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Modelflywenyt udgives af
Modelflywning Danmark

Modelflyvenyt er dit blad. Brug det - og

skriv til det og send din artikel, notits eller
lille klubhistorie til en af grenredak-

tørerne. Organisationsstof, referater, ind-
bydelser og lign. sendes direkte til redak-

tØren. Vær opmærksom på at referater der

modtages mere end tre måneder efter et

arrangement, ikke nødvendigvis får plads
i bladet.

Tekster afleveres i elektronisk form. Lav
tekstens opsætning så enkel som muligt -
gerne i et rent tekstformat fx word og

uden specielle formateringer med spalter,

bokse eller lign. Sæt aldrig b:ilJeder ind i
din tekstfil.

Husk at medsende billeder fx i jpg-format
i bedst mulige kvalitet (mindst 300 dpi).
Har du mange, så kontakt grenredaktør
Steen Larsen op; få adgang til vores ftp-
SCTVCL

Ekspedition og annoncer:

Strandhu:e 1. 57t 2 Vester Skerninple

Postgiro nr. 7 16 1.0 77

rnf ir@plakatf orla get.dk
Tlf:6221 12 55 (i alnr. kontortid)
Annoncemateriale skal være os i hænde 6

uger før udgivelsesdato.

Oplysninger og meninger
fremsat i Modelflyvenyt står for forfatte-
rens egen regn:ing og dækker ikke nød-
vendigr.is redaktionens opf åtte1se.

Modelflyvenyt udkommer
den 15. i månederne februar, april, juni.
dugu:t, olLober og 5. december.

Oplag 4.200

Tryk; SvendborgTryk
ISSN:0105-6441

Abonnement
Abonnement for 2012 koster i Danmark
390,- kr. for alle 6 numre. Europa, Færøer-

ne og Grønland: 460,- kr. Øvrige udland
575,- kr.

Hvis bladet udebliver
er bladet beskadiget i forsendelsen eller
skifter du adresse så skal du henvende dig
til sekretariatet. Tlf. 86 22 63 19 mandag el-

ler onsdag kl. 16.30-18.30,

info@modelfl l,vning.dk
Ved eventuel udmeldelse er det vigtigt, at

du giver besked til sekretariatet - og ikke

bare undlader at betale det næste kontin-

gent.

DEADLINES PA
MODELFLYVENYT

Nr. Udkommer Deadline
Nr. .1 arrglrst 20i2 29 l()61201,2

Nr.5 oktober2012 0110912072

Nr. 6 december 2072 261 I0 12072

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR
Marianne Pedersen

Assendløsevejen 30, 4130 Viby Sjælland,

Tll: 2087 07 47 pe(orpc-design.dk

rvn'w.pe-design.dk

Forsidebillederne - for der er tale om flcrc billeclet der er lagt sammen, er hhv Pccr Hinrichsens foto af

Scbastian, der cr årets talent i Sønderåorg, som du kan læse rnere om på side 56.

Det andet foto er Steen Larsens fra Hangar 4800s helt vilde arrangement i Knuthenborg Safaripark som

du kan læse mere om pii side 32.
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INDHOLD
Generelt

Danmark vandt VM i Modelfll,uring - Erik Dahl Christensen

Produktinformation - r"ry'1 f1n vores annoncører

Hobbyhandlerne, hvad skal vi rned dem? Regrar Petersen & Jørgen

Årets talent i Sønderborg - Peer Hinrichsen og Jørgen Mouritzen

Bøger

Test af modeller, udstyr mv.

Jeti box profi cr, 2. del - Jorgen Bjørn

Bygning af modeller

Fra Hannilr.rl til Tenrpest - Lars Pilegaard

Min model

Logo 600 - Rasrnus Hausc.rt

Thrbolent 1500 - Carlo Nielsen

UMX Bcast 3D - Morterr Hjortkær Olcsen

Motorer

Konvertering af V-Laser 2()0 - Ulrik Ltitzen

Fritflyvning

VM i dødluftsflvvning - Lars Buch Jerrscn

Holiday on ice - Lars Buch Jensen

Klub- og Foreningsnyt

Bestyrelsesadresser'

Nyt fra sekretariatet

Indbydelser

CIAM Plenarmøde - Regnar Petersen

Modelfly'vning i Knuthenborg Safaripark - Steen Larsen

Comet træf - Jesper Voss

IMAC-introstævne - Jesper Voss
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og få bladet i resten al20l2l
Snyd ikke dig selv for glæden ved at få Modelfllwenyt med posten hver
anden måned fua nu af - Tegn et abonnement! Abonnementsprisen for resten

af 2012(ialt3blade) er 19100 k Er du ikke abonnent i forvejen så send en mail
eller et postkort.

Pas på dine blade

M har solide samlebind, der hver kan rumme op til 12 numre af
Modelflyvenyt. Bladet holdes fast i samlebindet med metalklemmer - der
skal ikke limes, "hul1es" elier klippes for at få bladene til at sidde fast, og de

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

Samlebindene er lavet i meget kraftigt plastbetrukket karton.
På forsiden og på ryggen er der trykt "Modelflyvenyt<. De leveres i fem flot-
te farver (BIå, gul, grøn, 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 portoudgifteme ved udsendelse af bestilte blade
og mapper. Ved ordrer over kr. 100,- opkræver vi intet ekspedifiorsgebyr.

Vi kan levere enkeltnumre tilbage i årgangene 1986-2009. De seneste årgange har vi
næstcn allesammen. Op; r'i gir gernc et tilbud på bestilling af flere gamle numrcl

Rirrg: 6224 1255 (ml. 10-14) eller mail; mfn@plakatforlaget.dk

Prisen på de seneste hele årgange sy; Følgende enkeltnumre koster 60,- kr. stk.

Årgang 2012 kr.390,-
Årgang 2011 kr.300,-
Årgang 2010, kr.275,-

Årgang 2009, kr.250,-
Årgang 2008, kr 150,-

Årgang 2007, kr. 150,-

Årgang 2006, kr. 150,-

Årgang 2005, kr 120,-

Årgang 2004, kr. 120,-

Årgang 2003, kr. 120,-

Årgang 2002, kr 120,-

Årgang 2001, kr. 100,- (5 blade)

Årgang 2000, kr 120,-

Lrgang1999, kr.120,-

Ved bestilling:

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr.4 Nr. 5 Nr. 6

1997::lAJifrt
1998::ltrAfJa
1999:trAafila
2000:.JlaaJ:l
2001 : . I a f J a:t

2002: J al :l :1 ll ll
2003:|lflaA-l
2OO4:Jatnn-.1 a
2005:3f1f,J:1
2006:-l:'lallf,J
2007:n:11afl3
2008:3a1flaf
2009:3:1:11l.A
2010: 3 :1 1 :l t-l D
20ll:3]Jf,f,Dl]}
2012: J a f

Send din bestilling pr. mail til mfn@plakatforlaget.dk eller pr. postkort til:
Modelfly.venyt, Strandhuse 4,5762 Vester Skeminge og skriv tydelig afsen-
der (navry postadresse og telefonnummer) og angivelse af hvad du ønsker

at bestille.

lndbetal beløbet for din bestiliing på reg. ff. 5702 konto 6990064448

og skriv i kommentarfeltet dit poshrummer og dit husnummer.
Din bestiliing er på vej så snart vi har registreret din indbetaling.
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DIAMOND PRO inkl 14,8V akku
og lader , ,

Kæmpe Cessna 182. ARF. EP.

