke du abonnerer i forvejen.)

Pas på dine blade

Vi har solide samlebind, der hver kan rumme op til 12 numre af

Modelfll'venyt. Bladet holdes fast i samlebindet med metalklemmer - der

skal ikke limes, "hulles" eller klippes for at få bladene til at sidde fast og de

kan let tages ud igen, hvis man skulle få lyst til det.

Samlebindene er lavet i meget kraftigt plastbetrukket karton.

På forsiden og på ryggen er der trykt "Modelflyvenyt". De leveres i fem flot-

te farver (Biå, gul, grøn, rcd og sølv) Husk at skrive i din besiillinp hvilke(n)

farve(r) du ønsker. Prisen er kr. 85,- pr. stk.

Ekspeditionsgebyr

Vi har desværre et ekspeditionsgebyr på alie ordrer under k 100,- på 30,-

kr., der går til dækning af portoudgifteme ved udsendelse af bestiite blade

og mapper. Ved ordrer over kr. 100,- opkræver vi intet ekspeditionsgebyr.

Vi kan levere enkeltnumre tilbage i årgangcne 1986-2009. De seneste årgange har vi

næsten allesammcn. C)g vi gir gemo et tilbud på bestillirrg af flere gamle numre !

Ring: 6224 1255 (ml. 10-14) eller mail: mfn(r!plakatforlaget.dk

Prisen på de seneste hele årgange er: Følgende enkeltnumre koster 60,- kr. stk.

d

_#

Årgang 2012

Årgang 2011

Årgang 2010,

Årgang 2009,

Årgang 2008,

Årgang 2007,

Årgang 2006,

Årgang 2005,

Årgang 2004,

Årgang 2003,

Årgang 2002,

Årgang 2001,

Årgang 2000,

Årgang 1999,

Yed bestilling:

kn 390,-

kr. 300,-

Vt )7\ -

kr.250,-
l.f 111 -

kr.200,-
kr. 150,-

kr- 120,-

kr 120,-

kr. 120,-

kr 120,-

kr 100,- (5 blade)

kr. 120,-

kr. 120.-

Nr. 'l

1997: D
1998: n
1999: -l
2000: l
2001: tr
2OO2: J
2003: 3
2004: il
2005: J
2OO6: f,
2007: iJ
2008: 3
2009: il
2010: .
2011 : i:l
2012: il

Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6

a-33J
lAl3n
JAf,al 3
3f':lJaI
Infaa
333Jal
JallDS
traJalf,

-lata
':tDala--l
333i:ltf
tr=1 31tr
nlaal 3-roaala
ASJJA

Send din bestilling pr. mail til mfn@plakatforlaget.dk eller pr. postkort til:

Modelflyvenyt, Strandhuse 4,5762 Vester Skeminge og skriv tydelig afsen-

der (navry postadresse og telefonnummer) og angivelse af hvad du ønsker

at bestille.

Indbetal beløbet for din bestilling på reg. nr. 5702 konto 6990064MB

og skriv i kommentarfeltet dit postnummer og dit husnummer.

Din bestilling er på vej så snart vi har registoeret din indbetaling.



DIAMOND PRO inkl 14,8V akku
og lader .. .......TILBUD 1795,-

FW-IgOA EP. PNP.

113cm. lnklmotor,H
Kæmpe Cessna 182. ARF. EP.

Vingefang 189cm. EPO skum. Tom model . 1$5,-
lnkl. Motor, ESC og servoer. Blå . . .. . . .. . 2395,-

SOLO PRO RTF inkl alukuffert,2 batterier
samt 240V lader for 2 batterier . . KUN 8$5,-

SE.Sa\M/V|PNP.....................1æ5,-

Blaze EP ARTF. lnkl motor, ESC og servoer EP0.
156cm. .............SUPERPRISKUN 750,-

''*
EP ARTF. lnkl motor, ESC og servoer.

EPO. 210cm. .. . .. . .. .SUPERPRIS KUN 695,-

Blade mCPXv2 BNF .--...-... 1115,.
Blade mCPX LiPo. 3,7V 300mah. 30C .KUN 35,-

I#\VIONICI

\r +g

Æ_*_
Komplet. 146cm........ .... ... .........1æ5,-
ARF. Uden TX/HMader/akku. . . . . . . . . . . . . .1195,-

P10 Waltnwk Electb ARIF. EFO. figer. lnkl.

elektdsk understel, motor, ESC og servoa . .1795,-

Spitfi€. Parizone PilP . .... ... .........1190,-

'{g--- d##
Hotwing 10O ......375,-
HotwingTso ......32q-

P47 Thundeåolt Eectic ARTF. EFO. Qee*r lnld.

elekfisk undentel, moto4 ESC og ærvoer. . .1795,-

*6
Nano Sbr3A GYRO.

Styres vha iPhone, iPod, iPad rnfl . . . . . . . . . . .425,-
Se webshoppen fø andre rnodeller.

lnkl. motor, ESC og servoer. . . . . . Tll.SUD 11195,-

F4u Corsair Electic ARTF. EPO. lnkl. elekbisk
understel, motof ESC og servoer. . . . . . . . . .1895,-

P_
Blade m(X BNF......fo........*r* *,
Blade mQX RfF................KUN 1G5,-

Åbningstider, telefon og butik Mandag-Torsdag 12-17 . Fredag '12-16 t (Lørdagsåbent 10-13 i lige uger) t fiderne er veiten&. Evernuette ændingq tanses i yores websipp

KYPONI^
Ny Pnsstærk 

uru GODT NYT FRA I/\/IONICI
Se vores mange nyheder for hver måned i webshoppen

SOLO PRO æ8 Bell 206. RIr ...... &5,-

ffi,Å,-
4 kanals UNI parMndoor............km 99,-
4 kanals JST paMrdoor. . .. . . . . . .. .hn 99,-
I kanals m. sat ...................krn æ6,-
I kanals u. sat.

Sæktum DX8

Spekuum DXB 
'den 

rnodtager . . . . KUN 1S5,-
Spekhm Dr/s inkl. 4R8m0 ..... KUN 1S,-
Spekbun DX/s uden nndtager . . . KUI 15S5,-

-Ha-". plggr *
*-.,...
'ot lr *;:

Cessm C-4(tr'Gmelius' /'Corfitrs',
ARE 146cm. lnkl motor ESC og søvoer. EPO.

145cm. ST-Mod€|.......... SUPERPBIS 895,-

Srperzoorn2....................... sfl),-

FOX EP ARIF. lnkl motor,

-r*\

Blade mSR X BASIC .-.........KU1i 665,-
Blade mSR X RfF ...............KUil m,-

Nørreled l!, c l.l!$Mørkøv . Tlf.86 94 60 88 . Fax 86 94 60 98
www.avionic.dk . avionic@avionic.dk M æ **@M @ qW@,

C€s$a lSaSkylaEARF.hld nrffi, ESC

sa',wog po.rlirpr ST-lrodd S.pBPf,Å S6,-

OT.Poffi.
{nWXn2-6S tiPo/l-Fe

PNP............................KUN795,-
PNP lnU aKu og |ader............ KlJll8g6,-

tuda FASST korpøfrd2,4GlE modtager
F6ky&/14 karEb. .............. KUNS0,-
Frsky 7 karab . . . . . . . . . . . . . . . . . KUH 275,-

Graper Ultamat lS. 12æV 300/30W
Kraftigste lader i klassen.... . . KUN 1æ5,-

Graper UluamatlR0 PLUS 16.
12a40V-1W120W.3 dgange- KUN 1æ5,-

Real Flight Rc simutaror

Den absolut bedste simulator pa

markedet...........PRIS k 1495,-

Med USB lnterlink Controller - vælg sefu om
du vil benytte den medfølgende conaolbr
ellø din egen sendø.
Grundprogrammet indeholder over 60 foF
skellige fly, over 25 iorskellige Slvepladser,
utallige justerbare parametre. Mulighed lor
ai flWe mod andre via intemettet.

I

r

l.

I

I

I

I

l
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NU GÅR HOLTEHOBBY AMOK PA PRIS OG SERVICE!
Lagerstatustelefon alle 7 dage om ugen fra '10 - 21

Ring på 31678020

ASW-17 Z,1rneter
Brushless RR
lnkl. Bl- rnotor, BL Hsc og 4
servo, Vingfang: 2100 mrn
Længde: 990nrrn EFO
Vægt: 7909r. Skala 1:9,5

\.._
tsLAZE I{OTTINER
Brushless RR
lnkl. BL Motor 35mm ESC 40 A
og4Servo9g
Vingfang: '1.600 mm
Laengde: 990 mm
Vægt: 890 g FPO

Spektrum AR600 Spektrum 621CI DSM-X
Modtager kr. 295,- Modtager kr. 395,-

The World Models Skylink 3 støffelser på lager

....70occ...vingfang 3650 mm kr. 695A,-

.....50cc ...vingfang 2745 mm kr. 3i195,-

.....8,5cc...vingfang 1680 mm kr. 1499.-

BLADE MCP-X Version 2
BNF kr. 1125,-
RTF kr" 1395,-
MCP-X l-ipobatteri35C
300 mAh fra kr. 35,-

holte hobk)

f

fi(4"qH&

r$Føn
360 mAh 35C 25 7,4 kr 45,-
360 mAh 35C 35'11,1 kr 68,-
450 mAh 35C 25 7,4 kr 50,-
450 rnAh 35C 35 11,1 kr 75,-
850 mAh 35C 23 7,4 kr 70,-
850 mAh 35C 33 11,1 kr 106,-
1000 mAh 35C 25 7,4 kr 68,-
1000 mAh 35C 35 1 1 ,1 kr 101 ,-
2200 mAh 35C 23 7 ,4 kr 131,-
2200 mAh 35C 35 '1 '1 ,'1 kr 175,-

5 C lade teknologi

Øverødve,! 5,2840 Holte www.holtehobby.dk tlf.:45420113lagerstatus: 31678020



er den danske lmdsorganisation for modelflpning i Danmæk Modelflyming Danmark er tilsluttet Kongelig

DarskAeroklub og F6d€raåonAeronautiq krtemational. www.modelflyvning.dk indeholder oplysninger om

foreningerl medlemsskab, stæmekalender m. Desuden finder du her vores feelles online forurry hvor op

mod hrsinde medlemer udvek-sler erfainger. Modelflyming Dmark tilbyder herudover sine medlemmer

m ansvanfiomikring og bladet ModelflJvenyt.
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1 REGNAR PETERSEN, Brande Mfk.

2 Suppleant STEEN HøJ RASMUSSEN, NFK

3 ARNE BRUUN, Esbierg Mfk

4 Næstformand MICHAEL MUNIC Aviator

5 HENRIK KILDEGAARD MARKUSSEN, Aviator

6 ANDERS HANSEN, Mfk. Falken

7 SøREN VESTERMARKEN, Mtk. Falken

8 Formand ALLAN FELD, AMC

rlt 4{i522328

Tlf: 4345 1744

TII:423697W

T1f2972M
Tlf. 9682 8200

Tlf. 2028 s619

Tlf 5760 0433

Tlf 8613 4140

regnmbrande@gmail.com

steen.hoi@mail.dk

temik{ly@gmail.corn

privat@tnichaelmunkdk

hemik@kildegaads.com

bankeost@hotmail.com

sv@danthermfiltration.com

allan.feld@mail.tele.dk

' :*i; '. :''

i:tirg'.U U
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UDVALG OG STYRINGSGRUPPER UNDER MODELFLWNING DANMARK

HOBBYUDYAIGET:

Michael Munlg Østemarken 143, 9320 F{allerup, Tlh ?f72 M, pnvat@nichaelmunk.dk

FLWEPLADSUDYALGET

Hemik Kildegaard Markusser! Vesterbygade 19,9520 Skørping tlf. 40529$1, henrik@kildegaards.com

ETITEUDYALGET

Regnar Peterser! Vænget 2O 733) Brande T'lf. ,1052 2328 rcgmrbrmd@mail'com

Styringsgrupper under Eliteudvalget

KUNSTFLWNING
Peer Hiroichser Parkgade 27, st, 6400 Sønderborg, Tlf. 74 43 12 60, Mobil 23 28 05 62 peer-gitte@stofanet.dk

SVÆVEFLYVNING (F3B+F3J+F3F+F3K+2M)

Erik Dahl Christensery Damhusvei 50, Møborg 7570 Vemb, Tlf 97881332 moose@c.dk

EL-SVÆVEFLY\TNING (F5B+F5F+HotIiner+F5J)

Tommy Perssory Tlf.: 3051 5141, t.penson@genestreim€r.com

HEI,IKOPTERFLYVI\ING

Nikolaj Kalsson" Rosenlunds all6 1, 2720 Vanløse, Tlf.:2339 lEV, Nikolai'Karlsson@homail'mm

SKALAFLYVNINC
Ulrik L0tzeru Kærbygade 7, 5320 Agedrup, Tlf, 52 780 280 ul@Pcdk

FRITTLYVNING

Karsten Kongstad, Degnebakken 2Z Vigersted, 4100 Ringsted, 5752 5703, karstenknngstad@-gmail'com

LINESTYRING

OIe Bjerager, Ryumgårdve1 58,2770 KastruP, 3257 4001 2f82 7566, bFrager€fet2net'dk

Chris Jespersen & Marttin Stuart Nielsen

Postadresse: Kirkeskowej 1, 4660 Store Heddinge

Tlf.86226319T1f. tid: mandag og onsdag kl. 16.30-18.30

Sekettriatet ringer dig geme op. Du er meget velkomrnen til at kontakte os via e-mail på: inio@modeflyvning.dk

wwwmodelflyvning.dk

F
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ÆNDRINGER I ELIIEUDYATGET

To styringsgrupper har skiftet formænd. I
Hotlinergruppen har Allan Lund Dam
overgivet roret til Tommy Persson og
KimJensenhar overladt styringen af heli-
koptergruppen til Nikolaj Karlsson. Jeg
vil geme sige tak til begge de afgående

formænd for deres uselviske indsats for
modelflyvesporten i Danmark. Jeg håber
de vil bruge den ekstra fritid på flyve-
pladsen.

Nikolaj Karlsson fortæller om sig selv:
"Det hele startede med at min lillebror
kom hjem med en helikopter for over 15

år siden. Den kostede en formue den-
gan& og fløj ca.5 gange fw den var helt
færdig. Så blev helikopterflyvning lagt på

hylden for et stykke tid, eller rettere i 11

å4, før succesen blev gentaget og denne

gang med mere held.
Det tog mig ca. 14 dage at finde ud af, at

det at flyve helikopter var noget mere

end bare tidsfordriv, det var noget jeg gik
op i med liv og sjæl. For ca. to år siden
fandt jeg så endelig den gren af helikop-
terflyvning jeg har mest fomøjelse af
nemlig F3C som er stærkt på vej frem her
hjemme, men detbetyder ikke, at jeg ikke
glæder mig over alle de rigtig mange
dygtige 3D pilotel vi har fået i løbet af de

seneste år."

Præsentationen af Tommy Persson må
vente til næste nummel, men jeg vil øn-

ske begge de nye formænd velkommen i
Eliteudvalget og jeg håber vi får et godt
samarbejde.

Regnar Petersen

llr:i"lrlllrrvenvt 1/ )ti1, )

KLUBBER

Ny klub

Modelflyveklubben Bording Airport
v/ Poul Ladefoged, Virkelyst 12, Gjelle-

rup,7400 Heming. Telefon42 1,657 23

Navneændring

Dronninglund Modelflyweklub har ænd-
ret navn til Hjallerup Modelflyveklub.

Nye kontaktadresser

Radiofl yveklubben Frederikssund
v/Allan Hansen, Stenlillevej 133,

3660 Stenløse. Telefon 40 82 4414.
E-mail ah@rotrex.com

Sønderborg Modelflyveklub
c/o Keld ErikJensen, Dybbølparken 10 F,

6400 Sønderborg. Telefon 21 67 46 60.

E-mail kj6938@gmail.com

Hjallerup Modelflyveklub
c/o Lauge Mikkelsery Åhavevej 28,

Voerså 9300 Sæby. Telefon 98 4600 64.

E-mail lm@c.dk

Esbjerg Modelflyveklub
Ame Bruun, Thrpgårdsvej l6,Tarp,
6715 Esbjerg N. Telefon 42 36 97 77 .

E-mail: termikfl y@gmail.com

RC Parkens Modelfl yveklub
c/o Eskild Cornelsery Frøslevvej 46,

6330 Padborg. Telefon 74 67 50 56.

CERTIFIKATER

A'certifikater

Rob Thwaites, Pandmp Modelflyweklub
Christian Olsory Arrow Toftlund Mfk.
Anders Vang Hansery Randers Mfk.
Henrik Middelbo, Vejle Modelflyveklub
Allan Østergaard, Filskov Mfk.
Morten Hjortkær Olesery

Holstebro Flyvecenter RC-afdeling
Erik Hagedom, Fredericia Mfk.
Kim Jeppesery Fredericia Mfk.
Martin Oxholm Jensen, Fredericia Mfk.
Morten Lebeck, Radioflyveklubben
Paul Egginton, Arrow Toftlund MFK
Egon Christensery

Nordjysk Radiostyrings Center
Thomas Rødtnes,

Nordjysk Radiostyrings Center

Tommy ]acobsen, Aviator

Jakob Munk, Haslev Modelflyveklub
Nicolai Schøtt, MFK Falken
Kai Gustafsory

Elektrofl yveklubben EFK 28

Rene Ellgaard, Kolding Modelflyveklub

H-certifikater

Allan Vang Hansery Radioflyveklubben

Jaques Mølleq, Randers Modelflyveklub
Rasmus Birkedal Kristensery Randers

Modelfllweklub

Godt nytår til alle

Chris og Marttin

Tilknyttet Society of Antique Modellers

.om SAM-15 Denmark

ww. dmvk.dk

Formand Hans Fr Nielsen

Klemivej 4 8344 Solbjery,86927876

hfn(.!sport.dk

Kasserer Frede Juhl

Cl. Færgevej 22, Alnor, 6300 Gråsten,

7 465 1457, sylesen@gmail.com

Sekretær PoulChdstensen,Mallinggårdsvei65,

8340 Malling, 8693310i

hemyogpoul@mallinghuse.dk

Kontingent for 2012: 200,- kr.
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SKALADAG

lørdagden 14. april 2012

Skalagruppen afholder informations- og skalaflyv-

ningsdag på Kolding Modelflyveklubs plads.
Dagen foregår som kombineret informationsmøde og

flyvedag. Alle skalapiloter får mulighed for at få klar-
hed over dokumentation og flyweprogrammer mv. in-
den årets konkurrencer.
Som noget nyti2012 vil der også blive tilbudt at flyve
klasse F4H ved årets skalacupstæmer. Det betydeq, at
både klubskala og F4H konkurrencer afholdes flere

gange i løbet af året. Derfor vil der være særlig fokus på

disse to klasser på skaladagen. Vi skal snakke bedøm-

melse af flyvningen samt statiskbedømmelse og doku-
mentation.
Flyvning på pladsen kan ske både som fri træning eller

med prøvebedømmelse. Statisk prøvebedømmelse

skal udføres, så alle der har en skalamodel med til-
hørende dokumentation opfordres til at medbringe

den. Imellem aktiviteteme er der som altid mulighed
for hyggesnak med andre skalapiloter og dommere.

Vi beglmder kl. 10.00 og slutter omkring kl. 17.00

Aktiviteter:

Orientering om nye regler samt ændringer.
Flyvetræning og sammensætrring af flyveprogrammer.

F4H Skaladokumentation
201.2-træf og konkurrencer.

Tilmelding og yderligere information findes på:

http: / / www.modelflyvning.dk / elite / skalagruppen.a

SPX

Tilmelding senest den 1. april.
Vi glæder os til en hyggelig og spændende dag.

På vegne af MDKs skalastyringsgruppe
Henrik Kristiansen

h'lr;ci*ll'11:vcl t:t. I /'i"l)1 )
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Til alle enthusiaster som har en war-
bird, de gerne vil vise frem for andre
med samme lidenskab, arrangeres

en mulighed, på Sønderborg model-
flyveplads i det kommende forår. Bå-
de første- og anden verdenskrigs
warbirds er velkomne.

I år vil vi gerne forsøge at holde mo-
deltypen på modeller af fly direkte
fra de to krige eller som har haft indi-
rekte krigsopgaver såsom rekonoce-

ring etc.

For ikke at sprede udvalget for me-
get skal modellen som hovedmateri-
ale bestå af træ og/eller glasfiber.
Vi synes det er vigtigt at fastholde
dette træf som en decideret mulig-
hed for enthusiaster at fremvise de-
res keereste eje ...

Der findes mange andre stævner i
løbet af året hvor man kan flyve med
sin skumwarbird og lignende, men
altså ikke lige denne weekend her i
Sønderborg.

Man er velkommen allerede fredag
og til at blive til søndag med cam-
pingvogn/telt.. Grillen tændes fre-
dag og Iørdag.

Kun lørdag vil klubben være vært
ved bespisning.
Fra søndag middag bliver der åbnet
for almindelig kJubflyvnirrg igen.

Lørdagen vil forløbe under afslappe-

de former med fri flyvning fra k1.10

til mørket falder på.

Ønskes soloflyvningeq, formations-
flyvninger eller andre specialiteter
vist frem, aftales det hen ad vejen.

