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Forsiclebilledet cr deu:rc gang af N{ichacl
Gibsons Fladfisk -

er1

finanskriseflyvcri

Lrvgget for ganske f.i nridler. Det cr Michaels son \lagnus, cler lrar f.iet lov at lcgc fo-

tonrocleI.
Læs om hele byggcprojektet på sicle 34.

Ellcr fincl byggetrådLr1 og vidco på hjemmesiclen.

Modelflywenyt udgives af
Modelflyvning Danmark

Modelflyvenyt er rlit blad. Brug det - og
skriv til det og send din artikel, notits eller
lille klubhistorie til en af grenredaktørerne. Organisationsstof, referatet indbyde)ser og lign. sendes direkte til redaktørerr. Vær opmærksom på at referater c-ler

modtages mere encl tre måneder efter et
arrangement, ikke nødvendigr,is får plads
i bladet.
Tekster at-leveres i elektrorrisk form. Lav
tekstens opsætning så enkel som muligt
gerne i et rent tekstformat fx rvord og

-

uden specielle formaterinp;er med spalter,
bokse eller lign. Sæt aldrig billeder ind i
dirr tekstfil.

Husk at rnedsende billeder fx i jpg-fornrat
i bedst mulige kvalitet (mindst 300 clpi).
Har c-lu mange, så kontakt grenredaktør
Steen Larsen og få adgang til vores ftp-
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Ekspedition og annoncer:
Str.rndhu:e -1, 5702 Vester Skerninge
Postgiro nr. 7
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Annoncemateriale skal r';erc os i hænde
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ANSVARSHAVENDE REDAKTØR
Marianrre Pcdcrsen
Assendkrscve'jen 30, 4130 Vit)y Sjællancl,
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uger før udgivelsesdato.

Oplysninger og meninger
frenr.at i Modelflyvenl l {ldr lor f()rfatterL'ns egen regning og dækker ikke nøtl-
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venciigvis redaktionens opfattelse.
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Modelflyvenyt udkommer
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rlen 15. i månederne februar, april, juni.
au8usl, oktoher og 5. december.
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Abonnement

v-i,

Abonnenrent for 2012 koster i Danmark
390,- kr. for alle 6 nunrre. Europa, Færøer-
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ne og Crønlancl: .160,- kr. Ør'rige udland
575,- kr.

Hvis bladet udebliver
er bladct beskacliget i forsendelsen eller
skifter du adresse så skal dtr henvende clig
til sekretariatet. Tlf. 86 22 63 19 manclag eller onsdag kl. 16.30-l 8.30,
info(!'modelfl 1'\'nirr g.dk

t

Ved eventuel udmeldelse er det vigtigt, at

du giver besked til sekr€'tariatet

-

og ikke

b.rre undlader at betale det næste kontin€ient.
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Natura 2000 - Eu-initiativ kan lukke modelfly-vepladser - Allan Feld

76

Daekker din indboforsikring tilstrækkeligt? Kåre Kristiansen

18

Danmarks ældste modelflyver?

31

- Jørgen

Nissen

Webmasterseminar - Lars Buch Jensen

42

Hvorfor tage på træf - Andreas Larsen

52

Produktinformation

59

Test af modeller

Twin Star I[ - Poul Mø]ler

26

Avantgarde model - Benjarnin Mejnertz

32

Easy Star II - Tioels Lund

48

Toro - supersjov for under 800,- kr'. - Steen Larsen

54

Bygning af modeller

Finanskriseflyveren - Fladfisken - Michael Gibson

36

Min model

Min model - Quardrokopter - Peter Gøtche

34

Fritflyvning
Pokalfinalen - Ole Vestergaard
Lost Hill - Steffen Jensen
Kunstflyvning
Måske var det noget for dig at dømme? Peer Hinrichsen

20

Elflyvning
Jeti

bor Profi Er

- Jorger-r

Bjøm

22

Klub- og Foreningsnyt
Bestvrelsesadresser

8

Nyt fra sekretariatet

9

Indbydelser

10

Webmasterseminar - Lars Buch Jensen

+z

Klubaften i Woodstock - Sven ErikJensen

57

Orientering fra kunstflyvningsstyringsgruppen

5B

Repræsentantskabsmødet

58

iysk Modelflyvemøde

-

2012 - Marianne Pedersen

Arild Larsen

Bogen: "Rc-Unionen - næsten 40 år på vingeme" er udkommet

60
62
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på
og tå bladet i resten af 20121
Snyd ikke dig seiv for glæden ved at få Modelflywenyt med posten hver
anden måned fra nu af - Tegr-r et abonnement! Abonnemenlsprisen for resten
af 2012 (ialt 4blade) er 26Q00 kr. Er du ikke abonnent i forvejen så send en mail
eller et postkort.
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Pas på dine blade

samlebind, der hver kan rumme op til 12 numre af
Modelflyvenyt. Bladet holdes fast i samlebindet med metalklemmer - der

Vi har solide

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
De leveres i fem flot-

"Modelflyvenyt".

te farver (Blå, gul, grøn, rød og sølv) Husk at skrive i din bestilling,

hvilke(n)

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

Vi har desværre et ekspeditionsgebyr på alle ordrer under kr. 100,- på 30,kr., der går til dækning af porioudgifterne ved udsendelse af bestilte blade
og mapper. Ved ordrer over kr. 100,- opkræver vi intet ekspeditionsgebyr.

Vi kan lc'r,cre enkeltnumrc tilbage i årgangcne 1986-2009. De scrrcstc årgangc'har vi
næstcn allesammen. Og vi gir gernc et tilbud på bestilling af flere gamle nurnre!
Ring:6224 1255 (ml. 10-14) e-ller mail: mfn(rlplakatforlaget.dk

rir: u,r;13l''*r*

,,.," ,j .,-€ ,1j".

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

2012 kr.390,2011 kr.300,2010. kr.275,2009, kr.250,2008, kn 150,2007, kr. 150,2006, kr. 150,2005, kr 120,2004, kr. 120,2003, kr 120,2002, kr. 120,2001, kr. 100,- (5 blade)
2000, kr. 120,1999, kr.120,-

Nr. i Nr. 2 Nr. 3
1997:3J-llla:l
1998::tf:laa:1
1999::lAni:'l:l
2000: i:l i.] n
-l
2001: fl I
2OO2:il.aa'li
2003:1:1al11
2OO4::lanlla
2005:al:1On1il
2006: -l i]
al
2OO7:nfl.1a.tn
2008:alJflaJ
2009:Ja:lJ:'1
2010:-lJnDlJ
2011:-ltrnD1:1
2Ol2: n il

Nr.,4
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bestilling:

Send din bestilling pr. mail til mfn@plakatforlaget.dk eller pr. postkort til:
Modelflyvenyt, Strandhuse 4,5762 Vester Skeminge og skriv tydelig afsender (navn, postadresse og telefonnummer) og angivelse af hvad du ønsker
at bestille.

Indbetal beløbet for din bestilling på reg. nr. 5702 konto 6990064448
og skriv i kommentarfeltet dit postnummer og dit husnummer.
Din bestilling er på vej så snart vi har registreret din indbetaling.

KYP0$ll^-

uru

NY Pnsstærk

GODT NYT FRA
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Se vores mange nyheder for hver maned i webshoppen

æ
SOLO PRO 328 Bell 206. RTF

......895,-

iffi,l'l# Å,,

DIAMOND PRO inkl 14,8V akku
og lader ...........T118UD I APRIL 1595,-

Cessna 182 Skylane ARF. lnkl motor, ESC,
sewærog pontoner SlModd SUPERPRIS995,-

€e€

4 kanals UNI park/ind00r............kun99,4 kanals JSTparUindoor............kun99,-

%,
P40 Warhawk Electric ARTF. EPO. Tiger. Inkl.
elektrisk understel, motor, ESC og servoer . .1795,.

inkl,

AR8000................,...KUN

3100,-

2690,-

Spektrum DX8 uden modtager . . . . KUN 1995,Spektrum DXTs inkl, AR8000 . . , . . KUN 1999,Spehrum DXTs uden modtager . . . KUN 1505,-

100cm. Rød blå eller gul.
lnkl motor, ESC og servoer............ 1195,-

tr*"F

Graupner Uhramat 18. 12l240V 300/90W
Kraftigste lader i klassen.... . . KUN 1æ5,Spitfire. Parkzone PNP

Graupner Ulbamat TRIO PLUS 16.
121240V-1501120W. 3 udgange. KUN 1095,-

,.*

--'*#

Hotwing1000
HotwingTso

Futaba FASST kompatibel 2,4Ghz modtager
KUN3$,FrSkyS/14kana|s.
KUN2e),FrSkyTkanals

............,.
.................

%

......375,-

.......325,-

-'.,{
-..-m]or\

Fox EP ARTF. lnn

SOLO PRO RTF inkl alukuffert, 2 batterier
samt 240V lader for 2 batterier. . KUN 895,-

ESCog servoer. EPO.
SUPERPR|S KUN

180cm,

695;

\

Hawker Hunicane 25e
1 36cm. Eflite. lnkl motor, ESC oq servoer 1995,-

\.

_/

P-47

lhunderbott Electic ARTF. EPO. Green. lnkl.

elektnsk understel, motor, ESC og seruoer. . .1795,-

Blade mCPX LiPo. 3,7V300mah.

w*'
- _+\
Superzoom2.......

30C KUN 35,-

...

*,-

1l'r'
lnterceptor jet. PNP. 68cm
lnkl motor,

......,.,....,.1495,-

Anow RTF, 150cm

.--.........KUN
............,..KUN

Blade mSR X BASIC
Blade mSR X BTF

665,960,-

Escogsavoø...............895,-

I <,iffiF
- ./'-

\

S.E.5aWWPNP..........,..........1æ5,-

Q *'\--.r.EåFr€edom BTF
F4U Corsair Electric ARTF, EPO. lnkl. elektrisk

understel, motor, ESC og servoer.

.. .. . .. .

.1895,-

Real Flight

>i+

l51cm.. .. ... .. .. ...

..

1æ5,-

RC simutator

Den absolul bedste simulator på

markedet-

Tnkl motor ESC og servoer, EPo.
156cm, . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KUN 795,-

Blaze EP ARTF.

.PRIS kr.1tt95,-

Med USB lnterlink Controller - vælg selv om

du vil benytte den medlølgende controller
eller din egen sender.

-

Grundprogrammet indeholder over 60 forskellige fly, over 25 lorskellige flyvepladser,
utallige just6rbare parametre. Mulighed for

a-

>''

EP ARTF. lnkl

-

motor ESC og servoer.

EPO.210cm........,.SUPERPRISKUN695,-

Åbningstider, telefon og

butik

Btade mQX
Blade mQX

Mandag-Torsdag

It'\VIONICI
',lLr.iitii.\\(:lt\ t l'lrl

A

I

l

BNF.....

U.......*ur

RTF................

rru,-

at flyve mod andre via internettet.

KUN 1095,-

1217 r Fredagl2-16r(Lørdagsåbent10-l3iligeuger)tfidemeervetlende.Eventuelteændingerknsesivoreswebshop.

!'!fiQMørkøv . Tlf. 86 94 60 88 . Fax 86 94 60 98
wwwavionic.dk . avionic@avionic.dk &,er S år$ @@ M
Nørreled

l! t

sMW

q#

l;p@æa,

Vi er flyttet ind i et nyt og større lokale. Kom ind og
se vores sfore udvalg af fly, helikoptere og tilbehør.

H T' E'BYFLY

Adresse: lslevdalvej 53, lige overtor loys 'Rus. Kun 150 meter fra
"Jyllingevej" og med egen parkering.

BH Fiesler Storch 2850mm

-/
-srfr*
-

m. luft-optrækkeligt

'af

BH Orbit ARF: 1.450,-

72 Fakta om Black Horse modeller:

7*":F-Bygget af balsa, beklædt med Oracover
\

EESE*;

}l--

Inkl. både el og brændstof opsætning
Inkl. luft-optrækkeligt understel og fiftings
Inkl. skalapilot, tank og spinner mm.
BH Zlin 30cc.

Air Racer
pålageriSstørrelser

BH Edge 540

U.3

å'*ru#.
\-- €
J\

--\

+-- ----',) -

BH Landscape-30cc---\
ARF:

BH SU-26M En 30cc. og
62cc. på lager

BH Harmon Rocket 20cc.
ARF: 2.795,-

2.995,-

Til dem der læser det med småt: Spar 10% på din motor til alle de ovenstående modeller ved samlet køb. (gælder kun i april 2012)

\-.
Dynam T-28 Trojan V2 Dynam AT-6r"r"))>- Dynani Sbach
PnP: 1.595,PnP: 1.595,PnP: 1.595,Forårs "flatlands" termik for 15% mindre!!!
SPAR 15% på mange gode termikflyvere
i hele april.
I
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Rapicon, det foretrukne brændstof blandt de professionelle
udstyr U tr-,
Rapiconl (N'
4
":":!!T"J:,:';:',"!:":";"tr::::!::evne'
Rapicon er et innovativt RC brændstof der skåner både dit
Læs mere om

Rapicon Centre:
N ordjyl I a n d : Vestbj erg
M iduvestJylland : Hemi ng

Heli30% 4L:215 kr.
Heli20% 4L:190 kr.

Helil0%4L:180 kr.
FIyl5% 4L:185 kr.
Fly|0% 4L:180 kr.

Østjylland: Århøs S
Ejælland: Hobhyfly

Fly 5% 4L:170 kr.

HOBBYFLY
lslevdalvej 53 st. th.
2610 Rødovre

Rø

Man-Fre: 11-18 Lør:. 10-14
E-Mail : info@hobbyfly.com

'ffi
899,-

å*j..iw
.*-,'

-:+Alt

go
Tx hanger
75,-

nf-Ampermet2\

zumaetttlFSEæ3

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

Ring på 31678020
ASW-17 zJmeter
Brushless RR

l.

q€

j

.-=4

f!

:=:

\/ vr---/v
-

BLAZE HOTLINER
Brushless RR

F*

a+7.fr

lnkl. BL motor, BL Esc og 4
servo, Vingfang: 2'100 mm
Længde: 990mm EPO
Vægt: 7909r. Skala 1:9.5

!G

h

\

lnkl. BL Motor 35mm ESC 40 A

og4Servo9g

Vingfang: '1.600 mm
Længde: 990 mm
Vaegt: 890 g EPO

BLADE MSR-X
BNF BASIC 665,795,BNF
ootr _
RTF

Spektrum

AR600

Modtager kr.

295,-

Spektrum 6210 DSM-X
Modtager kr. 395,-

BLADE MCP-X Version 2
BNF kr. 1125,RTF kr. 1395,The World Models Skylink 3 størrclser på lager MCP-X Lipobatteri35C
300 mAh fra kr. 35,....1O0cc...vingfang 365O mm kr. 6950,.....50cc ...vingIang 2745 mm kr.3195,-

.....8,5cc...vingfang 1680 mm kr, 1199.-

r$Føn
360 mAh 35C 25 7,4 kr 45,360 mAh 35C 35 11,1 kr 68,450 mAh 35C 23 7,4 kr 50,450 mAh 35C 35 11,1 kr 75;
850 mAh 35C 23 7,4 kr 70,850 mAh 35C 35 1 '1 ,'1 kr 106,1000 mAh 35C 23 7,4 kr 68,'1000 mAh 35C 35 '1 1,1 kr 10'1 ,2200 mAh 35C257,4
2200 mAh 35C 35 11,'1

kr 131,kr 175,5 C lade teknologi

holte hobk)

Øverødvej 5, 2840 Holte www.holtehobby.dk tlt.: 454201 13 lagerstatus: 31678020

er den

E-.S
'*'uåtr*;-.,,

il
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i:ra::€:+

dmke Imdsorganisation for modelfllwning i Dammk. Modelfllwning Danmark

Dansk Aeroklub og F€d€ration Aeronautiq lntemational.

..i-$=

-"+=..+;;

:=r::j;+.:Eg::j

.r#-..

m.modelflyming.dk

er tilsluttet Kongelig

indeholder oplysninger om

m. Desuden finder du her vores fælles online forum, hvor op
mod tusjnde medlemmer udveksler erfaringer Modelflyvmg Damark tilbyder herudover sine medlemmer
en msvarsforsikring og bladet Modelflyvenyt.
foreningen, medlemsskab, stæwekalender
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REGNAR PETERSEN, Brande Mfk.

TII:40522328

regnarbrande(@gmail.com

PETER RASMUSSEN, Østfyn Mfk.

Tlf 62625353

elvis@rasmussen.mail.dk

3
4
5
6
7

SØREN VEDSTESEN, Silkeborg El-og svæv

Tlf:2089 9830

Formand ALLAN FELD, AMC

Tlf

8

dscvejl(rttretscape.net

allm.fcldf@mail.tele.dk4

8613 4140

HENRIK KILDEGAARD MARKUSSEN, Aviator Tlf.

9682 8200

SØREN VESTERMARKEN, Mfk. Falken

Tlf

5760 0433

STEEN HØJ RASMUSSEN, NFK

Tlf:4345 1744

steen.hoj@mail.dk

ANDERS HANSEN, Mfk. Falken

Tlf.2028 5619

bankeost@hotmail.com

heroik(@kildegaards.com
sv(@danthermf iltration.com
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UDVALG OG STYRINGSGRUPPER UNDER MODELFLWNING DANMARK

F

-&
qq

HOBBYUDVALGEN
Afuenter konstituering på

komende

bestyrelsesmøde. Kontakt evt.

fommden.

FLWEPLADSUDYATGET
Henrik Kildegaard Markussen, Vesterbygade 19, 9520 Skørping, tlt. 40529901, henrik@kildegaards.com
ETITEUDYALGET
Regnar Petersen, Vænget 2Q 2330 Brande, Tlf.4052 2328 regnarbrmde@.gmail.com

Styringsgrupper under Eliteudvalget
KUNSTFLYVNING
Peer Hinrichsen, Parkgade 27, st, 6400 Sønderborg,Tlf.74 43 12

""i,
',jåe

{.-iæ .9.

*æ."
.i€+.

rl

60, Mob1l23 28 05 62 peer_gitte@stofanei.dk

SVÆVEFLYVNING (F3B+F3J+F3F+F3K+2M)
Erik Dahl Christensery Damhusvej 50, Møborg, 7570 Vemb, TLf97887332 moose@c.dk

.,t;t#l

EL-SVÆVEFLYVNINC (F5B+F5F+Hotliner+F5J)

æ

Est

:**1fu

:

@

:
;:

Tomy

Persson, Tlf.: 3051 5141, t.persson@gerresheimer.com

HELiKOPTERTLYVNING
Nikolaj Karlssory Rosenlunds all6 1,2720Yariøse,Tlf.:2339

1857, Nikolaj.Karlsson@homail.com

SKALAFLYVNING
Ulrik Liitzery Kærbygade 7, 5320 Agedrup, Tlf: 52 780 280 ul@pc.dk

€

€i

q

FRITFLYVNiNC

a.i

a

KmtenKongstad, Degnebakkm

22,

\4gested,4100 Ringsted,5752 5703, karstenkongstad@gmail.com

=;'

e

T-TNESTYRING

st

Ole Bjerager; Ryumgårdvej 58,

277

0

Kastrtp,

3257 4001 2182

7

566, bjerager@get2net.dk

Chris Jespersen & Marttin Stuart Nielsen
Postadresse: Kirkeskowej 1, 4660 Store Heddinge

Tlf.86226319Tlf. tid: mandag og onsdag kl.

16.30-18.30

Sekretariatet ringer dig geme op. Du er meget velkommen til at kontakte os via e-mail på: info@modelflyming.dk

Chris

B

_ **"q

Marttin

wmumodelflwning.dk

Tilknyttet Society of Antique Modellers
som SAM-35 Denmark

www dmvk.dk

Formand

Hans Fr. Nielsen

Klenivej

4, 8344 Solbjery,86927876

hfn@sport.dk

Kasserer

Frede Juhl
C]. Færgevej 22, Alnor, 6300 Cråsten,
7465 1452 sylesenalqgmail.com

Sekretær

PoulChristensen,Mallinggårdsvej65,
83,10

Malling, 86933101

hennl'ogpoul@mallin

ghuse.dk

Kontingent for 2012: 200,- kr.

Ny selvbetjeningsfunktion

Der kommet en ny selvbeqeningsfunktion på vores hjemmeside. Udlånslistery
som i gamle dage fungerede sammen
med kalendererL er blevet genoplivet.
Designet er nyt og der er kommet nye
funktioner.

Som lovet i seneste nummer kommer her
en præsentation af Tommy Persson som
er ny formand

for

Udlånslisten finder du via dit login på
www.modelflyvning.dk - gå ind i dine
medlemsoplysninger og du vil se funktionen til højre.

Hotliner styringsgruppen
Jeg har dyrket modelflyming siden jeg
var 7-8 åI, hvor det mest var DMIs model-

ler inden for fritflyvning og linestydn&
som jeg byggede og fløj med i Kalundborg Modelflyveklub.
Nogle af de store oplevelser var sommerlejre i Vandel, hvor jeg kørte fra Kalundborg til Flyvestation Vandel på min knallert med combatmodellerne på bagagebærerery og så at være official til fritflyvnings VM i Roskilde i 1977, hvor jeg

blandt andet tog tid på vores F1C
verdensmester: Thomas Køster.

I midten af 70'eme skulle

radiostyring
prøvet så et brugt Futabaanlæg blev
købt, og en Graupner Amigo II blev bygget. Flyvningen blev lært uden nogen
form for hjælp den gang.
I 1982 startede jeg på Helsingør Teknikum, og meldte mig straks ind i NFK
som jeg stadig repræsentere. Det var på
det tidspunkt, Bjøm Krog var vores primus motor inden for primært konkurrenceskræntfly\,'ning F3R så det blev dyrket
flittigt sammen med lidt motorflyvning i
Tulstrup.

l'1 tltl t:i
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Efter en lang pause fra modelflyvningen
begyndte jeg så småt igen i 2002, hvor det

var hotlineme, og konkurrenceflyvning
med dem, som blev min store lidenskab.
I den hurtigste klasse F5B har det givet 2.
pladsen i DM i 6 år i træk, en 16. plads i
Contest Eurotou4, som bedste resultat, 2
gange VM- og 1 gang EM deltagelse. Og
jeg deltager også i VM i år i Rumænien.
F5B er den ideelle klasse for mig, hvor der
både er farf spænding, tekniske udfor-

dringer kombineret med rolig termik
flyvning og præcisionslanding, samt ikke mindst et rigtig godt kammeratskab
med såvel de danske, som de uderilandske piloter. Men ud over det, så nyder jeg
især alle former for svæveflyvrring, og også geme lidt motorflyvning ind i mellem.
Som formand for elstyringsgruppen
håber jeg, at jeg kan fastholde de dygtige
pilote4, som vi allerede ha1, og at vi kan tiltrække nye til den mest spændende form
for modelflyvning, der findes.

Venlighilsen
Tommy Lennart Persson

r',tt
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på web

Indtil videre kan du booke følgende:
. Modelfly'urring Danmarks messe-

o

stand
sikkerhedsnet

3

Der kommer andre effekter på løbende,
så hold øje med udlånslisten.
Når du har booket det ønskede modtager
du en kvittering pr. mail. Du modtager
ved udløb af låneperioden en mail med
forsendelse og kontaktoplysninger på
den næste låner. Er der ikke en næste
låner på listery så skal du opbevare effekteme. Du får en maif når der en ny låner
skal bruge fx sikkerhedsnettet.
Er der noget, som ikke er som det skal
være, så kontakt sekretariatet.
Messestanden kan være vanskelig at opbevare, så kontakt sekretariatet, hvis du
ikke har plads til den.
Ønsker til udlånseffekter modtages gerne, så tager vi det med til bestyrelsen.
Chris
sekretariatet

INDBYDELSE TIL FALCON CUP

28-29. APRTL 20 t2

Brønderslev MFk og The Pitchbrothers

Skalacub klubens flyveplads, Skir.rder-

indbyder hermed

Veerst. Varregårdsvej 12,6600

holnrvej 20, 7 400 Hemi n g.
Dagen vil være en konkurrence-skalacup dk. med udgang i skalareglerne for
Klubskala & F4H. Der flyves i følgende
klasser Klubscala & F4H. Der vil være
statisk bedømmelse og flyvning ud fra
gælderrde regler'. Skalagrllppen vil være
til stede med flyvedommere. Skalafolk
kan deliage i dagen uden trt flyve, hvis du
har brug for råd og vejledning vedr'. skalategninger; byggesæt, understel, skala

tchbrothers Smackdown.