Vingeiang 189cm. EPO skum. Tom model . 1395,-
Inkl. [/oto( ESC og seruoer, Blå . . . . . . . . . 2395,-

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

Inkl Motor, ESC og servoer. 104cm, , , , , 1æ5,-

@

t/
;ffirox*

Blaze EP ARTF. lnkl motor, ESC og seryoer. EPO,

1 56crn. , . , . . . . . , . , . . . . . . , . . . . . . KUN 795,.

t
EP ARTF, lnkl motor, ESC og sewoer

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

Jodel Robin 0R400. EP. PNP. EPo . . . . . .1795,-

Komplet, RTF,...,..,,......
ARE Uden TVRX akku og lader

GeeBee R3R. EP. PNP. EPo .1295,.

Spitfire. Parkzone PNP,.,....

?/fu*rj *."'j5g
Hot Wing 1000 . ,

Hot Wing 750 , . ,

Edge 540 Oolderer. EP. PNP. EPO

Anow RTF. 150cm

.375,.

.325,.

--å
=.=.:-:i

Super Dimona. EP. PNP. EP0

A

Btade mQX BNF. .. .. U.. . . . .. *r* ,ru,-
Blade mQX RTF................KUN 1095,-

KYPONI^
N,i Pr\sstærk 

uru GODT NYT FRA I#VIONICT
Se vores mange nyheder for hver maned i webshoppen

SOLO PRO 328 Bell 206. RTF...... 895,-

fff+,ii*::J* Å,,
4 kanals UNI parldindoor

4 kanals JST park/indoor
.,....kun99,.
..,...kun99,-

Spektrum DX8

ink1.4R8000..,..,.,,.KUN2690,-
Spektrum DX8 uden modtager , . , . KUN 1995,-

Spektrum DXTs inkl. 488000 .,... KUN 199S,-

Spektrum DXTS uden modtager . . . KUN 1595,-

^ t'le -tgL, 
-, 

'b --.:r..
Cessna C-400 "Gornelius" / "Corvalis".
ARF. 146cm. lnkl motor, ESC og servoer. EPO.
'145cm. ST-[/odel.......... SUPERPRIS 895,-

6,*3" __.

-6'
FoX EP ARTF. lnkl rnoto( ESC og servoer.EPo,

180cm...,...........SUPERPR|S KUN 695,-

Seawind 300C. EP. PNP. EPo,.,..,... 1195,-

Blade mSR X BASIC .:=...,....KUN 665,-
Blade mSRX RTF ...............KUN 960,-

Real Flight Rc simutator

Den absolut bedste simulator på

markedet...........PRIS kr. 1495,-

Med USB Interlink Controller - vælg selv om
du vil benytte den medfolgende controller
eller din egen sender

Grundprogrammet indeholder over 60 lor-
skellige fly, over 25 lorskell ge flyvepladser,

utallige just6rbare parametre. Mulighed for
at flyve mod andre via internettet.

Cæssna '182 Skylane ARF. lnkl motor, ESC,

servoer og pontoner. ST-lVlodd SUPERPRIS 995,-

Sbach 3,42. EP. PNP. EPO

100cm, Rod blå eller gul.

Inkl rnotor, ESC og servoer,#e
Graupner Ultramat lS. 12l240V 300/90W
Kraftigste lader i klassen...... KUN 1æ5,-

Pro-Peak Warrior. 1-6A L|XX. NiMh. Pb.
12V. 104 / 200W . , .KUN 495,-

Futaba FASST kompatibel 2,4chz modtager
FrSkyS/14 kana|s. ............,. KUN 330,-

FrSky 7 kanals . . . , . , . . . . . . . . . . . KUN 250,-

Hawker Hunicane 25€

136cm. Eflite. lnkl motor, ESC oq servoer 1995,-

.... 1195,-

æ
lnterceptor jet. PNP. 68cm

lnkl motol Esc og servoer.., . . . . ., . ., ., .895,-

Åbningstider, telefon og butik: Mandag-Torsdagl2-17. Fredagl2-16 r (Lørdagsåbent10-l3iligeuger). Tiderneetvejlende.Eventuelleændingerka,rseslvoreswebshop.

I/\VIONICT Nørreled 14 c 4440 Mørkøu . Tlf. 86 94 60 88 . Fax 86 94 60 98

www.avionic.dk . avionic@avionic.dk Wer 35 års ertaring med ndeW q ile;llt@pterc,



Kæmpe LagerSalg
Sparop til40% på mange modeller.
Kun i juni og så længe lager haves!

HEE'BYFLY

Se alle modellerne på hjemmesiden
,u 09 i butikken.
\

'?"ou...*E%

gR
qil
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Nye produkter

\1;

ilexus 5 /OX
Servos produced by Bonded by euality,

y;:,';;:,:'u*"^æ
Se flere på
hjemmesiden.

\
Dynam /lT-6 Texanu)---
PnP: 1.595,- DKkr.

Key Features:
. Low pafts count
. Seruicable Swaså
. Crash parts prepared .,
. Beautifully Engineered

Action Machine

.\:
1c

Tx hanger
Pris:75,-

FMS BF-109 U.2
PnP:1.995,-
Forbedringer: Større hjul,
60A ESC, Landingslys

ffi
Lift & Lock Værktøjskasse
595,-
Se hvor smart den er på
hjemmesiden eller i butiken

,,s*rt*1:!

Beam Avantgarde
'.Ifit: 3.750,-

. !-.i.d}"

tL'*
-"*o

,o ill

PnP:1.250,-
RTF:1.395,-

Dynam T-28 Trojan V.2
PnP: 1.595,- DKkr.

BEAM HELI

HV616MG (Cyctic)
Voltage:7,4V
Gear: Metal
Speed; 0,067 sec/60"

Spektrum AR7200BX
Beast-X 3D gyro
og Spektrum
Modtager
Pris: 1.495,-

HOBBYFLY
lslevdalvej 53 st. th.
2610 Rødovre
Man-Fre: 11-18 Lør. 10-14
E-Mail : info@hobbyfly.com
Tel-321 37 000 (k1.13.15)

PnP:1.195,-
RTF_ 1.395,-

Iq)

A\rA.NTc
ffiE FF'*;'

& q. nlr
Build for Pertormance

SB-2272MG (Tait)
Voltage:7,4V
Gear: Metal
Speed; 0,032 sec/60"
Torque:7 kg/cm
Pris:845,-
Se flere på
hjemmesiden.