Der startes med morgenmad fra9-I}
som klubben er vært ved.
Grillen startes ved frokosttid, hvor
der bliver mulighed for atkøbe pøl-
ser,brød og drikkelse.
Dagen igennem vil der være kaffe på
kanden og mulighed for køb af lidt
sødt til ganen.

Til aften tændes grillen igen, hvor
medbragt mad kan tilberedes. Vand
og øl kan købes.

Vi vil meget gerne have tiimelding
(E-mail) samt oplysning om hvilken
model I tager med (Modeldata) pr.
28. april2072.

Deltagergebyr er 50,- kr.

Overnatningsgebyr for camping 25,-

kr. pr. døgn.

Claus Reinke: P-51 Spv.218 cm, Mo-
tor 45 ccm

Knud Langendorf: Tiger Moth,P-47

Knud Langendorf
Mob.24406258

Claus Reinke

lll4.ob.6121382

E-mail : Reinke@danfoss.com
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Pandnrp MFK indbyder hermed til Nordisk ]et Meeting i

Kr. Himmelfarts ferien. Nordisk Jet Meeting er et rræf for

jetfly, men alle typer modelfly er naturligvis velkommen'

Stær'net er åbent for alle MDKs medlemmer og stævnet er

ligeledes ment som et hyggetræf for alle, både med og uden

familie

Du kan evt. finde oplysninger om Pandrup MFK i MFD

klubhandbog med fortegnelser over div' klubbel' du finder

klubben under nr. 097. eller på klubbens hiemmeside:

www.pandrup-mfk'dk

Flywepladsen er en 320m lang og 80m bred{in greesbane

som ligg". cu. 5 min' Kørsel fra Pandrup by' Her er kltrbhus

med gode og fine faciliteteq strøm, varme, køkken' bad

samt toiletter mm:

Pandrup MFK er beliggende i et stort turistområde tæt ved

Blokhus, og der er et utal af aktiviteter meget tæt på plad-

sen forbåde bøm og vokse.

Fårup Sommerland: wwwfaarupsommerland'dk

Danland i Btokhus www.danland.dk/feriecentre lblokhus

Pandrup Kino (3D biograf ) http: / / v2'pandrupkino'dk

Blokhus med et utal a{ restauranter samt en over 20 km'

lang hvid sand-strand www-visitjammerbugten'dk

Fredag den 18. mai ca. kl. 19:00 vil vi (hvis der er stemning

for det) aflrolde en gang styropor / flamingo-race, for alle

der har lyst til at deltage.

Lørdag den 19. maj vil stærmet være åben for publikum

mellem kl. 13:00 - 17:00'

Traditionen tro afholdes der lørdag aften kl' 19:00 en "lille"

grillfest.
Du medbringer selv gri$ mad' drikke og service'

Deltagerpris: I(r. 75,00 pr' enhed campingvogn/telt pr' dag'

Piloter der ikke overnatter betaler kr. 45,00 pr' dag'

Der vil alle dage være mulighed for bestilling af morgen-

brød, til aflrentning i klubhuset kl. 08:30 efterfølgende mor-

gen.

PS: Pladsen vil være åben fra onsdag den 16' maj kl' 15:00

Tilmelding kan ske til.
KimNielsen
T\f.57205146

E-mail. hr.kn@mail-dk

t2

l,t

Kalender2012

Søndag 1. januar Årsrekorderrre stalter

i Varighed og Di-

stance.

Lørdag 24. rnarts Landsmøde i Kor-

sør fra kl. 11.00 til
ca. k1.16.00.

Hyggetræf På
Midt-sja:llands
Svæveflyveplads
fra kl. 13.00 (Fritz)

Mandag 30. april

Weekend 12.-13. maj Vår'tår'ling i Rinka-

b1,, Sverige.

Hyggetræf På

Rarrdbøl Hede fra
kI.14.00 (HFN)

Mandag 14. mai

Mandag 21. ntaj

Mandag 4. juni

Evt. Jubilæurlsh';ef
på Sjælland.

Hyggetr'æf På

Midt-sj;ellands
Sva:r'eflyrreplads

fr.r k]. 13.00 (Fritz)

Mandag 18 juni Hyggetræf På

Randbøl Hede fra

k1.14.00 (HFN)

Weekend 30. iur"ri-1. juli Jubilæumssteevne i
Rinkaby for Wake-

field og A-2 klassen.

Weekend.10.-12. augr-rst De Svenske Oldti-
' mel Me:l'cr:k'rber i l'

I Rinkabl" 'l

ti
l, w""t 

",ld 
25.-20. .rugust Jtrbilæunrs- og

, Darrske Oldtimer 
Ill vesterskabel På iji-i

il 
-andbølHede'

ii

li



I
I
;

Karlskoga lllodellflygklubb inbj uder
till en jet-tråff på l{artskoga flygplats.

Flygtiderna år från kl 9.00 till ?0.00 torsdag t.o.m. lård.ag.

Under idrdagen kommer det att genomfåras en flyguppvisning
av deitagarna mellan kl 10.30 och 15.00. Flygtiden på sonda-

gen den I juli år mellan 9.00 och i4.00. Alla piloter måste vid
ankomsten anmåla sig for information om såkerhetsreglerna
gållande flygplatsen och tråfien.Vi kom:ner att ha server-
ing under alla dagarna. ModeilflyEklubbens iålt ligger ca

1"0 rninuter norr oln fiygplatsen. Dår finns rnojlighet att hyra
stugor och el for husvagn. Klubbstuga med pentry, dusch och
toaleiter. På lordagkvåill planeras ett gemensamt (knytkaias)
griliparty, vi tilihandahaller grillarna.

Praktisk info:
Startavgift 200:-/deltagare och betalas lrid ankomsten.

Stughyra: 100:-/natt och bådd. 4 båddar i varje stuga,

Husvagnsparkering, el, dusch m.m. pris: i00:-/dygn.
. Svenska deltagare ska vara anslutna till SMFE
. Utlåndska deltagare ska lntyga rnotsvarande krav.
. Egen brand.slåckare år obli.gatoriskt.

Fiir rnera inforrnation kontakta:
Bc:.e Luthman, 0586-44? 56,070-635 24 16

E-ir.ail: lutman.b@telia.com

Fcir stugbokning kontakta: Sture Kineli,070-572 7i 64

E-rnail: sture.kinell@tele2.se

Uppdaterad info på u,vrw.kmik.orE

Karlskoga Modelltlygkluåå ååIsar ååde piloter ocft
publikvåIkomna!
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WORLD CUP

i Cal ifornien

of Denmark!
.:$l

kunder. Det var rigtig surt fordi, jeg:*å.

droppede ned fra en tredieplad. til sid-

sfepla&en tal*åtlgære en timer som ik-
ke duei.'ftåc.ge'filq{eg Roger Morell til
at kigge på' det viste sig .rt

forld.rringen Ia i en defekt batteliled-

ning og et nyt batteri bler skiftet ind, nu

"O?- r,t ' '' ,,:,, 
1',,,.

fu'|t!s.:''l;|:;yt""";;;'';:';':''''

,priån'Virfi ry4,14i3e McKeever kom

' tit#iffi demaxedebegge

to'fefu miry,$ielTardi der var telmik. I 7

minutterer$pgirf,fet fandt Brian Van Nest

en fin b&bel4 modellen bare steg og

steg m6ns Mike ikke fandt god luft og

tilmed lavede er-r småsløj bunt. Model-
len stallede hele vejen ned på kun 123

Bisonette Cup

Konkurrencen

Jeg startede med at pakke min Kol
szonoszkhin supermodel ud for at bru-
ge den til det vindstille og døde luft da-

gen beg,vndte med. Først skulle jeg lige

korrigere ir.rdstillingen af black magic

timeren til stillevejl men ak, flyveturen
havde ødelagt min Palm-errhed, så det

kunne ikke lige laves om. Derfor kom
min gode lange Yablonovsky model

frern og jeg fik den i luften til konkur-
rencen.

Hem-Ling Nyhegn havde på forhånd

sørget for at jeg kunne flyve sammen

med Norm Smith og hans flinke kone

Mary som tidtager, hvilketbetød en for-

nøjelig dag i selskab med et par rigtig
flinke mennesker.

sek.

I

t

r

I årets finske rvorld cup konkurrence

havde jeg prørret at sende mine model-

fly med lufth'ansport og det gik meget

godt så jeg var frisk på at tage til USA,

selv om det betød et flyskifte i London.

En kold oktoberdag i Danmark tog jeg

af sted til lufthavner-r og tjekkede mine

ka:re modeller ind og satte mig i flysæ-

det på vej til Heathrow. Det var ikke så

nemt som det lydea fordi British Ai-
rways var ekstremt langsomme den

morgen, men jeg nåede det.

Efter Heathror'r' håbede ieg at kuntre so-

ve lidt, men det viste sig umuligt fordi

ieg havde: "Prosit", "Snøfte" og
"Hoste" omkring mig. De bekræftede

deres navne ca. hver 5 minut og det

blev en lang 11 tirners flyvetur.

Til sidst landede vi i Los Angeles og jeg

kon-r relativt htutigt gennem toldkon-
trollen og fik udleveret min lejebil hos

Hertz. Los Angeles myldretidstrafik-
ken var slem og ca. fire timer senere an-

kom jeg iil Motel 6 i Lost Hills.

Næste morgen var der ingen problemer

med at komme ud af sengen på grund
af jet-lagget og jeg fulgte efter Canadi-

ske Ladi Horak som flwer FlB. Jeg

pakkede ud og var klar til konkurren-

iF.. "-:*:

fem som overlevede de 5

syv mimrtters fly-offet

$kv minutter mens nr to

teb fik 6:59. Henning Nv-
men desværre

under vejs, så re-

ydmyge ende af

T4

Lars Buch Jensen



Lost Hills

Lige siden mine første fritflyvningsdage harjeg læst om den fantastiske fritflyvningsplads der findes på Lost Hills

i Californien. Stedet har altid haft et foriættende skær over sig, samtidig har det også lydt lidt farligt; som et sted

hvor man kan dø af tørst eller blive overfaldet af banditter.

Efter alt for mange år fik ieg endelig tid og penge til at gennemføre en tur til USA og undskyldningen for at tage af

sted blev, at der blev afholdt to world cup konkurrencer, hvorafden ene var en Danskarrangeret konkurrence.

Mine sportslige resultater var ringe på grund af elektroniske kiks fra en model, men alligevel fremstår turen som

en rigtig god oplevelse på grund afmenneskene, pladsen og vejret.
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Henning Nvhegn i et af-

slåppet øjeblik under trim-
ningen mellem de trr kon-

' kutrencer'.

.,:

.. !)r'
.' 

;,;*jt 5rr.ft'i :t'i*: i.r:
.:' : ;i.; --.-,.: . rar.,:.F
: :. #:.;1: .'it' 

'

;li.{11.1r**l
,; $i''ata:lrt!..i1

:.r.

' .. I

'i
.l

;. i
;

:f,

\*\



li

'*

i
*
$

Bisorrette Cup of Dcnrnark - Brian Van Ncst var
god til at cirk)c og vandt konkurrcncen.

Sierra Cup
Efter endnu et par dages træning op-

randt fredagen og Sierra Cup.

Vejret lignede til forveksling de øvrige
dage med vindstille og klar himmel med
en smule dis i baggrunden.
Med andre ord et perfekt oplæg for en

god konkurrence. For mig star'tede det
galt fordi jeg ikke fik ordentligt fat i mit
håndtag til højstartslinen og ikke fik den
rigtige fart i modellery som lavede et stort
dyk og begyndte glideflugten i blot 45

meters højde. Det rakte desværre kun til3
minutter og 15 sek og det var temmelig
surt, men der var ikke noget at gøre ved

det.

I r-r-rnde to og tre fik jeg maxeri men des-

værre var løjerne derrned slut for mit
vedkommende fordi resten af starterne

bestod af flyvninger alle under 3 minut-
ter.

Den værste flyvning var mnde fire hvor
der skete et alvorligt elektronisk kiks i
min Koszonoszkhinmodel. Der skete det
hændelige at højstartslinen bristede i af-

skydningsøjeblikket og tre sekunder efter
skete katastrofen, fordi modellen DT-ede

af en tils1'neladende uforklarlig årsag.

Resultatet blev sølle 21 sekundet hvilket
fjernede enhver mulighed for at blive an-

det end nr sidst. Noget slukøret måtte jeg

endnu engang opsøge Roger Morel, for at

finde en forklaring på denne mærkelige
hændelse.

John Cooper fra Englarrd var meget aktiv under
konkurrcnccrne, men dct cndte desr'ærre ikke
mcd top placeringcr.

Roger undersøgte min indstilling i black
magic timerer-r og det viste sig at der var
programmeret step 15 ind under F1A ti-
meout.
Ifølge Roger skr-rlle det betyde at model-
len bliver provokeret til et DT ved line-
sprængninger og nu blev det ændret til
step 9, som var lig med glidepositionen.
Dermed skul1e problemet være væk
fremoveq, men denne konkurrence var
ødelagt.

Det lykkedes mig at lave endnu en dårlig
start ud til siden og så ramte jeg forbi ter-
mikken yderligere to gange. De lokale
trøstede mig med at der var vanskellige
termikbetingelser på stedet fordi bobler-
ne var snævre og svære at ramme. Hvis
det virkelig passede må jeg give dem ret.

Jeg gjorde det man kan gøre for at finde
den gode luft: Fiktermikindikation og fik
det bekræftet ved at tage endnu to cirkler
i den gode luft for så at skyde modellen
af.

Selv i br-rnt øjeblikket var der termiktræk
i linerr, mer-r alligevel faldt modellen ud af
termikken og landede før tid. Jeg har ikke
så meget at sige til sådan en flyvning an-

det end: Øv og Nåh!

Jeg mener ikke der flyvemæssigt kan
læres så meget af denne flyvning, men til
gengæld bliver min Koszonoszkhinmo-
del ikke brugt mere når der er termik. Det

bliver en anden model som klarer det job

bedre.

Norm Smith sammen med sin konc Mary. Dc r.ar

utroligt hjælpsomme og venlige under begge kon-

kurrenccr

De andre model flyvere i F1A fløj natur-
ligvis også og efter min vurdering så det
bedst ud hvad Brian Van Nest og Ken

Bauer lavede. Ken droppede desværre og

nåede ikke igennem til Fly-offet. Brian
kom igennem sammen med tre andre til
Fly-offet men han maxede desværre ikke
til de fem minutter. Pierre Brun og Hector
Diez klarede de fem minutter og i syv mi-
nutters runden fandt de to ingen god luft,
men det var meget vigtigt de startede på

samme tid - lidt mærkeligt i mine øjne.

Pierre Brun vandt konkurrencen som en

glad mand med 175 sekunder.

Lørdag den 16. oktober var der konkur-
rence for propelklasserne som jeg des-

værre kun fik set første runde af, da jeg

skulle køre til Los Angelos for at møde en

gammel ven, som ikke var modelflyver.

Jeg fik set Henning Nyhegns flotte start i
første runde og det blev til et flot fire mi-
nutters max. Alt klappede for Henning
og det så elegant ud.

Samlet set er pladsen utroligt god, men-

neskerne er utroligt venlige og der er re-

lativt gode faciliteter.
Derfor kan jeg kun anbefale denne kon-
kurrence, hvis nogen skulle få den gode

id6 at rejse derover.

Lars Buch Jensen

I lrCr:1i11'vr:;r1'l I / 7.1.) 1 )



SIERRA CUP

Lars Buch Jcnscrr sammen med Rand,v Sccor i første mnele'.

5ierrJ ( up hrr cie korrkLrrrenceJrg nrecl propclkla'-errte
dagcn cftor F1A.

Randy har en lang tra.lition for forbindelser mcd danskere.

i
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Henning Nyhegn tager tid på Pirn Ruytcr samrnen mcd Pims kone.
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Pausc rniclt på dagen.

DM SKRÆNT 2OI I (F3F)

å

Der mødte 12 deltagere op til dette års

Danske Mesterskab i skræntflyvning her-
af 1 person fra Norge. Vejrudsigten love-
de flot vejr hele weekenden med vind fra
en sydlig rehring både lørdag og søndag.
Da der var lagt op til et to-dagsstævne var
det jo fint. Efter briefingen lørdag foran
Hanstholm Camping, kørte vi ud til
transformator-skrænten (en SSV skrænt ).

Her var vinden svag og ca. 45 gr. skråt ind
på skrænten.

Kl. ca. 11.00 ændrede vinden rehring, og
stod næsten lige ind på skrænten. Vi kom
i gang med dagens flyvningel, og det
blev ti1 11 runder med skiftende vind.
Sidste rurrde blev nok den runde med
størst udsving i vindstyrken (3,5 - 5,3

m/sek., fra forskellige retninger). Bedste

tid om lørdagen stod Søren Krogh for
med tiden 54,32 sek. på de 1000 meter.

Søndag morgen mødtes vi samme tid
som om lørdagen kl. 09.30 på samme

skrænt. Omkring kl. 10.30 kom vinden.
Vi fik fløjet fire mnder inden vinden drej-
ede over 45 gr. ind på skræntery og gik
ned til ca.2 m/sek.
Dermed var det slut for DM i skræntflw-
ning.

1B

Hanstholm den l5- 16. oktober

Hurtigste tid søndag stod Espen Torp fo4
med tiden 59,94 sek. Max vind hele week-
enden var 6 m/sek. Vi blev forskånet for
havarie4, dog var Jesper tæt på, da han
måtte nødlande nedenfor skrænten på

grund af radioproblemer.
Efter de femten gennemførte mnder var

l"j.nd 
.U beregning og kåring af meste-

Denle gang løb Knud Hebsgaard med
titlen som Dansk mester i skræntflyv-
ning.

Til sidst skal alle deltagere også takkes for
deres hjælp under stævnet.

Esbjerg Modelflyveklub
Knud Hebsgaard

Plac. DM

1

2I
J1

+J

54
55
76
B7
9B
109
11. 10

12 11

Navn

Espen Torp

Knud Hebsgaard

Kaj H Nielsen

Søren Krogh

Klaus Untrieser

Jørgen Larsen

Ivan Petersen

Peer Hinrichsen

Jesper Christensen

ErikAndersen

Aage Egsgaard

Henrik Kildegaard

Klub Total

Norge 12462

Esbjerg Modelflyvekiub 12318

Filskov Modelflyveklub 11934

SønderborgModelflyveklub 11785

Thy RC Klub 11505

Thy RC Klub 11363

Skive Modelflyveklub 11353

SønderborgModelflyveklub 11053

Aviators Modelflyvere 10939

Thy RC Klub 10513

Filskov Modelflyveklub 9838

Aviators Modelflyvere 9527



t:tX*i* **:'
!; :

% i-... -

Sr' ?:*f ',

-, 

;:.,.',.,,i*trf 

-'i1-

Forest: EsPert Torp ( sanrlet r,indcr' ) rrr 2: Kaj H Niclsen, Dansk mester: Krrucl Hebsgaard, nr 3: Søre1 Kr6gh
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Erik Arrdcrseu stvre tidcn, Espen Torp afvcnter startsi€inal, Sørcn Krogh skirl kaste Espens rrodel
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FLAPPER}|E

Som de fleste fritflyvere er klar over, fo-

regår der på F I A området en teknologik-

amp om hvilken type vinge der kan sikre

de bedste resultater i konkurrencerne.

Der findes personer som forsøger at hol-

de øie med resultaterne i praksis og en af

dem er Roger Morell, som systematisk

har indsamlet oplysninger om hvilke pro-

filerWorld-cup vinderne i FIA har benyt-

tet i denne sæson.
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FlappcrprofiJ som

clet brugcs i Jari Valos flapper. I helc

vingens længdc er der ca.40'ri, flapareal, so:n oven i

købet fortsætter gennem et øreknæk og hclt ud i øret. En teknisk meget

s\,ær opgave at fri til at Virke tilfredsstillcrrde i længden, når man ved en flapper belastes

med et linetræk op til 20 kg, selv om rrodellen kun vejer 410 gram. Omsat til en traditionel G-bclastning af

vingen, bliver det mellem 30-50 G. Udgangshøjdcn bliver rneget høj og gliddct er bedre end LDA-vingen, så Potcntialet nred

en såda| r,inge er stort. Prisen er markant bøje-re end for andrc vingetyper og Ianceres typisk som topProduktct af levcrandøtetne.

Der er mange konkurrencer sotn ikke er

dækket, men alligevel er det samlede an-

tal observationer af en sådan mængde at

man kan tillade sig at drage konklusio-

Obs! Nogle konkurrencer har kun fået

indberetninger omkring f ørstepl adsen.

Medaljernes fordeling på vingetyper

LDA

Tiaditionel

Flapper

Guld

74

17

1,

Sølv

6

11.

2

Bronze
a
J

13

2

1..,,,,.,,......t... : :.t: .'
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I forbindelse med egne observatione4
udialelser fra andre modelflyvere og di-
r-er.e artikler om emnet LDA- og flapper
vinger har jeg opstillet følgende infobox.
Den kan se anderledes ud til næste å4, når
r-i alle er mere kloge, men lige nu ser den
ud som i skemaet her th.

Hvis man skal prøve at konkludere lidt
på det heq, ser det ud til at den traditionel-
le vinge er "den sikre" model med til-
strækkelige præstationer til et max, mens
de sidste sekunder hentes hjem i fly-off's
i stille luft. Hvis luften er turbulent eller
blot blæsende, ser det ud til at den tradi-
tionelle vinge er det bedste valg. Endvi-
dere kan LDA vingen vinde over flapper
vingery hvis den bliver ramt af mekanisk
svigt.
Lad os se på det igen om noget tid, når
der er flere erfaringer at konkludere på -
forhåbentlig også fra danske modelflywe-
re som traditionelt halter bagefter tekno-
logisk.