Der vil blive fløjet i følgende klasser efter
gældende F3A regler: FAI, Nordic, Sport
og X(stormodel). Bemærk, Sport flyver
tre runder lørdag.
Der er briefing kl. 9.00 begge dage. Det er
muligt at campere på pladsen, der er adgang til 220V. I klubhuset er der vand, toilet, mv.

Ankomst er mulig fra fredag eftermiddag. Der vil blive arrangeret fællesspisning lørdag aften.
Ved tilmelding oplyses: Navn, teleforr,
klasse du flyveq, RCU-nr, frekvens, om
du deltager i fællesspisning lørdag.

Tilmelding senest 20. april
Startgebyr: kr. 100,- pr. klasse, for Sport
dog kun kr. 75,Tilmelding til Mikkel Frank

Tlf

30137870,

mikkel. gesten@gm ail.com

vÅnrorruRRENcE 20rz PÅ
RANDBøLHEDE I5.APRIL
Søndag 15. april holder fritflyverne
vårkonkurrence på hedenl
M mødes på p-pladsen (Frederikshåbvej) kI.10:00

Konkurrenceleder er
Bjarne Jørgensen

2837 2123
bj-an(ohotmail.com

1
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Midtjysk Modelflyve Klubinviterer til

på

Vejen.

q

SMACKDoWN 3.-

F3A

kunstflyvningskonkurrence

i

20I2

flyve-

RC-klubben FALCON indbyder
pladsen

LøRDAG D.28. APRIL

til

THE PITCHBROTHERS

SKALACUP

piloter; dokumentation nv. er muligheden også tilstede.

Skalastyringsgruppen vil også være repræsenteret, så har du en model som du
evt. ønsker en snak om, med henblik på
skalakonkurrencet om det være sig statisk eller flyvebedømmelse, har du mulighederne her.
Dagens program:

Kl. 09.00: Briefing, sikkerhedsregler, flyve
område som anvises af Klubbens
sikkerhedsansvarlig.
KI.09. 1 5: Konkurrencen starter.
KI.12.30: Frokost.
K1.13.00: Vi forsætter konkurrencen.
Forventes afsluttet kl. 17.00
Stævnet gennernføres uanset vejret, dog
med lespekt fol gældende regle4 så rnød
op selv om der er mørke skyer på himlen.
Der er ikke planlagt reserved ag. Øl I vand
samt pø1se4, is chips og slik vil du kunne
købe på pladserr til fornuftige priser.
Startgebyr kr. 100.00
Henvendelse til Peter Vestergaard
t\f . nr.2529 7307 eller på mail
kasserer.

midtjysk.mfk@gma

i

l.

com

til

det årlige The Pi-

Igen i år vil arrangementet blive afholdt
på Brønderslev MFKs flyveplads syd for
Brønderslev.

Eventet er uden sidestvkke det støt'ste
funfly for modelhelikoptele og tiltrækker
piloter fra hele verden.
The Pitchbrothers forventer op imod 200
piloter i år, så der er lagt op til utrolig
mange fede oplevelser! Meld dig til, hvis
du vil være err del af dette store event.
Der vil blive lagt officielt program for
weekenden op på Brønderslev MFKs
hjemmeside,

rvwrv.thepitchbrothers.com og på
www.facebook.com / thepitchbrothers.
HEAD-RC er blevet eventpartner til år'ets
The pitchbrothers Smackdo11,ry og det,,,i1
sige at alt registrering som piloter eller
som camperende gæste til The Pitchbrothers Smackdown 2012 vil foregå via HEAD-RCs r.vebshop.
Brønderslev MFK vil sælge mad og drikke fra baren i det store fest telt alle dage.
Publikum er meget velkommen på pladserr alle dagene. Der plejer at være størst
aktivitet fra kl. 11 og til sidst på eftermiddagen.

SKALATRÆF26 MAf

20r2

I YIBORG MODELFTWEKTUB
nærmer tiden sig hvor der igen holdes
Skalatræf i Viborg Modelflyveklub. Lørdag26. maj kl. 0900 - 1600 er dagen for et
af forårets traditionelle træf. Mød op med
din skalamodel og vær med til skabe en
god dag i skalaflyvernes tegn. Der vil
være fri flyvning med mulighed for at se
skalaflyvningsprogrammet, som indgår i
Så

skalakonkurrencer. Du kan også selv
prøve at flyve programmef hvor kyndige
skaladommere vil vejlede dig.
Endvidere vil repræsentanter fra skalastyringsgruppen være til stede og vil kunne svare på spørgsmål om aktiviteter,
konkurrenceregler eller bare gode råd til
at komme i gang med konkurrenceflyvning.

Hvad enten du lige har købt din første
skalamodel eller du er en erfaren pilo! så
er alle lige velkomne. Der er intet konkurrenceelement i træffet, og jo flere flotte
skalamodelle4, der kommer på pladsen, jo
bedre bliver dagen.

Flyvepladsen er beliggende på Møgelkjærvej med indkørsel fra syd. Du kan

TNDBYDELSE TrL LIMFf oRDSSTÆYNET 26.- 27 .VtAl 20

t2

Stort, som sjældent set tidligere:
. Åbent nordisk mesterskab

.
.
.

75 års

klubjubilæum

Dreilanderpokal
World Cup

Overskriften taler rigtigt Det er 75 år sidery de første modelflyveinteresserede
unge mennesker dannede Aviato4, som
i dag er Danmarks næstældste aktive

modelflyveklub. Vi har afholdt pinsestævne siden engang i starten af 60'eme,
men DET gør os ikke støvede!

Konkurrenceregleme følger FAl-sporting code, samt Lines$ringsunionens
regler for de nationale klasset med de

seneste ændringer og tilføjelser fra
www.modelflyvning.dk

2i l-{}1

2
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Gå ind på skalagruppens hjemmeside på

www.modelflyrmingdanmark.dk under
elite og tilmeld dig. Så kan alle de øvrige
piloter se, at du kommer- og så tilmelder
dig sig også! Det er ikke et krav at du er
tilmeldt for at møde op på dagery men
skal ses som er service for andre piloter.
Kontaktperson er
Henrik Somm er, rlf . 23466950
eller mail pitch@pitch.dk

Stævnet er den største modelflyvebegivenhed indenfor en radius af 1000
km, med mange udenlandske deltagere

afhøj klasse.

SøndagZ7. maj
8.00 F2D

- fortsat

9.00 Konkurrencer - fortsat
15.00 Finaler (ca.)

Mandag 28. maj Hjemrejse

Stævnets adelsmærke er at "vi jo alle gør

det for at more os", selvom der kæmpes

Startgebyr:

på højt intemationalt niveau, er der

50 euro (350 kr.) pr.

masser af plads tilbegynderen, der ger-

mand m/k, for klasse
F2D Combat (uden

ne vil snuse

Aviators ModelflJwere indbyder hermed nuværende og forhenværende
modelflyvere i Danmark og hele Europa til Limfjordsstævnet 2012.

\l111c1il-:rycrrrr,1,

finde flere oplysninger på:
www.viborgmodelfl yveklub.dk
På flyvepladsen vil der være mulighed
for at købe kaffe, vand, pølser mv.

til

den intemationale

atmosfære.

Det er som vanligt gratis at

brændstof).
25 euro (175 kr.) pr.

campere

ved

baneme, i "roughen", bagved
klubhuset, pladsen er begrænset og efter "først til mølle", forholdene er primitive, men klubhuset rummer de basale facilitetet, WC og varmt vand.

mand

m/k, for første

klasse og F2D-junior
15 euro (110

kn) pr. mand

m/k, for hver efterfølgende klasse
Efteranmeldelsesgebyr: 50 kr. pr mand.
fubilæumsbanket: 25 euro(175 dkr) kr. pr. mand
m/k. 15 euro (110 dkr). pr. barn (under 15 år).
Betaling: på pladsen.

Tidsplan:
Fredag 25.

Ankomst og fri træning

Tilmelding senest: Søndag

19.00 -

Check-in

F2D Combat: v formular på www.f2d.dk

Check-in, fortsat

Øvrige klasser: Helst på formular på:
www.aviatorsmodel fl yvere.dk
Eller på mail (og ang. information i øvrigt) til:

maj:
20.00

Lørdag26. maj

9.45
9.00
10.00
19.00

9.00 -

Konkurrencestart - F2D
Konkurrencestart - øvrige
Barbecue

6. maj

Carl Johan Fanøe

Guldbækvej 15, Brønden
DK-9352 Dybvad
tlf .: +45 29 92 26 80 cjf@privat.dk
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Stormodeltræf Brand e 2O12
1-2-3 Juni
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Calmato gøres klar til sport-programmct af pikrten Martirr Widcnborg.

INTROWEEKEND FOR NYE
STORMODELTRÆF BRANDE

r.2.

oG
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Modeller fraT kg. og derover eller over 2 m . i vingefang.
Der vil være fri flyvning fredag og søndag. Lørdag vil der
fra kl. 13 være opvisning.
Der er strøm, vand og toilet på pladsen.
Som vanlig er der en kiosk m. diverse.
Camping kr. 50,00 pr. person pr. ovematning bøm under
12 år gratis. Til dækning af strøm og toiletfaciliteter m.v.
kr.25,00 pr. overnatning pr. person.
Bøm under 12 år gratis.

Lørdag aften vil der være spisning i det store telt kl. 18.00
pris pr. person kr. 120,00. Børn under 12 år gratis
Buffet: Barbecueben ca. 300 g, oksefilet, krydret kalkunsteg, flødekartofleq, Coleslaw salat, mixed salat med dressing.

Uden jeq, ingen stævne, så kom og vær'med, så vi får
nogle hyggelige dage sammen.
Tilmelding kan kun sker på mail:
Bjamefly@mail.dk
Tilmeldingen skal indeholde: Navry adresse, klub, antal
voksne og børru om I vil spise med lørdag aftery plus campingvogn eller telt.
Meld jer til i god tid, af hensyn til kokken seneste 20. maj
2012
De Flyvske hilsner
Bestyrelsen
PS: Formanden og kasseren

har 20 år jubilæum i år.

KU NSTFLYYN I NGSPI LOTER

WEEKENDEN D. 3 OG 4. f UNr 20 r2
Efter en fin opstart på introweekend sidse år ved Bording Airport ved Ikast, hvor der blev fortalt om, hvad det vil sige at flyve kunstflyvning og hvor man fik hjælp til det at prørre at flyve
et fastlagt program, vil styringsgruppen være med til at fortsætte den gode id6.

Der er igen i år aftalt med Jan Lindebjerg at vi kan låne de fine
faciliteter på Bording Airport og Introweekenden vil blive afholdt 3 og 4. juni. Man er velkommen allerede om fredagen.
Styringsgruppen har prøvet at finde nogle emner til, hvad det
er der gør en kunstflyvningsmodel bedre og disse emner vil blive gennemgået og testet i introweekenden.
Det betyder, at der vil blive gennemgået, hvordan man trimmer
sin model, og ikke kun i teoriery men også i praksis, så hvis man
har lyst så kan marr overlade sin model iil en af kunstflyvningspiloterne, som så vil irimme modellen ind, evt. sætte et
par miks ind, hvis den ikke går helt lige, derfor er det også naturligt at vi vil se på hvordan man kan sætte sin radio op, hvis
de er behov for miks og flere flightmodes.
Der vil også blive kigget på hvordan servoer er monteret og
hvordan trækket er lavet mellem servo og rorflader. Her er der
en del teori der kan gennemgås, så man kan få et så lige træk
som muligt. Det gør også miks og trim rnindre nødvendigt, når
styregrejet er godt monteret.
Selvfølgelig skal der også fly'ves og trænes at flyve manøvre{, og
man kan komme til at flyve foran dommere, så man kan prøve
det også. Det er ofte en lidt anderledes oplevelse, som godt kan
starte lidt sommerfugle i maven, og give nogle lidt rystende
knæ, men det er også en herlig oplevelse, når man synes at flyvningen har været perfekt eller næstery så er det man får endorfineme frem i kropper! som kan gøre en helt høj.
Introweekenden er for alle modelflyvere der kunne tænke sig at
få de bedste forudsætninger for en god start på kunstflyvning.
Vi håber derfor at vejret vil blive ligeså godt som sidste år og at
der',,i1 komme rigtig mange modelflyvere, så vi igen kan få en
weekend som vi kan tage hjem fra med en rigtig god oplevelse
i maven.
Peer Hinrichsen
I
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WARBIRD TRÆF

SKALA-CUP I YORDINGBORG

9. fuNr
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ARRANGØR: Vordingborg Mfk.

STED:

Mosegårdsvej 20,
4760 Vordingborg

Hej skala-pilote4, så er det nu I skal finpudse det sidste på vidunderet og se at
komme med til skalakonkurrence i Vordingborg. Det vil glæde os rigtigt meget
at se jer på dagen med fly og godthumør.
På dagen vil der blive fløjet konkurrence
i gældende skalaregler for klubskala og
F4H. Regelsæt og dommersedler hentes
på wwwmodelflyvning.dk under elite/
skalagruppen / dokument-download.
Ligeledes sker tilmelding inde under ska-

lagruppen. Tilmeldingsfrist er 2. juni og
startgebyret er 100,00 kr.
Vi begynder dagen med kaffe og et rundstykke og kl. 9.30 er der velkomst og brie-

fing, sikkerhedsregle4, flyveområde anvist af klubformand
kl. 9.45 konkurrencen starte4, vi forventer
at afslutte

kl. ca. 17.00

Der vil være frokost ca. kl. 12.30 hvor det
vil være muligt at købe grillpølseq, øl og
vand til rimelige priser.
Skalagruppen vil være til stede på dagen,
så har du et ønske om at blive skala-konkurrencepilot men geme lige vil se hvordan et stævne afuikleg så mød op på dagen og få en snak med os og se på alle de
skønne fly i luften og påjorden. Tag endelig dit eget fly med.
Stærmet vil blive aflroldt uanset vejret så
mød op selv om detblæser en del og skyeme hænger lavt.
Der vil være mulighed for camping på
pladseru dog er der ikke strøm, men fine
toiletforhold 50 meter fra flyvepladsen.
Ønsker du at benyfte dig af def bedes du
lige meddele undertegrrede det inden ankomst. Grillen vil blive tændt om aftenen
og der er flyvemulighed til kI.21.00
Henvendelse til:

Kim Kongsbak

tU.: 2269 7167 I 5858 4185

eller mail: kongsbak09@gmail.com
På vegne af
Vordingborg Modelflyve klub
& skalastyringsgruppen
Kim Kongsbak

I
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på skinderholmsvej 20, 7400 Heming. Alle
fly er velkomne
ALLE SLAGS FLY ER VELKOMNE
Vi har forsøgt at lægge op til en rigtig hyggelig
slags

w
<

weekend med masser af flyvning socialt samvær samt hygge! Vi har ikke sammensat noget

decideret program! Ingen konkurrencer. Til
gengæld kan du være sammen med en masse
piloter fra nær og fjem - også med udenlandske piloter. Der vil være fri flyrming hele weekenden - og dog - det eneste der er programsat
er; at der er annonceret flyveopvisning fralørdag 16. juni fra 13.00 til 16.00. I det tidsrum vil

Im

vi geme se såmange flyi luften somoverhove-

det mulig, så publikum kan få et par rigtige
fornøjelige timer.

Til gengæld vil Midtjysk Model Flyveklub

r6
m
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SøNDAG DEN 10.lUNl K[. 9:30
Æ STUNTHOSE CUP

hermed til Æ Stunthose
Du indbydes
Cup20l2 i linestyret kunstflyvning på
Heming Modelflyveklub's baner, som
ligger på Skinderholmery Heming.
Der flyves både F2B og Old-time.
Startgebyret er 5O- kr. incl. kaffebord.
Der er pokaler på spil i begge klasser.
Er du blandt de mange, som har en
gammel linestyret model liggende - så
mød endelig op. Der er også plads til
dem som bare vil flyve for sjov.
Konkurrencedeltagere bedes tilmelde
sig senest en uge før nl

DanHune

kvittere med gratis festmiddag lørdag aften!
Du kan deltage med alle slags modelfly mener
du i besiddelse a{ et Warbirdmodelfly ser vi
selvfølgelig geme at du medbringer det.
Camping: Der vil være mulighed for at campere ved flyvepladsen allerede fra fredag eftermiddag. En velkomstkommite vil tage imod
dig og din familie og anvise jer plads. Klubbens faciliteter står til rådighed hele weekenden med vand" strøm, toilet, bad og intemet.
Pris for campingvogn: 125,00 og telte 75,00.
Fredag aften: Vi tænder grillen og alle der har
lyst, er velkomne til at lave stærmets første improviserede festmiddag. Medbring selv grillmad.
Lørdag aften: Lørdag aften vil klubben være
vært ved den årlige feshniddag. Det eneste du
skal gøre er at tilmelde dig inden lørdag klokken 12.00. Klubben vil være leveringsdygtig i
ø1, vand og gode vine til konkurrencedygtige
priser.

Kioskudsalg: Hele weekenden vil der være
kioskudsalg i form af is, pølseq, ø1, vand" vin,
kaffe, d:dps, slikm.m. Mod forudbestilling kan
vi levere morgenbrød/smøt både Lørdag og
søndag morgen. Vi opfordrer dig til at støtte
vores kiosksalg loyalt, da det er der vi geme
skulle få dækket nogle af vores udgifter!
Tilmelding: Hvis du allerede nu er interesseret
i at deltage i vores Warbird Træf vil vi geme at
du giver os et praj. Du kan tilmelde dig ved at
kontakte: Axel Handrup , tlf .: 40938732,
ahandrup@gmail.com
Velmødt og med venlig hilsen
Midtjysk Modelfl yveklub

PeterWeiglinMMFK

869492 39 eller
dan.hune@gmail.com

\'loclclf ll.'vcn.\,t 2/ 201

)

13

BEGYNDERSOMMERLEIR

2.-6. JUL| 20 r2
GREYE GRCC
NFK GOES CLASSIC
BEGYNDERSOMMERLEIR

NFK SKALA CUP

20I2
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I LANGSTRUP LøRDAG 30. fUNl

Greve modelflyveafdeling a{holder som-

Nordsjællands Fjernstyrings Klub er andet end de F3A og F5x-fly, som klubben er
kendt for. En og anden flyver fra "det virkelig liv" er der også i hangaren. Og nu
skal de støves af - og i godt selskab.
Vi havde besøg af "de tre tunge drenge"
fra skalagruppen. En hel klubaften underholdt de os med skalabyggeriets og
-flyvningens herligheder. Resultat: Flere
medlemmer spurgte sig selv: "skaI'a?",
og nu er der dannet en skalagruppe i
NFK. Det fejrer den med den første: NFK
skala Cup, lørdag den 30. juni 2012.

Østfyns Modelflyveklub afholder begyndersommerlejr i uge 27. Der er overnatningsmulighed på Kongshøj camping ca.
6 km. Fra vores flyveplads. M har i lighed

med tidligere fået en rabatordning for
merlejr for fastvingede ily i uge 24, fra
torsdag til og med søndag. Vi begynder
hver dag kl. 10.00 og slutter dagen kl.
16.00

Vi har et stort areal lige op til selve flyvefeltet, hvor du kan campere med telt eller
campingvogn til en rimelig pris, kr.250 i
alt, - for alle dagene. I vores fine moderne
klubhus er der toiletter og bademuligheder. Der vil også være mulighed for at
grille mm. Pølser, brød, kaffe mm. kan
købes fra vores køkken. Vi har en fin stor
græsplæne og asfalteret start- og landingsbane.

Der vil være instruktører hver dag der
kan hjælpe piloter og give gode råd. Der
vil også være mulighed for at tage Acertifikat om søndagen, hvis man er nået
så langt.
De fire dage vil sommerlejren have fortrinsret til flyvepladsen i tiden fra 10.00 til
16.00. Selve flyvekurset koster den rimelige pris af kr.20Q- for voksne og kr.100,for juniorer. For at deltage skal man selv
møde op med et eller flere velegnede fly
til el eller brændstof. Et velegnet begynderfly er et højtvinget fly med minimum
1.5 meter i vingefang. Mindre fly vil være
for følsomme for eventuelt lidt blæsevejr,
som vi jo har her i landet.
Hvis der er nogle der er interesserede eller bare nysgerrige for at prøve at flyve et
modelfly med inshuktør ved sin side; så
har klubben to højtvingede brændstofsfly til rådighed. Her kan man så få tildelt
to prøveflyvninger; for på den måde at få
skærpet interessery og tro os, selv gamle
garvede piloter må indrømme at det er

vanvittigt spændende.
Tilmelding senest 1-6-2012 til:

eller

T4

Mail

Søren Søborg
Telefon: 20972526
soeborg @)webspeed.dk

Vi vil gerne begynde festen fredag aften,
og vi tænder grillen (tag-selv-med-mad)
og kaffekanden, hvis nogen ruller ind
med telt og campingvogn. De vil finde
folk på pladsen fra kl. 16, de vil finde et
stort partytelt og de vil også finde el og
toilet på pladsen. Vand desværre kun i
dunk. (Camping er inkluderet i startgebyret på 200 kr., der også inkluderer morgenmad til alle, frokost og kaffe) Og der
kan trænes hele aftenen til kl. 21,00.
Der skal flyves i klasserne Klubskala &
F4H, og dommerne fra skalagruppen vil

naturligvis både bedømme flyvningen
og jeres herligheder.
Også ikke-flyvende skalafolk er mere end

velkomne. Vi skal sparke dæk og snakke
fly med folk" der ved bedre . . . eller i hvert
fald mere. Og det kan vi alle få glæde af.
En glad dag, det e1, hvad vi lægger op til.
I NFK er vi ikke kendt for skala (endnu),
men vi er kendt for at være gode til at arrangerer CUPer - så kom og vær med.

Vi vil meget geme have tilmelding til
mou@mou-pr.dk (Jørgen Mouritzery 40
500 555), men du kan også komme uden.
Gå ind og find yderligere oplysninger om

både dit dat og alt det det andet på
wwwmodelflyvning.dk / elite / skalagruppen.aspx

deltagende piloter der overnatter der.
Vi har en dejlig 140 x 55 m. stor flyveplads
med dejligt klubhus, beliggende flot med

udsigt over storebælt og broen i det fjerne.

Der vil fra morgen til aften være instruktører tilstede, så der - hvis vejret er med
os - vil være gode muligheder for at nå
langt i processen. Er nogle nået så langt,
vil der fredag kunne aflægges A-certificat
ptØve.
Hele ugen i dagtimeme vil deltagere i begyndersommerlejren, have fortrinsret på

flyvepladsen.
En aften vil vi afholde grillfest, hvormedbragt mad kan grilles. Hele ugen sælges
øl og vand til klubpriser.
Klubben skal ikke tjene penge på arrangementef men have nogle udgifter dækket, derfor den beskedne deltagerpris af:
Æ0.- kr for voksne (over 18) og 125.- kr
for juniorer.
For at kunne deltage skal man selv medbringe et (geme flere) velegnede begynderfly til el eller brændstof. Et velegnet
begynderfly er en overvinget træner på
mindst 1.40 m. i vingefang. Alle mindre
og andre typer modelleq, er efter vores
bedste overbevisning og erfaring uegnede til at lære at flyve med under vores forhold med vind, og tit omskifteligt vejr uanset hvad en forhandler måtte mene.
En deltager vil derfor ikke få nok udbytte

og flyvetid, hvis man kommer med en
uegnet sommerlejrugemodel.
Tidligere deltagere der har taget A-certifi-

kat på sornmerlejren, er velkomne i det
omfang de ikke forstyrrer undervisningen af nybegyndere.