Multimeter Tinl

,tW.t{:*
.Optisk Tachometer
.Temperatur Måler
.Thrust Calculator
Pris:445,-

PnP:1.595,-



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

Ring på 31678020
Både tilvand og græs inkl. Flaps og Lys

C-175 PNP + Pontonner og alm. hjul

Vingfang 1,206 mm i RR version
inkl. BL motor, regulator, alle servos.
Vingfang: 1.206 mm, Længde 960 mm,

\r,* Vægt: fra 950 gr.

Vi har udvidet vores butik i Holte og kan tilbyde
dig nu 320 m2 RC udvalg. I vores webshop viser
vi nu ca. 35% af vores udvalg så derfor "RlNG"
eller kig forbi.

Cessna C-400
"Cornelius" hvid - gul

inkl. Flaps og Lys i RR ver-
sion 1.450mm
lnkl. bl motor, esc, servos,
længde: 990mm
vægt:950 gr.

Blade MQX Den er bare SJOV!
BNF kr. 890,- RTF fra kr. '1090,-

BLADE MCP-X Version 2
BNF kr. 'l'125,-
RTF kr. 1395,-
MCP-X Lipobatteri 35C
300 mAh fra kr. 35,-
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GOPRO Hero 2 fra kr. 2250,-

i--
lQ .€as=Y-r..f. fr,

fl"q 
-;f'r

BLADE 450 X BNF kr.3225,-

Superlader
400 Watt -
20 Ampere
Kr. 795,-

BLADE 450 3D
BNF kr. 1995,-
RTF kr. 3250,- med DX6-i

holte hobk)
tlt.: 454201 1 3 lagerstatus: 31 678020

?.;:{sd:6,'i1.,-

-**"*_-* 
="-

Øverødvej 5, 2840 Holte www. holtehobby.dk
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er den danske landsorganisation {or modelflyvning i Danmark. Modelflyvning Danmark er tilsluttet Kongelig

Dansk Aeroklub og F6d6ration Aeronautiq Intemational. www.modelflyvning.dk indeholder oplysninger om

foreningen, medlemsskab, stærmekalender mm. Desuden finder du her vores fælles online forum, hvor op

mod tusinde medlemmer udveksler erfaringer. Modelflyvning Dmrnark tilbyder herudover sine medlemmer

en ansvmforsikring og bladet Modelfl1wenyt.
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1 REGNARPETERSEN,BTandeMfk.

2 PETER RASMUSSEN, Østfyn Mfk.

3 SøREN VEDSTESEN, Silkeborg El-og svæv

4 Formand ALLAN FELD, AMC

5 HENRIK KILDEGAARD MARKUSSEN, Aviator

6 SøREN VESTERMARKEN, Mfk. Falken

7 STEEN HØJ RASMUSSEN,NFK

8 ANDERS HANSEN, Mfk. Falken

Tlf:4O522328

Ttf 62625353

Tlf: 2089 9830

T',lf 85.13 4140

Ttt.96828200

Tlt 5760 0433

Tlf: 434151744

Tlf.2028 56'19

regrrarbrmde@grnail.com

elvis@rasmussen.mail.dk

dscveil@netscape.net

allan.f eld@mail.tele.dk4

henrik@kildegaards.com

sv@danthermf iltration.com

steen.hoj@.mail.dk

bankeost@hotmail.com

*tæ.

€
æ1 f

UDVALG OG SWRINGSGRUPPER UNDER MODELFLWNING DANMARK

HOBBYUDVATGET:

Afuenter konstituering på kommende bestyrelsesmøde. Kontakt evl fomanden.

FLYYEPLADSUDYATGET

Henrik Kildegaard Markussen, Vesterbygade 19, 9520 Skørping rlf. 40529901, henrik@kildegaards.com

ETITEUDYALGET

Regnar Peterse4 Veenget 20 7330 Brmde Tlf. a1052 2328 regnabrmde@gmail.com

Styringsgrupper under Eliteudyalget
KUNSTFLYVNING
Peer Flinrichsery Parkgade 27, st, 6400 SønderborgTlf.T4 43 12 6O Mobil 23 28 05 62 peer-gitte@stofanet.dk

SVÆVEFLYVNING (F3B+F3J+F3F+F3K+2M)

Erik Dahl Christensen, Damhusvej 50, Møborg, 7570Yemb,T1197881332 moose@c.dk

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

Tommy Persson, Tlf.: 3051 5141, t.pesson@genesheimer.com

HELIKOT'TERFLYVNING
Nikolaj Karlsson, Rosenlunds all6 1,7720Yan1øæ,Tlf.:2339 1852 Nikolaj.Karlsson@homail.com

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

FRITFLYVNING

Karsten Kongstad, @nebakken rZ Vigersted, 4100 Ringste d, 5752 5703, karstenkongstad@gmail'com

LINESTYRING

Ole Bjerager, Ryumg*dveil8,277O KastruP, 3257 400127827566,b1erager@get2net.dk

Chris Jespersen & Marttin Stuart Nielsen

Postadresse: Kirkeskovvej 1, 4560 Store Heddinge

W.%226319T1f. tid: mandag og onsdag kl. 16.30-18.30

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

m.modelflyming.dk

**t'
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KLUBBER

NAVNEÆNDRING
Silkeborgegnens Modelflyveklub har
ændret na'sn til Silkeborg Modelfly

NYE KONTAKTADRESSER

Silkeborg Modelfly
v/Lars Christensery Svinget 10, Hvam,
8620 Kjellerup.
Telefon 86 66 80 88. E-mail lc-murer@c.dk

Bierringbro Modelflyveklub
v/Brian Hagerl Ulstrupvej 57,

8860 Ulstrup.
Telefon20 953974.
E-mail: brhhagen@gmail.com

Grenaa Modelflyveklub
v/ Tem Laursery Stationsgade 4, 1.th,

8570 Trustrup.
Telefon 24 94 38 10.

E-mail kaptajnfrank@gmail. com

Silkeborg El og Svæv

v/Flemming Kristensery

Smedebakken 64. 8600 Silkeborg.
Telefon 40 15 71. 88. E-mail
fl emming@modelfl yveklubben. dk

Haslev Modelflyveklub
v I Uffe Bindius, Figenvej 7,4690Haslev.
Telefon24 693087.
E-mail bubhaslev@gmail.com

Borup Modelflyveklub
v/Niels Langkilde, Læskowej 102,

4632 Bjæverskov.

Telefon 51 14 03 47.