Lars Buch Jensen

Åf Lars &mch jemsen

Udgangshøjde Dødluft tider Svaghedspunkter

Tiaditionel 60 - 85 meter 240 - 320 sek De sædvanlige. LDA+flap har dem også.

LDA 88 - 99 meter 270 -320 sek Har svært ved turbulent luft

Flappere 85 - 97 meter 290 - 370 sek IJøjpris, mekaniske svigt

ERT }|GT!
TRE ]NTERESSANTE PROFILER
Øverst ct BE-profil som det blev udviklet af Brian Eggleston. Tilsyneladendc bruges det ikke så neget mere og blandt andet Thomas Weimer har oplcvet proble-
mer med at modellen dykker i buntet. Var det blot en mellemstation?
Profilct i midtcn er et LDA (Low Drag Airfoil) og har i fritflyvningssæsonen 2011 fcjret mange store triumfer.. Det er udviklet af Sloveneren Rolancl Koglot, som
har gjort BE profilet tyndere og mere højtydende.
Neclerste profil er et højtydende traditionelt Profil. Dct er mere krumt og tyndere og glider bcdre. Profilet skaber meget højere luftmodsta'd, når farten stiger i
afskydningen og modellen kommer derved ikke så højt op.

:1.t11.:. 2t
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en hurtig modef og tuld power giver ikke

en voldsom topfart, men får dog modellen

til at stikke næsen lidt i vejret. Så efter den

første flyvetur ieg miksede lidt dykror
saffrnen med throttien for at

holde modellen på Lursen

med fuld gas. Da ieg kom i

nærhcden af en skruehæk-

akku forbindes tii regulatoren og radioen

programmeres. \'i1 man pynte modellen
med dei medfølgende dekoark, tager det

yderligere enhalv times tid. Påtestmodel-
len skulle akkuen lægges helt tilbage for
at afbalancere Fr-rnCub ti1 det anbefalede

iyrgdepunkt.

På flyvepladsen

Den samlede model kumre, medbagsæde-

ryglænet klappet ned, lige listes ind i baga-

gerummet på min bil, og af sted gik det
mod flyvepladsen med et par fuldt oplade-

de akkuer. Har mannrindre plads, kanvin-
gen let tages af og deles i to dele.

Efter et sidste tjek for at sikre at alle ror be-

vægede sig konekf placerede jeg model-
len med næsen mod den svage vind og

gav //gas/r. FunCub var uden flaps i luften
på under en mete4 og steg stejlt mod him-
len. Motoren har stort orrerskud og var i
den svage r,.ind i stand til at lrække model-

len næsten iodret op. Ikke just skalarigtigt,

men meget imponerende. Det lovede godt

for "for sjov" t1nmrng!

Inden jeg gik i gang med def lekkede jeg

dog modellen med lidi mere almindelig

flyvning. For lidt mindre end halv kra{t fløj

FunCub mere skalarigtig og nøjedes jeg

med små rorinput, var det muligt at få
fl1'vningen til at se meget Cub-apfig ud.

Med sin 13 x 4 propel bliver FunCub aldrig

ker, fik motoren en smule

nedadtræk i stedet for.

]eg har flapsfunktionen på

en koniakt, så jeg kan vælgc

mellem ingen Ilaps, halvt
og tuldt udslag. Ved haiv
og fuld flaps stiger model-

len. Det kan mar-r mikse sig

ud a{ ved at blande lidt
dykror sammenmed flaps.

Nu var det tid at prør.'e Fnn-

Cub'ens mutigheder af. Som

allerede nævnt krær'er den

ikke meget piads at iette fra

selv uden f1aps. Med fulde fl-
aps drejedehjulene næppe en

omgang før de forlod jorderl
og Cub'en satte næsen mod
himlen. De fleste modeller vil-
le i sådan en situation hurtig
sl.alle og vende mere eller min-

dre ublidt tilbage til startbanen.

Men ikke FunCub - den steg

støt mod himlen.
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Samling af FunCub

Når Multiplex sætter bogstaveme RR i
forbindelse med en model, betyder det at

modellen er meget tæt på at være færdig-

bygget. På FunCub skal understef l-rjul,

halepian og træksiænger monteres og en

modtager forbindes med servoer og regu-

iator'. Det kan klares på en halv time. Her-
efter skal en fuldt opladet 35 2200 mAh
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Når flaps er trukket, skal sen ocn arbeide hårdt, Hvis man r':ii skåne den for arbejdet, sætter nan iængere
tr;ekst;enger på og monterer servoarmen så den peger lige frem med fulde flaps.

Ved vandret flyr,ning kan flapsene i sr.ag

modvind bremse FunCub så meget op, at
den står stille i luften. Det siger sig selv at
clet giver mulighed for nogle sjove landin-
ger. Det skal ikke blæse ret meget før mo-
dellen kan landes som en helikopter.
Skulle den dumpe lidt igennem, tager de
store hjul og det bløde - og lidt spinkle
understel - fra. Det er også muligt at dyk-
ke lodret mod jordery og i sidste øjeblik
lcIte op, trække flapsene ind og lave en al-
rnindelig landing. Lader man motoren
køre helt langsomt virker den store propel
som bremse.

\.{ed sine store rorflader og et tyngdepunkt
cler ligger pænt tilbage er FunCub meget
rn.urørredvgtig, og kan lave alle slags krøl-
ler i luften. Kombineret med flapsene er
rrulishedeme for løjeme ubegrænsede.
L'q har aldrig r'æret den store kunstflyr-
nii-rssfri lot, men med FunCub )ykkedes bå-
tir' 1'rrrjkartflr'r'ning og noget som med lidt
goel r ilie kurure genkendes son en rullen-
clc. turldcirkel. Går det galt nred manøvrer-
ne, tilgirer modellen let fejlene - af med
po\\'erer1 rrg alle ror i neutral, så furder den
højr-ingede FrrnCub selv tilbage med hju-
ler.re nede og r.ilgen oppe. Trods ihærdige
iorsøg på at irempror.okere et tipstall lyk-
kedes dei ikke. \zed et stall stikker model-
len udramatisk neesen lidt nedad og fl1wer
kori efter frcmad iger-r.

De store hjul og ntotorens trækkraft gør
op;så at FunCub ikke stiller de store krav
til underlaget. Højt græs eller en ujævn
grusoverflade er intet problem. Holderen
til understellet er dog ret spirkel og kan
rives ud af modellen eller knaekke. Dei er
ikke sket på FunCub i testperioden -
måske takket være de store hjul - men jeg
har oplevet det på andre modeller med
samme holder. Når det er skef har jeg er-
stattet plasticholderen med et stykke
krydsfiner der er lirnet ind i bunden af
modellen og monteret understellet på det.

Har mal lvst hil vanclflvvning kan m.rn
købe ei par pontoner til sin FunCub. En
anden mulighed er at montere den med-
følgende trækkobling (servo skal man
selv 1ægp;e tii) og bruge sin FunCub som
trækfly lil sr'.avere som Easy Glider.
Motorfundamentet kan på r'anlig Multi-
plex m.rde justeres, så rredad- og sidetr.ek
let og hurtigt kan fintrimmes.

Konklusion

FunCub er en meget alsidig model, der le-
ver op til sit navn og som det er meget
nemt at blive glad for. Mulighederne for
stunts er uendelige, og jeg har i testperio-
den lavet flere manøvre4 der - så vidt jeg

ved - ikke er navngivne endnu. Da mo-
dellen samtidig let tilgiver fejl og er nem

axkr" 5h.

Fu "p

Dct spinLle furrdrmenl til landingsclellet

FuCub kort eiter en steil siartet

at bringe tilbage til almindetig flyvning
har ingen af de fejl jeg har begået i test-
flyvningeme ført til stvrt.
Disse tilgivende flyveegenskaber gør og-
så modellen til en meget begyndervenJig
model. Justerer man ned for rorfunkbio-
nerne, rykker tyngdepunktet en lille cm
frem og evt. lader være med at bruge flap-
sene, flyver modellen yderst godmodigt
og kan sagtens bruges til at lære model-
flyvning med. Og skulle det gå galt, er Fu-
nCub lavet af Elapo4 der er rimelig robust
og let at reparere.

FunCub RR er set til 2150 kr og det må si-
ges at være en fair pris for en rlaesten sam-
Iet og fuldt monteret model. Den kan og-
så købes som samlesa.f hvis man selv vil
lægge an1æg og motorkombination til.

Poui Møller

i;

Sådan ankomrner FnnCub i kassen
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Om Mini DSO 203
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Det br-rrde ikke være ukendt, at der kom-
mer mere og mere elektuonik i vores fly. I
dag er det ganske normalt at have GPS,

Flight Recorde4 telemetri etc. i flyene. I
takt med det, er der også et stigende be-

hov for ude på flyvepladsen at kunne la-
ve fejlfinding og -rehring, hvis elektronik-
ken ikke makker ret. Det er ved at være ii-
ge så vigtigt at have elektronisk målegrej

med som en skruetrækker og en rul1e gaf-
fa-tape. De instr-umenter vi har brug foq,

er et universalmeter og helst også et oscil-
loskop. Mens man kar-r købe udmærkede
universalmetre til ca. kr. 80, som tilmed
ikke S,lder meget, har et oscilloskop
været et stort hlngt og frem for alt dyrt irr-
strumerrt, sorn man ikke har haft lyst til at

slæbe med.

En medpilot i EFK 87 havde købt et gan-
ske lille transportabelt digitalt oscillo-
skop. Efter at have set det i brug til fejlfin-
ding i en helikopte4 skyndte jeg mig hjem
og købte et i en E-bay butik i UK. Jeg køb-
te en model der hedder Mini DSO-203 for
GBP 110, hertil kom så fragt på GBP 10

24

DSO 203 mecl alt tilbelrør: To prober og et USB kabel

Om oscilloskopet

Mini DSO 203 er et 2 (4) kanals digitalt
storage oscilloskop med en tre tommer
farveskænn og i samme størrelse som en

lille srnartphone. Med oscilloskopet følger
der to X1lX10 prober og et mini USB ka-

bel. Skopet har indbygget LiPo batteri på

1000 mAh, og kan lades via et USB kabel

enten fra en PC eller en wall-wart. På bille-
det herover ser vi oscilloskopet med de to
prober. Skopethar to analoge indgangska-
naler og to digitale kanale4 og en indbyg-
get sinus /trekant/ savtak/ fi rkant genera-

tor. Alle fem konnektorer er af MCX typen.

Der kan trigges på de to analoge kanaler

eller på ekstem trigger (via den ene digita-
le indgang). Samplingshastigheden er op-
givet til 72 Ms/sek ved 8 bits.

Hvad der gør skopet meget interessant

ud over naftrrligvis at bruge det som
oscilloskop er; at det er et semi-open sou r-

ce projekt, dvs. der udvikles løbende ny
softr,l'are og diverse applikationer til det
og rned lidt srrilde kan man jo selv modi-
ficere i softwaren.

lndmaden

I manualerl som downloades separat, er

der et komplet diagram af oscilloskopet
så lad os se lidt på indrnaden. De vigtig-
ste komponenter er analog til digital con-

;"Jl*"" 
(ADC), processoren og skær-

ADC er en Analog Devices AD9288-40.

Det er en dobbelt B bits ADC, og at det er

en -40 betyder at den maksimale samp-

linghastighed er 40 MHz. Det haenger ik-
ke så godt sammen rned at det skal være

et 72 Ms / s oscilloskop, sa de 72 Ms / s skal

nok forstås derhen, at det er 2 gange 36

Ms/s, merr det lyder jo tlottere at skrive
72Msls. Processoren er en STM32, en

ARM 32 bits processsor assisteret af en

iCE65 FPGA. FPGA'en fungerer som pre-
processor for alle 4 kanale4 idet alle kana-

ler går direkte fra hhv. ADC og de digita-
le indgange til FPGA'en. Skærmen er på
240 gange 400 pixels og er en almindelig
TFT farveskærm, som de er kendt fra me-

get andet korrsumelektronik.



I brug

Oscil|:skopet er menllstyret via to navi-

Saiionsknapper med dobbeltftrnktion
,kan Lrer'æges i to rehringer) og 4

:iarti'stop knapper. Det kræver lidt til-
r'æmrirlg at betjene et oscilloskop på den
måde, når man er vant til et utal af dreje-
knapper og omskiftere. Skærmen er ri-
rneligt lysstærk til inderrdørs br-r-rg, men
man skal skygge for skærmery hvis man
vil se noget fornuftigt i skarpt sollys.

I og med det er et DSO, kan mar-r naturlig-
vis gemme skærmbilledet enten som still-
billede (BMP), som en videosekvens
(AVI) eller som er1 CSV fil til viderebe-
handling i et regneark.

Jeg har prøvet oscilloskopet med en ræk-
ke forskellige simple signaler. På figur 1

ser vi et 6 MHz signal med 50 /o amplitLr-
de modulation på kanal 2 (gul) og på ka-
nal 1 (b1å) ser vi modulationssignalet.
Oscilloskopet havde lidt svært ved at
trigge på det amplitudemodulerede sig-
nal, så der blev trigget på rnodulations-
signalet. Det er i øvrigt ikke noget særsyn
for oscilloskoper i den lavere prisende at
de har svært ved at trigge.

Det næste spørgsmål er så, hvor højt
oscilloskopet går i frekvens. Nu er der jo
opgivet 72 Ms I s, men som nævnt er det
nok for begge kanaler. Et fingerpeg får
man ved, at højeste sweephastighed er
100 nsek/div hvad der svarer ti110 MHz.
Det viser sig at ved 10 MHz er frekvens-
responsen faldet med ca. 4 dB i forhold til
5 MH4 og der begynder at komme alia-
singfænomeneq, så grænsefrekver-sen er
10MHz.

Figur 2 viser signalet fra den interne ge-
nerator sat ti1 sinus med en frekvens på 5
kHz. Her ser vi tydeligt at signalet ikke
ret pænt. Det er fordi der mangler et anti-
aliasing filter. Der er naturligvis en sinus
på 5 kHz i signalet, rnen deler godt nok
også mange harmoniske. Signalet er iige
så "hakket" ved trekant og savtak, men
ved firkant er det jo fint, men her er der jo
også kun to niveauer. For nu at vise, hvor-
dan det kunne se ud, har jeg i figur 3 målt
en rigtig uforvrænget sinuskurve fra en
tonegenerator (HP 204). Her er der ingen
hak.

Jeg nærrrte at oscilloskopet kan tilsluttes
en PC, men det er udelukkende for at
kunne hente filer r-rd fra det. Man kan ik-
ke st1,1s oscilloskopet fla en PC (i hvert

Et 6 NTt{z amplittrdemoduleret siqnal os mndul.rtionssignalet. Det ligncr jo nogct fra VTS

Output fra den interne gcneraior sat til 5 kHz sinus. Ikke just eu reu sinus

Til sammenligning en 1 kHz ren sinus.
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f.rlci ikke endnu), så man k.rn ikke få
større skæt'urbillec1e. Set fr'.r en PC ser

oscilkrskopet nd som en USB stick med

billeder.

Konl<lusion

Hvis man er varlt til ct Tektronix oscillo-

skop r-r-red flere sncse Cs/s, htrkomrnelsc

del nriiles i Tbvte, atrto indstillirlger og

rneget mere, ktltnt"ner DSO 203 natr.rrlig-

r.is ti1 kort, nren det er lrcllel ikke en l'air'

sar-nnrenligning. Vi skal så Lrd fra der cr

tale om ct stykkc elektlonik til kr. 1000.

Mecl clct in ucute cr DSO 203 et fint lille

stl,kke r,ærktø; ti1 claglig Lrrr-rg på ikke for

kor.r.rplicerede og ikkc .rlt ior' 1.røiflekvcnte

signaler'. Det el ganske vclegnet til at se,

orn der nn el et signal fra rnodtager, BEC,

CPS osr'. og ti1 at se om BEC sp.ctrdine el-

lel arrdet .lr liker, tl(ll' scl \ ()ol-tlc t.riler l.lt'

Det cr noget rlan ikke rigtigt kan nriile

blot rned ct r-irrivet'saltneter. Oscilloskopet

h.rr en række fordele og nlempcr. Forclc-

lcne cr at det ct'1i11c, og ikl<e tagel pl;rds

op pai bordet, cl net.ut at nrcdtagc i fl1'r'e-

tasker-r, r.rg s.i kau nran lege med at udvik-

1e nv softu'are til det, når' det ikkc er flr-
vevejr. Ulen.rperne er trt det ikke gtrl ti1

r.ncle end l0 MHz, og at den indbl'ggedc

generator n-r augl cr et ali.rsin g-f i1ter.

Sar.nlet set vil jeg vttrdele, at DSO 2U3 er

et fint sr-rpplet-rreui ti1 ct ttnivet's;rlrneteL

sti mau rned ttuivcls.tlrneteret kan r-nale

stror.n og spænding og rned oscilloskopet

se, hvoldau strØm og spæncling ser ncl,

rrlir flr,e i gør sært rrndel preflight test.

Appendix: Om indkøb af oscillosltopet uden

for EU

Indrørntlet, oscilloskopet kau ovelfla-

disk set iindes billigcle ved ai h;ndlc
med inteltret butikkel i Kina eller i USA,

rlen itrdetr man gØr det, skal tnarn hltske,

at cler skal betales tlolns vcd impor:ten,

og at Post Daumalk bercgne'r' sig kr. 160

fol at opkr'ær'e rlolrsen Jeg betalte i .i1t

GBP 120,- inklr-rsivc flagt fla UK. Det sr'.r-

rer til kr. 1038 Groven.rber 2{J11). For at dct

sl<trl r';tre billigcre at få l.rjem fra Kina e1-

lel USA, skal prisen r';ere lir. (1038 -
160)-0,8 - kr. 703, hvilket svarer ti1 USD

130 inklusive ir'..rgt. Den laveste pris jeg

har kr.rruct finde el ctt. USD 168 inklr-rsive

fragt (Kin.-r). Det givcr i runde tal en sltrt-

pris pai kr'.1300 alt inklusive. Heltil kom-

rre l lL del le t k.rlr t.rge Lo itgt't'at f.r *.r!,er-

ne hjem fi'a Kina, trtot.t.ts ctc. Jcg bestilte

oscilklskopct en nraud.rg aften, og det

blev leveret torsclag.

Jørgen Kragh
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Men jeg er på det seneste komr-net mere

ind i "RC-verdenen". Da jeg sa besluttecle

mig for atkøbe et andet fly end r-nin gam-

1e trofaste Easy Staq, gik jeg tilfældigvis

forbi min far, menshan sad ved vores spi-

sebord og birggede en Harvker Hunter

som byggesæt i balsa. Det s,vntes jeg så

speendende og hyggeligt ud, og så måtte

jeg jo ud på intemettet (wu-w.avionic'dk)

og finde et balsabyggesæt. Det blev en

SIG Kadet Senio4 som er en veterantrai-

ner fra 1985. En STOR en. Den ligner stort

set en "Cub" med V-form. Den har ikke

kraengeror, men de kan selføigelig altid

laves.

I løbet af det sidste halr'andet år har min

far og jeg så bygget på det flv og har nu

også gjort beklædningen færdig. I starten

var tegningerne og pindene lidt overr'æl-

dende, for man skuiie skære hver en 1ille

pind ud og selv rette den til. Vingeribber

og næseprofil var dog allelede udskåret'

Siden vi altid har fløiet med ei, og Kadet-

ien oprindeligt er et brændstoffly skulle

vi lave nogle aendringer. Det omfattede

blandt andet at dække motormmmet helt

til i stedet for at have det åbent i toppen'

Det ser mere skalarigtigt ud, er stærkere

og dækker for vir-rd og vejr. M blev nødt

til at lave et nyt motorfundament, for at få

motoren ud i spidsery en brændstofmo-

tor er jo både højere og længere.

I motormmmet lavede vi en skuffe med

tilhørende skinner ti1 batteriet (min fars

opfindelse!), som kan skydes fren-r og tii-

bage, så man kan finde det rigtige sted for

at få balance i flyet. Efter iomfmflwnin-
gen flyttede vi batteliet to centimeter bag-

ud. På grund af det svstem var der ikke

brug for bl,v. Ydermere lavede vi også en

"gnistbeskytter", som kort sagt beskytter

reguiatoren og stikkene fra at lave en

pist ved tilslutning af baiteriet som er et

55 5000mAh. Besklztteren lader regulato-

rens kondensatorer langsomt op/ men

hvis man stikker den {or hurtigt ild kan

man stadig høre et smæld fra dem'

Vi ville helst lave vingeme todelte, da fly-

et har over to meters vingefang, og ellers

ville blive lidt svært ai have med på som-
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merleir og ardre træf. Det betød, at vi
skulle iar-e et vingestål og foringsrør i
lingeme elier egne må1, og desuden lave
lasker på under- og oversiden af vingerne
tbr at de skulle holde til nok (vi testede
med sandsække, og vingestålet alene var
ikke stift nok). Selvom vi havde testet
med mere .,'ægt end det var nødvendigt
på r'ingeme var der da alligevel lidt ner-
ver på, da det første loop blev udført (og

det blev gjort meget forsigfigt). Vi lavede
også stabilisatoren og halefinnen aftageli-
ge. Tegningen sagde, at vi skulle lime
dem sammen og iade dem sidde på flyet
(der var dog brug for forstærkninger og
beslag for at gØre dem stærke nok). Be,
klædningen var nok noget af det svære,
ste (synes jeg). Vi skulle skære stykkeme
ud selv og måle, om vi havde nok folie og
spænde folien på den rigtige måde, så fly-
et ikke vred sig og blev deformt. Den er
nu helt faerdig og flyver regelmæssigt på
den lokale græsplæne. ]om{ruflyvningerr
i Greve gik helt fint og uden probleme4
og den har været med på RC-sommerlejr
i Blenstrup (den var dog relativt svær at
lande på Aviators lidt korte landingsba,
ne). På nuværende tidspunkt har den
fløjet 75 minutter og 17 ture i alt, og der er
cirka 20 minutter pr. ladning ved almin-
delig blandet flyvning.