Tilmelding til:
Torben Møller tif. 2533 6798 mail: kasserer@oemf.dk

Yderligere informationer på klubbens
hjemmeside: www.oemf.dk
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Lindtorp Modelflyveklub, glæder

til at afholde

årets ...

SKALA
DANMARKSMESTERSKAB
I

. OG 2. SEPTEMBER 20 I 2
(Klub-skala, F4H, F4C)

Det sker på Lindtorp Modelflyveklubs område, Donskjærvej 4, 7600
Stmer, hvor der er et let tilgængeligt
campingområde med strøm. På pladsen er der fine klublokaler samt toilet
og baderum. Vi åbner pladsen allerede

Kalender 20 I2
Mandag 30. april

Weekend 12.-13.

fredag.
Startgebyret ligger på 125,- pr. pilot og
dækker anvendelse af områdets faciliteter inkl. camping og strØm

Lørdag begynder

vi

Hyggetræf

maj

slutter med præmieoverrækkelse søndag, umiddelbart efter sidste flyvning.
Vi forventer at være færdige senest kl.
77:00

Mandag

14.maj

www.lindtorpmfk.dk
Vel mødt,

til et par fantastiske

skala-

dage.

Skalagruppen og
Lindtorp Modelfl yve Klub

-\,{)(j:

1.

-i \ ( :: . i .'/ l\) .

:

Rin-

på
Randbøl Hede fra

kI.14.00 (HFN)
Mandag 21. maj

Evt.

Mandag 4. juni

Hyggetræf

juni

Hyggetræf

Jubilæumstræf på Sjælland.
på
Midt-sjællands
Svæveflyveplads
fra kl. 13.00 (Fritz)

Mandag
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på
Randbøl Hede fra

kl.14.00 (HFN)
Weekend 30. juni-1.

juli

Jubilæumsstærme
i Rinkaby for Wa-

ke-

field

ogA-2 klassen.

dingen er bindende.

Tilmeldingen til stævnet kan ske på
Modelflyl'rring Danmarks hjemmeside under Elite, skalagruppen, og online tilmelding. Yderlige informationer
omkring klubben kan findes på

i

Hyggetræf

Der vil begge dage være mulighed for

at købe lidt let forplejning i klubkiosken, til favorable priser.
Vi atholder en lille festmiddag lørdag
ca. kl. 18. med en dejlig grillmenu, indeholdende bøffer, pøIser, kartoffelog grønne salater. Pris 130,- kr. pr. kuvert. Tilmelding til den lille fest skal
ske til Klaus Witt, formand for Lindtorp Modelflyve Klub på, klaus@wittjensen.dk senest 15. august og tilmel-

Vårtåvling

kaby, Sverige.

dagen ud med

briefing kl. 09:00, hvorefter vi går i
gang med konkurrenceme. Stævnet

på

Midt-sjællands
Svæveflyveplads
fra kl. 13.00 (Fritz)

w

Weekend 10.-12. august De Svenske Oldti-

mer Mesterskaber
i Rinkaby.
Weekend 25.-26. augost

Jubilæums-

og

Danske Oldtimer
Mesterskaber på

m
F
q
m
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Randbøl Hede.
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NATI-IRA-2000 hvad er det?

J4 det lyder næsten som en vegetabilsk
magarine eller kapsler med fiskeolie, et
helseprodukt uden skadelige tilsætningsstoffe4, noget vi alle bør spise. Men det er
det ikke. Natura-2000 er produkt af tanke4, der er tænkt henne i Europa, i parlamentet, og med en kraftig tilsætning af 1okale nationale ambitioner. Ambitioner i
større mængder kan være skadelige for
helbredet. Natura-2000 er ikke noget vi
alle skal spise, men det er noget vi alle

omfattet af Natura-2000. Den offentlige

Det hele startede for længe siden

Natura-2000 er ikke nyt, men det er seneste skud på stammen af EU-initiativer til
naturbeskyttelse.
Allerede tilbage i 1979 besluttede man
Fugledirektivet (79 I a09 I EØF), som udpeger en lang række beskyttelsesværdige
fuglearter og udpeger nogle leveområdet der skal nyde særlig beskyttelse. Vadehavsområdet er 6t af dem, og vadeha-

høringsperiode for Natura-2000-planerne sluttede i december 2011 efter en varighed på 2 år.
Natura-2000 målsætning og fokusområder.
Hele initiativet går i bund og grund ud på

at bevare nationalstaternes flora, fauna
og disses levesteder. Når man skal gøre

danske
vådområdel, det man kalder et Ramsarområde efter den intemationale Convention of Wetlands, som i 797Iblev tiltrådt

det, kan man foretage naturgenopretning
og man kan fjeme de faktore{, som truer

re Natura-2000. Initiativet er taget med

intemationalt netop med det formål at

Habitatsdirektivets artikel 6, som siger

henblik på en fælleseuropæisk naturgenopretning og det er både godt og prisværdigt og uden tvivl nødvendigt for vores
og kommende generationers fremtid. Artiklen handler om hvilke konsekvenser
Natura-2000 kan få for os som modelflyvere, og lidt om, hvordan et ellers udmærket initiativ kan blive for meget af

beskytte følsomme vådområder.

(oversat fra engelsk):

skal leve med.
Denne artikel har ikke til formål at kritise-

det gode - efter min mening og ikke
mindst KDAs mening (KDA er som bekendt Kongelig Dansk Aeroklub, som
MDK (Modelflywning Danmark) er tilsluttet).

vet er sammen med 26 andre

nafuren.
En af de vigtigste formuleringer ligger

"Hver medlemsstat
Efter et initiativ i 1992 opstod Habitatsdirektivet (92 /43 / EF). Det har ikke specielt fokus på fugle, men på alle truede dyrearte4 plantearter og landskabstyper.
Fugledirektivet danne4, sammen med
Habitatsdirektivef grundlag for Natura2000. Sideløbende med det europæiske
Natura-2000 initiativ arbejdes der på verdensplan med the Emerald Network,

som bygger på Bem konventionens
(1979)

direktiver og retningslinjer.

Hvert EU land har skullet udpege særligt
beskyttelsesvaerdige naturområder (habitater) og for Danmarks vedkommende
er det blevet til 246 områder der dækker
i alt 260.000 hektar land eller ca.
87o af landarealet. Tilsvarende er l2/, af det
danske søter-

ritorium

i

skal tage passen-

de initiativer til at bevar^e og genetablere områder og artel; som har
en gunstig bevaringsstatus; undgå
ødelæggende alcliviteter; som i betydende grad kan forstyrre arterne eller forringe deres leveområder:'
Her har vi balladen

Alt det der står indtil nu er jo både smukt
tænkt, fomuftigt og noget vel de fleste
kan være enige i. Selvfølgelig bør vi beskytte naturen, selv om den vel ikke skal
bringes tilbage til H.C. Andersens tid eller til stenalderery men sådan som

husker den - vi der lever nu, for
det vi kalder natur i dag er
jo det vores forfædre

kaldte

kultur.

vi

f

Der er jo reelt ikke et stykke af Danmark,
som ikke er påvirket af de menneske4, der
har boet der gennem årtusinder.
Nuvel, i den vejledende fortolkning af artikel-6 hedder det, at man skal tage passende initiativer til at undgå forstyrrelser
der hat eller kan formodes at have, forringende virkning, læs: troq, mene{, synes. Altså hvis folk på den rette position
tro4, mener eller synes at motorstøj fra flyvemaskiner har en betydeligt forringende virkning på et habitat eller en art, så
skal der tages passende initiativer til at
undgå det. Nu er det, at denne lange historie bliver relevant for os som modelflyvere. DeI ER nemlig folk på rette position der synes sådan. Den rette position
er i Trafikslyrelsen og personeme er de,
som har haft til opgave at formulere den
ny e BL 7 -1.6 - Luftfartslovens miljø-bibel.

tion kræver det (lavt skydække). Der er
desuden den tolkning af Artikel-6 fra Trafikstyrelsens side, at passende initiativer i
denne sammenhæng er et fllweforbud.
Der er imidlertid intet i EU-direktivet der
betinger brug af forbud. KDA taler i stedet for om en formulering der tilsigter at
aktiviteter under 1000 fod begrænses

det at modelflyvning ikke påvirker områ-

mest muliSt.

Det vil selvsagt være katastrofalt for modelklubber beliggende i et Natura-2000
område, hvis direktivet fortolkes sådarr,
at de ikke længere kan flyve der. Det vil
også være en skam, hvis der er vidstrakte
områdeq, hvor skræntflyvning, fritflyvning m.v. ikke længere kan praktiseres. Så
vi må alle håbe på, at man ikke sidestiller
modelflyvning og full size fllwning i Na-

MDK har også bidraget til høringssvaret.
Vores flyvning foregår jo i den grad under 1000 fod, så taget i sin yderste konsekvens, vil det betyde, at modelflyvning i
Natura-2000 områder er forbudt. For mo-

delflyvepladser der ligger i Natura-2000

områder (vi har 12 eller flere!) betyder

det og dyrelivet mere end tilstedeværelsen af kondiløbere, hundeluftere og ornitologer. Du kan læse vores høringssvar
på MDKs hjemmeside.
Yores

situation som modelflyvere er uafkla-

ret.

rii

det, at de godt kan dreje nøglen om. For
Skagen Mfk var det tæt på. Natura-2000

tura/BL

7-16 sammenhæng.

området på Skagens gren stopper kun

Vil du

om din modelflyveplads er i ri-

,ll

300 meter nord for modelflyvepladsen.

For at tage passende initiativer til at undgå den stØj man tror der forstyrrer arterne, har man forbudt al motoriseret flyv-

sikozonery kan du finde link til Naturstyrelsens oversigtskort på vores hjemmesi-

ll

Men vi vdd reelt ikkq hvordan vi skal for-

de under fanebladet foreningsoplysnin-

ning i højder under 1000 fod i habitats-

hold til modelflyvning.

tolke den kommende lovgivning

i

for-

områderne.

Det synes vore kollege4 der flyver full-size under KDA er en rigtig dårlig id6.

KDA har derfor afgivet høringssvar på
BL7-16 og argumenterer kraftigt for nogle mere detaljerede regleq, fx at start og

landing

i områdeme skal tillades og at

højden kan reduceres, hvis visuel naviga-

ger.

høringssvaret har vi argumenteret, at
selv om der kan være en påvirkning af
omgivelseme fra modelflyvning, så er
det i et meget snævert område omkring
modelflyvepladsen. Vi flyver jo reelt ikke
ret langt væk. Vi har også fremhævet resultatet af de undersøgelser der blev foretaget i Langstrup Mose, da NFK var i
kløeme på miljøfolk. I rapporten hedder

Il

:l

Adressen er også heq, så du kan taste selv

I

Den offentlige høring og KDA/MDKs respons

se

htp: / / miloegis.mim.dk/ cbkort?profile=miljoegis-natura2000

Altemativt kan du skanne koden her
med din smartphone og gå direkte til siden.

Allan Feld

I

Dækker din
INDBOFORSIKRING

tilstræl(keligt?
Lad mig starte med at stille dig et

spørgsmå|. Hvis nu du fik indbrud i hiem-

met/hobbyrummet - eller hvis det
brændte for den sags skyld - og du mistede

dit

elskede modelflyvegrei,

tror du så

at din indboforsikring ville dække dit
grej?

dækningsfraskrivelse frasl.:r'iver de sig at
dække "luftfartøje1, dele og tilbehør".
Nu står der ganske vist ikke omtalt noget
explicit om fjernstyrede modelfly, men
rent faktisk så ville forsikringsselskabet
være i deres gode ret til at afvise en erstatning med henvisning til luftfartsloven,
som klassificerer et $ernstyret modelfly
som et luftfartøj. Ligeledes kan de rrægte
at erstatte radiogrej, starter-grej, ladegrej
eller den rrye 110cc Mintor benzinmotor,

Dtr vil sikkert sige "Ja!" uden at tøve, fordi du mener, at det da er underforstået, at
dit grej er dækket som særligt indbo, legetøj eller lignende.

du har liggende i skuffen til dit

Men er du nu helt sikker? Med mindre at

Jeg har kigget lidt på standardbetingelserne for et par enkelte af de forsikringsselskabeq, som jeg har været i kontakt
med i forbindelse med, at jeg har skiftet

du har fået lavet en skriftlig aftale med dit

selskab, så kunne det være, at du lige
skulle læse artikler-r til ende.

næste

stormodel-projekt med henvisning til, at
der er tale om tilbehør eller dele til luftfartøjer.

selskab.

det
da var underforstået, at mit modelfly'vegrej var dækket af indboforsikringen som
særligt indbo. Der er mange selskabe{,
der omfatter motordrevet iegetøj og lign.

Jeg har selv været af den opfattelse, at

op til et vist anial hestekræfter som
særligt indbo.

Alm. Brand:

I

til

deres "Familieforsikring",
forsikringsbestemmelser Nr. 5037, afsnit
2.1..1,har de som allerede nævnt fraskre-

henhold

vet sig at dække luftfartøjeq, dele samt tilbehør.

Men i forbirrdelse med at jeg har skiftet
forsikringsselskab for nylig, fik jeg mig

Tryg forsikring:

lidt af en øjen-åbneq, da jeg nærlæste og
tænkte lidt ove4 hvad der egentlig stod i

ringII", forsikringsbetingelser nr. 0611, af-

f orsikringsbetingelserne.

I

det her tilfælde har jeg har skiftet til
Alm. Brand forsikring. I deres standard
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I henhold

version 2, 2009, b1lag 2).
Lokalforsikring:
Det var her jeg oprindeligt havde alle mine forsikringer. Som nævnt i deres betingelser 6101.01.2004, afsnit 3.11, dækker de
ikke luftfartøjer samt dele og tilbehør.
Forsikringsselskaberne har som regel de-

res standardbetingelser liggende frit tilgængeligt på hjemmesiderne. Du kan
tjekke de betingelser der er for indboforsikringen hos dit selskab, hvis du ikke lige har et opdateret eksemplar liggende i
skuffen.
I forbindelse med at jeg indså omfanget af
dækningsfraskrivelseme, havde jeg postet et indlægpå forummet og fået flere til-

bagemeldinger på at der ikke er nogen
problemer i at få tilføjet skriftligt til policen for ens indboforsikring, at fjemstyrede modelfly er dækket. Selv har jeg nu
fået det tilføjet til min police med følgende

ordlyd:

"Fjernstyrede modelfly, dele samt tilbehør er dækket for en sum på kr. 100.000".

til deres "Familiens basisforsik-

snit 3.9 har de undtaget dækning af luftfartø1er af enhver art, dele samt tilbehør.
IDL

af deres indboforsikring kaldet "Proper9", men det er nævnt i nogle dækningsskemaeq, at forsikringen ikke omfatter fly
sami tilbehør (Betingelser for Property,

forsikring:

Her fremgår det ikke direkte og tydeligt

Artikelen her er på ingen måde ment som
err skræmmekampagne, men blot en opfordring til at få styr på dækninger-r hvis
man ikke allerede har det. Emnet har
med jævne mellemrumværetbragt op på
fommmet, og der har også tidligere været

Hvis ikke du har r.... fuld af penge, så bør du nok
læse deme artikel grundigt. Gå derefter en tur i
hobbyrummet og se dig omkring. De fleste forsikringer har også loft over hvor meget værktøi de
dækker...

Yeå<s&:

Kåre Kristianserx

Fætø: ?ræels $-und

bragt en notits i Modelflyvenytnr. 312006
med omtale af et enkelt tilfælde hvor forsikringen ikke dækkede. Jeg skal da heller
ikke kunne sige, om der er forsikringsselskaber der er large nok til at dække, når
skaden først er sket, selv om man ikke har
på skrif! at ens modelfly er dækket.

Men uanset hvad, så bør du ikke udelukkende stole på en forsikringsassurandørs
mundtlige ord, og du bør ikke uden videre antage, at dit modelflyvegrej er dækket
af din indboforsikring.

t
i,t:

Hvis du ikke allerede har gjort det, så kan
jeg kun anbefale, at du kontakter dit forsikringsselskab og snakker med dem om
at få tilføjet til din police, at dine modelfly
er dækket og geme med klare fakta om,
hvad policen dækker mht. værdi, evt.
vægtgrænse4, og om den også dækker tilbehør samt dele. Det kunne også være relevant for dig at få afldaret, hvordan dit
selskab dækker i forbindelse med transporten til/ fra flywepladsery tyveri fra bilen
og lign.

Du skal dog ikke sætte næsen op efte4, at
de også kan lokkes til at dække ansvaq,
men det er jo heller ikke nødvendigf da vi
har ansvarsforsikring gennem ModelflyvningDanmark.

Alle de refererede forsikringsbetingelser
kan downloades fra de respektive forsikringsselskabett

nj"*"t'l!l"

Kristiansen

\'I*tlt.:11''l'y:,'t1 v1"tt\
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Måsl<e var

det noget for dig

ffi

ku n stflyvn

Ikke nok med at man kommer til at se en
masse flotte kunstfly.vningsmodeller og
møder en masse modelflyvere, der kan lide at lave manØvrer på himlery så bliver
man som dommer også en del af de modelflyvere, der stiller op til konkurrencerne. Som dommer vil man blive en del af
konkurrenceme, da vi ikke kan afholde
dem uden domme4, så det kan ikke undgås at der vil være lidt fokus på ery men
det er jo en del af det at være dommer.
Der er jo også fokus på piloten der står
foran dommerne, så det harmonerer fint.
Om det var noget for dig, er selvfølgeligt
svært for mig at sige, så derfor vil jeg
prØve at fortælIe, hvad det går ud på, og
hvilke muligheder der er ved det at være
dommer.

Både motorkunstflyvning,
Skala og

Helikopteq,

IMACharbrug for dommere for

at kunne afuikle deres konkurrencer. Dis-

se konkurrencegrene indenfor modelflyvning er en bedømmelseskonkurrence, hvor der udføres nogle i forvejen
kendte programmer f f\yvemanøvrer,

Dommere og pilot ved EM i ltalien
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in

gs man øvre r?

der også bliver fløjet og konkurreret

i

vægt på, specielt med hensyn til træning.

over hele verdenen. Det er i sig selv impo-

Vi er nemlig nødt til også at tænke på

nerende, at man kan lave konkurrencer;
som man kan fly've her i Danmark og vi-

dommemes træning.

de, at 1000-vis af ligesindede

modelflyvere gør det samme over hele kloden og

For at det skal blive en god oplevelse at
være dommet, afholder vi hvert år et

man kan mødes til et Verdensmesterskab,

hvor man konkurrerer mod de

dommerseminar; hvor vi prøver at klæde
dommerne så godt på sorn muligt til at
kunne bedømme manØvrerne.

imponerende, når man tænker lidt over
det og det kan man blive en del af også
som dommer.

Til teoridelen har vi heldigvis, stort

bedste
modelflyvere fra hele verdenen. Det er da

set

helt klare regler, som man bedømmer efter.

Stopur og målebånd er selvfølgelig også
en del af disse konkurrencel, men slet ikke i sammenligning med svæveflyverkonkurrencerne, både med og uden elmoto4, bare for at nævne nogen, hvor det
udelukkende er målebånd og stopul, der
bestemmer pointene. I kunstflyvning er
det manøvremes udførelse, placering,
størrelse, der bedømmes og derfor er det

Disse regler er for F3A konkurrencernes

vedkommende fremkommet via FAI og
dens underorganisation CIAM, hvor det
er modelflyvere fra hele verden, der er
med til at lave regler og manøvrer. For
IMAC-klassen er det organisationen
IMAC der står for udvælgelse af manøvreprogrammeme, og hvordan de skal
bedømmes.

dommerne, der er i centrum for disse
konkurrencer. Det er derfor to helt for-

Dermed ligger der faste beskrivelser af

skellige former for konkurrence4, og dermed også forskellige ting der skal lægges

ved hver manØvre- og dem bruger vi
selvfølgelig når vi skal have uddannet

hvordary og hvad der bliver lagt vægt på

F*ær
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Dommere rned deres skrivcrc vcd et NM i Sverige

Dornmer og hans skriver

vores dommere. Det er også en stor hjælp
til den enkelte domme4 som med beskrivelserne kan forberede sig til konkurrenceme, ved at opdatere de vigtigste punkter omkling bedømmelserne.

hvis du vil sende en mig en mail eller
opmærksom på din deltagelse på forum, hvor der ligger en tråd om dommergØre

seminariet.
På gensyn i RC klubben Falcon
Peer Hinrichsen

Jeg håbea at der kurrne være en

modelfly-

ver eller fire eller gerne flere, der måske
har fået lyst tii at prøve at være med til at
gøre kunstflyvningen

i Danmark bedre.

Vi vil i hvert fald byde velkommen til vores dommerseminar i RC klubben Falcon.
Det bliver et weekendsemina4 så vi har
tid nok til både at gennemgå den teoretiske og den praktiske del, hvor der selvfølgelig skal dømmes manØvrer.
Seminaret bliver afholdt i weekenden d.
14. og 15. april og vi begynder med nror-

genkaffe kl. 10 om lørdagen. Falcon sørger for middagsmad sorn kan kobes af
klubben og til aiten finder r,'i noget ti1 tæ1lesspisr.rine. Det plejer at blir-e en hvggelig aiterr, med de ,sædvanlige rør,erhistolier. Sor-rdag i'i1 r.i fortsætte hvor vi slap
orn lordagen, både med teoti og praktiske øvelser.

der er mange der har lyst til
at deltage og det gælder selvfølgelig også for kunstflyvningspiloterne, som bruger seminariet

Jeg håbea at

tii at få fjernet de sidste
tvivlspørgsmål til manøvreme. I år skal
der flyves nye programmerbåde i FAIklassen og

i Nordic-

klasser! så der er
nok at se til.

Har du fået lyst til at
deltage i weekenden
så vil jeg blive glad,

Kunstfl yvningsstyringsgruppen
Peer_gitte@stofanet.

dk
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Denne artikel er en fortsæt-

telse af emnet:

"leti

Duplex

2,4GHz teknik med teleme-

tri"

-

en trådløs terminal med data recorder ogl,4GHzsender modul

bragt i Modelflyvenyt nr.

l -20 I 0.

Artiklen kan også fin-

des på www.elflytec.dk

Det er en fordel, at du kender

principperne i leti Duplex systemet inden du læser videre.