E-mail bm@vangkilde.nu

A.CERTIFIKATER

Kenneth Maigaard, Dragsholm Mfk.
Henrik Fæsteq, Dragsholm Mfk.
Bjame Kruse, Hangar 4800

Morten Severinsery Skagen RC

Kasper Holgeq, JetDanmark
Jes Bering Christensery Hjørring Mfk.
Morten Sørensen, Hjallerup Mfk
Poul Ladefoged, Midtjysk Mfk.
Tommy Mindested, Vejle Modelflyveklub
Lasse Bonde Bridstrup, Filskov Mfk.
Poul Offersery Storkøbenhavns Mfl<.

Henrik Rasmussen, NFK

H.CERTIFIKATER

Gorm Pedersen, EFK 87

Benjamin Mejnertz, Greve RC Center

S.CERTIFIKATER

Robert Danielsery Skanderborg MFK

Tilknyttet Society of Antique Modellers

som 5AM-35 Dcnm.rrl

www. dmvk.dk

Formand Hans Fr. Nielsen

Klemivej.1, 83,14 Solqery, 86927876

hfn@sport.dk

K.rsserer Frede fuhl
Gl. Færgevej 22, Alnor,6300 Cråsten,

7465 1457, syleserr(i)gmail.com

Sekretær PoulChristensen,MalJinggårdsvej65,

83.10 \4alling, 86933101

hennl'ogpoulCrrmallinghuse.dk

Kontingent for 2012: 200,- kr

9

Lån Messestanden

Modelflyvning Danmark eier en messestand

som kan lånes ganske gratis, dog skal man
som lånet selv sørge for (og betale for) vide-
resendelse til den næste klub der skal låne
messestanden.

For at finde ud af om messestanden er ledig
skal du kontakte sekretariatet. De har overblik
over hvor messestanden befinder sig og hvor
den skal sendes hen efter du har brugt den.

Messestanden består af følgende:

Telt med 2 sider
Desk med hylde
3.0mbanner
2.5m windbanner
4.0m windbanner
32" fladskærm på fod
Div. lys, stropper og kabler
Messestanden er pakket i 2 transportkasser og teltet kommer i en pose med en

praktisk skulderstrop.
Hele messestanden kan nemt pakkes i en stationcar
eller en lille Suzuki Splash ...

\1or1r:lllvvcr-rvl 3i 2(.j1 )



WARBIRD TRÆF

r6 oG r7 f uNr 20 r2

MIDT'YSK MODELFLYVEKLUB

på skinderholmsvej 20, 7400 Herning. Alle
siags fly er velkomne
ALLE SLACS FLY ER VELKOMNE
Vi har forsøgt at lægge op til en rigtig hyg-
gelig weekend med masser af flyvning, so-

cialt samvær samt hygge! Vi har ikke sam-

mensat noget decideret program! Ingen
konkurrencer. Til gengæld kan du være

salrlmen med en masse piloter fra nær og

fjern - også med udenlandske piloter. Der
vil være fri flyvning hele weekenden - og

dog - det eneste der er prograrnsat er; at der
er annonceret flyveopvisning fra lørdag 16.

juni fra 13.00 til 16.00. I det tidsr-um vil vi
gerne se så mange fly i luften som overho-
vedet mulig, så publikum kan få et par rig-
tige fornøjelige timer.
Til gengæld vil Midtlysk Model Flyveklub
kvittere med gratis feshriddag lørdag af-

tenl

Du kan deltage rned alle slags modelfly, men
er du i besiddelse af et Warbirdmodelfly, ser

vi selvfølgelig geme at du medbringer det.

Camping: Der vil være mulighed for at

campere ved flyvepladsen allerede fra fre-

dag eftermiddag. En velkomstkomrnite vil
tage irnod dig og din familie og anvise jer

plads. Klubbens faciliteter står til rådighed
hele weekenden med vand, strøm, toilet,
bad og internel. Pris for campingvogn:
125,00 og telte 75,00.

Fredag aften: Vi tænder grillen og a1le der
har lysf er velkomne til at lave st;evnets

første improviserede feshniddag. Med-
bring seiv grillmad.
Lørdag, aften: Lørdag aften vi1 klubben
være vært ved den årlige festmiddag. Det

eneste du skal gøre er at tilmelde dig inden
lørdag klokken 12.00. Klubben vil være le-

veringsdygtig i ø1, vand og gode vine til
konkurrencedygti ge priser.

Kioskudsalg: Hele weekenden vil der være

kioskudsalg i form af is, pøiser, ø1, vand,
vin, kaffe, chips, slikm.m. Mod forudbestil-
ling kan vi levere morgenbrød/smøt både

lørdag og søndag morgerr. Vi opfordrer dig
til at støtte vores kiosksalg loyalt, da det er

der vi gerne skuile få dækket nogle af vores

udgifter!
Tilmelding: Hvis du allerede nu er interes-

seret i at deltage i vores Warbird Træl vil vi
gerne at du giver os et praj. Du kan tilmel-
de dig ved at kontakte: Axel Handrup, tlf.:
40938732,

ahandmp@rgmail.com

Velmødt og med venlig hilsen
Midtjysk Modelflyveklub

Peter Weiglin MMFK

mr6m

eJr ?fijz
i{FK!4r!r*.te i.Sydff tå" S.mrlertejr 2012. Kl"ubbens nye ftyvepl.ads er endnu ikke færdig, så i år afhol-des Lejren på

lhdtary flyvecmten hror MFK I'lr.$e.ff)e hår lavet en aftåle med en yder:t qiæstfri HoLstebro lr4odelflyvekLub.

5ormerte ren er en icomblnation af hygqe samvær og modetftyvnirg. Der er mutiqhed for flyvning på både

sf;tt- ag gr*ebare og er natr.nligvis godkendt til- stormodelLer- Resten af lejren er som vi kender den!

(amptrg foregår d ftyræptadsen. og der er åbent for indtqefing åLl"e|ede fredag eftermiddag (uge 27).
tler er muiighed for cpkobting tiL 22OV. Toilet- og badeforhoLd forefindes på flyvecenteret.

Der er en @rænset kapacitet pa tejren sa det gæider om at skynde si; for at få en af de eftertragtede
plad:er ll.netdirq foregår via erarit og skal indehotde information om antat persorEr og hvitke dage
ren gæsbr Lejr:en san* srtål cåmpingvog:re e{Ler tette,

Aftud trdfft 1716 ?Ol2 nodteges gerne - dereftar er tllmetdlng bkdende.

Pris pr perssn: 55,- pF døgn inkl strøm (børn t.o.m. 15 år gratb).