K r:\q.ul; : M'Å\;sfu .*,?,'ffi, y,*.rz * t;.
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Model: SIC Kadet Senior balsa kit
Vingefang: 2,05 meter
Længde: l, 645 meter
Motor: Hvperion HP -24020-1 6

Vægt: 3300 gram
Thrust Ratio: 1107å

Akku: Aplus AP4500xp - 22C -
5S1P -22.2V
Propel: YOX 76x7" træpropel

Find vores byggetråd
på Modelflvvning.dk

eller skan kodcrr her

med din smartphone

oggådirektetilden. 

fi
http; / / modelflyvning.dk/ forum/ short tlrrcac.l.php?t=523.12

Mikkel Brandt Dcn trånsparcnte folie giver et fkrt spil i lyset når den kommcr i sit rette elemcni
Herunder: Mikkels far Anders taxier ucl med Kacletten. l;rdsat: Mikkel scl' r.ecl bvggebordct.
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VM i F3K 201 I var det første YM i klassen

F3K. Det blev afholdt i Sverige, nær ved

byen Arboga lidt øst for Ørebro, Det var

første gang at F3K skulle flyves med offi-

cielle tidtagere igennem hele konkurren-

ce, og der var i det hele taget mange ting

som konkurrenceledelsen lærte hurtigt

undervejs i stævnet. På trods af det lave

antal tidtagere, forløb stævnet godt,

men der var absolut plads til forbedrin-

ger. Da først stævnet blev skudt i gang

blev det ledet af en af sveriges førende

pylon race piloter, og i samarbejde med

et tysk tidsstyringsprogram fra Miinchen

gled konkurrencen gnidningsfrit. I skri-

vende stund har Danmark budt på at af-

holde YM i F3K i 2013, men først i april

ved vi om vi får lov.

2B
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Det danske hold

Fra vcnstre Erik Dahl Chri-stensen, lens Hofimann og Palle Wædele Rasmussen. Rækkefølgen er som på et

pocliu m, nrecl Jens som den højcste placerede dansker rnecl en 33. plads nrecl 95,75',i, af vinclerens point, Pal-

le på {9. plads rncd 90,25',1 og Erik pti 66. plads rrcd 8.1,'1.{'rl, af vinclcrcns point. Der var 72 deltagere. På

billedet ses Jens mcd Trsister 2, Palle ncd Stobel og Erik mcd Bart Bird 5. De flotte ens jakker er dem sonr

alle lanclsholdspiloter får af eliteudvalget. Tak for dem og tak for derr økonomiske støttc som 1\{odelflyv-

ning Danmark vder konkurrenccidrætten og specielt larrclsholderre i de forskellige konkurrcnccftrene.

Palle på vei til start

IJal)c cr på vej ud i star! og

landirrgsornrådet med sin

Stobel. Koncentrationcn lyser

ucl af ham mens han tjekker
moclellen en sidste gang før

det går løs.



Aftenstemning

Efter en dags flyvning,
hvor der har været både

koncentreret flyvetid, og

til tider også kedsomme-

lig vcntetid, er det rart at

slappe af ved grillen i
svensk sommervejr. Pal-

le ogJcns boede på flyve-
pladsen og havde om af-

tenen deme udsigt over
det svenske landskab.

De tre på podiet

Den første verdemmester

i F3K blev Joseph Wuns
(oftest kaldet Joe Wurts)
Nr. 2 blev George Morris
og nr, 3 blev Mike Stem
fra Storbritannien. Mike
har i flere år været en sta-

bil udfordre til toppery og
i det rettc øjeblik trak hm
et af de tre lange strå til
VM og kom på podiet. En
flot præstation. George

Morris er tidligere skate-

board prof, far til 5, og

som det km ses af hans benbeklædning en faruerig
person. Han havde et nyt sæi natbukser og tørklæde
på hver dag.

Joe Wurts er efterhånden et ikon indenfor svæveflyv-
ning, så derfor skal du vide lidt om hans karriere in-
den for svæveflyvekonkurrencer. ldeen om at kaste

en svæver op i luften, finde termik med den, og kon-
kurrere i det, blev "opfundet" afDave Thomburg og
hm afholdt den første HLG (Hmd Lamch Glider)
konkurrence i Los Angles, IJSA i 7976, og Joe var
med! Siden har Jæ domineret et utal af svævekon-
kurrenceklasser I en konkurrence med 3-4 meter
svævefly, har hm fx mdet med en Easy Glider Den
første gmg han deltog i et F3B VM, vandt hm. Det
var i 1991, i '93blev han toer og i '95 treer og igen i '01

blev hm toer i klassen F3B. Den første gmg han del-
tog i et F3J \14 - det var første gang der blev holdt et
F3J \M, Upton Upon Sevem i Storbritmien, vmdt
hm. Og nu igen. Første gmg han deltager i et F3K
VM vinder hm. Hmhar mdet utallige nationale og
lokale F3B, F3, F3K og almindelige temikkonku-
rencer Oprindeligt er hm merikme4 men for nogle
år siden flyttede hm og hm kone til New Zeelmd,
og siden da hæ det frigtort nogle landsholdspladser i
USA.

Deryl Perkins, der har vundet F3B VM 4 gange i
iræk blev engang i et interview spurgt om han hav-
de et godt termik råd. Hans svar var: "IfJoe says go
right, go right!".
Mange har efter hånden prøvet at flyve "DS" på en
skrænt (DS = Dynamic Soaring). Det er det udtryk
der beskriver, at man flyver bagved skrænten i ste-

det for forary og at man dykker ned i Iæ bagved
skrænten og flyver i store cirkler op foran skrænten
og igen ned bagved i læ, mens modellen accelerer.

DS blev opdaget, beskrevet og fremdyrket af Joe
Wurts. Siden er der mange andre der har perfekti-
oneret DS-flyvning, så DS verdensrekorden i dag
er på 468 mph : 753 km / t målt med radar
Hvis du vil vide mere om Dg så tag en tur på
www.rcgroups.com.

}krdc1ll1.r,cu1,,t 1 i201 )

Joe er også indehaver af verdensrekorden i distm-
ce med fiernstyrede svævefly på 226 km, som hm
satte i 1988, den er endnu ikke slået!

Joe, George og Mike holder hver et lille DLG fly
"Elf", der var sponsorpræmie.

foe er en fmtastisk sportsmand, coach, spotter, ti-
mer og en rigtig hyggelig fyr.

Erik Dalrl Christensen
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Grenredaktør Lars Buch har opfordret

mig til at fortælle, hvorfor mit navn i en

periode var knyttet til propellen på man-

ge Wakefi eld-modeller. Wakefi eld-klassen

er de store gummimotormodeller, som i

dag betegnes F I B og da ieg er meget ent-

husiastisk om netop denne klasse, tager

ieg med glæde mod opfordringen, hvis jeg

kan få lov at pakke min historie lidt ind.

Derfor starter vi i 1871. Den 18. august det

år foretog en ung mand ved navn A1-

phonse Penaud (1850-1880) en demon-

strationsfly.vning med verdens første

gummimotormodel, bygget af ham selv i
Tuileries-haverne i Paris. Flyvningen va-

rede 11 sekunder og strakte sig over 55

meter. Modellen hed "Planophore" og

var som det ses på figur 1 udstyret med

en pusher-propel drevet af den snoede

gummistreng. Penaud var veluddannet

og helt sikkert bevidst om udviklingen af

skibsskruer på den tid. Men til den bane-

brydende demonstration har han valgt
en simpel propel med to skråtstillede pla-
ne blade, nærmest som en paddelåre.

Den virkede efter hensigten. Penaud fik
ikke nogen særlig anerkendelse for sine

ideer og begik angiveligt selvmord i fru-
stration.

BHRISTIAN
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Figur 2
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Det store kvantespring i flyvningen og

propellens historie skete den 17. decem-

be4 1903, ved brødrene Wrights flyvning
ved Kitty Hawk i Ohio. Deres "Flyer" var

benzinmotordrevet og havde to propeller

drevet af remtræk fra samme motor.

Brødrene havde sat sig godt ind i tingene,

og deres propel-design var forbilledligt.
Som det fremgår af figur 2 var propellen
fremstillet af 3 1ag træ, som var drejet i vif-
teform. Herved opnåede de, at propellen
fik tilnærmelsevis konstant stigning,
hvilket er en betingelse for høj effektivi-
tet.

Brødrene Wrights bedrift fik store konse-

kvenser. En række luftfartspionerer gik i
gang med at gØre dem det efter på prak-

tisk og somme tider irrgeniørmaessig vis,

men også vore datidige kolleger fik sans

for flyvning med gummimotormodeller
som konkurrencesport. Allerede fra 1911

konkurrerede man i England om "The

Gold Cup" doneret af Lord Wakefield of
Hythe.

Af stor betydning blev det, at den akade-

miske verden gjorde aerodynamikken til
en meget vigtig og seriøs videnskab. I

Tyskland og USA og til dels i England

blev der oprettet forsøgsanstalter og lære-

stole i {aget. Den måske vigtigste figur i
denne sammenhæng var Ludwig Prandtl
(1875-1953), som fra 1904 var professor

ved universitetet i Gottingen og her sam-

men med en række sfuderende og med-

arbejdere, udviklede grundlæggende

matematiske teorier for vinge4 profilel,
propellel, vindmøller og lignende.Der

var et stort laboratorium med vindtunnel
til rådighed, og en række vingeprofiler
blev udviklet og afprøvet her.

Et af de markante resultater var vingeteo-

riery som gør det muligt at beregne en

vinges egenskabe(, herunder det hastig-

hedsfelt vingen skaber om sig selv og i sit

kølvand. Alie fritflyvere kender direkte

fra Prandtls teori til det forhold, at en ef-

fektiv vinge har stort sideforhold og ellip-
tisk opdriftsfordeling.

Vi kan også takke Prandtl for at, han lod
en student ved navn F.W.Schmitz udføre

forsøg rned vingeprofile4 som blev udgi-
vet i bogen "Aerodynamik des Flugmo-

dels" i1941..
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I den sammenhæng, som denne historie
handler om, skal vi vide, at vingeteorien
blev udvidet til at omhandle propellery
anskuet som en roterende og snoet vin-
ge. Den teori er overordentlig komplice-
ret såvel matematisk som forståelses-
mæssigt. En propel danner ligesom en
vinge et kompliceret hvirvelfelt omkring
sig selv og i sit kølvand, og for at udforme
en propel optimait må man kende de ha-
stigheder som den rammer luften med,
inklusive de bidrag som propellen selv
skaber. Prandtl udformede selv en tilnær-
met teori herfo4 men det blev en engelsk
matematiker ved navn Sydney Goldstein
(1903-7989), som i 1929 fuldendte teoriery
der både beskriver hvirvelfeltet og den
optimale fordeling af opdriften langs pro-
pelbladet.

Vi har ikke meget viden om de propelle4
som de engelske Wakefield-pionerer an-
vendte, men der er grund til at tro at de
vidste god besked om brødrene Wrights
udgave. Den bedste dokumentation af
tidlige Wakefield-modeller finder vi i
Frank Zaics årbøger, som startede i 1934.

Her kan vi se, at det klassiske propel-pro-
blem er at finde en kombination af pro-

't"1,t:'+jt.:1i1,';vt:r:"tl 
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peldiameter og stigning, som med den
valgte gummimotoq, giver den bedste
præstation. Vi kan også se, at man har
været ganske omhyggelig med at skære

sin propel, så den får en rimelig korrekt
stigning lang bladet. Den metode man
har brugt har været at udforme en klods
af træ (balsa eiler noget hårdere), således

at man ved at skære fra kant til kant net-
op når det ønskede resultat. Udover en
række helt personlige metoder er der to
almene, som byder sig til. Som vist på fi-
gur 3 går den mest plausible metode på at
lave en trekantet jærmt tyk ldods og
skære fra kant til kant.

Ganske mærkværdigt er det dog, at den-
ne metode ikke blev brugt særlig meget,
før den i 1951 blev genopfundet af ameri-
kaneren Joe Bilgri og herefter af mange

betragtet som et stort fremskridt.

De fleste tidlige modeller er vist med en
propelklods udformet som vist på figur 4.

Den klods har den fordel, at den sparer

træ, men tillige den ulempe, at den sjæl-

dent giver den ensartede stigning langs

bladet, som vi må antage har været målet.
Metoden var imidlertid nærmest stan-

dard helt op til70'erne, og på Frank Zaics

tegning af Thomas Køsters Lola, Wakefi-
eld-vinderen fra 1965, kan vi se at den og-
så her var udgangspunktet.

Jeg har skåret ganske mange propeller til
de ofte små gummimotormodelier jegøve-
de mig med i ungdommery og jeg har
prøvetbegge metoder. Men så kom studie-
tiden i Københan og senere militærtjene-
ste. Da jeg vendte tilbage til aktiv model-
flyvning var Wakefield-miljøet i Dan-
mark nærmest på kogepunktet efter sei
ren i 1965. Thomas Køster og Erik Niens-
tædt var de toneangivende udøvere og
der blev ført lange diskussioner om hvor-
vidt de nye internationale trends med va-
riabel stigning på propellen og variabelt,
timerstyret trim på haleplanet var noget
man skulle følge. Erik mente, at jeg med
den næsten ny ingeniøreksamen med
speciale i Fluid Mekanik, burde studere
propelteori og komme med nogle nye
ideer. Det var en opgave som jeg ikke
kunne lade ligge. I den følgende tid fore-
tog jeg opmålinger af Thomas' vinder-
propel, læste en masse teknisk litteratur
og førte lange diskussioner med vor
førende aerodynamiker; Karl Erik Widell,
selv markant Wakefield-veteran.

Alphonse Penaud (1850-1880)
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I sene nattetimer samlede jeg så et formel-

apparat fra litterafuren, herunder bidrag

fra Prandtl og Goldstein, og udførte be-

regninger på kvadreret papir med en reg-

nestok som værktøj. Jeg forsøgte at nå

frem til en propel med den samme dia-

meteq, stigning og bladform, som Tho-

mas og Erik havde fundet frem til, og

hvor samtidig de optimeringskriterier,

som Prandtl og Goldstein havde udpeget

var tilnærmelsesvist opfyldt. Jeg kom

frem til et resultat, som overraskede mig
men tvivlede ikke på at det skulle af-

prøves.

Men det krævede en ny metode at skære

propeller på fordi mine beregninger vi-

ste at propellen burde have varierende

stigning langs bladef stor stigning nær

ved navet og langt mindre i bladets tip.

Figur 5 viser en pricipskitse, hvoraf det

fremgåq, at bladet bliver vredet langt me-

re end på en traditionel ProPel.

For at opnå den ønskede nøiagtighed i
bladets vinkler måtte vi opfinde en Pro-
pel-jig med et antal vinkelklodser til at

kontrollere arbejdet På.

En lidt yngre Wakefield-veterary Jørgen

Korsgaard, har i Modelflyvenyt 198611

givet en meget detaljeret beskrivelse af

den grundlæggende metode illustreret af

hans flotte tegnekunst, som der dog des-

værre ikke er plads til at gengive her.

Tidligt i 1967 prøvedeThomas den første

prototype med god virkning. Både han

og Erik lavede nye propeller til VM i
Sazena samme år og kom hjem med fine

32

Figur 6

resultater og fly-off deltagelse for dem

begge.

En anden vinkel på historien el, at Tho-

mas og Erik ved VM var faldet i snak med

det amerikanske hold og især George

Xenakig som havde fattet interesse i dan-

skemes propeldesign. Som aktiv i fly- og

rumfartsbranchen var George en dygtig

aerody.namiker. Han og jeg indledte en

mtrnge år lang korrespondance, som jeg

har haft megen glæde af. Et af resultater-

ne vaq, at jeg blev bedt om at redegøre for

mit propeldesign i en artikel i den første

udgave af NFFSSymposiumReport som

kom i 1968. Megen diskussion er blevet

affødt af min artikel, som der stadig af og

til refereres til.

Selv brugte jeg naturligvis også den nye

propel og var heldig at komme til at flyve

ved VM 1971' på Såve Aifield ved Gote-

borg, sammen med Erik Nienstædt og

Kjeld Kongsberg. At vi gennem godt

samarbejde med vore hjælpere lykkedes

med at vinde VM for hold bidrog til at

udbrede myten om vort Propeldesign.

Et bidrag hertil var også, at der hos An-

ders Håkansson blev aflroldt et dansk-

svensk symposium om hvordan fremti-

dens Wakefield skulle se ud. Historien

om dette symposium blev bragt i NFFS

Symposium RePort 1971.

Mange andre har hjulpet til. Figur 6 er en

illustration af hvordan klodsen ser ud,

når man skal skære en propel efter oven-

nævnte metode. Den må tilskrives ameri-

kanske Robert Meuser. feg synes selv den

er smuk, men husker desværre ikke hvor

den blev bragt.

Jeg har ikke haft mulighed for at holde

regnskab med hvor mange Wakefield-

flyvere, der har prøvet eller brugt mit de-

sign. Det er heller ikke vigtigt, men jeg

har gennem et par årtier med glæde note-

ret, at såvel danske som svenske, engel-

ske og amerikanske Wakefield-modeller

har haft en Schwartzbach-propel i front.

Som nævnt var mine beregningsværk-

tøjer dengang meget begrænsede. I dag

ligger beregningen i et Excel-Program/ og

mit arbejde hermed har gjort mig helt

klar ove1, at jegiL967 begik såvel løsagti-

ge antagelser som direkte fejl i processen.

Jeg er ikke desto mindre overbevist om,

at resultatet var et fremskridt i forhold til
hvad vi havde før.

Nu om dage er Wakefield-modeller høj-

teknologiske vidundere. De fleste udøve-

re køber deres modeller af nogle få pro-

ducenteX, mest fra Rusland og Ukraine.

Naesten ingen fremstiller deres egne Pro-
peller. Uden at have studeret det marked

i nærmere detaljeq, tør jeg godt hævde, at

der bag disse købe-propeller ligger gan-

ske mange beregninger af den arf jeg ud-

førte it967. Hvis jeg har været med til at

sætte den tekniske udvikling i gang, skal

jegvære ganske godt tilfreds. Men jegbe-

klagel at man ikke skal bygge selv mere,

og ikke selv skære sine egne propeller,

hvis man vil være med på nodeme. Hvis

mindre kan gøre def kan man blive ve-

teran-modelflyver.
Christian Schw artzb ach
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Man skal høre meget før vingerne falder af

Under overskriften "Drakens på døds-
gangen" bringer det engelske tidsskrift
FIyPast i årets første nufirmer en note
med billede, hvoraf fremgår at fire Swe-
dish Air Force jets er blevet flyttet fra la-
geret på Chino Airpolt og ud i det fri
med ukendt frerntid.

Billedet viser to fly med aftagne vinge-
spidser og halenumrene AR-106 og AR-
116, som ifølge min lommebog er bygget
efter danske specifikationer og leveret di-
rekte fra SAAB til eskadrille 729 påFlyve-
station Kamp.

Har du god plads både i budgettet og un-
der loftet i hobbyrummet, har du nu mu-
lighed for at komme på forkant med ud-
vikiingen af større med og større fur'bine-
rnodeller oven i købet med en skalamo-
del, hvol panellinjeq, nitter og weathering
med garanti er hundrede procent rigtig.

lpi
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KZ lV ambulancefly OY DIZ

I storm og slr-rd kom posten ud med
"årets første medlemsblad fra Zone-
Rednir-rgskorpsets Venner med Finn
Morten sens fl otte KZ- 4 p åbagsiden
i b illeder og tekst.

Lars Pilegaard

Ole Steen Hansen har sendt redaktøren det farverige billede fra flyveåret 2011 - og man
bliver da i godt humørl Selv skriver han om det: Det er fra et arrangement holdt i Århus
i september. Billedet er taget i Mindeparken - jeg kalder det mit "guldaldermaleri" for-
di det mirrder lidt om malestilery dengang balloner var de eneste luftfartøjeq, der kun-
ne flyve
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Bent F. Hansen lrar i løbet af 10

måneder i 2011 taget mere end 1000

billeder af modelfly. Det i sig selv er

liclt af en præstation. Han,.!ar selv

valeL d.isse fire til bladet som re-

pråenunter for modJfht"eåret
2011.
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menneske4 som srlart skal ud på Sæbys

modelflyveplads på Ørhedevej og prØve

om den Clean Cuts, som de allerede har
prøvet indendørs i en af kommunens hal-
le1, også kan flyve i det fri.
- Vi har det smadderhyggeligt, fortæller
han. De unge går op i deres projekter med
liv og sjæ1, og det gør vore medlemmer
faktisk også. Næsten hver eneste onsdag,

fra vi starter seesonen i begyndelsen af
oktober til vi slutter i midten af marts,

kommer der adskillige klubmedlemmer
ned i sløjdlokalet og enten hjælper de un-
ge menneskeq, eller selv bygger på en mo-
del.