Af lørgen Bjørn

0verblik over leti Duplex systemerne

Profi Box vist i hovedmenuen med den tilhørende telemetrisen-

Jeti Duplex produkteme udgør et omfattende fjernstyringssystem på 2,4GHz, som består af 6 forskellige moduler til indbyg-

Bemærk at alle de gamle Duplex produkter er blå som nederst

ning i eksisterende fremmede sendere såsom Futaba, Graupner
Multiplex med flere, 14 forskellige modtagere fra 4 til 18 kanale{,
4 forskellige strømforsyninger,2Jett boxe, 14 forskellige målemoduler til telemetri samt Jeti Box Profi EX som denne artikel
beskriver herefter benær,nt Profi Box. Endvidere introduceres 2
nye sendere DS16 EX og DC16 EX i foråret 2012.
Jeti Duplex er udviklet og produceret i Tjekkiet rned støtte af
EU's teknologifond, for at udvikle et højt innovativt produkt i
konkurrence med tilsvarende produkter. Jeti Duplex EX, er efter
min menig et af de systemet som p.t. er længst fremme på det
globale marked og udviser i mine undersøgelser af specielt målemoduleme, høj kvalitet og forbavsende stor nøjagtighed.
Pris/ydelsesforholdet på Jeti EX systemet er væsentlig bedre
end tilsvarende sammenlignelige anlæg på markedet.
Jeti Duplex EX er efterfølgeren af Duplex. De to generationer er
indbyrdes kompafible.
EX generationen frembyder forbedringer på følgende områder:
. Visning af telemetridata på et programmerbart grafisk
LCD display.
o Stemme alarmer på indbygget højttaler eller hovedtelefon.
o Data Flight Recorder som kan opsamle og gemme strømmen af telemetri data under flyvningen.
r Windows programmet Flight Monitor til behandling og
monitorering af telemetri data under eller efter flyr,ningen.

der Rsat2 EX

til venstre. EX produkter er sorte.
Profi box 2.4GHz EX Duplex trådløs terminal.
Jeti box plofi er en trådløs terminal, som indeholder et2,4GHz
sendermodul, og som samtidig kan programmere, modtage,
sende, vise, udtale, behandle og gemme telemetridata. Når jeg
anvender udtrykket terminal, er det fordi alle de omkringliggende enheder kan mødes i Profi Boxen på mange forskellige
mådel ligesom en terminals funktion i en lufthavn.
Systcmdiaflran'r

Jeti Profi Box

6 forskellige modes:

EX systemet kan anvendes på 6 forskellige måder. Bemærk per-

sonemes opgaver i de forskellige modes. Data fra Duplex enheder kan streames live til en USB forbundet Windows PC. I4 modes kan data optages

spilning.
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i Profi Boxens hukommelse for

senere af-

Mode

l.

Ledningsforbundet duplex terminal med data recorder

som måleværktøi på værksted.

Flyvning
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Her har modelflyveren et måleværktøj på sit værksted til alle de
elektriske og fysiske størrelse4 som målemodulerne kan omforme til digitale data. Jeti Duplex EX målemoduler strømforsynes
fra boxen.

Eksempler på måling kan være: Batterikapacitet, strøm, temperatuq, omdrejninge4, virkningsgrader på elmotore4 GPS målinger, true airspeed m.m.
Mode 2. Trådløs duplex terminal med data recorder
ring af fremmede systemer.

til monitore-

Li{_lÅ
&
Fjernstyringssenderen tændes og bindes derefter til flyets modtager. Ovenståerrde procedure skal kun foretages en gang. Nu
kan der flyves, og piloten og hans hjælper har nu en trådløs Profi Box til rådighed med alle dens faciliteter.
Mode 4, Fremmed sender monteret med Profi Box som duplex

ter-

minal med data recorder. Dermed får man et opdateret 2,4 GHz RCanlæg.
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Her kan modelflyveren ved hjælp af den tilhørende telemetrisender Rsat2 trådløst overføre alle de samme størrelser som
nær,nt i mode 1. Modellen styres af et hvilket som helst RC-anlæg fx 35MHz eller Futaba FAAST. Rsat2 modtageren kan
strømforsynes fra den fremmede modtager.
Mode 3. Fremmed sender monteret med 2,4GHz Jeti sender modul

Her tilkobles senderen (fx Futaba) til Profi Box via et PPM signal. Hermed erstattes det gamle 35MHz sendermodul, og man
har et opdateretJeti Duplex EX RC-anlæg.
Du skal her være opmærksom på, at alle Jeti modtagere har indbygget softrvare til EXR AIV, MIX, Fail Safe ja endog servoforsinkelse, det skal blot programmeres via Profi Boxen.

samt trådløs Profi Box med data recorder.
Denne mode består af en programmeringsmode og en flyvemode.
111g
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Først bringes Profi Box i TX mode i menuen Duplex, derefter
bindes Plofi Box til flyets modtager. Nu kan en programmering
af alarmværdier m.m. foretages via Profi Box. Det bemærkes, at

den røde fjemstyrings sender er slukket. Inden der fortsættes,
bringes Profi Box i monitor mode. Dette betydea at senderen i
Profi Box stoppes. Telemetrimodtageren i Profi Box er stadig
bindet til modtagerens teiemetri sender.

En meget gammel og en helt ny generation teknik mødes.
Et kabel fra trænerstikket overfører PPM signalet til Profi Boxen.

Indmaden af det gamle 35MHz modul fjernes, og den gamle
senderkasse isættes tom, for ikke atbruge strøm og for ikke at ef-

terlade et hul bag på senderen. Se også under Power management.
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Mode 5. Analyse af optagne datalra data recorder efter flyvning.

Dette er ganske rigtigt. Hold øjnene på modellen!

Ny teknologi kræver nytænkning:
7. Du kan godt aflæse den forbrugte batteri kapacitet under
flyvningen ved at øve dig.
Det er meget nærliggende at anvende en hjælper under
flyvningen. Da Profi Boxen er en trådløs terminal i mode 2
og 3, kan hjælperen iagttage data på skærmen og hjælpe

pi-

loten.

Her kan piloten analysere flyvningen efter landingen. Vil blive
beskrevet i del 2, når Jeti har frigivet Flight Monitor software til

Du rnå lave en programmering af displayet og vælge en

Windows PCen.

ønsket opgave, som beskrevet neden for.

Mode 6. Firmware opdateringer fra Jetis server yia USB adaptoren,

#Fiåe

se systemdiagram,

Det forventes, at systemets software stadig forbedres. Du kan

m$

derfor via Jetis USB adaptor hente nye versioner af softwaren.
Den nuværende version er 1.13. Versions nummeret kan aflæses
i menuen
Update. Det er også hel du kan aflæse serie nummeret på Profi
Boxen, således at produktet er sporbart.

$

*-å
1r,
#EI

w# i';f{l
$r.E

Senderen og antennen

Sende effekten kan ændres mellem 10mW og 100mW ligesom
der er en rangetest i menuen Duplex. Det er også her man kan
stoppe Profi Box senderen og kun anvende telemetri modtageren som vist i mode 3. Øverst i kanten af Profi Box er der en indbygget integreret antenne til sender og telemetrimodtage4, som

på mobiltelefoner. Dette kan ikke ses, men det er godt at vide!
Man bør ikke holde Profi Boxen he4 fordi det giver en reduceret
sendeeffekt. Hvis Profi Box anvendes som sender modul (mode
4) gætter jeg på probiemet er løst, fordi piloten holder hænderne på styrepindene, mens han flyver!

Læg mærke tii sidenummeret nederst i venstre hjørne. Dette er
min bmgsside nr. 1, når jeg flyver alene. Jeg har valgt at programmere displayet med oplysninger om flybatteriets spænding og forbrugt kapacitet med tilhørende stemme alarmer. Endvidere vises modtagerens forsyningsspaending og nederst flyve-

højdery som modtages fra GPSen. Jeg kunne vælge alt muligt
andet i det sidste felt, men alle moduler skal være EX version.
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min iagttager/copilot stå med Profi boxen og udground speed, flyvehøjde, afstand ud tii flyet samt den gennemfløjne strækning. Hvis Tiue Air Speed (TAS) ønskes målt,
findes der også et målemodul til dette.
På side 2 kan
læse

Billedct viser 2,rlGHz modulet med den indbyggede dipol antenne øverst til
venstre. I midten scs det indbyggede 2GB micro SD hukommelses kort og til
højre Li-Po cellen.

Display

Visning af telemetridata finder sted på et programmerbar baggrundsbelyst 7 cn128x64 pixel LCD display. Displayet er delt
op i fire felte{, som valgfrit kan vise data numerisk, som bars eller grafer.

Der kan vælges mellem fire forskellige skærrnside4, således at
man samlet kan vise 20 indkomne telemetridata. Udover dette
er der to faste skærmside4 som kan vise styrespindenes stillinger op til 16 kanaler. Nu kommer piloter med den indvending,
at jeg ikke kan stå og se på aIle de oplysninget, mens jeg flyver.
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På side 3 vises alltennespændingerne og modtagerens forsyningsspænding. Disse oplysninger afgiver alle Jeti modtagere
altid uden bmg af målemoduler. Det er ganske interessant at følge modtagerens antennespændinger, mens du flyver rundt. Jeg
anvender denne oplysning i min Fanlinel som har aluminiums
beklædning og indeholder kulrør. Husk de to antenner skal stå
vinkelret på hinanden på grund af udstrålingskarakieristikken.
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pænding på 3,6V nås, brokker Profi Boxen sig med en
stemme alarm.

Strømforsyne Profi Boxen direkte fra senderen. Dette gælder kun mode 4. Via batteri menuen kan man afbryde LiPo cellen og strømforsyne via PPM stikket, således at Profi
Boxen tændes og slukkes sammen med senderen. (Auto
switch off? Yes) Profi Boxen brrrger ca. 50mA ved 10V.
T;endt back light til skærm bruger yderligere ca. 7mA. Senderspændingen kan aflæses på Profi Boxen.

:

:

55'=Hffi .

Oplades og strømforsynes fra UNI stikket med en spænding på mellem 5,7Y og20Y.
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På side 4 vises GPS koordinater som rned stor sikkerhed inden-

for 4 til 10 meter gør, at jeg kan finde modellen i en kornmark
ved en bortflyvning. Koordillaterne kan nu tastes ind i en bil eller geotracker GP$ og så kan man prøve. Et andet bortflyvningsværktøj er den nederste oplysning som fortæller at modellen befinder sig på kurs 210 grader og i en afstand af 15 meter.
Stemme alarm system

Efter fremkomsten af 1. generation af Duplex var det et problem,
at der kun kom morsekoder ud af alarmsystemet. Dette problem
er nu løst perfekt. Til hver enkelt morsekode er der nu tilknyttet
en stemmealarm, som kan høres på den indbyggede højttaler eller på en øreplop. Sidst nævnte løsning er sikkert fornuftigt, hvis

der står flere Jeti piloter sarnlet. Sti'rken kan nu også reguleres.
Profi Box leveres rned 19 forud indspillede lydfiler på engelsk,
h'sk eller llekkisk. Teg tror, jeg foretrækker engelsk, som er flyvningens sp-rrog.
Under normal tln-ning er s1'stemet tavst, men aktiveres hvis
denpågældencle hændelse opstår. Uden anvendelse af målemoduler kan alle EX modtagere afgive følgende: "Binding" - "PPM
error" - "Jeti box lou' r'oltage" - "Receiver voltage decrease""Signal loss"r'Lon' signal"- "Range test". Hvis der anvendes
målemoduler; får man naturligvis alarme4 hvis de i målemoduleme programmerede r-ærdier ot'erskrides. Alle el-piloter vii efter min bedste overber.isning, have stor glæde af et MUl-modul,
som så kan meddele at 70'.., af Li-Po motorbatteriets faktiske kapacitet overskrides. Proli Box vil så sige "Warning Capasity".
Det er også smart, at man kan prioritere alarmemes hyppighed
mellem 8sek, 15sek eller 22sek. Det vil r,ære vigtigere for mig at
vide, at modtager spændinger-r er ved at blive lav, end at min afstand ud til modellen.overstiger 200meter målt på GPS satellit
modtageren.

Oplades og strømforsynes via USB kablet, hvis Windows
Pc'en er tilsluttet.

5.

Oplades og strømforsynes fra en Iøs USB lader. Opladetid
ca. 1 time. Oplade effekten er 5W. Det hele kan styres og
overvåges via batterimenuen.

Profi Boxen tændes første gang ved, at der på siden sidder en lille forsænket kontakt. Derefter holdes ESC tasten nede nogle sektrnder. Efterfølgende harjeg sat et lille stykke tape over kontak-

ten, idet den under ingen omstændigheder må anvendes til at
slukke Profi Boxen under drift. Hvis Profi Boxen ikke anvendes
over længere tid fx om vinteren, lukkes Profi Boxen helt ned. Jeg
anbefaleq at Li-Po spændingen ligger i nærheden af 3,8V, og at
Profi Boxen opbevares køligt. Årsagen til dette e4, at Profi Boxen
indeholder en Li-Po celle, som vi ønsker stor levetid. Profi Boxen garantercs kun til at virke ned til 0 grade4 så ingen flyvning i
frost vejr.
|ørgen Bjøm

I Del 2...
(som kommer i et senere nummer)

viljeg belyse:
Hvordan Profi Boxen kan opsamle og gemme
strømmen af telemetri data under flyvningen.
Hvordan de opsamlede data kan vises under
flyvningen via programmet Flight Monitor.
Hvordan de opsamlede data kan analyseres ef-

ter flyvningen via programmet Flight Monitor.

Power management system

Kompatibiliteten mellem Duplex og Duplex

Strømforsyningen håndteres af et indbygget power management kredsløb , som gffi, at Profi Boxen enten kan:
1. Strømforsynes fra Li-Po cellen med en drift tid på max 3 time{, hvis man slukker lyset på skærmen. Når en celles-

samt opsætning af flere profiler.

EX
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TwinStar fra Multiplex er en model med

; ,t ,
,,'
,,,

en lang historie' Den begyndte som en

grå model i hårdt flamingolignede skum
og var motoriseret med 2 Speed 400 mo-

toreh Satte man firmaets gear på motorerne, trak de bedre, men de skramlede
så

helt ubeskriveligt. Senere kom en ny-

designet model i hvidt Elaporskum. Det

Tel<st af Poul Møller

er væsentlig stærkere end det gamle

Fot*s af

skum, og modellens flyveegenskaber var

Mar€åx"*

f'løler

tydeligt forbedrede. Nu har Multiplex
sendt et byggesæt med et motorsæt med
2 børsteløse motorer, regulatorer, propeller, nav, akku og ledningssæt på mar-

kedet. Modellen har firmaet stillet

til

rådighed for en test i Modelflyvenyt. Poul
Møller har samlet den og sammen med

Martin Møller fløjet med den. Her er deres erfaringer med TwinStar

ll.

Byggesættet
Selve modellen består af få store dele, der

skal limes sammen. Vejledningen anbefaler medium ryano og accelerator. Jeg fo-

at bruge kontaktlim på de
større samlinge4, og samle tingene inden
limen tørre4 da jeg på den måde får tid til

retrækker

at sikre mig at alt bliver samlet korrekt.
Jeg foretrækker UHU Po4, men anden
kontaktlim kan også bruges. Med ryano
og accelerator fanger bordet, når tingene
rører hinanden. Og selv om der er styretappe og -riller kan små skævheder opstå.
På TwinStar II limede jeg de to kropsdele

og inddækningerne over ledninger/vingesamlingsrør med UHU Por. Haleplan,
finne og rorhorn limede jeg med ryano.
Servoerne blev sat på plads med en smule varmelim.
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Med byggevejledningen bliver man ledt
fint igennern samling af rlodellen. Vejledningen består af en tekstdel og en tegneserie. Har man lidt erfarirrg i at bygge
skummodelleq, er tegneserien rigelig vei
ledning. Det er muligt at samle og dekorere modellen på en aften.
Vær dog opmærksom på at vejledningen
er skrevet til de "gamle "400 motorer. Det
har lidt betydning når der med de børsteløse motorer bruges to regulatorer med

BEC

TwinStar II kan dog let jordstarte fra en
kortkiippet græsplæne. Men pas på! Propellerrre kan ramme jorden og i værste
fald knække.
I luften er der ingen risiko for brud på noget. Med de anbefalede romdslag kan
TWinStar II hives mndt i store og små
drej, rul og loop - og i både høj og lav lrastighed. Det sel dog pænere ud, hvis man

flyver loligere rundt med modellen. I

(modtagerstrømforsyning). Der

begge tilfælde flyver den godt og forudsi-

mangler oplysning om at den røde plusledning i stikket mellem den ene regulator og modtageren skal afbrydes. Det skal
gøres fordi begge regulatorel ellers vil levere strøm til modtageren. Ifølge elektronikkyndige kan det i værste fald "fon'irre" modtageren med uforudsete reaktio-

geligt uden nogen tendenser til tipstall.
Med motorerne på halv kraft flyver TlvinStar II overbevisende. Der er hastighed til
lette stig, rul mm. Gives der fuld klaft stiger den overbevisende, og både indvendige og udvendige loop klares i fin stil.

ner til følge.

ker modellerr på et tidspunkt dovent

Regulatorerne er programmerbare med
Multiplex Multicont programmeringsenheden eller rned senderen. I testmodellen
var det dog ikke nødvendigt at program-

neesen

Tages farten af og trækkes næsen op,

mere noget som helst. Det hele "spillede"
som det skulle.
Ledningssættet

Konklusion

er med

til at fremme byggeprocessen.

Men husk lige det med plusledningen!
For at motorledningerne ikke skal komme i karambolage med den roterende del
af motoren, limede jeg ledningerne fast til
motorgondolemes side med varmelim.
Programmering af sender

Både regulatorer og vingeservoer kan i
princippet forbirrdes ti1 n.rodtageren med
y-kabler; men rned dagens ladioer med
programrnerinesmuligheder er det bedst
at sætte i hvert fald krængerorsservoerne
til hver deres udeang. Karr din radio ikke
tilsluttes to motolregulatoret er det som
regel muligt at L.renr.tte et frit miks.
Husk at sikrc at specielt vingeservocrne
er nulstillede og iorsvnet med rorhorn inden de limes fast i I'ingen. På rorfladerne
justeres rorelles nulstilling ner.nt med de
medfølgende "dimser".
Når det hele er forbundet, er det tid at justere rorudslagene. Udslagsstørrelserne
er angivet i vejledningen og fturgerer fint
som et udgangspunkt for eksperimentering ir-rdtil udslagene passer piloten.
Flyvning med TwinStar

ll

Da der ikke er understel på modellen, er
det meningerr at den skal håndkastes.

klat varmelim.

dyk-

mod jorden og når hurtigt flyvefart. Ikke noget med pludselig at tabe en
vinge i et tipstall og styrte mod jorden.
Ved rolig flyvning fløj testmodellen ture
på ca.25 minutter med den medfølgende
35 3000mAh LiPo akku.

Med i æsken er alt nødvendigt på nær en
modtager og lim. Specielt det færdiglavede ledningssæt med alle nødvendige stik

De tre nrotorlcdninger holdes fast til corvlet af en

TwinStar II må siges at være resultatet af

vellykket modelpleje. Selv om det er en
"gammel" model, har opgradering til
modeme materiale4, motorer og akku
holdt den ung - og 200 g lettere end med

til den mcdfølgende 3S300thnAh akku
under cockpitlåget.
De'r cr god

motorer og NiMH akku - og den lever
af et moderne radiostyret modelfly. Som beskrevet i afsnittet ovenfor er modellen yderst
velflyvende uden nogen former for urro-

400

fuldt op til hvad man kan kræve

der.

Kigger man sig omkring på diverse fora
kan man også se, at TwinStar II har fundet mange anvendelser. Det er oplagt at
kit-bashe den til en tomoteret fun-skalamodel, den er let at udruste med landingsstel eller ombygge til vandfly, og
flere har benyttet den til fotofly. Fem minutters søgning på Intemettet kan give
meget inspiration. Prøv at google "twinstar" og "kitbashing".

Cockpitliibct sidder godt fast. En glasfibestang limet på t\'.?rs gør clet lei at tagc det af.

TwinStar modellen anvendes også som
skolefly, og den er med sin korte bygg"-

tid, sine robuste materialeq godmodige
flyveegenskaber og lange flyvetid da også en meget velegnet begyndermodel. At
det komplekse lednings*et er - næsten færdiglavet, at modellen er hurtigt bygget, og at alt på nær lim og modtager er i
med i byggesættet, er et yderlige plus.

Vægt:

1290 g

Planarcal:

43

Planbclastning:

ca.35

Akku:
Regulatorer:

LI-BATT cco 3/ 1 - 3000 mAh
2 stk. MULTIcont BL-20 SD

Motorcr:

2 stk. PERMAX BL-O 2830-1100

Propeller:

2 stk. 8"x5"

Styring:

rnotor, højde-, side- og krængeror

ll

d:l'

it

g/dm'
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POKAL FINALEN
Amada Sorme vindcr i A6 - junior

INDOOR DM 2012 for

Endnu engang arrangerede Vejle Fritflyv- VFK og undertegnede, de
åbne danmarksmesterskaber - denne
gang med deltagere fra Sverige, Spanien
og Danmark.

ningsklub

Og engang var vi begunstiget af fornemt
udenlandsk deltagelse, idet der var tal-

'lbbias Sonnc vinder i chuck Junior

stærkt besøg fra Sverige, iigesom Jos6
igen havde taget turen fra Madrid for at
være med. Men ikke nok med det - han
havde taget 5-6 spanske vemer med
(Vestas medarbejdere og kærester) sorn
kikkede interesseret på. Nu er det så lidt
spændende at se, om den spanske lejr
næste år bliver større end den svenske?

fritflyvende modeller
ihærdig indsats var Thomas sllveræn og
helt urørlig her.
P-15 er stadig den klasse hvor alle kan
være med. I år var der kun to juniordelta-

gere nemlig Tobias Jørgenser-r og Jacob
Vestergaard. Tobias var med for første
gang og det var spændende at se den helt
unge fyr på kun 5 år trække op - gå på banen og "fyre" den af sted til en lække
flotte tider. Det resulterede i en første
plads med kun 1 sek. ned til Jacob, som
nok må korrstaterer at den gode gamle
model på 11 år ikke helt er på toppen længere.

I seniorrækken lykkedes det endnu

Desværre'n'ar deL kun blevet tilmeldt 18
deltagere, måske skyldes det at vores be-

f

os6

A. Moriiiigo vinder i ,46

tænksomme FF-redaktør havde sat indbydelsen i bladet to numre fol tidligt,
samtidig med at konkurrencen ikke var

I

blevet sat på fritflyvningskonkurrencekalenderen - hvilket jo er lidt ærgeligt, ik?

mas Johansson også æren med Peter Thulesen og Jacob Vestergaard lige efter.

Den yngste deltager var Tobias Jørgensen
på 5 åa barnebarn af den berømte Bjarne

P40 klassen med tre deltagere blev

førgensen mens den ældste var Kalle
Westerblad på 83 år. Det viser jo ganske
klart bredden indenfor modelflyvningen
og specielt indenfor indendørs fritflyv-

sen og Jørgen Olsen.

ning

Kallc Westerblad vindcr i

I-TIS

Hallen var varmet op tii 23 grade4 ventilationen slukket og efter en kort briefing
klokken 10 startede konkurrencen.

Chuck klasserne blev helt domineret at
Sonne familien som stillede op med helt
nye og spændende skummodelle4 som
gør det noget lettere at komme i gang. Tobias vandt juniorklassen over storesøster

Amanda, mens Ruben tog pokalen

i

se-

niorklassen.

'lycho Andersson vindcr i P-40

28

engang Thomas Johansson at besejrc Bjame
t;l:""r". nred PeterThulesen på 3. plad-

Thomas Johansson tog sig i al beskedenhed af Nocal-, Bostonia- og Peanutpokaleme, selvom Tycho og Bjarne gjorde en

P15 champagrrefly-off snuppede Tho-

vun-

det af Tyco Andersson foran Peter Thuie-

Seks mand i 4.6 klassen + 2mlk i A6 junior var spændende atfølge. Seniorrækken blev sllverænt vundet af Jos6 A Mor-

ifrigo som stillede op med en helt ny konstruktion og besejrede således den legendariske og velflyvende Kalle Westerblad
med 48 sek. Vi håber at kunne bringe Jos€s nye model i bladet ved en senere lejlighed. I juniorrække tog Amanda revanche fra chuck og besejrede lillebro.
I Living Room Stick klassen snuppede en

altid supel glad Kalle Westerblad pokalen foran Bo-Eskil Nilsson og Bjarne Jørgensen i næsten overlegen stil.
EZB klassen blev endnu engang vundet
af Jonas Romblad - kort og godt!