Adnesse: ^ag0tef

tfiæ51\-

Sommerlejren præsenteres i samarbejde med

Vi glæder os tit at se dig./jer på Sommertejren 2O12

flled venl.lg hllsen lt4FK. Nuserne

, å ulrffiÅtft*a*dingi
' ".@*tuåS*#rsfå?5ffi6n3?

hjs@rnrseme"et
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NFK GOES CLASSIC

NFK SKALA CUP 20 I2
r LANGSTRUP LøRDAG 30. fUNt

Nordsjællands Fjernstyrings Klub er an-

det end de F3A og F5x-fly, som klubben er

kendt for. En og arlden flyver fra "det vir-
kelig liv" er der også i hangaren. Og nu
skal de støves af - og i godt selskab.

Vi havde besøg af "de tre tunge drenge"
fla skalagrupperr. En hel klubaften un-
derholdt de os med skalabyggeriets og

-flyvningens herligheder. Resultat: Flere

medlemmer spurgte sig selr': "skal'a?",

og nu er der dannet en skalagruppe i
NFK. Det fejrer den med den første: NFK
skala Cup lørdag den 30. juni 2012.

Vi vil gerne begynde festen fredag aften,

og vi tænder grillen (tag-se1v-med-mad)

og kaffekanden, hvis nogerr ruller ind
rned telt og campingvogn. De vil finde
folk på pladsen fra kl. 15, 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 startge-

byret på 200 kr., der også inkluderer mor-
genmad 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 kar-r vi alle få glæde af.

En glad dag, det eq, hvad vi lægger op til.
I NFK er vi ikke kendt for skala (endnu),

men vi er kendt for at være gode til at ar-

rangerer CUPer - så kom og vær med.

Vi vil meget gerne have tilmelding til
mou@)mou-pr.dk (førger-r Mouritzen, 40

500 555), men du kan også komme uden.
Gå ind og find yderiigere oplysninger om
både dit, dat og alt det det ar-rdet på

wwwmodelflyvning.dk / elite / skal-

agruPpen.asPX

BEGYNDERSOMMERLEIR

2.-6. f ULr 20 r 2

Østfyns Modelflyveklub afholder begyn-
dersommerlejr i uge 27. Der er overnat-
ningsmulighed på Kongshøj camping ca.

6 km. Fra vores flyveplads. Vi har i lighed
med tidligere fået en rabatordning for
deltagende piloter der ovematter der.

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

udsigt over storebælt og broen i det fjer-
ne.

Der vil fra morgen til aften være instruk-
tører tilstede, så der - hvis vejret er med
os - vil være gode rnuligheder for at rrå
langt i processen. Er nogle nået så langt,
vil der fredag kurure aflægges A-certificat
ptØve.

Hele ugen i dagtimelne vil deltagere i be-

gyndersommerlejren, have fortrinsret på

flyvepladsen.
En aften vil vi afholde grillfest, hvor med-
bragt mad kan grilles. Hele ugen sælges

øl og vand til klubpriser.
Klubben skal ikke tjene penge på arran-
gementet, men have nogle udgifter dæk-
ket, derfor den beskedne deltagerpris af:

250.- kr for voksne (over 18) og 125.- kr
for juniorer.

For at kunne deltage skal man selv med-
bringe et (gerne flere) velegnede begyn-
derfly til el eller brændstof. Et velegnet
begynderfly er en overvinget træner på
mindst 1.40 m. i vingefang. Alle mindre
og andre typer modelle4 er efter vores

bedste overbevisning og erfaring uegne-

de til at lære at flyve med under vores for-
hold 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 tagetA-certifi-
kat på sommerlejren, er velkomne i det
omfang de ikke forstyrrer undervisnin-
gen af nybegyndere.

Tilmelding til:
Torben Møller t1f.2533 6798 mail: kasse-

rer@oemf.dk

Yderligere informationer på klubbens
hjemmeside: www.oemf.dk

fra fredrg d. 22 til d. 24 Juni.

Dette modelflyvestævne er for ALLE ! uanset tundst&r lndrn
for kunstffyvnln& Ja selv hvis du lkke engant har kefldlkabtfl
modelflyvnlnt. for deltaterde s der mul8hed for fri overnatnln!tt#
teh og cmpinrogn. @nsker mn strgm er der et begræns€t antål
pladss tll 25kr pr. dotn, Ønsks man støm skal man tllmelde sig seJ]Ef
d. l0 junl.

Stævnet bliver igen holdt hos €sbierg Modelflyveklub, som har rigtig
gode forhold så som, opvarmet klubhus, 12 og 220V stromforsynin&

masser åf bane og tilskuerpiadser, toilet.

Grillen vil være tændt op hele dagen man skal blot nedbringe egen mad

klubben a godkendt til modeller op til 25k9.

Adresse: flryepladsvej 2 680O Varde

GPS kordinater: N 55"36.429

EOO8" 26.671',

,rt: l li,i
,|r t:1,l,i

xatlekirJersSne.
To*my l*eir*n +:1id?3t91 15

ll"omas tar',ln : +d531?7061S

11r\..,,at,:aa



DMI2MTR.KLASSEN

25. -26. AUGUST 20 t2

Esbjerg Modelflyveklub afholdel Dansk
Mesterskab i 2-meter klassen på Varde

Flyveplads.
Det tid til endnu engang at få støvet 2-

meter svæveren af til lidt konkurrence-
flyvning. Vi vil igen i år vedligeholde den
gode tradition med et DM i 2-meter klas-

sen. Konkurrencen vil blive afholdt efter
gældende 2-meter regler. En kopi kan
hentes på Modelflyvning Dar-rmarks

hjemmeside under Elite, og svæveflyr.
ning.
Vi håber som altid på godt flyvevejr til
stævnet i Es$erg.

Ovematning kan ske i medbragt telt eller
campingvogn. Der er toilet i klubhus, samt

et lille tekøkken. Ar.rkomst til pladsen er

mulig fra fredageftermiddag. Dervil være

fri flyvning til soh-redgang. Der vil blive
fløjet fra 2 baner.

Lørdag: Briefing og morgerunad kI.09.00.

Første start kl. 10.00 og ingen start af ny
mnde efter 17.00. Baneme er klar fra kl.
08.00.

Forplejning lørdag aften: Aftales på da-

gen. Betaling = De faktiske udgifter.
Søndag: Briefing og morgenmad kl.
08.30. Første start kl. 09.30 og ingen start
af ny runde efter kL 13.30. Der sælges

vand, pølser mm. under hele stævnet.

Deltagergebyr : kr 200,00

Tilmelding til:
Thomas-Dino_jensen@hotmail. com

tlf.: +45 20649749 senest d. 12. august
2012 med følgende oplysninger:
Navn, tlf. nr. og emaif kanalnr.( geme fle-

re ), Klub, RC-nr.