Onsdag har i mange år været en fast fly-
vedag for medlemmerne i Sæby. I vinter-
halvåret bliver sløjdlokalet næsten mere

samlingsstedet, end det dejlige og opvar-

mede klubhus man selv har på flyveplad-
sen. Fordi der nu en gang er noget stimu-
lerende og rart ved at være mange sam-

men om en hobby, specielt når også der er

så mange unge og nysgerrige, som gerne

vil snakke modelflyvning.

Rart og hyggeligt

Sådan er miljøet i sløjdlokalet onsdag af-

ten. De unge er enten bøjet over deres de-

pron-projekt eller - på skift - over fly-si-
mulatoren. Alle steder er der brug for
praktiske eller bare gode råd, og man skal
jo ikke have været modelflyver i ret man-
ge år får at vide, at noget af det gode ved
hobbyen eq, når man kan dele ud af sin vi-
den. Så snakken går i en grad, så klub-
medlemmer der sidder bøjet over deres

eget projekt, under tiden kan have svært

ved at koncentrerer sig.

s
*

Det er ikke fl1'rning det hele. Brian Andersen har overtaget styringen af den racerbane, der også er blevet plads til i sløjdlokalet

250 nye modelpiloter på et hr
/

Overskriften er ikke helt rigtig - endnu.

Men der mangler ikke meget. Faktisk ikke

andet, end at alle danske modelflyve-

klubber gør ligesom man har gjort i flere

år i Sæby. Her er der i år l3 tilmeldte til

det kursus i modelbygning som ganske

vist udbydes af Frederikshavns kommu-

nale Ungdomsskole, men som mindst tre-

og oftest mange flere - medlemmer af

Sæby Modelflyveklub står for i sløidloka-

let på Sæbygårdskolen.

Brian Andersen er et af de klubmedlem-
me4, som bruger de fleste onsdagsaftener

i sløjdlokalet sammen med de 13 unge
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Dansk modelflyvning
har fået nyt liv, 2,3

mio. ekstra i indtægter
til klubberne samt

- hvad der er
nok så væsentligt

- højere status
i lokalsamfundene
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Der bliver gåct til den ved høvlebænken

'a*
Mcd dyb koncentration, nren også mecl masscr af tid til smil, grin og interesseredc spørgsmål

Det er ikke kun annoncens ord, der lok_
ker de unge til. Mon ikke det hjælpea at
både undervisningen og materialeme er
gratis.

- Jo, siger Brian. Kommunen betaler alle
nødvendige materialer. Vi får 3-400 kr. pr.
elev i starten af sæsonen og et tilsvarende
beløb efter jul. På den måde er der til_
strækkeligt med penge til, at vi kan give
hver af eleverne materialer nok til eafly.
Dertil kommer så, at fire af vore medlern_
mer er lærere på kurset. Det betydeq, at cle
har det formelie ansvar fo4 at der bliver
undervist forsvarligt, men det betyder
også, at de får den normaleløn, der gives
6n lærer for at undervise i ungdomssko_
len. De penge, et ikke ubetydeligt beløb,
går direkte i klubkassen som et pænt tii_
skud til driften.

Udgifterne fil sendere og modtagere har
eleverne ikke. Her låner medlemmer af
Sæby Modelflyvekltrb deres grej ud, så
der kan komrne et par fly op ad gangen,
når den store premiere finder sted i en
gymnastiksal.

- Men vi regner da med, at en eller flere af
de unge menneske4, som har haft en dej-
lig vinter med at bygge deres eget fly,
køber en sender og en modtage4, så de
kan komme ud på flyveplaclsen og flyve
videre, når selve undervisningsforløbet
er siut. Sådan har det da været de andre
åq, hvor vi byggede henholclsvis en
Fjergfis skr-rmvinge og en Cobra 20. Hvert
år er to-tre af de unge mennesker blevet
hængende som nye medlemme4, der.så
selv er gået skridtet videre og har bygget
større fly. Så på den måde, har vi fået nye

r alle unge mellem lz og ls år
Liv isløjdlokalet

|q der er liv i sløjdlokalet. Men Frederiks_
havn kommunale Ungdomsskole har og_
så gjort noget for at sælge hobbyen og
modelflyveklubbens arrangement til
kommunens ungdom. Sådan står der i år
i den kommunale hyksag som hver sen_
sofiuner deles ud til alle skoleelever i
kommunen:
"TbptgLm pilttt rnetlbegge ben pd jodøt
Er du interesseret i nrckailk, moktr, elcktro-
rrik, sri er motlelflytuirtg lige sngert ft:r ttig.
Det uil .fttrcgd på sintulntor og serrcre t:ctl
Sæhy nndelflvtekhtlt. Vi byg,ger salufyette o,g

u.fprøuer dent ude tdørs, trir eejret tillntler.

Model.flyene ail selt:.følgelig ztærc en egnt:l
trærrcrrrcdd, tnett når tlu er etlhrett kon du se_

nere byggelkølte flv du- lnn iyuc ouer 200 ltnr
ititttøt."
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Er clc stolte over cleres flyverirnaskiner cllcr hvacl?
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er km en del af resuitatet. Den ctel der ik- ll::illTi::;::l,U':j:i ' 
I6e0 rnen.eskcr dcr 

'ed 
noget om moderflvvning

ke kan måles er nok endnu vigtigere. Der Øget kenclskabsgrad til modetrlvvning: \131r".1.r1r1",
er fx det forhold, at hver af de 13 rnodel- Øget respekt for rrodelflyuring = Nlangecloblct

byggeelever nok har en eller to søskende *

samt forældre og bedsteforældre. Det er der cr ikke regnct nrcd skat, i clette eksempel. N'lcn mon ikke de fleste klubber har !
de første 100 memreske4 der gerurern etfa- ct cllcr flere ntetilcnrmcr nrcd irikort, som k.rn værc mocltager af "lønnen".

Godt gået, Sæby!

Og til alle andre danske modelfly-
veklubber: Klip artiklen ud, drøft
den med jeres medlemmer og fore-

1æg dens indhold for jeres lokale

'-%#"*.ffiff:.----rrriI1e,1;d1emfåraj"vide,hv1,dungdomssko1e'-ogtagsåensnaki #"",1 . o ',.*-. lilFT-- . nrodelflyvning er. Så er: cler alle med den el1er kommunen om, det
de unge, de har læst Ungdoms- ikke også er en god id6 for jer.

skolens program og set tilbud-
det om under:r'isnilgen. Så er'

del nredlemmerne af Seebv

Modelflyveklub, ,o- l-r.' fo.- Et regnestyl<ke

tæ1ler deres vellner og cleres Og nåh ja, så er der legnestykket rned tal-

*.lJnt""'" 
*it"t 

"tt"dt- famiiie om hyggehg! ople- lene. Hvis Danrnarks 130 modelfl1,r,s-

q. W,":,.fl.ft:j,i.]:ifil*1,"a'"ns'*n"*" velser med;;;";'";. klubbe' atle sammen gjorcte, som rran

E, \-tt .ttt 
t'^ ''qirderr' Sttr ""-. skeq, oplevelser sorn c1e al- gør i Sæby (hvor et knrsus er belegnet til

5.rceil'l''.,aebrr drig ville have haft, hvis de ikke var. 42,75timer åentimeløntil 317,67kr. plus
.\r\' nre * .. 

kommet i sløjdlokalet onsdag aften. feriepenge 751i', i all 17 .6l4kr. til lær'eren

l.rndets kltrbber; er det altid sodt med
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flyveklub ikke hører ,u ; in;;i,;;*i, l].:i} '"n i sæbv' og hvis nu alle rnodel- Jørgen Mouritze.
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fl)'veklubbelgjordedetsamme,prøvsåat

Et par gode regnestykker blive . '. og hvordan den ville gav'e alle
modelflyveklubber og Modelflyvning

Betydningen .rf det projekt, Sæbv Model-
flyr,ningudførerru'-,-.*'å;*;"",iil "1T10'
havn korntnunale Ungdomsskole kan let- Indtægter:

test gøres op i hoveder og penge. Men det 130117 61-l kL :2 2E9 620 kr i.klubkasscrnc*
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Fim med Diogenes og ligesindede Poul Møller som også var pilot på den første tur kaster selv

DIOGENES
r nu med tønden på ryggen

Finn Mortensen fortæller hvorfor og hvordan, han endte med en meget moderne veteran

Diogenes, der er navnet på en ,{3 model
konstrueret i 7945 af Kurt Rechnagel, er
en virkelig velflyvende model, der var
med til at præge udviklingen i efterkrigs-
årene.

|eg byggede min første Diogenes i 195Q

da jeg var omkring 16 år og medlem af
Nykøbing Falster Modelflyveklub.
Vi deltog flittigt i distriktskonkurrencer,
ne med svævemodelleq, og det var ved en

." 
:<-:t1,t:1.1 1,',...: t: *'., l. i i :, j I :

sådan konkurrence, vi så modellen for
første gang, og snart var der hentet teg-
ninger og 6-7 modeller var i gang på byg-
gebordene.

Selv faldt jeg for modellens modeme
kompakte dimensioner og de nye tiltag,
som vi aldrig havde set fø4 såsom det sto-
re bærende haleplan "med øre" anbragt
oven på det tykke sidero4 men også den
korte krop og vingens tlmde profil med

den helt skarpe forkantliste var nyt for os.

Min seneste Diogenes er ikke som den
første bygget med ribber af 1 mm aerop-
lan krydsfiner men af 2 mm. balsafine4
men listeme er al fyr som på den første
model.

Model er er også blevet beklædt med far-
vet Oracove4, hvor min første Diogenes

var beklædt med noget så fremmedartet
som "sigteflor". Et materiale, der tydeligt
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Den grå afdækning foran vingen er en tynd glasfiberplade, under den ligger modtagerery så kan man se diodernes lys beskeder i gennem glasfiberen. De to
huller foran de grå plader er for kortslutnings lus. Halefinnen er så tvk at den giver plads til servoeu

mærke med teksten "Til teknisk brug",
var beregnet til at sigte mel igennem på
Dampmøllen, hvor et af vore medlem-
mers far var ansat på stedet, hvor de

brugte denne vare. Når de skiftede sigte-

flot, fik vi det gamle til modelleme.
Opfindsomheden var stor i en tid, hvor
man ikke kunne få ordentlig beklæd-
ningspapir.

I øvrigt var materialet udmærket til for-
målet og så utroligt stærkt, at vi plejede

og sige, at hvis vi knuste modellery havde
vi altid en pose til at bære den hjem i.

Det baerende haleplan fik nogle knuste
modeller på samvittighedery for når man
trimmede modellen i håndstart og måske

ikke helt havde styr på haleplanets ind-
stillingsvinkef kunne det hænde, at hale-

planet fik for stor indfaldsvinkel i forhold
til vingen. Sendte man så modellen i høj-

start endte det uvægerlig med, at model-
len styrtede lodret i jordery ofte med reso-

nans i vingen.

Tilbage til nutiden

Min seneste Diogenes blev bygget til den
nye klasse, hvor der tillades radiostyring
af højde- og sideroq, men efter at model-
len var beklædt, besluttede jeg at monie-
rer en motor til fremdrift.

Tanken om motor var ikke ny, men jeg

havde ikke rigtig fundet en motor og en

måde at monterer den på, men løsningen
fik jeg en dag, hvor jeg besøgte Hong
Kong (på computeren) og så en EDF El-

turbine, der vejede 58 gram og kunne
præsterede et tryk på 470 gram.

Jeg monterede EDFen oven på midtvin-
gen i 3 stk. ø4rnm. guldsti( med sikring i
en lille vinkel foran på konsoller; så jeg

kan fjeme motoren og bruge den på an-

dre modeller, uden at det kan ses.

Jeg måtte selvfølgelig udskifte batteriet
med et større, nu det også skal levere

strøm til motorery og valget blev et 3 cel-

let Lithium på 1800 mAh, der fik plads i
den rummelige forkrop sammen med
den nødvendige regulator på 18 A.

En kombination der vil kunne klare en

motortid på ca. 15 min.
En ledning kan trækkes ud af kroppen
når er skal lades på batteriet, der har fast

plads i forkroppen og gør det ud for en

del af de 73 gram trimbly, som ellers skul-
Ie have ligget i blykammeret.

Det kan altså ikke lade sig gøre at komme
til batteriet uden at fjeme beklædningen
fra området men det er heller ingen pro-
blem med Oracove{, der let iader sig re-

etablerer.

Afbryderen er et sikkerhedsstik (en lus)
jeg altid har på mine el-modelleq, det slut-
ter forbindelsen fra batteriet til regulato-
rery så når lusen mangleq, er der intet der

virker.

Hvis motoren ikke er monteret på model-

len er der kun de 3 små huller i midtvin-
gen der afslører, at der har siddet en mo-

tor og regulatoren kan så slappe af fra ar-

bejdet med at regulerer motoren og kun
omforme de 11,1 volt batteriet levere{, til
de 5 volt modtager og servoer kan tåle.

itl<:dt1l'lJ:v *rt','l 1 / 20'1 )
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Og her motoren fjernet og man kan se de tre guldstik
der er eneste forbindelse med motordelen.

Regulatoren er nemlig sådan indrettet at

den leverer 11,1 volt til motoren og 5 volt
til modtager og seruoer, men sØrger sam-

tidig for at stoppe motoren i tide. så der
stadig er strøm nok tilbage til at styre mo-
dellen ned.

lluften

F11,1,n1t'tt med modellen er blevet udsat
mange gange på grund af vejret, men en

skønne dag lykkedes det.

Jeg havde hjemmefra sikret mig at tyng-
depunktet 1å som det skulle iflg. tegnin-
gen og at modellen var uden skævheder.

Motoren støjer en del med sine 40.000

omdr/min. men det er ikke let at få fing-
rende i propellen, så der var ingen und-
skyldninger for ikke at håndstarie Dioge-
nes på sin første flyvetur.

Den steg jævnt på ca.75/o ydelse og ved
\00'/o steg den vel 20 grader i forhold til
jorden.

Ikke nogen særlig præstation men nok til
at nå op i en højde, hvor der er mulighed

ir't;1j;1l'1',,"..11'y.,.,tt 1 i It 11 ).

for termik tilslutning, og hvis man bare

vil nyde modellen i se højde, er der nok
den dobbelte flyvetid.

Der er er virkelig mulighed for at nyde
dery for den er uholig retningsstabil og
flyver den kurs, den er lagt på men det
kan også blive for meget af et gode.

Mens motoren puster hen på sideroret er

rorvirkningen meget passende, men
uden motorens hjælp ligger den for sta-

bilt på kursery - den er næsten ikke til at

slæbe rundt i et drej.

Det var dog vente! for mine tidligere old-
fimer modeller havde den samme man-
gel, så jeghavde gjort "kurveklappen" no-

get større en tegningen vise4 men altså

ikke nok.

Jeg var ikke glad for at skulle gøre den

større endnu, for det ville jo aendre side-

rorets facon radikalt, men modellen skal

jo kunne dreje så jeg indgik et kompro-
mis og lavede en "t:rlføjelse" af Plexiglas,

så ændringen ikke kan ses nede fra jor-

den.

Fi -+llltirl.lir,i:ikti,.1i::: : \;:l
ål+ii&rtr l[]:iE- .' .::::-:tr{rlr$6ili i:l

Konklusionen må foreløbig blive, at Dio-
genes egner sig glimrende til atblive om-

bygget til radiostyret model.

Det er i mine øjne en køn model der kan

bygges lige efter den meget detaljerede

tegning, men man skal ikke give sig i kast

med byggeriet, hvis man ikke har erfa-

ring fra en del andre byggerier.
Fmo

Lars Pilegaards bemærkning:

|a så er der ingen undskyldning for os an-

dre. Tegning til Diogenes og andre veter-

aner både fritflyvende med og uden mo-

tor og linestyrede herunder mange af de

gamle DMI modeller kan købes ved

Dansk Modelflyve Veteranklub, som du
finder på wr,vw.DMVK.dk

Poul Møller og jcg, sikrcr at alt virker som det skal inden fØrste start

4l
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Sommerlejr for begl'ndere, som afholdes
hvert år af Østfyns Modelflyveklub hav-
de 10 års jubilæum i 2011. Formanden for
Øst$ns Modelflyveklub Hans-OIe Jør-
gensen fortæller:

lntro

Fra den 27. juni til den 1. juli 2011 løb den
10. begyndersommerlejr af stablen hos
Østfyns Modelfly'veklub (ØMF). Begyn-
dere fra hele landet havde pakket deres
biler med flyvergrej og sat ugen af til
træning, ud i flyvningens svære kunst. I
ØMF har vi altid haft stor fokus på, at
hjælpe begyndere i gang og klubben har
til klubaftener fast to inshuktører og to
skolefly klar til brug, så nye piloter kan
tage de første skridt med en erfaren ved
sin side. Det er det vi gør brug af i udvi-
det form, når vi afholder begyndersom-
merlejr.

Lejren

Da vi ikke har campingmuligheder på
selve flyvepladsen, bliver lejrdeltagerne
indlogeret på Kongshøj camping 6 km fra

42

flyvepladsen. Den ligger lige ud til Store-
bælt, så mens far flyver kan mor og un,
geme hygge sig på en af Fyns grønne
pletter. Vi har en ordning med camping-
fatte4 så alle deltageme kan ligge i sam,
me område af pladsery så hyggen kan
fortsætte efter dagens træning.

Træning

Pædagogilg tålmodighed og hurtig ind,
griben er det som instruktøreme skal
håndtere, mens eleverne skal have øjne,
hjerne og fingre til at arbejde sammen
som en enhed. Let er det ikke, men det er
jo også den udfordring der gør det
spændene for begge parter. Samtidigt
skal man jo også lige have styr på det me-
kaniske og elektroniske.

En typisk træningslektion:

Eleven er klar til flyvning og skriver sig
på "klarlisten" her plukker instruktører-
ne eleveme efter tur og råber navnet op.
Eleven melder sig og instruktøren vurde-
rer om der skal flyves med lære-elev-ka-
bel og dermed som regel skoleflyet eller

f'T* _t**grF.>_

om eleven er sikker nok til at flyve med
"jeg tager lige din sender-metoden". M
benytter en elevlogbog med simple øvel-
se4, der bliver krydset af når instruktøren
kan se, at eleven har den i fingrene. Det er
et nødvendigt v ærktø1, da eleven ikke har
den samme instruktør hver gang og man
uden logbogen ikke ville have den sam-
me føiing med elevens fremskridt - for
spØrger du en tilfældig elev om hvor god
han/hun e4 er svaret som regel "leghar
da rimeligt styr på det".
Nu er eleven klar til træning og instruk-
tøren tager flyet op i træningshøjde. Efter
de sidste verbale input overtager eleven
nu flyet. Det er nu, den svære "lære fra
sig-kunst" begynder. I begyndelsen af
træningen er de mest almindelige gloser
fra instmktøren "Jeg tager den lige" - "Jeg
har den" - "Husk højderoret når du dre-
jer" - "Flyv ikke så langt væk'. Efter ca. 10

min. tager instruktøren flyet ned på jor-
den igery og efter en lille debriefing bliver
eventuelle fremskridt krydset af i elevens
logbog. Eleven kan nu skrive sig på "klar-
listen" igen og fortsætte sin træning.



Når logbogen endelig er fuId af krydsea
blir-er eleven trigit'et til at flyve på egen
l.rand. Det sker dog ikke før man har givet
den meget vigtrge instruktørbajer! Eleven
kar-r herefter vaelge, at træne videre til A-
prø\/en eller bruge resten af lejren til hyg-
ge/øve-flyvning. Man kannu høre følgen-
de mobilsamtaler på pladsen "Jeg mang-
ler en 11 /6 propel" - "Har du flere Calma-
toer på lager" - "Kan den være her i mor-
ger-r" - "Jeg henter den inden du lukker".

Dagbog

Det er bievet en traditiory at nogle af lejr-
deltageme skriver dagbog om deres op-
levelser. Læs den og se lejren fra elever-
nes side på www.oemf .dk/ page60.html
Eller skan koden her på din smartphone:

Erfaringer

Vi har set de fleste be-
gynderfeji på lejrene
gennem tiden. Så her
kommer en liste med
de erfaringer; som nog-
le af vores elever har
lært på den hårde må-
de.
. Kontrollerdinekrængerorsudslag,

pind til højre og højre krængeror
skal bevæge sig opad

r Dine batterier skal være ladet op
også dem i senderen

. Lav afstandstjek - og husk at især
på elmodelleq, skal du have moto-
ren i gar-rg under testen

r Går du i panik turder fx en landing,
så tag flyveren op i 50m og flyv lidt
rundt i et par min. inden du prøver
igen. Panik er sammen med jorden
din værste fjende

. EnP-51 eilerExtra300erikkeenbe-
gynderrnodel.

Sommerlejr 20 l2

Ja, det er besluttet at lave begyndersom-
merlejr i 2012, det bliver denne gang i uge
27. Så er du i startfasen af verdens bedste
hobby og mangler lidt hjælp til, at kom-
me sikkert i luften eller har du bare aldrig
har fået taget A-certifikaf så hold øje med
MDK-fbrum eller oemf.dk. På oemf.dk
kan du også se flere billeder og video fra
lejren i 2011.