Dagen sidste klasser var som altid en time's tid med F1D - to mand i F1D begyrrder og Jonas i F1D. Ernst Christensen og
Flcde Juhl stillede op ior første gang, begge med en "byggesæt-r.nodel" som Steen
Agr.rer introducerede' for os i 2009. Hel
trak Ernst det længste str'å da Frede var'
lidt uhcldig til sidst. Jonars "nøjedes" dennc gang med, og i vanlig sikkcr stil, at flyve 3239 sekundet på to starter - fanta-
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Ilubcrr Sonnc virrder i chuck
s:
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En dejlig dag var ved at r,ære til ende det var endnu engang lykkedes at få afviklet Damnarks største friflyvningskonkurrence. Ved prænrieovcrrækkel sen var
dcr pokaler til alle de glade vindere, samt
spccielle Schur Dropstop til folk som gernc nyder et glas vin.
I de år VFK har arrangeret konkurrencen,
vistnok 10, har vi r-rddelt mere en 140 pokalcl til vindcrne i de lcspektive klasser.
Efter nu 10 år sorn an'angølaf Indoor DM
for fi'itflyvende modeller'har jeg besluttet
at trække mig som arrangØr af dette
st;cvne, og oveldlaeer hermed konknrrerrccn til Jonas Rornblad, som vil tage valc på st;cvnet frenrover. Men jeg kan oplyse at konkurrensen til næste år allerede
er nnder planlægning, og at der arbejdes
med at lave et endnu størrc arrangement
evi. sammen med andre forr-ner for indendørs modelfl1'1,11i11g - merl mere orn

*

l1
Bjanrc Jorgensen kikker

lidl pa pr--micrnc or

re-

sulta tt-rnt:

1.r:

1

Irnst Christensen vini]t.r i

I:1

det senere.
Tak for alle de gode tin-rer gutter

- det har'
værct dejlige dage at tænke tilbage på.
Vi ses n;cste å4, denne gang med mig sonr
deltager - vær sikkel på det!
Ole Vestergaard
Vejle Fritflyvrrings Klub

Iona: Iionrl.lrrl vincitr i

- VFK.
'l honras
Johansson vindcr i Bostonia

fll)

"/.
i/'
:t=.t|ft

Yrrgste og rlclste cleltagcr'lbLrias Jorgcn'cn os
Kallc \lestt'rlrlacl

Sprrrdf lolrias
kortku tronse

Jørgeusen grrr klar

til sin firrstc

lirbias Jorgerrsen en slolt vinrlcr i P-15 - junior
I stk over Jacob Vcstorgnarci

nrcd
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I. TID

2. TID

3. TID

4. TID

5. TID

6. TID

Tobias Sonne

3

6

11

3

5

4

17

Amanda Some

4

5

5

2

J

1

10

72

8

16

8

15

6

31

70

0

0

0

0

0

70

11

0

0

0

0

0
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SUM PLACERING

Chuck - Junior

Chuck
Ruben Sonne

No Cal

L

o
4t
G
v
o
L
I

Thomas ]ohanson
Tycho Andersson

Bostonia
Thomas Johansson
Tycho Andersson

62

80

76

0

0

0

1.56

49

47

65

52

0

0

117

Bjarne Jørgensen

26

36

J/

53

50
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Peanut
22

29

50

49

0

0

99
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o
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ThomasJohansson

TychoAndersson

24

32

3s

0

0

0

67

I

E

92

93

108

118

11.4

96

70

112

11"9

0

0

0
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110

720

115
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0

0
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P-r5 -luN
Tobias
Jacob

Jørgensen

Vestergaard

P-15-Senior
Thomas
Bjame

fohansson

]ørgensen

Peter Serena

Thulesen

69

84

91.

90

98

100

198

3

TychoAndersson

96

73

/J

76

0

0

172

4

Olsen

15

22

27

23

85

"t28

5

108

Jørgen

P-40

TychoAndersson

108

^117

L07

109

0

226

97

95

11.4

111

108

87

225

46

43

63

39

15

23

109

205

L73

354

292

274

190

646

1

774

258

290

308

0

0

598

2

264

21.3

223

279

0

0

5+3

3

281

249

250

228

199

0

t.i

I

4

Ruben Some

145

196

177

209

0

0

405

5

Jan-ErikAndersson

799

179

725

0

0

0

378

6

Peter Serena
Jørgen

Thulesen

Olsen

A6

Morifligo
Westerblad
Bo-Eskil Nilsson
Bjame Jørgensen

Jes6

A.

Kalle

A6 -

lunior

Amanda Sonne

'tr2

159

176

201.

200

L54

401

Tobias Sonne

1.26

201.

141

176

96

155

.7/

/

Living Room Stick -

LRS

Westerblad
Bo-Eskil Nilsson

289

283

770

0

0

0

572

1

60

146

232

0

0

0

378

2

BjarneJørgensen

159

181

193

160

0

0

384

3

Jan-ErikAndersson 184
Peter Serena Thulesen 43

1.47

0

0

0

0

331

4

0

0

0

0

0

43

5

191,

674

749

0

0

0

1428

201

JlJ

0

0

0

662

Kalle

EasyB-FlL

]onasRomblad
Bjarne Jørgensen

I

FID - Begynder - Fl M

rI

Christensen 139
FredeJuhl
78
Ernst

I
:

I

246

172

91.

265

51.2

78

340

48

0

0

388

158s

0

0

0

0

3239

FID
Jonas Romblad
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Stik den!
Siger vi i redaktionen. Kan I i jeres

klub mønstre en endnu ældre - og
stadig aktiv modelflyver? Så skriv
til grenredaktør Jesper Voss på
Fotos af: Henrik Nisscn

jespervoss@model fl yvnin

g.
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Jeg

var så heldig at få fingrene i en af de

første Avantgarde modeller, der er landet

Wæs* æ€

herhjemme. Avantgarde er den nye flybarless el-model i størrelse 600 som bliver produceret af Beam Heli. Beam har
kun været ude med en helikopter i450
størrelsen, som også var omtalt for sin

robusthed og sit specielle design. Senere
blev modellen produceret i en flybarlessversion,

Beam står for "Beautifully Engineered
Action Machine" og producenten har
sandelig gjort rroget for at leve op til navnet. Mit første indtryk af Avantgarde var,
at helikopteren er meget robust opbygget
og har et frækt og friskt look. Rammen er
bygget af 2 mm karbonplade, l.rovedet er
designet nøje og CNC-skåret rned høj
præcision og specielt look. Delene i denne helikopter er af høj kvalitet, og det
mærker man tydeligt, når man bygger
nrodellen.
Når man kigger nærmere på den, eiler
hvis man el så heldig at få fornøjelsen af
at bygge en Avarrtgarde, opdager man
hvilken overlegen desigrtankegang, der
ligger bag demre model.
Samling

Samlearbejdet er gjort utrolig nemt. Enhver rrybegynder kan samie helikopteren
ttden forwirring og enhver med erfaring,
vil blive imponeret ove4 hvor "enkelt"
den er opbygget. Man får en manual på
ca. 12-15 sider og i A3-format. AIle delene
er vist i "full size-størrelse" i manualen,
så man ikke el i tvivl om hvilken sl.e'ue eller del der hører til hvor, eller hvor lang
ethvert link præcis skal være. Alle delene
er sorteret i små poser på en fornr-rftig måde, så hovedet, main framen og halepartietbliver samlet 6t af gangen og uden de-

le til overs fra tidligere poser'. Endvidele
er Avantgarde lige til at gå til, hvis man
går ud fra de i manualen arrbefalede indstillinger. Montering af elektronikken er
også lige ud af landevejen. Servoerne kan
monteres uden at man behøver at stikke
sine pølsefingre dybt ind i rammen for at
få fat i skruerne. Motoren kan nemt monteres og afmonteres. Den sidder monteret
på en slider-skirrrre, så det er nemt at tilpasse afstanden mellem motorpinion og
main gear samt at indstille regulatoren.
Der er også tiltænkt plads til modtager-
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batteriet, så det kan monteres i rammen
fra venstre side og regulatoren kan skn-res direkte på rammen.
Modellen er designet med "direct drive"
remtræk og derfor er den meget lydsvag,
og kan, afhængig af din opsætning, flyves med 6, B, l0 eller 12 cellers lipo, hvilket giver et hav af forskellige mulighede4
når man skal vælge moto1, regulator og
batterier. Main gear og motor pinion (motor tandhjul) har "herringbone cut" udskæring (skråtskåme tandhjul), hvilket
gør at der er selvcentrering af main gear
og pinion. Denne udskæring hjælper desuden til at gØre helikopteren mere lydsvag. Sidst, men ikke mindsf har Avantgarde en "fully servicable swashplate"
(adskiilelig swashplate) i Beam kvalitet.

Det ser også ud som om, der er blevet
tænkt grundigt over pilotens omkostninger og tidsforbrug efter et evt. styrt. Bl.a.
ankommer kittet med to typer bladeholderarme. Et sæt af kulfibe4 anbefalet til
nybegyndere, og et sæt i aluminium beregnet til hård 3D flyvning. Disse arme er
designet som "crash dele", og skåner
swashplate servoeme. Rammen er meget
kompakt og forstærket mange steder. Ik-

sulterer i, at helikopteren er meget dynamisk i luften. Den samlede vægt med 12s
3300rnAh 35C Lipo er kun 36009.
For at kunne mærke modellens egenskabe4 valgte jeg at bruge et helt almindeligt
og forholdsvis billigt setup. Til formålet
har jeg valgt enAlign moto4 Aiign servoer til swashplatery Futaba BLS 251 til halery en Castle Creation ICE 2 80A samt en
Mikado Mini V-bar. Opsaetningen har efter få justerirlger vist sig at være meget

til-

fredsstillende og pålidelig selv under
hård 3D flyvning.
Ved første hoverflyvning slog swashplaten ned da jeg havde glemt at spænde
"antirotation bracket" (en dum fejl!). Det

var jeg igen. Sidenhen har jeg haft en del
flyveture med Avantgarde, og 1 styrt mere, da jeg begyndte at flyve 3D med be-

gynderblad-holderarmene (Det duer ikke!). Til min store overraskelse var den
eneste skade bladeholderarmene og understellet som er billige "crash dele" og
nemme at skifte.
Afslutningsvis

Som tiden gå4 bliver jeg mere og mere
glad for min Beam Avantgarde og er nu
overbevist om dens gode flyveegenskabe4 robusthed og lave omkostninger når

uheldet er ude. Det er nok mit held at
hverken canopy eller halebommen er

resulterede i negativ pitch fra en halv me-

rØget endnu, men crashdelene har allere-

ters højde. Heldigvis var helikopteren i
hover da det skete og jeg slap med kun et
knækket understel. Ved anden fur mistede jeg heli-kopteren fra 12-15 meters højde da regulatoren satte ud pga. forkert
opsætning. Vi gik over til helikopteren
med den forventning at det hele var smadret og blev overraskede over et knækket
understel, bukkede bladholderarme og et
ødelagt envejsleje som de eneste skader
på helien. På med nye dele og flyvende

de bevist deres værd da det har været billigt at reparere den ved tre styrt.
Avantgarde kittet koster ca. 4000 kr. herhjemme hos Hobbyfly, hvilket er en overkommelig pris ud fr4 at det er en "high

end" helikopter i høj kvalitet og langt den
største del af beløbet er sparet ved de
første crash. Reservedelspriseme er også

fomuftige, da de fleste pakker indeholder
2 eller 3 dele. Lækkert!
Benjamin Mejnertz

ke nok rned det så har man designet
"crash dele" flere steder i konstruktionen
som knækker først for at skåne rammery
servoerne og andre vitale dele. Disse
"crash dele" er megetbillige og hurtige at
skifte. Min vurdering er at rammen
næsten ikke er til at

slå i stykke{,

selv

hvis man vil det.
0psætning

Avantgarde er en af
de letteste i sin klasse

trods den robuste og

gennemtænkte konstruktion, hvilket re-
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Mln mt'del

m.6 multirotorer for ca. halvanden år siden, da en
kammerat overtalte *ig til at bygge er-r
Tiicopter. Der skulle ikke meget overta-

Jeg begyndte med at fl1'r's

lelse til, da jeg i forvejen havde kigget

lidt

på nogle forskellige tyske modelier, men
de var alle langt over mit budget, så den

id6 blev hurtigt lagt på hylden. Kammeraten fortaite, at man kunne bygge sådan
en af et par stykker finer; et par gyroer og
lidt andre småting og inden længe var
ieg godt i gang med mit nye projekt.

Som tidligere helikopterpilot var

det

første jeg lagde mærke til, hvor utrolig
stabil den var og hvor nem den var at flyve. Jeg var solgt på stedet og efter noget
tid, og en masse sØgen på neLtet, kunne
ieg godt se, at jeg måtte have en quadrocopLer, da den skulle være mere stabil og
kunne lofte mere end mirr tricopter. På
det tidspunkt var der lige kommet en lilIe ny model fra Caui, en Caui 330XS. Det
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var en lille quadrocoptet som

passede

bedre til mit budget end de dyre, som jeg
havde kigget på tidligere.
blev bestilt, og et par timer efter den var kommet ind af dørery var den
klar. Den første tur blev fløjet over dobSå sådan en

beltsengen i soveværelset. Sengen har
reddet min kicopter mere end en gang,
da jeg startede den første gang.

Heldigvis

var det hele som det skulle være, og den
iettede lige så fint, og woow, hvor var den
stabil og nem at flyve i forhold til min tricopter. Den stod fuldstændig roligt, uden
at ieg havde trimmet noget videre. Jeg
havde givet den lidt expo, og et par trim
ti1 hø.ire, det var det. Alt var simpelthen
så dejligt :fsten.rt og roligt at clet var en
fomøjelse at flyve den.
Jeg havde en

god sæsou med den, og den

var min "ynglingsflyver" når jeg var på
flyvepladsen. Siden da er der blevet købt

og skiftet en de1 quadrocoptere ud med

diverse setups, forskellige rammer og
controllere er blevet testet, indiil jeg fandt
den helt rigtige for mig som også er den
jeg har i dag. Det er en Gaui 500x som jeg
har bvgget lidt om med bla. understel fra

$ske Microkoptcr og kameragimbal, så
jeg kan fiLme og tage billeder fra luften.
Desuden er den lavet så smart, at den kan
foldes sammen så den er nem at transportere. Den kan løfte ca. 1,1kg så der er masser af muligheder for montering af kamera, FPV osv.

Modellen kommer fra fabrikken med
Scorpionmotorer og 10A eller 18A regulatorer og en Gu-3t14 controller som er
"hjernen" i modeilen. Controlleren har
kun tre gyroer som holder modellen stabil, men der findes mange mere avancerede controllere, som ud over tre gyroet
også har tre accelerometre, barometer og
nogie endda GPS. Efter at have prøvet
nogle forskellige controllere er jeg hele ti-

Grrui'en i luften med påmonterct kamcra, klar hl
foto-opgave.

Caui 500x quadræopter.

den vendt tiibage til rnirl CU-3.44 som oprindeligt fulgte nred til modellerl da jeg
synes den er

utrolig stabil og nem at sæt-

te op.

imidlertid en ny
controller på rnarkc-det fra Dji innovations, som heelder Dji Naza. Dji Naza
controlleren har en masse gode funktioI december 2011 kom der

ner sombia. kamerastabilisering attitude
hold, auto landing og rneget mere. Da jeg
i forvejen kender lidt til deres andre produkter og deres kvalitet vidsie jeg, at jeg
rnåtie have sådan en i min Gaui 500x. Så
jeg bestilte en komplet quadrocopter med
denne Naza controller; så kunne jeg teste
den lidt inden jeg satte den i min Gaui, og
jeg må sige at indtil nu ser det meget lovende ud.

nok det bedste jeg har prøvet til clato. Den hover stort set uden input og med
attitude hold holder den l-røjden du sætter den til. Det virker bare rigtig godt og
Det er

jeg glæder mig righg meget til at prøve
det, når jeg skal filme med min Gaui.
Da multirotorer er utrolige stabile er de
også mest anvendt til at fotografere med,
nren flere er også begyndt at bruge dem
til FPV (First Person View) bla. til indushielt brug fx til at kontrollere vindmøl1e4, tage fotos for ejendomsmægiere osr,'.
Jeg ved også, at det britiske politi har fået
et par stykker som de bruger til at overvåge store folkemængder ved forskellige

Gaui -500x quadrocopter i iuften.

arrangementer.

Der findes nu rigtig mange modeller på
markedet til priser fra et par ftrsinde og
op efteq, og da den sfvres med safiunen
funktioner som en helikopter kunne det
måske r';ere en god trainer da den jo er
meget nemmere at flvve. Jeg håber at der
er flere der tør at springe ud i det og til lig€. så mange gode oplevelser med dem
som jeg har haft med mine.

t

Peter Gøthche

Mail: spyde@sol.dk

Billedet er captured fra en film optaget frå Gaui'en
med CoPro kamera.
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Finanskriseflyveren
eller et vingesus frafortiden

For præcis 30 år siden, blev der i modelflyvenyt nr. 2 1982 bragt
en lille artikei samt en tegning soln Eiav iæseren mnlighed for at
bygge et deltaplan kaldet fladfisken. Modellen blev konstrueret
af Leif Damgaard Jørgensen. Konstruktøren bemærkede i sin artikel at navnet "Fladfisken" er givet af vittige klubkamn.rerater;
da modellen kunne bygges for en 50'er plus lidt fra lodekassen.

kammerat byggede den selv tilbage i 82 * 14 år gamle
- og vi havde fantastisk meget sjr:v med den model. Men jeg hal
faktisk aldrig i mit klubliv set andre kaste sig over derrne skægge
model. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at Fladfisken her
på sin 30 års fødselsdag, er blevet uhvre aktuel. Finansklisen
buldrer derudad med negative tal næsten dagligt. Det var faktisk ikke spor anderledes tilbage i 82, eller fattigfirserne som de
Jeg og en

hed.

Derfor har jeg besluttet at genoplive den gamle, lidt oversete
konslruktion. Jeg vil se om ikke det kan lade sig gøre * måske ikke lige for en 50'er - at bvgge modellen meget billigt med hjælp
fra "rodekassen" Modellen er ciesignet til en motor fra 2.5 til '1.5
cm'. Men husk lige en ting. Den skal være let - superlet - så flv.,'er den som en drøm. Her 30 år efter; vcjer radiogrej ikke det
samme som dengang i startfirseme, så det burde være lige til at
få en fjerlet Fladfisk ud at flyve.
Jeg vil beskrive processen både i tekst og billede4 så andre
måske ktutre blive inspireret til at b1.gge en selv Det kan gøres
billigere end ARF - og tro mig glæden er stoq når den suser af
sted med 200 km i timery og man ved at man har lavet det hele
selv.
Tegning og billeder

husker så ganske tydeligt hvor besr'ærligt jeg synes det var
at bygge en model ud fra en tegning i 1:5. Det er måske en af
grundene til at jeg aldrig er stØdt på andre Fladfisk? Derfor har
jeg fået en af mine gode klubkammerater - Bo Bloch - til at for-

Værktøi

Hvis du har bygget modelflv i flere hundrede år, så il videre til
næste afsnit.

Men hvis du genre rril prør'e det fbr første gang, er der en "modelflyveb-vgge gadget" dr,r bør erhverve dig. En balsahøvl samt
ekstra klinger. De fleste velassorterede hobbvhandlere, rned respekt for sig selri har det på lagerl
Udover det skal du bruge en lille hobbykniv med knækblade, en
lille dekupørsav sandpapir korn 120-220, lidt efter temperament, samt lidt forskellige slibeklodser:. En lineal samt en vinkel
(du kan benytte et cd-cover).
Materialer

Når jeg shopper balsatr;e beder jeg altid min hobbyhandler om
at låne en v.r:st. Dcr er rrtrolig stor forskel på vægten på en balsa
plade. 5mm pltrder kan veje fra -i0 grtrm og helt op over 100
gram. Det er jo et nemt sted at spare lidt r-:ugt p.i slr-rtlestrltatet.
Dog skal rnan huske at sh'rken på træet også faldel jo lettere clet

Til projektet har jeg indkøbt følgende:
3 plader 5mnr balsa til

kroppen

vægt 50-60

gram

66 kr.

1pladc-10mmbalsatilvingen vægt130-150gram 32kr,
10rrm

til næse samt hale klodser
\'ægi 100 gram
1 plade 1Omm styropor til vjn€ien
1 plade

1

Lralsa

bagkants iiste 9x30mm

3l

kr.

2l kr.
l2 kr.

5 meter brun papir tiJ beklæclrrirrg af vingen

2{) kr.

1 pakkc cvano hænesler

27 kr.

I

pakke ror horn

Totalt:

t

w,"

ll

kr.

233 kr.

Jeg

større tegningen til 1:1 og rentegne den. Der er også lavet et par
mindre ændringer som jeg personligt synes gjorde bygningen
en anelse lettere. Tegningen kan dor,l'nloades via wr,r'w.modelflyvning.dk. Filen er i pdf formaf og kan printes ud i flere ark
og tapes sammen. Den el ikke sær1ig kompliceref men det er nu
stadig rart at have tegningerr i 1:1. Jeg har også scannet den ori-

ginale byggebeskrivelse ind som pdf dokument. Så kan I skele
til konstmktørens ideer og tanker fra dengang.
Da jeg har taget flere billeder end artikelen her kan rumme, har
jeg lagt dem ind på Modelflyvning.dk/modelflyvenyt. Der kan
hentes yderligere inspiration der.
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Og så til sagen:
Kroppen
Start med at at skære de to ke'opssider ud af to 5mrn balsaplader.
Tegn derefter på kropssiderne hvor de i alt fenr spanter skal sidde. Husk at lægge siderne så du tegner stregeme, på de indven-

dige sider af kroppen. Motorspaniet skæres ucl af 3-4mm kr1'dsfineq, og resten af spanterne skaeles ud af 5mm balsa. Til sidst
skæres fire stk. 5x5 mm balsalister ud af pladerne. Det er en stor

hjælp at bruge en listeskærer - men absolut ikke et must. ]eg;
bruger nogle gange bare en plade 10 mm balsa som lineal. Så
kan jeg flugte min kniv med den, og på den måde få nogle pæne
og kvadratiske lister ud af det.

På kropssiderne limes nu 5x5 mm balsa lister i top og

bund i hele kroppens længde. Listerne kan bøjes hvor kroppen spidser til
i halen, eller de kan skæres lidt til. Jeg benyttede T-pins nåle til at
hæite clenr og limede med h'nd cvarro.
På spanterne 1-5 fjemes alle l.rjømerrre med at 5r5mm hak.
Den ene kropsside lægges nu på en plan flade, og motorspantet
limes på plads - helst med epoxy eller hvid lim idet det givel en
sej lirlning. Husk nu at bruge er.r vinkel eller et par cd-covers, så
spantet siclder preecist 90 grader på kroppen (Billede 1). Mens
spant I tørrer, vil det være en fordel hvis du udskærer et htrl i
sparrt 2, som din tank kan passerer igerrnem. Ligeledes bør du lave nogle lruller i spant 3 og 4, lrvor du kan trække serr.olednirrger'
igennem. De færdige spanter 2, 3 og -l limes nu på klopssiderr.
Hc-r k.rn clu sagtens bmge o,'arro - rnen husk vinklen igen (trille-
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Klopsirlc 2 k.rn mr lægges oven pii alle spar-rteme som sidder p.i
kropsiclc l. I Iar du sat spanterne præcist burde det være relativt

-.æ.-.

let. Det hele holdes sammen med rnalertape mens iimen tørrer.
Den aftagende kropsbredde i halc.n kan laves på flere måder.
Mar.r kan presse de to kropssicler inrod hindar.rden indtil de rører
ved sp.rnt 5. Det svnes jeg er svært, især iorcli man let får lar.et de t
skaevt, og sp.rærrdingeme kan forplar.rte sig i hele kroppen med dil'erse sk:pvhederI stedet lavede jeg et lille snit med crr ncdstrl'gerklinge, der hvor
kropper-r begvnder at blive smallere (Se tegr.ringen). Det er vigtigt
ikke at skere helt igennem. Nu karr nran forsigtigt kerække kropssiderne og limc det sidste spant på placls. Det er meget vigtigt at

9

*

konrrne liclt cyano el1er hvid lim i de to sr.rit, for at genoplrvgge
clc'rr rn an glenric stvrke.
To

timer senere ...