Overnatning: JalNej ( evt. i hvad! )

Vi håber på at Knud Hebsgaard kommer
ned og forsvarer pokalen fra sidste åq,

samt at der må dukke yderligere deltage-

re op - Der var et par stykker der sidste år
gav udtryk for at de geme ville deltage i
år - Til dem er chancen der så nu.
Til dem, som geme vil se omgivelserne
lidt an, kan det anbefales at søge på goog-

le maps efter Esbjerg Modelflyveklub ->
Zoom ind og skift til satelit-visning.
Da vi har al den plads til rådighed som
ønskes, på en plads med krydsbane, er

det ligegyldigt hvor vinden kommer fra,

så kan der flyves. Eventuelle udelandin-
ger (hvis de gamle champs er blevet lidt
rushre) klarer lyngen - for det meste.

På vegne af Esbjerg Modelflyveklub
Thomas

T2

25.-26. AUGUST 20 t2

Nordsjællands Fjernstyrings KIub indby-
der hermed til den 21. NFK-CUP i kunst-
flyvning i klasserne FAI, Nordig Sport og

X.

Stævnet afholdes på vores flyveplads kal-
det "Langstmp Mose" - beliggende 2 km
syd for Langstmp, vest for Nivå. Kort-
skitse tilsendes, hvis det ønskes. Kort og

kørevejledning kan også ses på klubbens
hjemmeside. www.rc-nfk.dk.
For FAl-klassen, er stævnet udtagelse til
VM og NM 2013. For Nordic, udtagelse
til NM 2013.

Vi starter med bliefing lørdag kl. 10.00.

Søndag er der briefing kl. 09.00.

Der vil være mulighed for trimflyvning
fra kl. 08.30 begge dage.

Minimum deltagerantal: 3 i FAI, Nordic
og Sport,2 i X-klassen.

Der flyves 3 runder Sport om lørdagen,
samt 1 runde X. Øvrige klasser 2 runder
hver dag.

Der kan købæ ø1, vand og pølser m.v. på

pladsen, hvor der også kan camperes.

Der kan camperes fra fredag aftery mod
et mindre gebyr for stløm. Der er rimeli-
ge toiletforhold og 230 V i dagtimerne.
Lørdag aften vil der blive arrangeret fæl-

lesspisning.

Tilmelding skal ske til Finn Lerager på tlf.
4827 86 06, eller pr. mail
lerager@mail.tele.dk
senest 19. august, med oplysning om RC-

numme4 klasse, kanal/frekvens og hvor
mange der deltager i fællesspisningen
Iørdag.
Startgebyr kr. 100,- for FAI, Nordic og X.

Startgebyr kr. 75,- for Sport.

Camping/Strøm kr. 30 for weekenden

Vel mødt
NFK

BANEINDYIELSE

& 50 ÅRS f UBil-ÆUM

LøRDAG 25 AUGUST KL. I2 - I8

Kalundborg Modelflyveklub indbyder
hermed til baneindvielse og fejring af
klubbens 50 års jubilæum
Klubben blev startet af Poul Rasmusserr

og nogle interesserede unge i efteråret
1962, først med fritflvvning bl.a.med
DMI's gamle modeller'. Bygmng foregik
på klubaftener samt efterfølgende flyv-
ning på tilfældige idrætsanlæg. Senere

kom der linestyrede fly og gløderørs mo-
torer til, det gav noget udfordring mht
støj og naboer. Sidst i 70'erne kom der ra-

diostyring til og klubben havde forskelli-
ge baner de lånte irrden der kom noget

der lignede en modelflyveplads i 1985

I 2011 begyndte vi at anlægge en af Dk's
bedste pladser med et luftrum på 800 x

800m, kun begrænset af vindmøller som

så mange andre pladser i Dk.
Derfor vil vi gerne irvitere piloter fra det

ganske land til at komme og fejre indviel-
sen samt vores 50års jubilæum.

Vi håber rigtige mange har mulighed for
at komme, vi kunne godt tænke os at vise

både fritflyvning samt linestyring
såfremt nogle måtte have lyst til at kom-
me forbi og hjælpe os. Og naturligvis alle

former for RC flyning.
Pladser er godkerrdt efter MDK's regler
for stormodeller.
Vi planlægger ikke et decideret publi-
kums stævne, men en form træf hvor der
kan flyves på den nye bane. Skulle der
dukke nogen op for bare at kigge er man
hjertelig velkommen.
Der vil være mulighed for at købe forfri-
skninger samt rnad på dagen.

Der er mulighed for campering på et

gods nærved, her er strøm og vand - pri-
sen har vi endnu ikke fået oplyst, rner-r

kan fås ved tilmelding. Der er mulighed
for at komme allerede fra Fredag d24 og
vi lukker ikke før Søndag.

Der vil være morgenbrød for de friske
Lørdag morgen.
Vi vil lave et program for Lørdagen fra kl
13- 16 idet vi forventer Borgmester mm til
den officielle indvielse kl 13.

Man kan følge og tilmelde via vores

hjemmeside www.kmfk.dk ligesom der

vil være en tråd på MDK's forrrm under
indbydelser.
Vel mødt
Mark Law - ml@)marklaw.dkIilDIIDIL!IR



DANMARKSMESTERSKABER

t5- t6 SEPEMBER 20t2t.

DM for fritflyvning vil blive afholdt på

Skjem enge

Briefing på Amagerskolen k1.12

hvor perioder vil blive aftalt
(vejret bestemmer).

Vi håber på indkvartering på
skolen (hvis Erikkan få skolen
denne weekend)

Deltager gebyr 50 kr!

Tilmelding senest 9. september

email: bj-an@hotmail.com
telfon28372123

Bjame Jørgensen

Vi, i Lindtorp Modelflyveklub, glæder
os til at afholde årets ...

SKALA

DAl{MARKSMESTERSKAB

I . OG 2. SEPTEMBER 20 I 2

(Klub-skala, F4H, F4C)

Det sker på Lindtorp Modelflyve-
klubs område, Donskjærvej 4, 7600

Struet hvor der er et let tilgængeligt
campingområde med strøm. På plad-
sen er der fine klublokaler samt toilet
og baderum. Vi åbner pladsen allerede

fredag.

Startgebyret li gger på 125,- pr. pilot og
dækker anvendelse af områdets facili-
teter inkl. camping og strøm
Lørdag begynder vi dagen med brie-
fing kl. 09:0Q hvorefter vi går i gang
med konkurrenceme. Stær.net slutter
med præmieoverrækkelse søndag
umiddelbart efter sidste flyvning. Vi
forventer at være færdige senest kl.
t7:00

Der vil begge dage være mulighed for
at købe lidt let forplejning i klubkio-
skeru til favorable priser.