På vegne af alle de frivillige, som bnrger
en uges ferie på at hjælpe andre.

Hans-Ole Jørgensen aka.
(also knoi,vn as) H-O

Formand lor Øsl$ns Modelflyveklub
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Sorn de øvrige styringsgmpper under
Modelflyvning Danmarks Eliteudvalg,
arbejder helikopterstyringsgruppen for
at hjælpe dem, der søger at blive ekstra-
ordinære piloter. Det er alene piloternes
indsats der kan drive det dertil, men der
er alligevel mange mådeq, hvorpå sty-
ringsgmppen kan hjælpe.

Højdepunkterne fra 20 I I

Årets pilotmøde blev afhotdt i hvad der
muligvis er Danmarks største hobbyr.um.
Søren Østergaard inviterede indenfor i
hans 'legeshre', og bedre ramme for pilot-
møde kan man vist ikke forestille sig.
Masser af modelleq, afslører der her er ta-
le om et særdeles erfarent legebam med
forkærlighed for helikoptere. Det ku' vi
li'. Nikolaj Karlsson gengav erfaringeme
fra det FAI dommersemina4 som MFD
gjorde det muligt at vi sendte to repræ-
sentanter til i efteråret 2010. Ambitioner-
ne for hvordan vores hjemlige dømning
kunne udvikle sig blev diskuteret, og
selvom det virkede noget omfattende i
starten, er der ingen tvivl om det har
påvirket os positivt.
Allerede kort efter havde vi en F3C
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træningsdag i Esbjerg. Fint fremmøde og
masser af flyvninger bekræftede at ind-
satsen for at få lidt mere liv i F3C her-
hjemme giver mening. Lad os håbe da-
gen var starten på en tradition.
Majbød på Grænsecup i Goteborg, hvor
Danmark sendte tre piloter af sted. Det er
flere år siden det er sket at vi kom med et
fuldt hold. Det var en herlig weekend,
hvor vi fik chancen for at se F3C landshol-
dene fra de nordiske lande i aktion. Me-
get lærerigt. Desuden var det skønt at
etablere kontakt til en flok af de erfame
piloter fra F3C-delen af helikopterverde-
nen.

Desværre var Grænsecup samme week-
end som'Pitchbrothers Smackdown',
som atter samlede store navne fra 3D'ens
verden i Brønderslev. Mon ikke den event
igen skovlede en god flok nye piloter ind
i vores hobby? Der findes i hvert fald
næppe bedre'promotion' for 3D flyvnin-
gery end hvad den event leverer. Flot.
De nye F3C kontakter gjorde det muligt,
at ved sæsonens anden ud af de tre natio-
nale Helibaticstævne1, havde vi fornøjel-
sen af at have besøg af to svenske pilote4
og den svenske VM dommer i F3C, Carl

Otto Strand. Der blev gjort rigtig meget
ud af debriefingery og vores dømrring tog
atter et ryk fremad. Nikolaj kunne ikke
have ønsket den timing bedre.
Sebastian Duus deltog som første dan-
sker i den relativt rrye Zone 3D konkur-
rence i England. Den konkurrence er an-
derledes end alt andet i dag, ved at hver
dommer kun skal vurdere et kriterie un-
der flyvningerne, og at piloteme flyver
mod hinanden, en mod en. Dog ikke
samtidigt. Vinderen går videre, og tabe-
ren er ude. Sebastian fløj sig hele vejen til
finalen mod Duncan Osboume, som kun
med hiv og sving kunne kalde sig vinder
til sidst. Virkelig flot præstation.
I juli blev det atter tid til 3D Masters. Ver-
dens vei nok mest kendte 3D konkurren-
ce. Danmark mødte med to piloter og en
dommer. Det var i sandhed en rædsels-

oplevelse da den danske debutantpilot
Kenneth Krull netop havde fløjet sine syv
første manøvrer rigtig pænt, og han så i
sidste manøvre, en autorotation beståen-

de af et piroette flip, to halve rul og ende-
lig et forlæns flip, skubbes ud over sikker-
hedslinien af vinden. Det betyder des-
værre hele flyvningen'nulles', og det ef-
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terlader ingen chancer for placering.
Konkurrencer byder virkelig på de helt
store op og nedture ind imellem. Heldig-
vis undgik vores anden pilot Klaus

Jensen tilsvarende uheld, og det blev til
hans flotteste 3DM nogensinde.

I augr-rst var der så VM i F3C i Italien. Fan-
tastisk flyveplads i fantastisk vejr. Det er
r.æsentligt dyrere at deltage i en FAI kon-
kurrence end alle de 3D konkurrencer jeg

har prør'et. Til gengaeld er det utrolig gen-
nemført. Lige fra stor åbningsparademed
kæmpe fyrværkeri, Farrariopvisning og
fullsize kunstflyrmingsopvisning til rig-
tig lækker mad under hele konkurrencen.
Vores danske debutantlandshold klarede
sig ganske pænt blandt de ca 70pi1ote4 og
kan blandt andet bryste sig af, at vi slog de

erfame gutter fra Norge. Det var i øwigt
interessant at se uenigheden, både blandt
dommere og piloteq, med hensyn til døm-
ningerr. Spredningen var bestemt ikke
mindre end ved 3D konkurrenceme. Det-
te til trods for manøvreme er ganske vel-
beskrevet. Det betyder ikke så meget for
piloteme under top 15, men det var en

stor sag for dem i toppen. Ingen var dog i
tvivl om hvem vinderen var. Det var utro-

TV: Align er nu også på banen i F3C.

Og allerede ved \M var der første

bud på en kropAediteret til TR700.

TH: Sebastian Duus fløj sig i finalen
mod Duncan Osbourne i Zone 2011

lig flyming fra Hiroki Ito. Kraftfuldt,
præcist og super harmonisk. Det er i
øvrigt ikke uden indsats at flyve sig op til
rimeligt niveau i F3C efter en del år i 3D.
Tæt på 500 flyvningerblev det til gennem

sæsonen for både Søren Jørgensen og

*ig!
Endnu en flot sæson blev vanen tro af-

sluttet i Sønderborg i bedste stil. Da det
unge talent, Jacob Hansen allerede havde
vundet 3D Sport klassen i de to første

runde4, havde vi lokket ham i 3D klassen

i Sønderborg. Heller ikke i den klasse

havde han nogen problemer med at im-
ponere, så det bliver rigtig spændende at
se hvad detbliver til i 2012. Gennem de år
jeg har fløjet med, har jeg ikke set hurtige-
re udvikling hos nogen 3D pilot.
Samlede resultater fua 20ll ses på styre-

gruppens hjemmeside.
2011 var også mit sidste år som formand
for heligruppen. I hvert fald i denne om-
gang. Jeg har bestemt ikke tænkt mig at

stoppe flyvningen og dømningen, men
da vores familie flytteq, og arbejdet i for-
vejen presser hverdagery er det passende

tid til nye kræfter træder til. I de år jeg har
fuldt styringsgruppen, har jeg oplevet

vores danske 3D vokse sig robust og
stærk, også intemationalf og jeg er rigtig
stolt af F3C'en fik noget mere 'aktivitet'
geru1em de sidste to år. Stor tak til 'Pi-
tchbrothers' fænomenet som utvivlsomt
har gjort det langt lettere at tiltrække pilo-
ter. Sidst, men ikke mindst, kæmpe tak til
de øvrige styregruppemedlemmeq, og de

klubber der velvilligt har lagt pladser til,
når vi har skullet gennemføre Helibatic.

|eg er rigtig glad for at Nikolaj tager over
i 2012. Hans begejstring og respekt for
dommer disciplinen skal nok kører os vi-
dere. Jeg glæder mig allerede til at delta-
ge i Helibatic 2012. Sgringsgmppen ori-
enterer separat om 2012, men jeg vil lige
lave lidt reklame for det første officielle
EM i F3C og F3N. Det afholdes i august, i
Tyskland ikke langt fra grænsen til DK.
For første gang nogensinde samles Euro-
pas bedste piloter fra F3C og F3N ved
samme stævne, så både som tilskuet pi-
Iot og dommer kunne det godt blive rig-
tig fedt. Danmark dukker op med fuldt
hold i begge klasser og en domme{,
sådan !

På vegne af styringsgruppen
Kim Jensen
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TANKER OM

I den gren af hobbyen som jeg selv har
dyrket i snart 10 år - F3A - er vægten vir-
kelig noget vi jagter. Ja vi er hysteriske, vil
nogen mene.

Hvis vi kan spare et par gram her eller'

deq, gør vi det gerne. Mange har eksperi-
rnenteret med mere eller mindre fantasi-

ftilde løsninger for at bringe vægten ned.

Der bliver efterhånden mest stØbt i glasfi
ber, kulfiber, kevlar samt forskellige ekso-

tiske plashnaterialer for at holde vægten

1av

En af udfordringerne ved kunstflyvning,
er vores vægtgrænse på 5 kg. For brænd-
stofmodeller er det uden brændstof -
rnen for elmodeller er det inklusiv driv-
batteri.
De fleste af os har prøvet at bygge en mo-
del, male den i 17 farve4 lakere den med
klar iak og polere den op som et andet
Steinway flygel, for så at måtte sande, at

uhyret er havnet på 5025 gram. Det er rig-
tig svært at skulle spare 259 på det tids-
punkt. Kulfiber spinnere, kulpropeller;
vingerør fra New Zealand, lettede hjul-
aksler eller spinklere landingsstel kan
være en løsning. Men det er dyrt, og møg
irriterende at skulle i gang med når mo-
dellen står flyvefærdig og det er godt vejr.

Første gang man skal lave en reparation -
og det sker! - tager modellen lynhurtigt
de sparede gram på igen. Og hvad så ?

Vi har mange gange i F3A kredse snakket
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Vi kan vel alle blive enige om at jo lettere et modelfly ender med at blive,

io lavere planbelastning får det, og derved markant bedre flyveegenskaber?
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om hvad maling og lak egentlig vejeq, når
vi benytter det. Men det er sveert at give
et entydigt svar på.

De fleste af os vil ikke rigtig gå på korn-
promis rned udseendet. Vi er nærmest

besat af ønsket orn en "super geil finish"
på voles modeller. Men de skal samtidig
Vaere Eer lette.

Egentlig giver det ikke mening. Vi kunne
godt nøjes med en afvigende overside og
underside. Men det er så kedeligt!
Den konstruktion jeg er i gang med i øje-

blikket har været undervejs i over 2.5 år.

Det er et F3A biplan (Se evt. forum tråd
Hydrogen under kunstflyvning). Det har
været en lang og besværlig proces at få
vægten på kompositdelene til at være

korrekt, men flittig brug af google, gode

venner samt en masse forsøg har bragt
mig i må1.

Da det er et ftrldstøbt fly, skal det hele ma-
les og lakeres. Jeg har ca. 2009 at gøre

godt med, men er det overhovedet mu-
ligt at male en så stor model med under
2009 maling?

Jeg besluttede mig for at teste og veje tre
male metoder

Jeg har bn-rgt en kasseret fuldstøbt korn-
positvinge som errule.

Mngen blev på ovelsiden inddelt i to
halvdele. Venstre vinge blev stafferet

med airbrush maling fra Golden Air-

brush Colors, og lrøjre vinge blev stafferet

rned traditionelle auto baselak fra Spies

Hecker samt PPG. Fælles for disse rnaling
typer eL at de kræver en forseglir.rg, i fornr

af en to-komponent autolak. De har in-
gen styrke i sig selv Airbrnshmaling er

på vandbase, mens baselak er på en spe-

ciel fortynder.
Først matsleb jeg hele vingen med vand-
slibepapir korn 800, hvorefter jeg maske-

de de områder af som skulle males. Jeg

startede med airbrushforsøget. Det tog
betydeligt længere tid end jeg havde for-
ventet. Ailbrush malingen kan kun kom-
rne på i meget tynde lag, og den lille pi-
stol kræver tålmodighed. Resultatet deri-
mod blev fremragende. Farverne blev
meget taette og smukke, og der kunne
stort set ikke mærkes en grat imellem de

forskellige farveovergange.

Nu kom så overraskelse nr. 1. Inden be-

maling vejede vingen 6239. Og efter be-

maling 6239!

Fantastisk maling - den er vægtløs. Nej

spøg til side. Min bagevægt skifter pr.

gram. Så airbrush malingens vægt var så

Iav, at bagevægten ikke kunne måle det -

hvilket jo lovede godt. På det tidspunkt
blev jeg temmelig ivrig, og kunne næsten

ikke vente med at få sprøjtet noget klar
lak på. Jeg vurderede at jeg skulle bruge

ca 30 gram + fortynder. Det er ca. hvad

der kan være i koppen på min dekorati-



ons spr'oite. Jeg bmgte ca. 2 I 3 dele af lak-
ker.r. Om aftenen kurrne jeg så måle resul-

tatet. 628 gram - en vægtforøgelse på 5

graln.
Et par dage senere gentog jeg hele proce-
durerl bare med baselak. Den var betyde-
lighurtigere at arbejde med, og den tørre-
de noget hurtigere - men for pokker hvor
den stank. Der opstod også nogle mere

markante grater i farveovergangene, som
desværre også kan ses, og mærkes efter
klar lak.
Vægtforøgelsen var stØrre. 3 gram. Det ly-
der jo ikke umiddelbart af megef men det

er jo også kun en kvart vingeflade. Jeg
undlod at lakere den sidste def da det
med stor sandsyrlighed ville give den

samme vægtforøgelse som eksperiment 1.

Til sidst afprøvede jeg en helt klassisk to-
komponent rød autolak, som er fuldt fær-

dig når den er hærdet.

Her blandede jeg også 30 gram + fortyn-
der. Alt malingen blev brugt . Vægtfo-
røgelsen blev her på 8 gram. Men der
kunne godt være brugt mere maling idet
fawen faktisk ikke blev 100/o tæt. Så jeg

antager at vægtforøgelsen ville have lig-
get på 10 gram, hvis den havde dækket
helt.
Udfra disse test har jeg prøvet at få et

overblik over hvor meget min rnodel to-
talt vil tage på i vægt. feg målte hele mo,
dellen op, og udregnede det totale areal

som ska'l males.
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Totale vingeareal som skal males

totale haleplansareal som skal males
totale overflade på kroppen
Ialt:

Arealet på de 3 test emner var hver 23 dm..
jeg kan nu udregne den teoretiske vægtforøgelse på hele modellen.
Ved airbmsh maling + klar lak (343 dm' I 23 drn') * 5g: 75 gru-
Ved auto basefarver + klar lak (343 dm' I 23 drn').8g: 119 gram
Ved traditionel tokomponent farve (343 dn' I 23 dmr) *10g - 149 gram

Venstrc vinge med airbrush maling samt klar lak

I ålf,ct fadt iar!!nriså-"

M.aha+! !-thFaF-'"''-'-----t

184 dm'
32 dm'
127 dm'
343 dm'?

Det er jo nogle gode resultater. Jeg kan i
teorien vælge at benytte alle malingtypel,
og alligevel holde mig under de ca. 200

grarn rnodellen kan tåle at tage på i vægt.
Men for mig er valget ikke så svært. Den-
ne model r.il blive airbrushet, og klarlake-
ret i 1øbet af foråret.

Jeg vender tilbage med yderiigere info
om denne lille udfordring, når detl-rele er
udført i praksis.

Michael Gibson

Links

Find projektets byggetråd på forum på
wwwmodelflyvning.dk
eller skan koden her med din smartphone:

Airbrush:

u'r'n'.biltcma.dk
Dekorations sprøjtepi stol:

Airbrush farver:
Spies Hecker base og klar lak:

PPG farver

Biltcma

Harald Nyborg u'rvw.harald-nyborg.dk
CityKunstnerArtikler rvu'w.stellirrg.dk
Baden jensen l'rvtqbaden-jeusen.dk
Sadolin Glostrup l'u'trsadolin-glostmp.dk

Hydrogen, som staar for at skulle males og danner grundlag for denrre test
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odelflyvning på danmarksko rtet
eEfu

KDA'og ltodelflyvning Danmark har afleve-

ret ansøgningom værtskabet forVM 2013 i

F3K.

Vi taler om ca. 250-300 g overvejende kulfi-
be(, der er formet som et svævefly og kastet

op i luften som en diskos.

Det er et 'af svæveflyrningens nyest€' og
mest sofistikerede fly og et idrætsredskab,

der på mange måder kan sammenJignes
med spyd og diskos. Kravene fil dets
udøvere er mindst lige så store som de er til
et hvitket som helst kasteredskab, specielt

når sporten dyrkes på eliteplan i en kon-
kurence over 5-6 dage. Læg dertil, at når
kastet er overstået, så skal man have viden

om vejret, vinden, solens indstråling var-
merr, landskabet og mange andre ting for at
gennemføre den efterfølgende termikflyv-
ning perfekt.

Der er fusindvis af mennesker over hele jor-

den, der har taget DlG-svæveme til sig
(DLG = Discus Launch Glider) og lidenska-
beligt dyrker det, de kalder den ædleste
form for fly,ning. Nu søger Kongelig
Dansk Aero kJub og Modelflyvning Dan-

ntark at få de absolut bedste a{ dem, til at
mødes til kamp orn verdensmesterskabet i
Heming fra 28. juli til 4. august 2013.

F,i!,mqssivt arrangement, der vil kunne sæt-

te modelfly'vningen på Danmarkskortet og
dansk modelflnming på Verdenskortet - to
ting vi ikke har været forvænte med. Sam-

tidig vil DlG-flyverne slå en tyk streg un-
der det idrætslige konkurrenceelement i
modetfl)'r'rlingen. Endnu et vigtigt bud-
skab til både politikere, atleter og andre
mennesker som i dag betragter modelflyv-
ning som leg for voksne.

3. gang YM

VM i modelflyvning er ikke noget nyt i

Danmark. l19W blev der holdt VM i frit-
flyvning i Roskilde, og i 1953 vandt Hans
Ame Hansen VI\4 i fritflnming, og kvalffi-
cå€de dermed Danmark til at holde VM på
Beldringe året efter. Men ud overde to gan-
ge, er der aldrig f,dligere modeUløje! orn

fornemmeste lrgfæer i dansk luft-
rum.
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Det siger lidt om hvilken triumf det vil
være for dansk modelflywning, hvis det
lykkes arrangementskomiteen - under le-
delse af ErikDahl Christenseo {ormand for
styringsgruppen for svæveflyvning - at få
gehør for det danske VM-ønske på det
kommende plenarmøde i Lausanne i slut-
ningen af apnl2012

Hvor stort arrangementet bliver indikeres
også af budgettet for ei sådan arrangement.
De rene driftsomkoskringer budgetteres til
godt og vel 250.0@ kr., og det er før de over
100 seniorer og junioreme over hele verden
har købt deres fl ybillet fi I Danmark og Her-
ning. Vitaleruden problemer om etmillion-
arrangement...

... som til gengæld også vil komme ti1 at
sætte sit præg på Herning og forhåbentlig
også idræts-Danmark.

Hold ferie i Herning

Meningen eq, at der skal fl1wes på Heming
Svæveflyveklubs plads. I alt regner man
med at der skal flyves 23 runder i grupper
af 16 i løbet af de fem effektive flyvedage
det vil tage, inden man har fundet verdens-
mesteren. Dertil kommer så to dage til at

komme i gang på... piloteme og deres fly
skal indvejes og kontrollereq timekeepere
og organisation-s.kal {'prøveflyvesr' ligesoin
de små kuUibermirakler og endelig er der
afsat en dag til præmieuddeling og fest.

Fra den 24. juli til den 5. august er den ferie,

en deltager skal afsætte til VM i Danmark

hvis han eller hrm kommer fra et andet'
kontingent.
Det er også den tid mange frivillige hjæ$e.
re i og omkring de jyske skal af$æte,for€t'
gigantarrangement som \4vI kan kffi afu!._
les, hvis rigtig mange giver en frivillig hånd
- eller rettere begge hændår- til at løfte ird-
fordringen. Så begynd barq atforbeædefg.
milien på en sommerferi€,iflerni4$,.:;.hvgr
der er mange sjwe:ting at-@$e'O!g Uq'..f;;';
dem der ikke skal på flyvepladsen.

Men det kommer vi til at høre meget mere
om også i Modelflyvenlt. Hvis det-gaq, som
KDAo$MDl(ogrigtigtmangea,q4,,;
delflyvere.Ønskeq Al VM kommer iil Hei::'
ningomtosomre .l. 

rn*la"*iOerr.,
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Vis mig dit hobbyrum
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Hvordan blev du interesseret i modelflyvning?

Det begyndte da jeg var 14 år i7992. Det var i virkeligheden min far; som ville
i gang med at flyve helikopter. Han havde som ung bygget og fløjet med mo-

delfly, og nu ønskede han at genoptage hobbyen sammen med mig. Han hav-

de bygget en fin Robbe Charter til mig, så det var svært ikke at blive interesse-

ret. I Nordsjællands Fjernstyringsklub lærte jeg Kim Forsingdal at kende. Han
var en af flere instruktører som lærte mig at flyve. Han slæbte mig også med til
byggeaftener i Lars Holtes kælde4 hvor jeg lærte at bygge fly, så som kobra, Qu-
ock og meget andet. Yderligere blev jeg, af Kim Forsingdal, hevet med til
skræntflyvning. Det dyrkede vi så hele vinteren frem til påskeskrænt i foråret.