Toppcrt .ri kropp'ren laves ligeietles af 5nrm balsa. Jeg har for ner"rrheclens skvlc-l l.rst tr.eet med årene i l;r:nerlerehringen. Det er ikke et ploblcr.r'r grunclet træets tykkelse. Sk;er træet lidt i or.eln.rål
irrden limnir.re. Tbppcn skal ikke linre's i

kroppens fulclc l;r:ngde, da en del af den
skai vaere l,rgc til instaliation af grej. (Bi1-

tu

lede 3). Jeg lrar valgt at montere lugen
rned sknrer og islagsmøtrikker. Man kan
også købe kabirrelåse hos hobbyhandleren, sorn r..r gar-rske smarte. Min Flacliisk

,:ff"1i:'l'1,:|;L':f

'

"

o

0""''e os ta Pe som

Lugens placelinr og stØrrelse kan clu selv
bestemme. |o større motor; jo længere bag-

ud. Min esen luce blev placeret lidi for
larrgt

I

re nr

nre. Det medførte en
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lidt rnere besr'ærlig radioinst.rlla-

tion-

Nar toppr'11 cr lirlet f;rst, og lugen kan ltlonteres, hør.les de oi'erskl,dende k.rntcr pr;: ttrprprEll .rtl og hele kroppen slibes p;en og
glat.
Yingen

-00

'r

Start med at skære virrgen url ai stt.ropor pladcrr efter tegningerr.
Det er lettest at trrug6. si1 10mn'r Lr.rlsal-l.rtle sor-n lineal til at skære
efter (billecle ,t og 5).

plade os 5k.L'r' 3 lister af 20n.rm bredde. De Iinres mecl ht id lim på forkantel samt bagkant af r.ingen,
og holcles på plads med malertape. Srrrg entlelig for at tørre oversk1'dende linr af med en fugtig klud, d.r c'let er sr'ært at slibe af
igen serre.re.. (Billede 6)
Tag den tunge 10 mm balsa
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Vingerr lægges på et plant underlag, og listeme presses ned mod

underlaget, hvis de ikke flugter helt med skumrnet.
Til sidst skæres listerne til i enderr.re, og tipperne kan nu lirnes
på. (Billede 7).
Nu kan du - hvis du trænger til en lille pause - prøve at lægge
kroppen op på vingen og drømme lidt. Skal den males som en
gammel Rr.rssisk MIG, eller måske en Britisk Vulcan ?
Nå! Op på hesten. Nu skal forkanterne afrundes, og det er nu du
skal benytte din måske nyalskaffede balsahøvl. Tag dig god tid,
og lav en pæn mnding.
Det er fuldstændigt valgfrit hvad du gør ved tipperne. Jeg har
valgt at lave dem skarpe. Så er det tid atbeklæde vingen. Til det
bruges bmnt papir fra posthuset. Læg vingen på papiret, og klip
to stykker papir ud sorn er ca 1-1.5 cm større end vingen. (Billede 8)

Læg vingerr på en plan flade, og slnør et lag tapetklister ud på
papirets matte side. Det våde papir placeres på vingen og duppes fast med en børste. Cør dig umage, for rynker og folder forsvinder ikke når papiret tørrer. Den overskydende papirkar-rt på
1-1.5 crn bøjes mndt om trælisterne. Når du el tilfi'eds, gentager

du processen på derr anden side. Du må ikke lade den ene side
tørre, da papiret vil tr'ække vingen meget skæv.
Nu skal du så r'ære tålmodig. Vingen skal tørre længe, rigtigt
længe. Min var to dage om det. |eg startede med at sikre rnig at
del ikke var klister på ydersiden af vingen. Derefter' lagde jeg
vingen på en plan flade og stillede en masse vægt på den. Da
oversiden var tØrret i et par timer vendte jeg vingen, og gentog
processen med vægten. Derefter gik der længere og længere tid
imellem vendingerne. Problemet er at vingen ikke rigtig tørrer
på den side som vendel nedad. (Billede 9)
Når vingen er knastør; burde den værc relativt lige. Min egen
har lidt V-form i bagkanten, men ikke noget som betyder det helt
vilde.
Vinge og krop bliver

til

en

Ntt vendes kroppen om og du forbereder nogle kabler tii de to
roL Det er vigtigt at lave dem rigeligt lange inde i kroppery så du
kan finde det mest optimale sted til placering af servoer i forhold
til tyngepunktet. (Billede 10).
Vingen placeres nu på en plan flade, og midtpunktet på bagkarrten findes med en lineal. Fra det punkt tegnes (forsigtigt) en
streg frem til spidsen af vingen. Kroppen limes nu fast på vin-

t
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gen, så stregen flugter'hele vejen igennem kloppen. Tjek det ved
at åbne lugen og kigge rred i kroppen. Kroppens længde som ra-

gel ud over bagkanten af vingen, karr tjekkes på tegningen.
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Det er nu blevet tid til at tage et dybt kig ned i rodekassen. Dtr
skal finde en moto4 imellem 2.5-4.5 cm'. Min første Fladfisk fra
82' fløj med en gammel OS Max 15, og den nye har fået monteret en nleget garmnel OS Max 25 FP jeg har alvet. Hvis ikke du
har et motorfundament til din gamle kværrr, karr det erhverves
lelativt billigt hos den lokale hobbypusher. Morrteringen af motoren er enkel. Mål fur.rdamentets monteringshuller op og tegn
dem op på kropsspant 1. Delefter borer du fire 3mm hulle4 og
skruer fundamentet fast med 4 islagsmøtrikket eller selvlåsende møtrikker rned et par skiver. I midten af spant 1 laver du ntr
et hul som tankslangerne kan føres igennem. (Billede 11).

Ntir motoren er monteres på ftindamerrtet kan r.ræsen opbygges.
Til det berryttes det lette 10 mm balsa, som via fire klodser omkranser rnotoren. Det er her vigtigt ikke at have for travlt. Får du

lavet en l....klods, så 1av en ny - det skal nok lykkedes. (Billedc
1 2). A{r.norriel delcfter notoren.
Nu er det bare at gå i gang med balsa hør,len og sandpapir og få
fot'nret en fed næse. Min egcn bler, lidt MIC 17 aghg, nren måske
dtr ender rned en hclt rund næse, med en sylespids blankpoleret
spinner. Mulighederne er rnange.(Billede 13) Jeg afsluttede n;csen med et

lille stykke

c
l.
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klydsfiner.
Det er på nur';erende tidspunkt en glinrrende ide at skele til tcg0.8r-nm

ningen, og finde tlmgdepunktet. Srnid radiogrejet løst i kroppen
og flyt batteriet rundt indtil du er tæt på et perfekt tyngepunkt.

jeg røg desr,ærre selv ud i at måtte åbr.re halekonusen, for at installere min modtagerakku der.
Det kan gøres lettere når'halen ikke er lukket i bunden. Jeg har
fyldt halen med skumgummi og monteret batteriet i halekonuserr. Det er ikke *erligt praktisk, men jcg undgik at skulle addere b11,i halen. Efte'r'halen er lukket, høvles den rund så det ligner udstødning på en garnmel jet. (Billede 14)
Sideroret er lavet af 5mr-n balsa som limes sammen kant mod
kant, og skæres ud eftel tegningen. Fol og bagkant mdes lidt
med balsa høvlen og sarrdpapir'. Kig igen på tcgningcn, og udrnål på l,roppen hvor du skal lægge et snit i kroppen sorn side-
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roret kan monteres i og lirles. Til listerne på r:yggen udskæres en
10x10n-rm, og to 5x5mm balsalister.

Montel lugen, hvis den ikke allerede el monteret. Find centerlinien på kroppen set oppefra, og lim 10rnm balsalisterr fast fra siderorets forkant og frem til motoren. Pti hver side af 10 mnr balsa
listen limes de to 5mm balsalistcr. De gtir fi'a nrotclren og til si-

derorets slnhring. Cockpittet laves af 10 mr-n balsa sorn limes
oven pa iOnrm Lralsalisten. (Billecle 15).

He.reftel skærer drr lrrscrr iri igcn, og sliber det helc mecl let
hand, sa det bliver lidt lækkert at røre ved.
På virrgens overside mollteres de to 5x5 mrn balsa lister. Det el
supel vigtigt at de sidder præcist 90 på gradel på bagkanten.
Krænge/højderol laves af en 9x30mm bagkantliste. Jeg var doven og købte den færdig, men lrvis du el ved at have styr på din
balsahør'], kan du sagtens selv lave dem af l0rnm balsaplade. Dc
er monteret med cyano hængsler. (Billecte 76 og77).
Nu vendes modellen og der måles ud fra tegnir-rgerr hvor landings/kaste skinnen skal monteres. Det måles op på undersiden
af vingen, og der skæres en lille revne som skinnen karr iimes
ned i.
Jeg har lavct skinrren i 3rnrn krydsfinet og derl går igennem hele vingens tykkelsc og rager 5 rnm ind i kroppcn og har fat i ct
sparrt. Den bør Iimes med epoxy eller hvid lim fol at opnå en sej

limning.
T.rclaa!!l

Du har

r.ru en

ARC model i hånden

-

som du seiv har

Lrr.gget.
Fra ARC

til
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gen. Jeg fandt nosei eanr.rrc.lt

Tlip Trap plastlak, og tærrke "rvhy

not" Modellen blev i alt lakeret tre ganse, med lette r.nellemslibninger. Du kan seh.følge'lie næstcn sorc l.rvad du i'il, husk bare
at vinger nred brunt papir skal h.rr,e lak.
Derefter er det tid at iklæde sis Lraskcrhue og kittel, stille staffeliet frem og være kreativ. Det el skægt at lege, at det er en garrmel jetjager du vil illudere. Min Fladfisk blev ix til et gamnrelt
dansk fantasi-eksperimentalfll' f1u 1n-r. (Billedc 18).
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Hele moclcllen er nu klar til "finish" I original Artiklen fra 82 beskriver Leif at r.r.roclc.llen L'or lake rcs rned en ikke celltrloseholdig
lak. Det gælder seh'folsclis stadig da de t vil æde skummet i viu13
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Sølvfarven er en Auto plastbase, den orange farve og nationalitets mærkenre er airbrushet på, og de sorte streger er malet på
med pensel. Hele modellen er patineret med en svag sort airbrush farve, som er påført med en fugtig
karklud. Det hele har til sidst fået et skud
klar lak.

i lav højde og flyve langsomme indendørs kmseduller.
Nej - en Fladfisk skal trykkes af. Det er også her den flyver rent.
Den ruller smukt og hurtigt, og den kommer hurtigt ud i enderne af flyvefeltet. Loop, immelmann, split-S og rygflyvning, ikke
noget problem. Den ser afsindig godt ud i luftery når man træk-

Radio lnstallation

letfly for fattigrøve!
Larrdingen er relativt hurtig. Hoid god fart på modellen og cut

Byg den

20).

Det er nu tid til at sætte radioen op. Langt de fleste radioer i dag
har mixerfunktioner. Du skal finde din manual og slå op under
deltamix. Det er en funktion hvor man mixer højde og krængeror.

Når mixet er sat op, så check lige at rorene vender rigtigt!
Min Fladfisk er sat op med 11 mm fuld udslag op og 11 mm fuldt
udslag ned. Det måles lettest med en lineal. Jeg har ydermere
lagt -50ft, eksponentiel på både højde- og krængeror via min
sender. Det bevirker at der gives meget lidt udslag når styrepinden bevæges omkring midteo og udslaget stiger så eksponenti:
l

el jo mere udslag jeg giver.

,i
i
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Flyvning
Starten bør foregå med en hjælper. Især hvis dtl har en mindre
motor i. Hjælperen bør løbe et par skridf og kaste -od"nen ieo
let opadgående bane. Derr dykker rremlig altid lidt, mens den
bygger fart op. Modellen flyver smadder godt. Det er jo et deltaplan, så der skal være god fremdrift hele tiden. Ikke noget med
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motoren når du når flyvepladser-r og giv mere og mere højderor indtil modellen lander på skinnen. Ved motorstop er der ikke
meget tid at give af. En fladfisk svæver ikke specielt godt. Så her
gælder det om hurtigt at beslutte sig til hvor den skal ned, og så
holde fart på den, !1dfi! derl landel.
Det kan lyde som om den er svær at lande. Det synes jeg nu ikke den er; blot man hele tiden husker på at den har et glidetal
så

Modtager akkuen sidder sandsynligvis i halen, motoren er monterei igen.
Tanken skubbes på plads og de tre slanger forbindes. Du bør
prØve at skubbe lidt skumgummi ind ved siden af tanken, så
den ligger helt stabilt.
I rodekassen skal du finde to pålidelige standardservoer til
krænge/højdero4, en miniservo til gassen samt en kontakt. Det
monterer du nu i kroppen, igen med skelen til tyn$depunktet.
På rorene monteres de to rorhom (Billede 19), og kablerne forbindes imellem servoer og ror.
Gassen skal fungere så du kan slukke motoren. Ellers bliver det
meget dyrt i propeller, hver gang du skal lande Fisken. |eg har
lavet rnin servoinstallation i 3mm krydsfiner og 5mm balsa.
3mm krydsfineren er lavet som en ramme. Den er limet ind i
kroppery og 5mm balsaen er lavet som et dæk, hvor modtageren
kan monteres med velkro. I hjørnet af balsadækket, har jeg
skåret et hul til den lille gasservo og limet et par små 1mm
krydsfiners stumper på, som servo skruerne kan få fat i. (Billede

li

ker den rundt i svingene, og man rigtig kan se vingeformen.
Et lille

let for
Du burde på nuværende tidspunk have en
model,hvorty.g"p.,.rtt"t,";;;;il. pokker

Du har nu en flyveklar model

at ligge

som et klaverl Hvis du ikke er så mtineret i hurtige landingeri
kan du ør'e dig i noget højt græs. Det vil give dig en god fornemmelse af, hvordan modellerr agerel ved langsom flyvning lige
inderr Iandingen.
Konklusion
Opnåede jeg det ønskede? Ja! Modellen blev ikke særligt dyr at
lgve. Gør man alt op i kroner og ører har den jo selvfølgelig ikke
tun kostet 233 kr. at lave. Men det samme gælder jo også for en
ARF model. Der skal som regel også tilkøbes ekstra ting for at få
en sådan på vingeme. Mange af os, har jo mange gamle stumper

liggende som bare samler støv, og alt det kan lige så godt komme ud at flyve igen, selvom projektet de var tiltænkt, for længst
er smadret i stumper og stykker.
Fladfisken har bestemt ikke været en tidsrøver. Jeg har ikke bygget på den dagligt,
kun når lysten var der.
kan se ud fra miglidetal ne billeder at bygning ogJegbemalir.rg har taget
som et mig en lille måned.
Trods den lave pris må jeg understrege, at
klaver ! glæderr er enorm, når jeg ser den lille frækkert suse rundt på himlen.
Så kom ud af busken, og byg err Fladfisk. Start en tråd pa fomm.
Lav nogle videoer og smid på Youtube.
Det kan være det bliver din første scratch-byggede mot-lel? Eller
det kan være, at det bliver en hyggelig lille pause midt i et andet
kæmpe skalaprojekt?

Den har

Lige 6n gang til: Byg den nu let for pokker Mir-r vejer 980 gram.
Kan du slå det?

Michael Gibson

t

Magnus har fået lov at iege fotomodel nrcd fars Fladfisk

Tegnirrg samt flere billeder af

projcktet kan dorvnloades og

ses her:

u'rvu'.modelfl r'r'rring.dk/ model ilr,'r'envt
Søg eftcr: supplercnde artiklcr og fladfiskcn
Eller skan koden hcr med

din snrartphone og gå direkte til sidcn.

Og mon ikke det er en
vjd-go på

mofelflyygny!9 yolltube kenal:

t.
t:

I

i

a

http: / / rvu,rr'.1'outubc.com / uscr / modclfll,venl't?ob=0&fcature=results_main

Modellens data:

Spændvidde:
:
r
I

t

motor
Antal servoer

86cm
900-1000 gram

i{er handlede ieg:

2.5cm'- 4.5cm'

B;rlsa Hør'l

3 stk.

rvlv lr,.nr odel-hobby.

Balsatræ

I

r-

N4odel og hobby
d

k

lC-Commurication

:

rr,rr'rr'.iccom.dk

t

SglylllgF*r".:.€*-g&']!ll*i.,..
Brunt Papir
St1'ropor
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Holtc Hobb),
n'u'rr'.lrolte-modclhobbrldk
Nærum Postkorrtor
lvu,n.postdanmark.dk
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Sih,an

silran dk
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sølrini.rling, Klar lak Brr'lcrr lerncn
''''u'n,l,.badcn-jerrsen.dk
Airbrush maling Citv KrmstnerArtikler Ai
n'rvrr,.stelling.clk
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Bag Modelflyvning Danmarks hjemmeside

står en trofast stab af ikke mindre end 32

flere nye funktionaliteter og sekretaria-

tet har lagt flere ting ud til selvbetjening,
så der var brug

for at samle så mange re-

daktører som muligt til webmasterseminar.

lpår ;l

J_*tf;å[$r-i$

|eg deltog på Modelfly"r.ning Danmarks
webmasterseminar som blev holdt på
Regnar Petersens arbejdsplads i Ti1st.

redaktører!
Hiemmesiden har nogle år på bagen, fået

\ ', Fl

Vi lånte et godt mødelokale lige op af
kantinen, hvor alle havde gode muligheder for at følge med. Regnar har været
primus motor på dette arrangement og
en stor tak til Regnar for at det kunne blive til noget.
Vi er mange der siden starten har arbejdet
med hjemmesiden som webmastere med
større eller mindre held, og vi er mange

som havde godt af at få en struktureret

€iennemgang af værktøjet Umbraco og
hjemmesidens opbygning. Peter Mikkelsen fra Biogis havde forberedt sig godt og
lavede en flot præsentation af de vigtigste
emner. For mig personligt var det fint endelig at møde Petet som jeg via Regnar
havde kommunikeret med, når der havde været behov for det.
Undervejs var der praktisk gennemgang
af emner som tilhøreme foreslog, og det
virkede helt fint. Personligt havde jeg stor
fornøjelse af gennemgangen af billedupload og flytning af mapper efter de var
lavet. Mange tak for det Peter!

Der blev ivrigt diskuteret for
at fincle dcn rigtige løsning

undervejs.
Peter Mikkelsen helt for bor-

denden j temet sktorte.
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Der var under hele dagen stor interesse
for sa5;en hos de tolv fremmødte og spørgelysten var stor. Peter svarede beredvilligt på det hele og viste på stedet, hvordan løsningen kom til at blive. De't virkede rigtig godf og jeg er sikker på alle fik
noget med hjem. Specielt var det fint at
sidde sammen med en flok andre modelfl1n'ere, som arbejdede med de salnme
problemer og sammen finde løsningerne

Der konr rror:k' crkendel.er

tr

rrdcrvejs

&

på dagen.
g

f

Undervejs blev roller i forbindelse rr.red
fejl berørt flere gange, og det er vigtigt at
man henvenciel sig til sekretariatet eller
Regn.rr; hvis der opstar et problen'r. Hvis
tle i forste onlgans ikke kan lose sporgsnralet, n'se-r c'let viclere til Peter Mikkelsen, som loser problemet.
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Alt i alt tak for err god lørdag den 3. maris
til Modelflyvning Danmark, Regnar Petersen og Peter Mikkelsen.
Lars Buch Jensen
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Et vue ud over forsamlingen tør r.i går i gang
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Der var i alt 7 danskere der i år havde

fundet mulighed for at tage til Californien for at

trimme og deltage i de

3

World

€up stævner, som blev afholdt i februar.
Det var de

to FIC flyvere Henning Nyhegn

og Thomas Køster, samt de 5
Jes og Bo Nyhegn,

FI

A flyvere

Peter Rasmussen,

Karsten Kongstad og mig,
Der har gennem hele vinteren været fo-

kuseret meget på at sikre, at alle dele af
vores udstyr skulle være i orden, og der

har været afholdt et antal klubmøder
hvor alle mulige forhold er blevet disku-

teret. Alt sammen med henblik på at skabe bedre fritflyvningsresultater i 20 I

I,

end vi har set de senere år, hvor det alt

for mange gange har været "lige ved og
næsten" for de fleste af os.

Lykkedes forehavendet så? la, det giorde
det faktisk i vid udstrækning!

Det første stævne hed KIWI Cup og var
New Zealarrdsk arrangeret. FlAblev allerede afuiklet om lørdagen, efter at vi kun
havde haft en trimmedag, men da vejret
var helt fantastisk med behagelig temperatut svag vind og masser af termikbobleq, lykkedes det os faktisk at geruremføre
de første syv mnder på en måde, så der
kun blev lavet et enkelt drop. Det var Peter der i sin sidste start var uheldig, men
4 danskere i Fly-off er sandelig ikke hverdagskost! Der var 54 deltagere og heraf
kom de 27 frem til5 minutters runden. Eftersom Fly-off r-undeme kun varer 10 minutte4, var situationen derfor lettere kaotisk. Dels skulle der skaffes en masse tidtagere, og dels er det virkelig tæt både på
startlinjen og i luftery når 27 mand startel
nærmest samtidigt, og alle gerne r.i1 pla-

l

cere sig strategisk i

,tå..#

lil".

forhold til r-indrehring

og konkurrenter. Det lvkkedes hverken
for Bo eller Karsten at finde brugbar ter-

Thomas Køster i den sidste Fly-off konkurrence
start. Man kan ane kastet er en smule skævt og

fladt på billedet.

mik, og dc blev nummer 22 og 21 rned
flyvningcl på 185 og 215 sekunder. Jeg
sr.lr. fik lidt bedre luft og troede faktisk i

skal nær,nes, at visse af de udfordrilrgel
Thomas rendte ind i havde en vis undcrholdningsværdi, som fx da han kom til at

cle før'ste par nrinutter af t-lyvningen, at
clet ville reekke til 5 minutter; men dct

sluge er.r lille messingdinrs, som han harr
dc taget i munden for ikke at tabe den på

bler' 4.15. Jes fik som den eneste prikket

jolden mens'han fiksede noget ved nro-

de 5 minutter ind, og han var delfbr
blandt de 11 marrd, der skulle afgøre det
hele. Her vandt |im Falr.ner fra USA, da

de.llen!

han som den eneste fløj 7 rninutter'. Jes fik
rned sin flapper en flot 5. plads kun 50 sekunder efter Roland Koglot sorn jo er en
af de helt hårde drcnge, der

vilkelig får en

fantastisk l-røjde på sine bunts. fes fik også sin r-r-rodel hlrjt op, men desværle mistede derr stole dele af den vundne højde
krr den lagde sig til rette i gliddet.
Søndag skulle der flyves F1C, og det blcv
en blandet oplevelse fot danskerne. Henning fløj godt og stabilt, men missede tidligt i konkurrer.rcen sølle 2 sekunder, og så
var det bal forbi, mens Thomas - der gennem hele trimdagen havde bakset rned et

myldel af

nrodel r-niclt
dc

c1a

og nrindre ploblcnrer
ndstvr - fik smadlc't sin erre
i st.r.'r'net, citcr .rt han allerc-

stør'r'e

r-ned sit nye

l-r.rvrle mi-s:ct marlgc'sekunder. Det

\ r'l-( r -orlt

k.lt .tttt'r

p.r

Så skulle der trimmes de næste dage, og

det blev der!