Vi afholder en lille festmiddag lørdag
ca. kl. 18. med en dejlig grillmenu, in-
deholdende bøffer, pølser, kartoffel-
og grønne salater. Pris 13Q- kr. pr. ku-
vert. Tilmelding til den lille fest skal

ske til Klaus Witt, formand for Lindt-
orp Modelflyve Klub på klaus@wit-
tjensen.dk senest 15. august og tilmel-
dingen er bindende.
Tilmeldingen til stævnet kan ske på
Modelflyvning Danmarks hjemmesi-
de under Elite, skalagruppery og onli-
ne tilmelding. Yderlige informationer
omkring klubben kan findes på
www.lindtorpmfk.dk
Vel mødt, til et par fantastiske skala-

dage.

Skalagruppen og

Lindtorp Modelfl yve Klub

llr.relr:li-lt,r,ql r,1 .i:',1".{.} I 2
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Kalender 2012

Mandag 18 juni Hyggetræf på
Randbøl Hede fra
k1.14.00 (HFN)

Weekend 30. juni-1. juli Jubilæumsstævne
i Rinkaby for
Wakefield og A-2
klassen.

Weekend 10.-12. august De Svenske Oldti-
mer Mesterskaber
i Rinkaby.

Weekend 25.-26. august Jubilæums- og
Danske Oldtimer
Mesterskaber på
Randbøl Hede.

Mandag 17. september Hyggetræf på
Midtsjællands
Svæveflyveplads
fra kl. 13.00 (Fritz)

Mandag 8. oktober Hyggetræf på
Randbøl hede fra
kl. 14.00 (Hans)

Mandag 29. oktober Hyggetræf på
Midtsjællands
Svæveflyveplads
fra kl. 13.000 (Fri-

tz)
Mandag 12. november Hyggetræf på

Randbøl hede fra
kl. 13.00 (Hans)

Mandag 31. december Årsrekordeme
slutter



DanmaftuanfiUM
Erik Dahl Christensen fortæller:

Det var en helt fysisk
sejrfomemmelse,
da Regner smsede

direkte fra mødet i
Lausanne: "Du kan
godt gå i gang med at

finde hjælpere".

Det er helt vildt!! vi skal afholde vM i
Danmark! Det er vildt stort og supergodt
for Modelflyvningen i Danmark.

Obama sagde engang: " We are the ones

we have been waiting for", og det gælder

både dig og mig! Vi er i gang men vi er

langt fra halwejs!

Hvordan kan vi i Danmark overhovedet løf-

te sådan et arrangement?

Indtil nu har vi været fire mand i arrange-

mentskomiteery det er Ruben Sonne,

Regnar Petersen og Søren Nørskov foru-
den mig selv.

Vi kan en masse ting, men slet ikke det

hele i sådan et stort arrangement. Vi får
brug for mindst 30 frivillige hjælpere, og

vi håber de fleste vil melde sig på banen
allerede nu.

Tidtagere

20 hjælpere skal være tidtagere og det bli-
ver en fed post. Som tidtager får du chan-

cen for at lære nogle af de bedste termik-
piloter i verden at kende, for du skal tage

tid på deres flyvninger dagligt i 7-8 dage.

Vi vandt i hvert fald retten til - og æren i

at afholde VM i F3K i 201 3. Hvilken ære -

og hvilken opgave!

VM i modelflyvning er ikke noget nyt i

Danmark. I 1977 blev der holdt YM i frit-

flyvning i Roskilde, og i I 953 vandt Hans

Arne Hansen YM i fritflyvning, og kvalifi-

cerede dermed Danmark til at holde YM

på Beldringe året efter. Men ud over de to

gange, er der aldrig tidligere modelfløjet

om verdens fornemmeste trofæer i dansk

luftrum.

Det siger lidt om hvilken triumf det er for

dansk modelflyvning, at det er lykkes ar-

rangementskomiteen - under ledelse af

Erik Dahl Christensen, formand for sty-

ringsgruppen for svæveflyvning - at få

YM i F3K til Danmark. Det lykkedes altså

på plenarmødet i lausanne i slutningen

af april 20 I 2

De dygtige piloter er vildt flinke og også

snaksalige, for de ved at du gør det frivil-
ligt, for at de kan dyste om at blive ver-

densmester.

Pointteam

Vi har også brug for et hold, der vil stå for
indtastning og beregning af point. Et vig-
tigt job, der kræver omhyggelighed og

skal udføres løbende under hele konkur-
rencen.

Serviceteam

Vi får også brug for et team af folk, der vil
sætte en ære i at holde området rent og

pænt. Det lyder måske ikke som et ekso-

tisk job, men det er et de mange vigtige
job, som man virkelig lægger mærke til,
hvis det ikke bliver gjort.

Sponsorteam

Vi har også brug for dig der er god til at

skaffe sponsorgaver og penge på trods af

finanskrise. Sponsorbidrag der vil være

med til at gøre konkurrencen til mere end

blot en konkurrence, men i stedet en to-

taloplevelse for vores gæster fra hele ver-

dery men også for de frivillige hjælpere.

Fælles for alle hjaelpeme gældeq, at det
kræver at du er på pladsen fra fredag 19.

juli til søndag 28. juli 2013.

Hvad får hjælperne for det?

Ikke en øre i direkte løn, menvi kan tilby-
de dig en uges ferie blandt de bedste ter-

mikpiloter i verderL en uges modelflyve-
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I Moilelflyudng!
ferie hvor du er en ul'urderlig brik i at

sætte modelflyiming Danmark på ver-
denskortet og modelflyrming på Dan-
markskortet. Du får mad og drikke un-
dervejs og deltagelse i afslubringsbanket-
ten.

Vi budgetterer med at lave et overskud
på dette VM og det overskud skal tilbage
til dem der hjælper. Er der fx en gruppe
ikke-konkurrencepiloter der hjælper vil
Hobbyudvalget blive tildelt en del af
overskuddet og ligesådan med de kon-
kurrencegrene der stiller hjælpere til
rådighed. Derudover har vi også budget-
teret med en fest i efteråret, for at takke
for din uselviske deltagelse i VM F3K
2013.

Hvad skal man gøre, hvis man nu gerne vil
hjælpe?

Ring med det sam-

me til mig på

97881332, eller send

en mail til mig på

moose@c.dk så du
er sikker på en plads
på holdet. Når du
melder dig til så

regner vi med dig.
Et VM er et stort maskineri, der skal køre
hele tiden og mangler der 6n af dem der
har meldt sig så går maskinen i stå og det
kan ikke tillades.
Vi vil geme høre fra dig senest den
30.07.12.

ErikDahl Christensen

Herning bliver stedet ...

Meningen e4, at der skal flyves på
Herning Svæveflyveklubs plads. I
alt regner vi med at der skal flyves
23 runder i grupper af 16 iløbet af
de fem effektive flyvedage det vil ta-

gø inden man har fundet verdens-
mesteren. Dertil kommer så to dage

til at komme i gang på... piloteme
og deres fly skal indvejes og kon-
trolleret timekeepere og organisati-
on skal "prøveflyves" ligesom de

små kulfibermirakler og endelig er
der afsat en dag til præmieuddelhg
og fest.