Den 5. januar drog jeg nordpå til Græsted for

at besøge en klubkammerat fra Nordsjæl-

lands Fjernstyringsklub.

Jeg havde sat Andreas Larsen i stævne for at

prøve at finde ud af, hvorfor hans modelfly-

vekarriere er hvor den er i dag. leg har kendt

Andreas siden starten af halvfemserne og har

iagttaget den kolossale udvikling han har

gennemgået i sin hobby. leg ville gerne møde

modelflyveren, i hans helligste omgivelser, og

lure lidt på hans ualmindeligt flotte modeller

og motorer. f eg blev modtaget i Græstedresi-

densen af Andreas og straks tilbudt l<affe og

deilig kage, og modelflyvesnakl<en fik da også

hurtigt luft under vingerne.

\
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Hvad er det sjove ved skrænt?

Actiorr ... r.nasser af action. Vi fløj combatmed Obelixer. En Obel-
it el err sr'ær,eilvr.ende vinge lavet af skum. Den er bum stærk,
og karr t.r1e en del tæsk.

Konknrrencenbegynder ved at alle, som ønsker at deltage, går
i lr-rften. Nu gælder det så om at flyve ind i hinanden, og tvin-
ge konkurrenterne i jorden. Hvis flyveren kan samles op og
g;i i luften igen, el den stadig med. Hvis vingen derirnod
ikke kan flyve mere, er lnal1 ude. Sidste flyvende
mand/vinge har vundet
Om aftenen samles vi så alle og reparerer alle "lige-
ne" og gør dem fl1'r.eklal igen. Det er utloligt
hyggeligt, og vi får samtidig god mad og rige-
lige maengdcl bayersk ø1.

]eg blev faktisk s.i grebet af stær'neu at
jeg sammen r.ned Kim Forsingdal
tog til en rnasse stæ\'ner i løbet
af sommelpelioderne. Her
konkr-rrrerede v'i 'i fla-

rningoræs, æg-

bornbning, loop
på tid ... ja "giv
den gas flw-
ning" i det he-
le taget. Sådan

var det helt
frem til 200Q

hvor jeg holdt
en Pause.

*
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Hvad skete der i 2000?

jeg blev færdig som kølemontor. Samti-
dig drev jeg min farfars virksomhed vi-
dere i tre år. Så tiden var ikke den samme
mere. Ydermere rendte jeg ind i min kone
Caroline, og vi købte et hus i 2001, som
der skulle laves en del ved. Ja jeg fik villa,
Volvo og vovse. Men modelflyvningen
var ikke glemt. I 2003 støvede jeg de gam-
le balsajagere af, og beglmdte at flyve
igen - men det var ikke det samme mere.
Små drenge, små fly. Store drenge ... stor-
modeller.

Jeg var blevet fascineret af stormodelle4
og jeg besluttede at bevæge mig i den ret-
ning.

Hvad er pinstripe? youtube video www.youtube.com
søg efter modelflyvenyt. Du vil finde en kanal tilhørende modelflyvenyt. Her er en video under
foretrukne, som viser lidt orn hvad det går ud på.

Hvor mange har du bygget ? Og kan du hu-
ske lidt om dem ?

Om jegkan? Selvfølgeligkanjeg det. Den
første var en flip3d 180cm i spædvidde.
Men den voksede jeg hurtigt ud af og den
blev erstattet af en Ultimate bipe 160, en
Cap232 2m samt en Katana 28/o. MenJ eg

kunne simpelthen ikke lade være med at
skele fiI, at det kunne blive større.
Så jeg solgte ud samtidig med" at jeg køb-
te større og større. En Yak 54 27/oblev den
næste, men den blev hurtigt afløst af en
Extra 300 fra Composit Arf. Spændvid-
den var nu oppe på2.30. Jeg kunne kon-
statere at flyveegenskabeme blev bedre
og bedre, jo større modelleme blev. ]eg
var egentlig tilfreds med 2.30 størrelsery
så jeg investerede i endnu en model - en
velox2 fra Krill.

I 2009 tog jeg så det næste skridt, og be-
stilte den største model hidtil - en SU 29

33/" Special luxury Line extreme ARF
med 2.64 i spændvidde og min første
100ccm boxer. Jeg har den stadig og den
er bare så fed. Nu havde jeg så 2 rylinde-
re, men var faldet for en rigtig fed stjerne-
motoq, fra Moki. Helt præcist en Moki
215. Det var den ultimative drøm. Nu
manglede jeg såbare enflyver denkunne
være i. Det blev til endnu en Su 29, bare i
37/o ogmed en spændvidde på 3 meter.

|eg sad lidt og sundede mig. Det var el-
lers noget af et crescendo den unge mand
havde gennemgået. Hans enfusiasme ly-
ste ud af øjnene på ham. Her sad jeg vir-
kelig overfor en hardcore modelflyver.
Ingerr smalle steder. Han har en drøm, og
han forfølger den indtil han er i rnåI.

52 i\1r;r.}el l'1yven1.'t 1 /'2t) 1 )



Find byggeiråden på ruwrv.modelfl yvning.dk / foruni
Eller skan koden her med din smartphone.

Jeg s.rgde ikke s;i nreget, men pludselig
s.rgcle Andles med et bredt srnil:
Michael...Livet starter først ved 3 meter.
Han grinecle over hele hovedet.

Jeg havde ikke nrere at spør'ge om. Det
forklalede i vilkeligl.reden alt.

\zi ber,;egede os ned i det allerhelligste, og
jee må sige at And res hal et dejligt hobby-
lr,rr.n. De stole flotte rloc'leller stod linet
ol-r, riels på væggen clg den vilkeligt stole,

fr.r et P.rr bukke.

Jeg siorl 1ænrc og sar4ede og de to Su 29

n'rorlellcr: Dc e'r' Lregge rnalet fra iabrik-
ken, r-nen hr rrr- tlen store er en standart
st.riTagcmalct i tolmen, cr derr lille blevet
r-rdsnl'kkei .ri cn tjckkisk ;rirbrr-rsh kur.rst-

ner. Den er sinrpeltherr noqet af det ilotte-
ste jeg lænte har sct. Detr el Lrlevet malet

Se den store Su 29 37% i luften på wu'wyoutube.com
Søg efter rnodelfl).venyt. Du Vil finde en kanal tilhørende modeltlyYe-
nyt. Her er en video rurder fortlukne, som viscr noget potent stormoclel
flyrning - og; husk: skru op for lyden!

i en hvid og lilla base, og på alle oversan-
ge imellem hvid og lilla er del blevet pin-
stripet rned pink.

feg har fundet en youtube video som vi-
ser hvacl dette er). Skaktern og logo'er er
airbrushet til sidst. Og det hele har fået

klar lak. Den er sirnpelthen så flot. (Se evt.
Andreas tråd på Fonrm)
Derr Stole Su 29 37 71, er også bare guf.
Den stjerne motor kan få selv den rnest
rnådel.roldende modelflyver til at overve-
je sit livs clyreste inrpr-r1skøb. Det er bare
klæs. Og lyden! Den er helt i top. Den er
sorn den smukkeste rnr-rsik. (Se evt. Al1-

dreas tråd på Fot'un.r, san.rt video fra
Brarrde stormodeltræf 2011 )

Da jeg havde gået lidt lundt demede og
kigget på det hele og taget lidt billeder;

kurlre jeg ikke dy rnig for et lille extra
spørgsr-nåI, r-ne.c1 eu smule salkasnre ind-
bygget.

Nu skal du vel snart have en filyver i 40 %

med 3.30m ivingefang.

Nej det skal jeg ikke, for så kan den ikke
komme ud af mit hobbyrum.

Jeg havde nu tilbragt en fantastisk aften
sammen med Andres, på nogle andre
præmisser end nede i flyveklubben. Det
er jeg rigtig glad for at jeg gjorde. Jeg er
blevet klogere på en af de "tosser" som

brænder utroligt meget for hobbyen, og
som er parat til at gå linen ud.

Jeg håber også at I har lært ham lidt bed-
re at kende.

Michael Gibson
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Hvordan

leg
finder
termik

I fritflyvningens spændende FlA-rige er

der to veje at gå, som begge fører til det
forjættede max - de gyldne 180 se-

kunder.
Den ene vej går på at opnå

højere udgangshøjde for
modellen når glide-

flugten begyn-
der, og den

"i anden er den

gamle traver - at

finde termik og lade
naturens kræfter klare arbejdet med at

slæbe de 180 sekunder i hus. Termik har
altid virket stærkest, men er drilsk fordi
mange fritflyvere gennem tiden har troet,
at nu var den de4 for blot at konstatere at
der i stedet var nedvirrd, som tvang mo-
dellen mod jordery lang tid før maxet var
i hus.

Moderne F1A modellers ydeevne er ef-
terhånden så langt oppe i dødlufttide4 at
de kommer over 5 minutte4 hvis alt klap-
pe1, og den værste fjende for en FlApilot
er derfor termikkers tro følgesvend -
nedvind.

Omvendt er neutral luft en ven, hvor
næsten alle flyver de 180 sekun-

de4, men det skaber dårlige
konkurrencer. Et frisk ek-

sempel er årets World
Cup konkurrence Bear

Cup i Finland, hvor
konkurrence-

ledelsen sov

slemt i ti-
men; Man

gennemførte F1A
konkurrencen med 5 x 180 sekunder og

resultatet blev derfor at71,'/o af deltagerne
gennemførte med fuld tid, og det viste sig

umuligt at finde de krævede to tidtagere
pr mand til finaleflyvningen. Konkurren-

o

? f;

å

Fortvivl ikke - selv urrder arkti*le forhold er der
tc-rmik" den er blot meget svag, men den er der

1æ

ffia
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celedelsen kunne have sat antal runder
op til 7 og hævet max tiden n731/2. eller 4

minutter i første eller flere runder. Det
havde skabt en spændende konkurrence
med måske 1V20% af deltageme igen-
nem til finalen

Undertegrrede bekender mig helhjertet til
metoden med at finde termik, som gør ar-
bejdet frem for at satse på fantastisk tek-
nik til at klare ærteme. Ikke for at forklej-
ne teknikken - 80 meters udgangshøjde
ernu engangbedre end 60 meter- alt an-

det lige; men jeg foretrækker glæden ved
at opdage, man har fundet termikboblen
og at modellen kommer i mål uden pro-
blemer.

Grundlæggende plan for at finde termik

Til konkurrencer hvor er det vigtigt at

spare på kræfteme og undgå fejl, foreta-
gerjeg ofte den grove del afsøgningenfra
jorden, hvor jeg opmærksomt holder øje

med vindery andre modeller og fugle i
termik, før jeg starter. Når der er indikati-
oner på termik, starter jeg og tager et par
cirkler for at kontrollere luften, så jeg er
sikker på termikken er til stede. Efter
check skyder jeg modellen af og maxet er
hjemme. Det er sjældent jeg skyder en

model af, uden selv at have checket luf-
ten. Metoden er en fordel ved store kon-
kurrence4, hvor der kan være mange mo-
deller på linen samtidig og risikoen for li-
nekryds er stor. Ved at vente på jorden
gør man alle en tjeneste ved ikke yderli-
gere at bidrage til et overfyldt luftrum.
Hvis der ikke er et overfyldt luftrum, kan
jeg bare starte og selv begynde at opspe
re termikkm.

Forberedelser til termiksøgningen

Det siger selv at man ikke kan regne med
attage enheltny model frem afkassen og
kaste sig ud i en termikflyvning med
godt resultat. Det lille ord forberedelse

kommer snigende, for at man kan forven-
te gode resultater. Det er derfor vigtigt for
mig at kende min model godf så jeg ved
hvordan denbliver skudt bedst muligt af,

i den luft jeg forsøger at ramme. Generel

træning i kunsten at finde termik, med de

forskellige modeller jeg bruger i konkur-
rencer/ er en anden meget vigtig del af
træningen.

For mig er der tre betingelser som skal

være opfyldt for at en termikflyvning lyk-
kes:

1. Modellen skal være "termikvenlig" og

teknikken skal fungere korrekt.

in'Iodelf ilvcnyt I / 2072

Der skal cirkles for at finde boblen

2. Modellen skal være startet på det rigti-
ge fid og sted.

3. Starten skal være uden større højdetab.

Ad 1: Modellen skal være trimmet hen-
sigtsmæssigt, hvilket vil sige trimmet
skal være organisk, og at modellen skal

flyve uden stall eller flyve for trykket. Det
organiske trim sikreq den urolige luft får
modellens kurv til at blive mere snævert,

primært fordi deninderste vinge i kurvet
tipstaller før den yderste. Mine bedst
trimmede termikmodeller snævrer en
cirkel ind til at vare 15-20 sekunder i en

bobbel, og åbner cirklen op til at vare ca.

et minut i død, stille luft uden jeg justerer

på sideroret. Det er godt modellen kurver
snævert i termikken, fordi termikken er

kraftigst i centrum af bobleru og model-
len bliver derfor suget ind i centrum af
boblen ved at kurve snævert.

Teknikken skal fungere, hvilket i denne

sammenhæng er retbanalt Timeren skal

virke korrekt og al mekanik skal fungere
som ønsket - hver gang. Det nytter ikke
noget at mekanikken ikke virker rigtigt
og specielt 6n detalje er vigtig: Termik-
bremsen skal virke hver gang.

Ad 2: Timing er meget vigtig når model-
len startes i termikken. Termik er kritisk
omkring start tidspunkt, fordi forkert ti-
ming betyder modellen havner direkte i
nedvinden og maxetbliver ikke til noget.

Det er bedst modellen slippes fri i cen-

trum af termikboblen, så løftet bliver
kraftigst og risikoen for at modellen bli-
ver skubbet ud i nedvinden er mindst.

Ad 3: Hvis modellen får et stort højdetab
kan det betyde, at modellen ikke rigtig
bliver fanget af termikken og lander hur-
tigt efter starten. Hvis termikken er kraf-
tig skal der meget højdetab til for at max-
et ikke kan lade sig gøre. Hvis modellen
begynder gliddet fra blot 20 meters højde,

er løbet som regel kørt, selv om det er en

model som opfører sig godt i termik. En
normal udgangshøjde i en termikbobbel
fører til maxet hvis alt klapper.

Til store konkurrencer kan der være

trængsel ved startstedet og muligheden
for at sende modellen rigtigt af sted kan
være svær at få opfyldt. Boblen er måske

netop ved at passere, og der er ikke tid og
plads til endnu en cirkel for at skyde mo-
dellen optimalt af. I sådan en situation
vælger jeg at gå dter boblen og konse-

kvensen kan være en dårlig start, med
højdetab jeg må leve med. Det vigtigste
mål blev dog nået: min model er i termik
oghøjden er stadig brugbar.

Øjeblikket termikken afgøres i

En vigtig grundregel jeg gentagne gange

har måttet sande e{, at hvis der er termik,
så kanmanmærke deni linen oghvis der

55



r''1 
:,ti:ii&.!:. 

.: 
..ri

ikke er noget træk, er der som regel ikke
noget terrnik. Den er ikke længere.

Over årene har jeg set to måder at bedøm-
me termik på, og jeg anser den metode
jeg selv benytter som derl mest sikre for
mig. Nogie vurderer termikkerr ved at se

på, om modellen vinder højde, når sno-
ren er slap og modellen cirkler mndt for
egen kraft, og andre holder snoren stram
rned næsen rnod vinden og vurderer om
linetrækket er ekstra kraftigt.

Der skal cirkles for at finde boblen

Min foretmkne metode er at vr-rrdere li-
netrækket og beslutte mig ud fra det.

Hvis rnodcllen i cirkelfasen vinder højde,

el det bare endnu mere sikkert for mig,
men det primære er at holde øje med li-
netrækket, når linen er stram. En årsag til
rnetodevalget eq, at mine bl;esevejrs mo-
deller kulver meget snævert i cirkelfasery

fordi jeg for tit har oplevet at trække mo-
dellen i jorden, fordi derr ikke kom rundt
i cilklen i tide. Store åbne cirkler Øger og-

så risikoen for linekryds til store konkur-
rence4, hvor mange cirkler på samme tid.

Ti1 tider kan jeg opleve at modellen - når
linen er stram - tydeligt bliver tvunget ud
til den ene side og det kan skyldes en ter-
mikbobbel, som løfter derr ene vinge me-

re end den anden. For at udelukke det
kan være en hvirvel, trækker jeg model-
len tilbage igen og yderligere over mod
den side derr blev skubbet væk fra og la-
der den cirkle i den luft. Hvis der virkelig
er termik, kan jeg skyde modellen af.

Når vir-rden løjer er det tegn på en termik-
bobbel der bev;cger sig lige mod det sted
jeg befinder mig, og derfor er det bedst at

vente, til den selv når hen til mig. Derfor
bliv på jorden rned modellen lidt endnu,

eller tag et par cirkler mere med r.nodellen

for at vinde tid.
Når vinden skifter retning og løjer, er det
et tegrl på en bobbel som ligger foran dig
men til en af siderne. Hvis du står og kig-
ger lige mod vindretningen og det føles

som om vinden kommel mere fra ven-
stre, kunne rnan tro boblen iigger ti1 ven-
stre, men den liggel til lrojre. Det er fordi
termikboblen suger lutt til sig i bundery
for at sende den opad.

Tegningen viserhvad der sker: Den gene-

relle vindretning bliver påvirket af bob-
lery som vil passere forbi der hvor du står
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og cirklel og for at fange dery må du
trække ud til højre for at fange bobien.

Når du har fået bekræftet boblen ved
hjæ1p af linetrækket kan du udløse den

og få maxet i hus.

Ved kraftig termik og/e1ler svag generel
vindrehring kan vinden svinge en del og

den kan endda kortvarigt vende 180 gra-
der; men du skal huske på at den generel-
le vindretning altid er der. Vindspringene
el derfor cn klaftig indikator på at ter-
mikken er i nærheden - et eller andet sted

oppe i vindrehringen.

Hyppigheden af termikbobler

Termikboblerne har en meget forskellig
frekvens, hvor der i blæsevejr med sol og
sorrlmer passerer en terrnikbobbel forbi
ca. hvert tredje minut, og i rneget stille
r c-jr er der måske 20-30 rninutter mellem
bolrleme.
I siillc vejl har jeg brug for at afsøge et

storre lr-rit område for at finde termikken.
T11 tlei l.ms hal jeg et lidt specielt sØge-

rronsiL-r i min hojstart, hvor jeg simpelt-
hen trækker r.nodellen ud i yderstillinger-
ne i cirklenre, for at se om der ligger ter-
mik denidc-. Derr ed har jeg rnulighed for
at afsoge ca. f0 meter pa alle sidel af mig
selv, uden jeg behovcr at t'h,,tte position.

Med andle ord lader jeg linen gøre arbej-

det.

Når jeg afsøger et stØrre område i vind-
stille vejr, er det i virkeligheden ikke høj-
degevinster ude i periferiery jeg kigger ef-

ter. Når modellen er længst væk, lader jeg

den gerne tage en ekstra cirkel for at se

om den bliver suget i en bestemt retning
af en bobbel. Den rehring modellen bliver
trukket i, er der hvor termikken befinder
sig. Jeg skal så ar:bejde modellen tættere

på boblen for at checke dery og det med-
fører den vanskelige manØvre, det er at

højstarte i medvind, som kræver øvelse

at mestre.

I vindstille rzejr kan det kræve en del
løben at komme hen til et område med
termi( men det er det værd når termik-
kerrs træk i snorett melder sig.

Held og lykke med termiksøgningen og
den herlige oplevelse når din F1A model
hæver sig mod himlen båret af nafurens
motor.

Lars Buch Jensen

Når rnodellen e.r ilufterr skal lufterr undersøgcs

grundigt for starten går. Hcr cr dct Jari Valo.
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Ready for take-off i Varde

Robbe Dash 8 - "fabriksfoto'

iLrar! vå !vlv'

5B

Niels Bock, Esbjerg Modelflyveklub, har

købt en skummodel afen Dash 8. Flyet

anvendes i dag bl.a, af Air Greenland.

Niels har efterfølgende lavet en skala-

lignende model afflyet. Han beskriver i

artiklen, hvordan han har givet modellen

nogle mere sofistikerede ting som fowler-

fl aps, bremseklapper mv.

Fra ide til virkelighed

Som så mange andre tidligere år var jeg til
det store modelflyvestævne i Thrp i au-

gust måned. Selvom det stort set regnede

hele søndagery så var vejret mildt og op-
visningen blev gennemfØrt med sædvan-

lig tysk præcision. Tiaditionen tro blev
børnene også i år "bombet" med kara-
meller. Men denne gang var den sædvan-

lige MPX 4-motorede Cargo skiftet ud
med en Robbe Dash 8, der til lejligheden
var udstyret med "lastrum og bombe-
lemme". Ifølge ejeren smed den % kilo
karameller af gangen og jordstartede

trods græsbane og forholdsvis små hju1.

Imponerende med to små børsteløse og

to x 18Amp regulatorer og noget der 1ig-

rrer 9x6 propeller. Den så faktisk rigtig
godt ud. Både i luften og på jorden. I bilen
hjem havde jeg mange overvejelser for på

YouTube havde jeg set en Windrider 8737

monteret med spoilere og flaps og det

kunne jeg godt tænke mig at "kopiere".
Med Dash'ens løfteevne ville det næppe

blive noget problern med vægten, hvis
den blev eftermonteret med lidt "ekstra-

udstyr". Mon ikke Dash 8'eren var egnet

til et eksperiment? Hurtig besluh-Ling og

fire dage senere var jeg i gang med ai pak-

ke ud. (En af de discipliner som fylder al-

le modelflyvere med en ganske særlig fø-

lelse).