Der blev udvist en imponerende træningsive4 og del bler' fløjet et utal al star'tel på den vidunderlige plads. Thornas
pakkede sin andcn helt nye F1C rnodel
ud, og selv om den også gav ham et.r del
hovedbrr,rd, så endte den med at komme
i trim, og den udviste et langt stØrre potentiale, er-rd der-r model der blev slnadret
om søndagen. Vi andre fik fløjet mcd
n;esten alle voles mode'lle4 og der er meget der ser rigtig godt ud! Ti'irndagenes
surzerænt uheldigste person var Petcr;
der vcd et underligt uheld, hvor han til-

gelig repaleret, men under et eftcrfølgen-

de hårdt bunt brækkedc øret af i luften,
og det hvirvlede bagud og huggede simpelthen kulfiberbagkroppen over i luften!

Ei

imporrerer.rdc og aldrig tidligere set
uheld, sorn rnedførte, at resteruc af den
nrodel blev anbrast i kassen tii cr.r grundiqere renovering kan gcmremføres hjer-nrne i værkstedet. Peter arbejdede så videre med sin anden elektronikmodel, mcn
I'rver gang den var lige ved at vær'e i trirn,
så skete der et eller andet uheld: Først

brækkede bagkroppen, sii DT-ede modellen så ulreldigt ned, at dcn ene tip fik en
glim skade, som Thomas og Peter br-ugtc
lang tid på at reparere pti pladsen, og da
det r.ar gjolt, snublede Thomas over modellen og knuste den nrodsatte tip ...
N;i, rnen så blev det tid til Pau Am Cup,

ugens Canadiske indslag. Hel var det
rent resultatmæssigt lidt mere som det
plejer! Et drop i ny og n.c pænt fordelt ud

vinge, fik
tnrkket sin bedste rnodel i jorden, så den

over de danske deltagere, så i denr-re konkurrence varjeg den cneste som slap gennem de iørste 7 runder med fr"rld tid i
F1A. Det gjorde i alt24, og, da dcr i første

Lrr'ækkede den ene tip af. Det blev selvføl-

Fly-off rr-rnde kom en stor og rurnmelig

svrreladcncle
r-rcn

mndt

i dt't rleset stille vejr fik li-

or-n r-nodellens ene

bill.'tllt.
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termikbobbel iorbi, fl,øj hele 20 deltagere
5 minutter. Jeg var en af de få der fejlede,
idet jeg at lutter overforsigtighed ville tage en ekstra tjekcirkel, før jeg trdløste modellery med det resultat at jeg skød den
direkte op i nedvinden. Lidt surt. Efterfølgende fløj 8 rnand 7 minutter og afgørelsen skulle findes i et rnorgen-flyoff
dagen efter. Her blev der vist fantastisk
flyvning, og lidet ovellaskende blev de 3
første pladser besat af Koglot, Makarov
og Findahl, som scorede langtbedre tider
end resten af feltet, på grund af den imponerende udgangshøjde, de alle får deres
rnodeller op i. I F1C slap ingen af darrskeme igennem til Fly-off, men modellerne overlevede, og Thomas fik mere og
mere styr på den nye model.
Af frygt for overtræning tog de fleste af os
derefter en turistdagstur til Stillehavet og
så surfere og overlevende 68'er-hippier,
inden vi torsdag gennemførte den afsluttende træning op til MaxMen Intematio-

nutters Fly-off, fik 20 deltagere fuld tid
he4 og da endnu en gang god luft kom
forbi mens der skulle flyves 7 minutteq,
faldt kun en enkelt deltager fra i denne
runde. Det var desværre Karsterl der i
travlheden i forbindelse rned en noget
besværlig hjemhentning fra f'ørste Flr-oii
mnde, ikke havde fået justeret sin timerindstilling, så lran DT-ede ned på 5.15!
Det skal dog retfærdigvis siges, at modellen lå så lavt, at det er tuivlsomt, om den
havde fået de 7 rninutter alligevel. Næste
morgen tidligt stod der derfor 19 mand
og skulle forsøge at flyve 10 minutter i
næsten termikfri luft. Jes satsede hele butikken på et topresultat, idet han igen
valgte at tage flyoff starten med sin flappet som han havde arbejdet utroligt meget med hele ugen. Den har et stort poten-

nal.

sidste start blev ikke en af de vellykkede,
så det gav kun 120 sekunder og en 17.
plads. ]eg fløj en god start med min 6-panel model, som har et vidunderligt glid,
men da jeg i buntet mangler 20- 25 meter
i højden i forhold til de bedste, blev det til

Her var der 56 deltagere, og af de 23 der
f1øj ftrld tid i F1A var der 3 danskere: Jes,
Karsten og mig. Vejret var hele dagen no-

get drilsk, og vi havde alle flyvninger
som var tvivlsomme, da termikken havde en tendens til at" dø ud". Det biev Peter ramt al da han lavede sit eneste drop
i stævnet, mens Bo havde en møgdag
med 3 drops. Da der kom en stor og rolig
bobbel forbi, mens der blev afviklet 5 mi-

46

tiale, idet den kommer pænt højt op,
mens den glider markant bedre end topflyvernes LDA-modeller. Den er desværre yderst kritisk i sit trim, og denne

en 11. plads med 5.14.
I den efterfølgende F1C konkurrence slog
danskeme er-rdelig til, og de kom begge i
Fly-off. De klarede også begge i fin stil de
5 minutter. I den sidste start fik Henning

5 minutter mens Thomas fik 6 minutter.
Thomas' model har potentiale til mere,

men lige netop den sidste start var ikke
helt god, idel modellen blev kastet lidt for
fladt og skævt, så udgangshøjden ikke
blev de ca. 170 meter det blev til i de andre perioder'. Det var imidlertid dejligt at
se

Thomas pa pladsen igen, og historiker-

ne mente at kunne konkludere, at det var

hans første F1C Fly-off siden EM i 1996!

Eftersom det samlede arrangement efterhånden har fået status som sæsonstart og
intensiv træningslejr for store dele af verdens bedste fritflyvere, så var det dejligt
at se, at vi faktisk godt kan være med, når
bare vi forbereder os ordentligt. Vi mangler lidt i at være blandt de allerbedste,
men bortset fra dem, så bør vi hver især
kunrre slå til og lave gode resultater resten af 2012. Vi brugte megen energi på at

iagttage og diskuiere, hvad de andre gøt
og bruger af udstyr, og selv orn det i sidste ende er den gode luft der bestemmer
hvem der står øverst på prispailen, så der
er vist ingen tvivl orn, at vi bliver nØdt til
at afprøve nogle modeller med LDA profit.
Alt i alt en pragthlld tur med masser af
flyvning, gode lesultatel, mange burgere,
"supersalad" og masser af mexicansk ø1.
Steffen Jenser-r
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Multiplex
Easy Star

ll

Yekst: ?roe*s !-ur:d
F*åø: ?roels å-a:nd &
Marianne F*ders*m
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Easy Star er en

lille moclel

på

kun ca. 137 crns vingespæncl og
den cr meget let at skille ad tlg
havc mecl i en pakket bil. lsær
tordi h.rlt.pl.rrr..l kan tage:.rf.

:a.
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Multiplex har været en af de ledende foregangsmænd inden for modelfly bygget af skum, især
EPP/ ELAPOR. Med Easy Star

It*

ll har Multiplex givet

et bud på en moderne begyndermodel i skum.

-&

+

Omkring 2005 lancerede Multiplex en lille model

\

for begyndere. Et lilie er.rmotoret elfly bygget fuldt
ud af skummateriale. Nu var Skurnmateriale ikke
noget banebrydende, men alligevel fik den model
mange modelbyggere til at 1øfte øjenbrynene lidt
ekstra for "Easy Star I", som vi skal kalde den
frem over: Den fløj meget overbevisende. Især for

nybegyndere var Easy Star I en yderst velflyvende model, som appellerede stærkt til sjov og lidt
mere vågemod fordi Easy Star I var virkelig solid
på mange måder.
Det er r-ru 5-6 år siden og Multiplex lancercde i
2011 Easy Star II. I forhold til den gamle Easv Star
I har Easy Star II en række forbedlinser.

Modelflyvenyt har lånt en mode.l og testtlojet den.
Det der ved første gennemg.'urg .-ri r-r-rodellen

å I'j-.',=,

E.:
qr,"
å3*

ti

"i,

Star I.

"lri,

I modsæhrine til

:
1

springer i øjnene er; at stolrningcn ai skummet er
langt mere glat i overf-laclerr oq mange f-lere steder
uden de støbegrater; s()nr \-ar alle steder på Easy

Eas1, S1;,r'

der.r samle nrodel har den nye
i1", trrulighed for krængeror. Der er ind-

TV: Et let kast opad og vi er flyvcnde.
Øverst herunder ses øvcrst Easv Star I og nederst
Easl,Star II, og lærrgdeforskellen er tydelig, men
er ikkc mærkbar i luften.
Nederst: Den børsteløse Permexmotot som Multiplcx anbefalder, gør ct godt job. Fin trækkraft cller

skulle man snarer sige skubbekraft. Klappropellcn
har en stor del af æren for den reducercde luftmodstancl

J^

fic.

ilr
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m

ry

støbt krængero{, som blot skal skæres fri.
Servobrønderre er også indstøbte og der
er kanaler til servoledninger på undersiden af vingen.

-

til at
forskellene.
Det er inden i,
at forskellerre

Øverst på gondolen

trænet øje

se

kan

er en

plastiklåge

holdt nede med

tre

skrue4, og under den

er der plads til regulatoren. Der er den

ses.

Yi prøver at flyve Easy Star ll både med og
uden krængeror.

CanoPlr'ets lås

Den gamle Easy Star havde et udtalt pro-

lidt mere fast type.
Tre plasticrør er limet ind i skummet i
længderetningen. Et i hver side og et i

til modtageren.

bunden. Bruger man 35 MHz modtagere
kan røret bruges til at føre antenneledningen ud i halebommen og er dermed fint

Som noget nyt er haleplanet aftageligt. En

blem med sideroret, der var alt for lille.
Det klarede de fleste ejere med at lime et
stykke pap eller plast på for at øge siderorsarealet. Den nye Easy Star II har fået
et større sideror og om det hat hjulpet kan
du læse om lidt.
Da Easy Star I kom fiem var den motoriseret med en almindelig Speed 400 eller
480. Ikke just en raket, men det er anderledes med Easy Star If som har fået en
børsteløs motor og klapproppel. Fartregulatorerl har fået plads lige bag motoren i motorgondolen, fomuftigt langt
væk fra servoer og modtager der kunne
forstyrres af støj fra regulatoren.

er skifte

til

af vejen.

Servoeme

til side- og højderor er vendt

om, fra at have stået op til nu at ligge ned.
Det giver en mindre udskæring i kropssiden og øger styrken.

Halen

ny egenskab som er vældig praktisk især
ved transport og ved opbevaring. Fra neden skydes en klemme op gennem kroppen og videre op gennem planet for at ende oppe i bunden af finnery hvor der sidder en lås limet ind. Det kan syne lidt
spinkelt men det holder effektivt på halen og har ikke nogen nævneværdig slup.

Motorgondolen

punkt i motorgondolen. Et hårdt styrt eller et slag mod
Easy Star I havde et svagt

Kroppen ligner den gamle Easy Star meget. Den nye krop er dog 5-6 cm længere
og forlængelsen er hovedsagelig sket i
næsesektionen. Motolgondolen og detal-

motoren kunne let få hele gondolen til at
flække. Motoren var i øvrigt limet ind.
Easy Star II har fået et motorfundament
af plastik og en kappe hen over det område hvor regulatoren ligger.
Det indgyder en oplevelse af langt højere
gennemarbejdet design og kvalitet end

jer på halen er anderledes, men der skal et

den gamle Easy Star.

Kroppen

fint af vejen i forhold

en

Flyvning uden krængeror

Første flyvning var en af de dage i februar hvor det frost (-10 til -12 grader om eftermiddagen). Det var koldt om fingrene,

til gengæld var det flot solskiry ingenvind og med en frost klarblåhimmel.
men

Med vilje havde jeg ikke monteret krængerorservoer endnu. Jeg ville se om det
større sideror har den virkning som man
kunne håbe på.
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Den gamle Easy Star var en perfekt begyndermodel og var så let at flyvende, at
det næsten var for let for en øvet pilot. En
ekstrem eftergivende model. Ligesom
den gamle Easy Star har den nye meget

monteret.

undgås.

vanskeligheder.

forudsigelige stall-egenskaber. Den skal

Flyvning med krængeror

provokeres til at stalle og det kan kun
sjældent lykkes at lave et tipstall. Den
synker bare igennem og mister højde. Ingen tipstall og tager du gassen af og hiver
højre pind "helt ud i hegnet" til fuld højderor og sidero4 vil Easy Star II kvittere
med at cirkle ned i en rolig spiral. Du kan
faktisk ikke presse modellen ind i et
spin... den vil og kan ikke spinne. Det er
helt samme egenskaber den gamle Easy
Star havde og er blevet rost og kendt for.
Derr ny model har et ret flot glid af den lille skumsvæver at veere. Der er flere grunde til det, bl.a. at klappropellen reducerer
Iuftmodstander-r betragteligt. Samtidig
med den mere glatte støbning af Elapor
skummet og de renere liner med motorgondolen giver det en reduceret modstand og det kan godt mærkes.
For en klar nybegynder vil
højde- og sideror være

Hvis du ofrer to små miniservoer og et

tilstrækkeligt.

Side
roret er nu så effektivt at det sagtens

kanbruges.

/

"f
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par servoledninger kan dtr få krængeror

plex har delvist forberedt. Under vingeroden er der plads til at lime et servo hanstik ind - sådan at servoledningen stopper ved vingeroden og derfra videre som
forlængerledning frem til modtageren.
Skulle man lande så "hårdt" at vingen
rykkes ud, vil stikket højst sandsynligt
trækkes fra hinanden og ledningsskader

Der er tilstækkelig sideværskontrol med
blot sideror. Dog skal der ikke flyves i for
meget turbulens, så kommer man let i

Multiplex Nano-S servoer passer direkte
i de servobrønde der er støbt ind i undersiden af vingeme.
Har du et par Hitec HS-55 servoer eller
andre med samme størrelse kan de sagtens gå i også.
Link fra servoer til ror horn er med i pakken og er bukketi"Z-form" i den ene ende. Den anden ende skal man selv spænde til i rorhomets trnbracopinskrue. Simpelt og let at forstå.
Jeg prøvede at sætte seroverne i dobbeltsideklæbende tape, men det slap i kulden

Motor / regulator

I pakken fra Multiplex er der instruktioner til hvordan opsæhring af den installerede fartregulator gØres.
En larrg historie kort: Regulatoren virker
upåklageligt og sidder i testmodellen allerede monteret i motorgondolen. Grøn-

ne.MPX-stik giver forbindelsen til akku-

I testmodellen forberedte vi plads i næsen til en LiPo batteripakke,35-1800 mAh
fra Kokam. Gode og trofaste akkupakker.

og en stribe Cyanolim til Elapor holder
dem nu inde på plads.
Sen'oledningerne fører man i de indstøbte ledningskanaler/riller

i undersiden af

vingerne. Servostikkene kan enten føres
helt ind til modtageren i kroppen eller
rnan kan bruge den
sarnlestik-mulighed som Multi-

ry
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Hvordan flyver den

så?

Kort sagt: Lige som den gamle Easy Star
I, bare med et bedre glid. Som erfaren

pi-

lot er det lidt letkøbt bare at skrive at den
flyver godt. Så jeg inviterede min trofaste
begynderpilot Anders Schiøler Nielsen
på en række flyveture for at høre hans
vurderering. Han var også med fil at teste
Multiplex FunCopter V2 i 2011 og er ikke
bleg fol at sige hvad han oplever.

Begyndertestpilot, Anders
Schiøler Nielsen (th), flyver

rundt i ottetaler og føler Easv
Star

II på fingerspidserne,

mens Trocls Lund i mangel af
en elevsender har et fast tag i

senderens bøjle. Man bør jo
være parat til i en fart at tage
over, hvis jorden kommer farende op efter modellen. Det

kume blive nødvendigt.
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mindst hvor primitive forhold der be-

Nu vil jeg prøve at vække din interesse
ved at fortælle hvad det eq, der gør det så
fedt, at komme ud at flyve ved stævner.

flot klubhus og strøm i rigelige mængder.
Men det er aldrig det, der er afgørende
for; om man tager afsted. Nej, det er om
klubben er imødekommende. Og det har
alle de klubber jeg besøgt hidtil været!

Jeg

har fløjet siden 7992 oghar deltaget

et hav af træf i hele landet, og nogle få

udlandet.

kommer selv fra en klub, hvor vi er en
lille håndftild ud af over 100 medlemme4
som tager på træf hen over hele sommeren . Her får vi snakket og hygget med alle de andre flyvenørde4, som vi har lært at
kende ved tidligere træf. Det giver et indblik i, hvordan andre klubber arrangere
deres træf, og hvor få midler og ikke

Jeg

høves for at lave et rigtig hyggeligt træf.
Det er jo selvfølgelig luksus at komme ud
på en plads, hvor det er friskt vand" toilet,

Hvad har jeg selv fået ud af det? Jeg har
fået indsigt i hvordan sammenholdet er
blandt ligesindede, og lært en masse at
kende som jeg hver vinter ser frem til, at
tilbringe sommeren samlnen med på diverse træf.

!ffi
Det, der får mig til at vælge at tage på
træf, er dels at få mulighed for at flyve
røven ud afbukserne, men også for hyggen med vennerne man kun ser til stævrlerne.

At sidde og fortælle historier, udveksle
erfaringer om grej og drøfte de problemer
der er hjemme i klubbeme, er en lige så
stor del af det at komme afsted. Det har
jeg i hvert faldet haft meget glæde af.
En ting, som jeg bliver nødt til at nævne
igery er venskabet til dem som jeg tilbringer tiden med på træffene. Det betyder
virkelig meget for mig. Det skulle det jo
også geme gøre lor andre, der tager afsted. Og det gør det også, hvis man kig-

Opvisning, sonrmerlejr, træf, konkurrencc, kært barrr lrar rnangc navno - og der cr alticl plads til familierr ogsa
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Man møder de hyggcligste, sjoveste og klogestc menncskcr p;i træf - og man belrør'er ikke gå med sjov hat!

ger godt efteq, når man er sammen om

ker folk til år efter år. De finder også ud af

sammen "hyggen". For uden klubben og

den fælles hobby.

at "det gør vi der hjemme" ikke altid er

ikke mindst deltageme, ville der ikke

den nemmeste eller bedste måde at gøre

være noget arrangement.

Hvad kan du få ud af, at tage på træf?

Du vil helt sikkert få en på opleveren så
det basker! Ikke mindst fordi du vil opleve hvordan andre gør tingene, men også
hvordan stemlingen er. Folk der aldrig
har r'æret på træf, til opvisning, eller bale
været forbi en anden klub, har mange forestillinge4 som hurtigt bliver manet i jorden, fordi de sjældent stemmer over ens

med virkeligheden. De finder hurtigt ud
af, at det ikke er det materielle og festmiddage, der trækker folk til, men at det er
klubbens udadvendte ansigt som træk-

De r cr

det på.
Tænk nu hvis du ku li det?

Problemer og udfordringer kan løses på
mange måder. Flyvepladser kan indrettes
på utallige måder. Baner kan klippes meget forskelligt og de store flyvepladser er
ikke altid de bedste.

jo flere indtryk får
man at arbejde med. Tiæf kan jo både

Jo mere man opleveq,

være konkurrenceflyvning,

skalatræf,

IMAC mm. Uanset hvad det er for et træf
man tager til, er det der binder det hele

Til sidst vil jeg blot endnu en gang opfordre dig til at tage et kig på stævnekalenderen (på hjemmesiden eller de mange

indbydelser her i bladet/red.) og få sat
nogle krydser.
Tænk nu hvis du ville syntes om at tage
på treef - og ikke mindst om de mennesker du møder der.
Vi ses helt sikkert der ude på træf, for jeg

skal af sted til sommer.
Andreas Larsen

altid gocl ste'nrning og lct til srnil og lattel når man er på træf og nrasscr af tid til at nærstuderc og spørge ind til de flotte modeller folk lrar med

.,æ-'"+'
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Selvom det ligner en regulær kraftanstrengelse at
sende en Toro 900 i luften, så skal der ikke meget

til før den er flvvende.

Super sjov for under
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Kan det lade sig gøre i vores hobby?
|a faktisk, og ryger du i jorden så er det ikke engang 300 kr. der skal sendes af sted

mod din forhandler. (Det er dog først efter mange gange den er så skadet, at du
skal købe en ny!)
Modellen jeg taler om er jo ikke en model
som sådan - men en vinge, en Toro 900.
Vi har hørt om den"on-off" i gerurem en
del år. Sidst jeg rodede med vinger var
det på skræntery hvor de jo bruges til stor
fomøjelse stadigvæk. Den gode gamle
model Zagi i tung EPP og med en børstemotor og en tung akkupakke. Ikke lige-

frem sindsoprivende mht. fart og manøvredygtighed for slet ikke at næ\'ne

&-.

flyvetiden (eller mangel på samme!). Jeg
har dog siden set mange lave dem med
LiPo og børsteløse motorer. Men jeg må
indrømme, at det alligevel ikke rigtigt var
lige det, der fængede mig. Enten var grejet for dyrt eller der skulle laves aksler
understøttet af lejer osv. For skrøbeligt til
leg og combat tænkte jeg.
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Modcllen på hovedet så er den lidt pænere
at se på, end det hvide skum.

Tekst & fotos:
Steen l-arsen
"Softwaren" fristes man til at kalde bløddelene som udgør selve vingen i let og robust EPP

MEN... en dag på pladsen i Borup kom
Carstery med en lille vinge. Jovist var den
da fin med fanzy bemaling og nyt grej.
Mere opmærksomhed fik den første

i

omgang ikke fra min side. Lige indtil
Carsten sendte den i luften! Der var sket
noget - for her var der langsom flyvning,
fart, hurtige rul og en rimelig flyvetid for
en model. Nå ja det var da meget godt,

men prisen var sikkert også derefter. Jeg
lod tankeme slette modellen af hukommelsen og næste gang jeg stod på pladsen
stod tre andre og viste deres nyankomne
byggesæt. Så var det jeg formastede mig
til at spørge om det afgørende: Hvad koster sådan et sæt? "Knap 700 inkl. modtager" var svaret! Bumbum ... så skulle der
pludselig kigges med fingrene, og grejet
skulle lige vendes en ekstra gang.

Hjem og kigge hvad jeg havde liggende
Modtager - tjek, servoer tjek - ok, der
skulle indkøbes et komplet sæt (vinge,
moto4, regulator) og et batteri (ca. 1300

llotlrlI lr'r'r:u';'t 2 i J{; 1 I

til

1500mAh 35) det gav en pris på under
700 kroner hos RC-Netbutik.dk
Som en af klubkammeraterne siger "Jamen det koster ikke noget! Man trykker
bare på bestil og taster nogle tal - så får
man tingene ind af døren nogle dage senere". Som sagt så gjort og resten af historien er også rigtig. Kassen kom nogle dage senere. Men det med at det ikke koster
noget er vist en sandhed med modifik ationer...
Der skal ogsåbruges nogle 2 og 3mm kulstænger og noget tynd ryano, jeg havde

heldigvis disse ting på lage4 så jeg kunne
gå i gang med det samme.

Der er ikke de store udfordringer

i

at

samle delene til en flyvende vinge. Man
skal dog være grundig når de to halvdele
samles. Vingen skal lægges på ryggen for
at få den rigtige v form mens limen hærder. Kulstængeme skal lægges i ved at

man laver et ikke for dybt snit med en
skarp kniv. Kulstængerne presses ned i
skummet så de næsten ikke kan ses. Her-

efter limes de efterfølgende med den tynde ryano.
Servoer lægges i de fra fabrikken udskår-

ne huller. Motoren sidder på en opsab,
der fungerer som holder til modtagex, regulator og batteri samt er et godt kaste-

håndtag. Iflg. planen skal motorfundamentet limes på. Jeg valgte dog at skrue

det fast

i nogle inderrør

fra "Sullivan"

trækstænger. Det giver en større overflade samt større holdbarhed ved nærkontakt - og DET sker!

Kroppen eller hvad man nu skal kalde
den skal forstærkes med noget tråd som
medfølger. Vi har af erfaring lært, at det er
ekstra godt at give hele overfladen på undersiden noget epoxy og et stykke gaffatape. Så er der egentlig kun tilbage at ju-

stere tyngdepunktet. Min vinge skulle
have 15g ud i snuden (gemt inde under
kroppen) derefter var den klar.
På pladsen var der så to mere der havde
luret morskaben og også bestilt en Toro
900. Så nu bliver vores flyvepauser i Bor-

55

En lillc detalje som er vedlagt i sættct, beskytter servoen mod utilsigtcde slag
de servoer med metalgear samt en 35 1300 mAh akku

under combat.

Motormonteringen, her kan man ikke

Kulstangen presscs ned I den slids som man har skåret. Hvorefter der limes

se de små

nylonstykker som skruerne

rned tynd Cyano.

er skruet ind i.

Hardn'arc pakket ind i "kroppen"

så det er

godi beskyttet i daglig brug.

De I artiklcn omtalte tr.ide til .rt forstærke kroppcn, herover limes med cpoxy
noget gaftatape (sc næstc billcde)

J
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Billederne er iaget en dag hvor dcr "kun" var 3 Toro 900 på pladsen, men
som det ses fås den i forskellige bemalinger (og mange andre cncl dc tre her).

holder detl

RC-Netbutik.dk har sørget for, at ikke to ens udgaver er kommet til Borup.

up brugt til at - flyve i. Er der en der kommer gående ud mod pitten, med en vinge
i hånden så lyder det straks "Er det nu vi
skal flyve vinge" og inden der bliver svaret er der en summen over pladsery kun

afbrudt af høje grin. Det er også sket at vi
står og flyver 6 til 7 stykker af gangen og
en så siger "Hvem røgned?" Men ingen
svare!, før efter et godt stykke tid hvor en
opdage{, at den vinge han troede hanfløj,
faktisk ikke gØr helt, hvad den bliver bedt
om. Ak ja så må han gå den tunge gang
fulgt af nu meget høje gnn fra de andre,
hen i buskadset og hente ... 0a MIN!!)vin-
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At andre har lavet samme nummer

senere, gør det ikke mindre sjovt.

som man ligger og hyggeflyvea ja så går
der ikke lang tid før end en af de andre

s)met der skal angribes.
En anden disciplin hen på de sene sommerafb:ler blev til rævejagt med en easystar med videobåndsstrimler i tippemq
og så jagtet af en flok vinger og en enkelt
Stinson Reliant. Det er sjov og skønt og ikke mindst afslappende flyrning. Så er det

i

øvrigt imponerende hvor mange meter
videobånd, der kan vikles om en så lille
aksel og propel som sidder på vingeme.
For slet ikke at tale om combatflyvningen. Man kan være ret sikker på, at bedst

At det

så ydermere giver anledning til
mere socialt samvæ{, hvor man ikke bare
flyver hver sin model, men her på en måde faktisk er fælles om flylning og jagterne og morskabery erjo kun endnu et godt
argument for at bruge 700,- på en vinge.
feg glæder mig i al fald til den skal i luf-

ten sammen med ligesindede igennem
den kommende

flyvesæson.
SL
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Adskilt motor

I

gind stadion. Der er forskellige

klubaften ser ud. jeg

som bliver berørt bl.a. byggetips og lodning. En aften ser vi film om flyvning. Vi

årets første nununer af Modelflyvenyt
2012, efterlyser redaktøren, hvordan en

vil

geme bidrage

temaeq,

med lidt fra Woodstock.

har også vaeret på virksomhedsbesøg. Og
vi har også foredragsaftener.

Vi mødes en enkelt gang før jul, som regel
den første tirsdag i december, hl gløggog
æbleskiver samt amerikansk lotteri, hvor
der spilles om de gaver vi har medbragt.
Efter nytår mødes vi hver tirsdag i vintertiden. Vi lejer os ind i et klubhus ved Ble-

Vi har hvert år besøg af

forfatteren

Carsten Petersery som fortæller om flyvning over Danmark under Anden Verdenskrig, han har et uudtømmeligt skatkammer af billeder fra den tid.

Tirsdag den 14. februar havde vi besøg af
Gunnar Sørensen fra Horsens, som byg-

ger modeller af motore4 blandet andet
har han bygget en 7+-skala Rolls Royce
Merlin. Når man tænker på, at han selv
laver næsten det hele fra bunden, er det et
fantastisk slykke arbejde. Gunnar fortalte

også om hvordan han selv byggea og
ombygger motorcykler.
Alt i alt en yderst interessant aften.
Svend Erik Jensen
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ORIENTERING FRA STYRINGS.
GRUPPEN FOR KUNSTFLYVNING F3A
Den nye sæson står fol døren og \ri el jo allercdc i gang rned
træning og fin pudsning af rnodellelne til de kommende kc'n.rktrrlencer. Sorn du kur.rnc læse (på side 16-17) så hal vi dorllrlcrsL'lrlinariet onr kolt tid og vi har Introrveekenden første
u'eekend i juni. (se indbvdelse side 12).
Hvad er der så at berctte or-n, jo vi har c1e r-rationale konkurrence4 hvor vi i år skal fl),r'e nyt program, både i Nordic og i FAI
klassen, delfor hal vi valgt at eendre på finalefll'r.rringerrrc i
FAI klassen. I år vil dcr derfor kun blive fløjet finaleflyvning
ved en konktrrrence os hcr har vi valgt trt dct skal ske ved Glenå Cr"rp, da det liggel cftcr EM i Flankrig og dog ikke tbr sent
på året. Finalefll'1'r1l1lgen yil kornme til at fol'eg:i på de. måde,
at de fem bedst placercde cfter de fire indleder.rde rundcr; r'il
blive tilbudt firraleflyvrrirrg, hvol der fl1'r,cs to runder finaleplosrarn. Point fra de firc indledende runde.r bliver norrnaliset'et som vi kender. Point fla finaleflyvningerne bliver også nor'maliseret og resultatet ira de indledende mder sarnmen med
point fi'a finale progranrmet bliver lagt sammen og piloten
med flest point bliver derrned vinder af konkurr€ncen. Da det
er er1 ny måde at afpr'ør,e finale flyvninger på, r'il vi kun gør'e
det ved en konkullencc for at få noget elfaling med det og for'
at se hvor meget mere tid der bmges på det. Vi vil dermed bmge2072 til at finde en r.ntide hvorpå vi eventr-relt kan få firraleflyvnir.rgeme med i 2013.
X-klassen, hvor der'fl1,1'cs med tnodellel oyer'2 m. i spæ1dvidde og ser skalarigtige ud forts.etteq, selvom del el mulighed for
at deltage i IMAC, hvol der bl.a. flyves med salnme iypc lnodellcr. Vi tror at vi stadig hal noget at tilbydc dc konkurrence-

pilotel der bare godt vil flyve med lidt større rnodeller. Derfor
håber vi også at der vil konrme et par deltagere rner€, gelne
noglc der også deltager i IMAC. Konkurrencepiloter kan jo ikke få for mange kotrkurrencer.
Det var lige kort or.n hvad der el af ændringcl og tiltag ti12012.
Del er i andre artikler fortalt mere orn hvad dcr konkret er indbudt til. Se indbydelse til Dommerseminar og Intlorveekend
og de nationale konkurrencer.
Med venlig hilsen
Peer Hinrichsen
Kunstfl yvningsstyringsgmppen
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PRODUKT.

INFORMATION
NYT FRA YORE ANNONCøRER

:skabsmøde 20 l2

Align har lanceret canopys med nye
flotte designs til T-REX 500
Se mere information på:
www.rotordisc.dk
Pris kr 258,- pr stk.
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Søndag 18. marts mødtes Modelflyvning Danmark til
Repræsentantskabsmøde på Fjelsted Skov Kro på Fyn.
Der deltog 28 klubber repræsenteret med 101 stemmer ud
al de277 mulige stemmer.
Vi hørte om året der gik og om planerne for det kommende, ændrede et par paragraffeq, godkendte regnskab, vedtog budgetter og valgte ny bestyrelse. Vejret var skidt, humøret højt men frokosten bedre end nogen sinde!

Modelflyvning.dk kan du finde et fyldestgørende referat af mødet, for mødet havde ikke mindre end to sekretærer i Marttin og Chris fra sekretariatet.
På

Troels Lund har fotograferet forsamlingen
- og en glad, nyvalgt bestyrelse.

Goblinen er konstrueret med 3D
flyvning for øje og det er en helikopter for viderekomne.
I den robuste konstruktion er der ta-

get højde for stabilitet kombineret
med stor manøvredygtighed, man
har tilstræbt et så højt liggende TP
sommulig.
Helikopteren består af modulet som
øverst består af aluminium og nederst af kulfiber samt en krop af en
blanding af kul / glasfiber.
Alu. moduletbestår af et to trins gear
med rem i det første trin og skråt
skåret tandhjulstraek i 2. trin samt
remtræk til halen.
Pris: Kr. 6375,00

Importør: Rotordisc'en

wwwrotordisc.dk
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Modelflyvermøde
T*f<st; &rqd Larserg
Modelflyveklubberr Aarhus, aflroldte
søndag den 5. marts 2072 det 17 Jyske

Modelflyvermøde på Strandskoler.r i Risskov. Er.r stol opgave for en klub rned
l,:nap 25 medlemmer. Tiods det, kan klubben stille med 10-12 mand, som gør.en
stor indsats fol at få det hele til at køre så
godt som muligt.
Det skal tilføjes, at et medlem fi.a AMC
(Aarhus Modelflyveklub) også var kommct for at hjælpe. MFA har en aftale med

AMC om, at man for halvt kontingent
kan flyve på den anden klubs modelflyveplads.

Mange ting skal være på plads inden arrangementet kan finde sted. Er.r drejebog

Peter Bcjcrholms Boirr,l Stc.rrnran Pf 17

foreligger om, hvad der skal laves. Lad
mig nævne er-rkelte praktiske ting, som
skal være klal inden selve arrangementet: Annoncer i Modelflyvenyt og på interrrettet, aftale med skolen om Ieje af 1okaler; aftale med forhandlere, købe rvierrelbrød, rundstykker; pølse4 kaffe, the,
ø1, vand samt meget mere.
Selve klargøringen af lokalerne begynder

om lørdagen ved at en gruppe på 10-12
medlemmer møder i klublokalerne, og
finder skilte og materiale til opbygningen
af cafeen, som man bluger fra år til år.
Tidligst klokken 17.00 kan man begynde
selve opstillingen, da skolen først skal
være tømt for andre brugere. Rigtig mange borde skal stilles op, til cafegæster; for-

handlere og udstillerne. På udstillingsboldene lægger man store plader, som
d;ekkel over 6-8 borde, så det giver en
stor flade at stille flyene på.

Vi kan måske bruge det rneget misbrugte
ord "Finanskrise" idet der aldrig har
været så meget til salg på loppenrarkedet
til Jysk Modelflyvermøde. Folk skulle
øjensynlig have ryddet op og omsat gammelt grej til rigtige penge. Den lille gym-
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Kasper Holgcrs model fra det Saudi Arabiske Flyveviibcn

nastiksal, som plejer at vaere rigelig var
fyldt op, og i den lange gang ned til Loppemarkedet, stod den ene model efter
den anden.
Der var kun tilmeldt tre forhandlere nemlig:Hobby Fly, Head RC og Pitch.I tidligere år kom der så mange forhandlere, at
der ikke var plads til flere, ja nogle måtte

indskrænke sig, eller flytte ud på gangene. De tider er forbi, flere af vore hobbyforhandler har måttet dreje nøglen om.
Allerede ved nitiden mødte de første op
som ville kikke og købe. Den officielle
åbningstid er fra kl. 10-15. Hele formiddagen var der sort af menneskel, men fra
først på eftermiddagen ebbede det meget
ud, og tilstrømningen var kun moderat

Piber Cupb bcmærk smørrenippel på halchjulets understel

lI

resten af dagen.

rkt
OBBY

I år havde bestyrelsen ikke villet kontakte pressery da man ikke havde været tilfreds med omtalen i TV. Lokal TV var dog
mødt op, og fik optaget noget og lavet et

interwiev. Seiv havde jeg fået en lille

I
Hobbyfly tester en model
Head RC/ Jan Abel
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plads ved siden af MFA Cafeery hvor jeg
solgte min bog "RC-unionen - næsten 40
år på vingeme" Jeg kan fortælle, at jeg fik
solgt de 38 bøger jeg havde med.
Der var heller ikke nær så mange udstillede fly som tidligere. Skalagruppen kunne sagtens have været sammen med "Jetgrllppen" i den store saf hvor Jet-gruppen havde sir-r opstilling. Der var nogle
skalapilote4 som havde svigtet deres aftaleq, og IMAC-piloter var heller ikke
mødt op som lovet.

AIt i alt havde det dog været tilfredsstillende for forhandlerne, og mændene (bemærk jeg skriver mændene)i cafeenhavde også haft deres at se til. Formanden

Erik Nymark mente, at Cafeen havde haft
et salg svarende nogenlunde til sidste års
niveau.

Arild Larsen

\lotlcl l l-vvcn.r\ ) / 2l\1')
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Så er den

her:

Modelflyvning
Danmarks
krønike ooo

RC-unionen

RC.UNIONEN

- NÆsrEN ao Ån pÅ vrncrnnr

Bogen er fuld af små sjove hjørner

af Modelflyvningens historie, som

indtil nu har været ukendte for

iil
fli

de

,d1il

fleste, men bestemt ikke er kedeli-

æ

ge!
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Modelflyvning i Danmark kan spores helt tiltil 1909, men først i l969besluttede modelflyveme at stå sammen på landsplan. Der blev
stiftet tre landsdækkende unioner som kunne
varetage modelflyvemes interesser. At det blev
tre unioner og ikke kun 6n, er 6n af de historier
du kan læse i bogen: RC-unionen - Næsten 40

bage

år på vingeme.

Modelflyvning i Danmark har været gennem
en rivende udvikling. Det gælder på det teknologiske udstyr, på foreningsarbejdet med de
mange klubber og flyvepladseq, og i samarbei

-&

det med myndigheder og andre organisationer.

Vejledende
Bogen beskriver et lille slykke foreningshistorie

udsalgspris

i Danmark i et spændende univers af modellel,
metanol og meningsudvekslinge4 fra den spæde og ophidsede start til den selvfølgelige fusion af tre unioner 40 år senere.
Forfatteren, Arild Larsen er selv passioneret
Modelflyveq, foreningsaktiv og gennem mange
år den ene halvdet af RC-unionens sekretariatet, så han kender foreningen ud og ind.

278,-kr
Modelflyvning Danmark medlemspris:

l98r- kr.

Du kan som medlem af Modelflyvning Danmark købe bogen til medlemspris.
128 sider
paperback
illustreret

Bestil bogen på hjemmesiden

wwwmodelflyvning.dk
Eller ved at skrive til sekretariatet på mail: info@modelflyvning.dk
Husk at opgive medlemsnummer!
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HOBBY

v/Svend Wirenfeldt
Viborgvej 250, Svenstrup

Butikken er åben efter
lorudgående altale.

8450 Hammel

Tll.40

37 27 73

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

Altid gode tilbud - se hjemmesiden.

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

Når kun det bedste er godt nok

MAX-10L4 W/Silencar

-1 W I Silencar
bcnzin W / Silencerj
benzin
W / SilencBr
Fq-40S W, Silencar
.. FS-66 W/ Silencar
W ,/ 8ilåncer

MAX-15 LA W/ Silsncer
MAX-15 CV-A W/ Silencer

MAX-25LA W/Silencer
MAX-25 LA-S W/ Silenc€r
MAX-25 FX Wi Silåncer
MAX-25 AX W/ Siloncsr
MAX-35 AX W/ Silancor
MAX-46 LA W/ Siloncer
MAX.46VX.DF
MAX-40 FX W/ Silencsr
MAX-46 FXI W/ Silencs.
MAX-46 AX W/ Siloncor
MAX-16 VX.DF
MAX-50 SX W t Silencsr
MAX-55 AX W/ Siloncer
MAX-61 FXWtSilencer

ULTIMATE

rgi*'u

F#

W'

W/ $ilcnctr
Wt siloncir

..

wlsitcssrr .ffiew,-,ff *å910,0s
.e . a--*s i&s,oc
:r-

w I sitrffirræ"c#'
ll W/ Silcndar
:.1
Silencer

MAX-75 AX W/ qibncår
MAX-91VR.DF. ESUND HEAD
MAX-g1 FX'1*./,Silencor
MAX-96 A*'W/ Silencer

MAX-12S,ÅXW/ $ilsncsr
MAX.1*S..AX PY LO N $PECIAL
MAX-1IIO RX W/ HEADER PIPE
MAX-160 FX W/ Sillncer

**

3775,OO

'FS-200S-P W/ Silancer
FT-160 GEMINIl60

3966,00
7720,00

3OO

IL-3OO DIA.STAR

FF-320 PEGASUS 320
FR6.300 SIRIUS

1785,00 TTLSUF

,J170,O0
- %sso,oo

,!qr.r6.,!t-

2$&&''

MAX.1O5HZ.R

W' BOOST

PIPE

3755,OO

ROTARY ENGINE 49-Pl Type ll

3200,00

grg10,0o

FFiT-420 StRtUS

un så læ
Vi har stort.iilservedels lage[.også til udgåede

Køb d:ern'fiosdin f6rhandler eIler på iccom.dk/os
64

TTLBUD
fu+-

3395,00
3650,00

FS-12USlllW/Silencer
fS'200S W / Silencar

FT.3OO SUPER GEMINI

:

RING FS+IYPER

2620,00
2860,00
2826,00
3050,00
31.10,00

MAX.55LAW/Silencer
MAX46AX W / Silencsr

1205,00
1230,00
't540,00
1295,00
1556,00
1886,00
2155,00
2580,00
1820,00 TILBUO
"1350,00 TILBUD

lmportør:
lG

Condnication

Folehaven 12 2500 Valby
Tlf. 36170333 www.iccom.dk

1g11111,;pf
tt H0BBY #&,

LeiJ Mortensen Hobby
Nørremarksvej 61 DK-9270 Klarup
Abningstider onsdag og fredag k|.13.00-17.30
T lf .2637 7 612 e-mail : leif@lm-service.dk

"

-

suen

7918

Svæve- og gumminrobrlly - balsa - listcr
.iapanpapir' -dope-lriitl-r'or'-lirr-yærkløj masscr al'
b1 gge- og skalatcgn inger'
Sarnt 1 0.000 andre ting. - kom og kig!

Frederiksborggade 23, 1360 Kbhvn. K
1

ll.

.33

l.l

.10

l0 - kl. I I -l 7, lor. ll)-l 3 & onsdag l.tlKKli.l'

rvlw.motlcl-hobbr.dk

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

Venligst kontakt os for et samarbejde!

sendere
600 35 Mhz 6K / rnodtager / 4 servoer / lader
6000 35 Mhz 6K / modtager / 4 servoer / lader
6000 35 Mhz 6K / modtager / 4 servoer / lader
8000 35 Mhz 8K / modtager / 4 servoer / lader
SD$G 2,4 Ghz 5K / modtager FHSS 1
SD-6G 2,rl Ghz 5K / modtager FHSS 1
RDS 8000 2,4 Ghz 8K / modtager / 4 servoer FHSS
SD-10G 2,4 Ghz 10K / modtager / lader FHSS 3
VG
VG
RD
RD

Modtagere
RX{51S.F M 35Mhz Skanaler
RXS129 PCM 35 Mhz 8 kanaler ( RD 8{Xl0 }
RX-50 2,4ghz 6kanaler short range FHSS 1
RX{00 2,4 Ghz 6 kanahr FHSS 1

Fs 2,{cHz

Setvoer

930,00

TTLBUD

665,00
970,00
1

1/155,00
28,10,00

5{9,00
298,00
330,00
398,00
498,00
itg8,00
680,00

I

11

87O,OO TILBUD

298,00

RX-700 2,4 Ghz 7 kanahr FHSS I
RX$41 2,4Ghz 8 kanal$ FHSS
',.:;:,,.
RX-631 2,4 Ghz 6 kanaler,FllSS&r,=*#*

Rx-lo

5OO,OO TILBUD
540,00 TTLBUD

lgråitår tt*t't'
::'".,

ERG-VB 13,0Kg.0,09 Såc
ERG-VR 8,0K9.0,07 Sec
ERG-WRX digital 8,1K9 0,06 Src
ERG-WX digital 14,0K9 0,12
HVS-ZS digital 20,5K9 0,10
HVS-ZV digital 24,2K9 0,15
RS€91 5,5K9 0,08
SDX-755 5,8K9 0,'ll Sec
SDX-762 3,gKg 0,15
sDx-801 6,4K9
sDx€01 29KS Qgp$tC.dror, :

'

:silFwts{

*#*'

d&

Sec I

0,W' ..

,

3l8ihiåtsffå%;:
SRGAZ
SRG4Z
SRM-1322 3.5Kå*0.19 Sec
SX-165 T 9,5K9 0,09 Sec

c25,00

s{t,00
12 Sec

9{0,00
895,00
116,00

lll0;00

SAIIWA de stlrer

Køb dem hos din forhandler eller

lmportør:
lC Cornmunication

Folehaven 122900
Ttf.36170333
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WWW.PITCH.DK
Specialiseret netbutik
med alt udstyr tit

/

RC-Etftyvning
Vi forhandler mærker såsom:

vægt 7,5

ks.

Hånqarg P-51D ARF
sDv. 166 cm.motor 20 ccm
vlæqt3,6 kg, optrunderste

-ffi$.t,@-ffiiiff

,l;

APC (Propetter)
Bantam {Ladeudstyr)
Btue Bird (Servoed
Vægt 4,5

Corona (Syntese modlagere)

Hyperion (Alt tit elflyvning)
Desire Power (LiPo batterier)
Duatsky (Et-Motorer og regutaLorer)

k9. ".... 1895,-

spv. 180 cm.motor 20 cc

Eagte Tree ( Datatoggere)

AEROPLANKRYDSFINER
Wrsa 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

TIf.8691 4884
Mohil 3025 3222

66

E-Ftite (El-Modetler og Helikoplere)
E-Max (Farlregu[atorer og molorer]
Ftying Styro Kit (Et-Skatamodetler)
Model Motors (AXl-motored

KVALITETS(ONTAKTER fra
aluminium oo i flere farver

ITIIRACLE

i

En kontakt ..........,..., 119,To kontakter.........-.... 199,To kontakter+dot.,..... 259,-

Mutliptex {Et-Modetter)
Parkzone (El-Modetted

RC-Faciory (Et-Modelted

Speklrum

(2,

q GHz FjernsLyring)

sERvoER

'{i&sf

XL-37H8 stendard, 6kq/cm,37 I ............... 89,XL-37H8 standard, 4 stk.-........................."... 325,750digrtal, 11 kglcm, 559...................... 219,751 digital, 13 kg/cm.55 9....................... 239,Forhandler af Black Home, ESM, TopFlite, RCGF,
Seagull models, Emcotec, PowerEox, Kåvån, OS,
Futaba, Hangarg, Permagrit, Saito motorer m.fl.

PITCH SKALA HOBBY

vlHenrik R. Sommer
Rævehøjen 5, DK-8800 Viborg
Telefon: 23 46 69 50 bedst efter kl. 1730.
Webshop; www.pitch.dk. mail: pitch@pitch.dk
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