Dash I monteres med ekstraudstyr

Robbes Dash 8 er som så mange andre
skumfiduser skala-lignende, og er

næsten flyveklar ved modtagelsen. Krop-
pen er for tynd (ø120mm), den burde ha-
ve været 160mm. Både servoel motorer

og regulatorer er færdigmonteret, og lim-
ningeme begrænser sig ti1 samling af vin-
gen og montering af halen på kroppen.
Artiklen her skal imidlertid ikke have så

meget karakter af en "Robbe Dash 8-

test", men mere om mine nyvundne erfa-
ringer med beklædning af skummodeller
og flaps-eksperimentet.

lnspiration fra nettet

Jeg googlede lidt rrndt på rrettet, og fandt
masser af billeder af Dash B fra mange

forskellige luftfartsselskabeq, men jeg

faldt for air greenlands company-colors.
Med lidt hjælp fra et af klubbens med-

lemme4, som til beklædning anvender fo-

lie af den type som man bl.a. dekorerer bi-
ler med fik jeg beklædt kroppen, så den

lignede en rød pølse. (Se billede nederst
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Air greenland Dash 8 i "company-colours"

Robbe Dash 8 i air greenland kostume

side 51). Folien er tynd og overraskende
let at arbejde med. Den er let at strække
og med forsigtig brug af varmepistolen
klares også vanskelige steder. Den vejer
ikke meget mere end almindelig Oraco-
ver tror jeg. Hvis folien først er dyppet i
vand med opvaskesæbe er det let at pla-
cere den. Pres folien på plads med en
gummispartel eller et (gammelt) kredit-
/medlemskort samtidig med at vandet
presses ud. Dagen efter sidder folien helt
fast. Mindre stykker kan let monteres
uden brug af sæbevand. Jeg købte folien
på et almindelig skilteværksted. Beklæd-
ning og diverse dekoration i form af logo-
e4, vinduer og døre mv. tog det meste af

j\,loc1*l i lr'vcn y t I / 2t) 1 2

en uges fritid, de fleste vil nok mene, at
det er langt i overkanten af hvad en
skumfidus kan bære, men jeg synes nu
den har fortjent det.

Som sagt så havdejeg fået lidt inspiration
på nettet til lidt spændende tekniske ef-
fekter på bagkanten af vingen i form af
fowlerflaps og spoilere. Egentlig var det
netop dem, som var baggrunden for
købet af Dash'en, da jeg længe havde
overvejet en passende model for at teste

flapsvirkning på et modelfly.

Montering af fowlerflaps, bremseklapper

|eg begyndte med at skære bagkanten af

vingen inklusiv krængeroret. Også på in-
dersiden af motomacellerne blev der
skåret bagkant af. Den yderste del blev
delt i krængeror og en flap, og med lidt
blå skum blev der lavet nye tipper og
krængeroreme fik lidt mere skala-korrekt
udseende. Spalten der dannede det op-
rindelige krængeror blev lukket med
lmmbalsa.
De yderste flaps er ikke helt rigtige fow-
lerflaps. Beslagene er Dubro rorhom, og
monteret så omdrejningspurktet sidder
under og bag hængsellinjen. Det sikreq, at
der dels kommer en spalte mellem flap
og bagkant. Flappen kører en smule bag-
ud, og derved øges vingearealet.
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Logo iil air greenland var en særlig udfordring, men jeg fik hjælp fra deres marketing-afdeling i form af

vector-grafik.
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For at få lidt skala-udseende harjeg lavet
"kanoer" i balsatræ og hulet dem ud, så

beslagene kan skjules i dem.

For at gøre den yderste del af vingen lidt
mere stiv fræsede og limede jeg (epoxy)

en 3x1mm kulfiberlisie ned på højkant.

Beslagene til de inderste fowlerflaps er

skåret på en CNC-fræser i 1,5 mm kryds-
finer. Også dem har jeg fundet på nettet

om end de skulle tilpasses lidt i størrel-

sen. Jeg tror de fleste kender den lille Dre-

mel boremaskine/fræser. Den anvendte
jeg til at fræse alle udskæringer til beslag

og servoer m.m. i skummet. Beslagene

gør at flappen i "startstilling" kører bag-

ud og en lille smule ned. I landingsstilling
kører flappen længere bagud og nu me-

get mere ned.

Bremse spoilerne er "uoriginale". Egent-

lig er Dash'n monteret med roll-spoilers

på ydersiden af motomacelleme foran de

yderste flaps. Da det alligevel var et eks-

periment valgte jeg at lave dem lidt
større, og monterer dem på indersiden og

i stedet anvende dem som bremser. Jeg

monterede en lille blå 9 gr. servo i bag-

kanten og forstørrede rorhomet. Serwoen

kan let trække spoileren selvom der også

er monteret en fjeder til at holde den ne-

de.

Som følge af de mange rorflader med

hver deres 9 g servo er der i alt 11 servoer

og to regulatorer. Jeg havde imidlertid
kun en ti-kanals modtage4, da jeg altid
anvender en kanal til hver regulato4 var
jeg nødt til at samle krængeror og spoile-
re med et Y-kabel. Det forringer de elek-

troniske finjusteringsmulighedeq, og stil-
ler lidt støre krav til den fysiske grund-
indstilling.
Med alle servoer i samtidig funktion
trækker de 1,6 Amp under test på jorden,

hvilket ikke har givet anledning til pro-

blemer i lufteru da alle servoer ikke er i
gang på sanune tid. Til gengæld har jeg

fået noget af en fuglerede af ledninger at

holde styr på i vingen.(Se billedet midt
næste side). Jeg valgte at montere modta-

geren på vingery da der kun kommer to
ledninger fra kroppery nemlig fra serwo-

en til højderoret og y-kablet fra sideror/
næsehjul.

Flyvningen

Dash'n har passende trækkraft, og har

absolut ingen problemer med at starte fra

græs. Tempoet er noget over skala, men

med al "musikken' ude, har det en fantas-

tisk virkning. Flaps ud/ned og opdriften
(og i høj grad også modstanden) Øges, og

tempoet kan seettes ned til gå-tempo, når

lilt,l
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Beslag til de inderste flaps

Al "musikken" færdig montcrct og i landings-position
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blot næsen løftes lidt, og den får godt
med slæbe-gas. Med senderens (Graup-
ner \lC-22s) mulighed for "forsinkelse"
har jeg sat servoeme til at køre flaps i
start-stilling på 2 sekunder og yderligere
3 sekunder for at køre til landingspositi-
on. Det tager 6 sekunder at køre flaps helt
ird. Det er en ren nydelse at lande den.
\led let løftet næse kommer den ind på
finalen i en passende anflyvningsvinkel.
En meter over jorden gives lidt ekstra gas

til at flade ud med. Ingen højderor - kun
gas. Er anflyvningsvinklen for flad hæves
bremsespoileme, som betjenes af en to-
trins kontakt i toppen af gaspinden.

Konklusion

"Effekterne" på bagkanten kræver ikke
nogen større eller speciel flyvemæssig er-
faring. Faktisk flyver den rigtig rart og
mere stabilt med flaps ude, og det bidra-
ger ganske meget på underholdningssi-
den. Nu håber jeg en eller anden i klub-
ben har et videokamera, så jeg kan give
mit bidrag til You-tube. Lige nu er jeg ved
at udstyre Dash n med "lysshow".

Fakta:

Spændvidde: 168 cm (forøget med 8 cm
pga. nye vingetipper)

Længde: 128 cm
Yægt:2,7 kg. flyveklar med 5000 mAh 35

lipo.
Motorer: 2 stk. Robbes originale, færdig-

monteret
Regulatorer: 2 stk. 18 Amp, monteret i

motomacelleme
Funktioner: Hø;'dero4, sideror med koblet

næsehjul, krængero4, bremsespoile-
re, fowler flaps, motorkontrol.

PS. Okay, de fem-bladede Ramoser vario-
prop højre/venstre propeller var kun til
foto-shooting. De er til mit næste projekt.
Robbe har monteret noget der ligner 9x6
og det fungerer rigtig fint, men optisk ...

nej - duer ikke.

Med venlig hilsen
OY 6301, Niels Bock
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Yderste flaps i landingsposition nred "k.lrocure" til .rt clække beslag.

Kroppen svobt ind i bil-dekorationsfolie

Ledninger fra 8 sen-ocr, 2 regulatorer og 2 motorer: fuglerecle.
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Nyt fra

REDAKTIONEN

Ny teknik

Ny teknik - det el vi vant til i
Modelflyvenvt, men at de

bliver introduceret af er-r 14-

årig modelflyver; det sker ik-
ke tit. (Hvis noger-r sinde
før?) Det er imidlertid tilf;el-
det i dette nummer; hvor
Mikkel Brandt tilføjer altik-
Ienside26-27 en såkaldt QR-
code, så alle der har en

srlaltphone kan skanne ko-
den og gå direkte ind på

byggetråden på hjemmcsi-
den. Enkelt og nemt.
Redaktøren har lavet koder
tii et par af de øvrige artikleq,

hvor der henvises til forum
eller lign. og mon ikke vi ser

flere af den slags fremover -

også hos vore annoncører?

Tak til Mikkel for at skubbe

til os! - og vise vejen for tek-
nikkens nye muligheder.

l0 år

Med dette numrner er det
blevet til præcis 10 årgange

fra min hånd - altså med rnig
som redaktør! Utroiigt som

tiden går! Og hold da op
hvor der er sket meget i Mo-
delflyvenyt, i Modelflyv-
ning Danmark, i Danmark
og i Verden så længe ...

Tak for samarbejdet og godt
nytår - og godt rryt årti til os

alle!

Marianne Pedersen

Redaktør

i 'i.\*'
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Øvcrst: Inderste flaps og bremsespoilere i "yde'r-
position".

Derunder: Inderste flaps og brcmscspoilere i "nor
mal-position"

Herover: "Kanoer" i balsatræ, lamincret og udhu-
let

TV: Ornbyggedc krængeror og nye flaps

Herundcr: Air greenland dckorationcn.
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PRODUKT-

INFORMATION
NYT FRA YORE ANNONCøRER

Redaktionen af Modelflyvenyt har besluttet at genoptage Pro-

duktinformation og har bedt vore leverandører om at fortælle os

om det nyeste på markedet ... Vi beder også dig som læser holde

øje med nye produkter og tippe grenredaktør f esper Yoss hvis du

får øie på eller hører om noget helt nyt på markedet ...

Afmonterings værktøj til bladholder aksel

Et uundværligt stykke værktøj for heli-
kopterpiloten. Den viste udgave anven-
des til T-REX 550, 600 og700. Men findes
også i en mindre udgave til T-REX 450 og
500. Fremstillet i CNC-fræset 6061-T6 alu-
minium. Forhandles hos Rotordisc'en.
Pris: Kr. 101,94

Digital pitch gradmåler

Den nye AP800 digital pitch gradmåleq,
udviklet af R&D team Align, er velegnet
til Flybar og flybarløs helikoptere. Auto-
visning horisontalt niveau.
Resultat vises på høj konhast LCD-
skærm, hvilket giver en enkel og præcis
måde at måle vinkel.
Derudover kan også anvendes til måling
af rorflader på fly.
Forhandles hos Rotordisc'en.
Pris:209,94

lllorl*lil],v*nyr | / 2t)12

Align sendertaske

Smart lille transporttaske, der beskytter
din sender under transport og opbeva-
ring. Tasken passer til alle typer håndsen-
dere. Forhandles hos Rotordisc'en.
Pris: Kr.89,70

Har du informationer om nye produkter,
der fortjener præsentation på denne plads,

så kontakt grenredaktørJesper Yoss pr mail
jespervoss @ modelfl yvning.dk

Modelflyvningen i Danmark er

på vej med sin egen krønike ...

Bogen er fuld af små sjove hjør-

ner af Modelflyvningens histo-

rie, som indtil nu har været

ukendte for de fleste, men be-

stemt ikke er kedelige!

Arild Larsen har skrevet RC unionens
spændende historie, som udkommer i
bogform. Du kan som medlem af Model-
flyvning Danmarkbestille bogen til med-
lemspris allerede nu og få den tilsendt så

snart den udkommer. (Marts 2012)

ca. 144 sider
paperback
illustreret

Skal du have lidt sofahygge til de mørke
vinteraftene4 så anbefaler vi at du allere-
de nu bestiller bogery mens den bliver
solgt til medlemspris.
Bestil bogen på hjemmesiden
www.modelflyvning.dk
Eller ved at skrive til sekretariatet på
mail: inJo@modelflyrning. dk
Husk at opgive medlemsnummer!

Yejledende

udsalgspris
279,-kr

Modelflyvning Danmark medlemspris:

198,- kr.
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s. lllf. H0BEY

v/Svend Wirenfeldt
Viborgvej 250, Svenstrup
8450 Hammel
Tft.40 37 27 73
www.swhobby.dk
E-mail : info@swhobby.dk

Butikken er åben elter
forudgående altale.

Altid gode tilbud - se hjemmesiden.

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

MAX-25FX W892 Silencer . " 
=MAX-25AX WE-30E0 Silencs ,.

MAX-3SAX WE-3080 Silencer

MAX-10L4 W 871 Silencer

MAX-I5LA eilver WE71 SilencåF:

MAX-251Å silver WE-ZOff)

O$.

x"riwe-sorc s;tenq1ffi
"1 RING W,ES0'10 Silanæ!-

ENGINE 49.P}

Beorin motol

MAX32SX.H RIN€

MAX:32SX.H RING
.3ZSX+|X RtNG

Rrll*

MAX-91H2 W61B Carb.

MAX-g1HZ-PS W61B-P Carb.

MAX-91HZ-R 61E Carb.

MAX-91H2 61 E Carb.

FS.tlS WF-201 0 Silencer

FS-tl0S WF-2010 Silencer

FS-52S WJF-3020 Silencer

3ll Y|lJFStr0 Sllsncer

ut.trlinrsl*F;S:o si rencer

Silencer 1915,00

1130,00 ILBUD
1425,00 TTLBUD

1810,00 TTLBUD

2260,00

2345,00

2560,00

2515,00

2305,00

2tl80,00

2680,00

MAX.{}LA (BLUE}WE30fll Silencer :
MAX-401A (SILVER) WE-3030 Silencet
MAX-10FX W873 Silencer

MAX-4614 (SILVERI WE-3030 Silencer
MAX-46VX.DF

MAX46FXI W873 Silencer
MAX46AX-ABL WE3O7O

MAX-50 SX Ring W873

MAX-554X liV/E-3070 Silencer

ne
Vi har

Køb

lænse laoer
:'.: å""''' - !\. ..
Få til udgåede mo&#gi

FT.d'O 6UPER GEMINI 3()O :
ILJSDIA€TAR, iI'

FF32O PEGASUS 320

FR5-300 EIRIUS 5 stjerne motor

FR7420 SIRIUS 7 stjerne motor

lmportør:
l

:t
1875.00 . :

1415,00 TTLAUB

PS-HYPER 60M-P Carb. 1795,00 TtLFliFl
RING 60M-C Carb.

R|NG60M Carb.

Sihnt*t
Silencer

Silencer

Sitencer

$ilencer

'S20 Silencer
Silencer

silsncer

"60i0 Silencer

FT.I6O 6EMINI160 WFF CARB.

2735,00

1 8905'00
' , ,19175,00

't2130,00

18410,00

24010,00

'12 2500 Valby
www.iccom.dk

:,i. S

1925,00

1925,00

2130,00

2495,00 
.

2495,00

113{,æ

-*,, {200,00

r eller på iccom.

MAX4lFX WE-4010 Silencer
MAX65AX WE4010A Silencer

MAX$5LA silver WE.4010 Sifencei .

MAX-75 AX We.1040 silencer

MAX-91VRI0F {ROUND HEAD}

MAx-g1rålirnew/E4)20Silencer 1fi?t;itCI1
MeX-S5åX Ringed li//Silencer f75.q0
MAX;{2oAX RlNc WE-5020 Silencer 1*?90ffi
MAXI40RX WHeader pipe 3S+00
MAX-160FX WE-5010 Silencer. .- ' '' :ffii00 '

64 i(,lt-' 
"".('-t' 

l :'J):-



Leil Mortensen Hobhy
" Nørremarksvej 61 DK-9270 Klarup
Abningstider onsdag og fredag k|.13.00-17.30

Tlf .26377 612 e-mail : leif@l m-service.d k

Å

IODIII,ffiFS fu
ct IT0BBY #S

Svæve- og gummimotorfil,- balsa - lister
.japanpapir -dope-1råd-rør-lim-værk1øj masscr af

h1 gge- og skalategnin-uer
Sant 10.000 andre ting. - kom og kig!

Frederikstrorggade 23, 1360 Kbhvn. K
'l'lf. 33 1,1 3{l l0 - kl. I l-17, lor. l0-13 & onsdag l,UKKlt'l'

www.modcl-hobbv.dk

Distributør før Radiostyret
Modelsport siden 1977
Forhandlere søges til visse områder.

Venligst kontakt os for et samarbejde!

Sendere
VG 600 35 Blhz 6K i rnodtager / 4 servoer / låder
VG 6000 35 Mhz 6K I modtager I 4 servoer / lader
RD 6000 35 Mhz 6K I modt.ger / 4 servoer / ladcr
RD 8000 35 Mhz 8K / modtager I 4 s€f,voer t ladcr
SD-sG 2,tl ehz 5K / modtager FHSS 1

SD$c 2,4 chz 8K i rnadtager FHSS 1

RDS 8000 2,/t Ghz 8K t modtågcr t 4 s€rvoer FHSS f
SD-10G 2,4 Ghz lOK I madq€r , tader F}ISS g

Modtagere
RX€5 1S-FM SSlShz Skanaler
RX{129 PCM 36 Mtrz I kanater{ *F*@ }
RX-60 24ghz gkanaler ihort rångs Fi{$S 1

RX-600 2,4 chz 6 kanater FHSS 1

RX-700 2,4 Ghz 7 kanalef FHSS 1

RXA41 2,4chz 8 kander Fl't9S 1

5{10,00 TrLguD
5i[0,q] TILEUD
870,00 TtLsuD
93O,OO TILBUD
865,$0
970,00

1i155,00
28.[0,00

298,00
549,00
298,00
330,00
398,00
498,00
498,00
680,0c

RX-531 2,4 Ghz 6
RX-1011FS 2,4cHZ

Servoer
ERG-VB 13,0K9.0,09
ERG-VR 8,0K9. 0,07 Sec
ERG-WRX digitål 8,1K9 0,06
ERG-WX digitål l4,0Kg 0,12
HVS-ZS digital 2$,5K9 0,10
HVS-ZV digital 24eKg 0,{S
RS€91 5,6K9 I,tA S€c
SDx-7s5 5,8K9 [,ti
sDX-762 3,9Kg 0,15
sDx{01 G,4Kg
SDX€01 29Kg
SRG€L
SRG€R
SRG€Z
SRG4Z
SRH-1322 3,3rei,19 Sec
tX-165 T 9,5K9 0,09 Sec

SAI$WA de s
Køb dem hos din forhandlef"

N1t;dt:111'r,v ct"t3tt" i / 2t ) ] ?

lrnportør:
tc
Folehaven 1?
Tlf. 36170333

,*#$n
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Specialiseret natbutik
med att udstyr til.

R€-Et*yunins
Vi forhandler mærker såsom:

APC (Propetter)

Bantam (Ladeudstyr)

Btue Bird (Servoed

Corona (Syntese modtagere)

Hyperion {Att tit etflyvning}

Desire Power (LiPo batterier)

Dualsky {El-Motorer og regutatorer)

Eagle Tree (Datal.oggere)

E-Flite (Et-Modetler og Hetikop[ere)

E-Max (Fartregu[atorer og motorer)

F[ying Styro Kit (EL-Skatamodetter)

Model Molors (AXl-motorer)

Multiptex (Et-Modetted

Parkzone (Et-Modetter)

RC-Factory (Et-Modetter)

Speklrum (2,4 GHz Fjernstyring)

WWW.PITCH.DK
SKALAFLY - og mere!

I t:;li.':

alu. hjul ............. 1275,-

EVOLUTION
STJERNEMOTORER

Firtåkt metanolmotorer.
35 ccm, 7 cylindre...........7499,-
77 ccm, 7 cylindre ...........8249,

sERvoER '$'Wt
XL-37H8 standard, 6 kq,/cm, 37 g .....,......... 89,-
XL-37H8 standard, 4 stk.--....- ......... ..-.......... 325,-
750 digital, 11 kg/cm, 55 9.. .............. 219,-
751 digital, 13 kg/cm, 55 9...................,.. 239,-

Forhandler af Black Horse, ESM, TopFlite, RCGF,
Seagull models, Emcotec, PowerBox, Kavan, OS,
Futabar Hangarg, Permagrit, Saito motorer m.R.

PITCH SKALA HOBBY
v/Henrik R. Sommer

Rævehøjen 5, DK-8800 Viborg
Telefon: 23 46 69 50 bedst efter kl. 1730.

webshop: www.pitch.dk, måil: pitch@pitch.dk

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

Pladestørrelse 1270 x 1270 mm.

Hurtig levering.

OS.FINER
v/ Ole Lautrup

Kirkeholtvej 90

8543 Hornslet

Trf.8691 4884

Mobil3025 3222
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