Læg ferien i 2013 fra19. til 28. juli og
tag familien med til en verdensbegi-
venhed i Danmark.
I Heming og omegn er der mange

sjove ting at tage sig til, for dem der
ikke skal tilbringe hele tiden på fly-
vepladsen.

€ryw
Kongelig Dansk Aero klub (KDA) og

Modelflyvning Danmark står sammen

om værtskabet forYM 2013 i F3K.

F3K- hvad er så det?

Vi taler om ca.250-300 g overvejen-
de kulfibex, der er formet som et

svævefly og kastet op i luften som
en diskos.

Det er et af svæveflyvningens nye-

ste og mest sofistikerede fly og et i-
drætsredskab, der på mange måder
kan sammenlignes med spyd og
diskos. Kravene til dets udøvere er
mindst lige så store som de er til et

hvilket som helst kasteredskab, spe-

cielt når sporten dyrkes på eliteplan
i en konkurrence over 5-6 dage. Læg

dertil, at når kastet er overstået, så

skal man have viden om vejret, vin-
dery solens indstråling varmery
landskabet og mange andre ting for
at gennemføre den efterfølgende
termikflyvning perfekt.

Der er fusindvis af mennesker over
hele jorden, der har taget DLG-
svæveme til sig (DLG: Discus Lau-
nch Glider) og lidenskabeligt dyr-
ker det, de kalder den ædleste form
for flyvning.

DlG-flyveme slå en tyk streg under
det idrætslige konkurrenceelement
i modelflyvningery for alle som i
dag kun betragter modelflpming
som leg for voksne.
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- eller rettere i denne omgang

fra Kongekobra til KZ ll NT ver-

Efter i flere år at have undret mig over, at

de super flotte ARF skalamodeller kræver

så store motorer sprang jeg selv på bøl-

gen, og nu efter fire af slagsen ved jeg

hvorfor.

Modellerne er nemlig set med min bag-
grund ikke bare for tunge, men også så

haletunge, at de ikke kanbringes i balan-
ce, selv om alt grej brokkes helt ud i næs-
en i en proces, der nærmest kan betegnes
som en kikkertoperation uden kikkert.

Bly i rigelige meengder behøves med for-
ringede flyveegenskaber og en ubehage-
lig høj landingshastighed til følge. Lrbe-

hagelig, fordi understellene er lavet til ba-
ner med asfalt og ikke til græs med langt
større rullemodstand.

OK sådan er fagre rrye verden, og det
fandt jeg mig i, irrdtil jeg er-r dag ryddede
op i hobbyrummet og konstaterede at der
efterhånden var et rigeligt stort lager af
træ, som jo indkøbes i rigelige mærrgder
r-rår man bygger efter tegning samt en ik-
ke helt ubetydelig mængde af grej og fit-
tings fra skrotede modellet, samt i øwigt
en benzin moto4 der i sidste øjeblik var
blevet fravalgt til et andet projekt.

Faktisk var der nok til at lave en stor mo-
del konstrueret som dengang vægten ik-
ke måtte komme op over 5 kg.

Første tanke var en ny Kongekobr4 men
det måtte godt ligne noget rigtigt lidt me-
re, så ved at trække og skubbe lidt på stre-
gerne og tænke altemativt kom den store
Kobra næsten til at ligne en KZ II Træner
uden at være det.

Hele processen g_ik bare ud på at slanke
den tykke dame med et "kiss", der i sirr

fulde ordlyd og oversat til dansk står for
"hold det enkelt turnpe", og da bladet ik-
ke længere brir-rger folde-ud-tegningel,
blev der kun trukket nogle få streger på
papir i fuld størrelse. Flere streger kom
direkte på plademe og resten blev lagret i
hovedet, hvor de gentagne gange for-
svandt, når frikvartererne blev for lange.

Vinge byggeri

Vingen blev bygget ud fra de kendte Ko-
bra princippe4, men med to bjælkeq, hvor
hovedbjælken på ægte Fokkervis blev la-
vet med 3x10 mm fyrrelister i top og

bund og 1,5 mm krydsfiner på sideme
samlet på midten med lasker af 2 mm
krydsfiner.

Først blev forkalten limet på br-rndpladen
efterfulgt af U-liste lavet af 5 mm aeroplan
krydsfiner med pålimede ispinde. Deref-
ter fulgte ribber forstærket med krydsfi-
ner og trekantlister af fyr ved U-listen og
til sidst blev der så placeret to klodser af
dansk bøg ved midterribberne.

Begge bjælker blev ført op til overkant rib
med 5 mm bals4 så vir-rgen efter pålim-
ning af overpladen kom til at bestå af et
stort antal bokse, der gør vingen helt
vridningsstabil både på langs og på
tværs.

Til gengæld kan det knibe med hykfast-
heden på oversiden. Det er normalt ikke
noget problem hvor årerne går på tværs

af ribbeme, men langs forkantery hvor li-
ste og årer er parallelle, er det en helt an-
den sag. Et enkelt tryk, og pladen revner
men løsningen er ikke væv og epoxy men
noget så enkelt som papir og dope (tynd
celluloselak).

Tiæværket gives først to lag lak med mel-
lemslibning. Så følger 10 grams japan pa-
pir fastgjort med tapetklister og derefter
igen to lag lak. Det lyder tungt men giver
faktisk kun en vægtforøgelse på ca. 20

gram pr. kvadratmeter.

Et godt tip er at placere papiret på
træværket før limen pensles ud på over-
siden af papiret. Ønsker man at male di-
rekte på papire4 skal der mellem de sid-
ste to lag lak gives et lag lak rørt op med
rigeligt talkum.

Selve understellet blev bukket af rigtig 6

mm piano, der ikke alene har en bedre
kvalitet end øster-s ditto, men også har
næsten 50% mere gods end de normale 5

mmARFben.

Kroppen

Hele styrken ligger i de to kropssider af 5

mm balsa, der er lamineret med 0,8 mm
krydsfiner på ydersiden, da pladerne er
nemmest at bygge med den bløde balsa
indad.

Normalt har man jo balsaen på ydersi-
den, så den kan slibes i runding, men det
er ikke aktuelt på en l(Z If der jo skal
fremstå kantet.

l7

sus Arf til behagelig eftertanke



T4fffiffi
;s{d
qiffi

1c

.f

Ka:.clirrnrti 111v1 1'i[jrlke

uh
\

frntling:rrrlrg oq tank rrrorrteres rtrtclen ejs i L.r'gge'riet

1B

:." l: *. i
4.\ -q" t:fldd

Æd,f{
J{

i;fl4
.J.&l _Å_
\ i:r*chrlvclcl nretl [.jrlkcr, tr-listc og tor:tærkcclr'riL.l.cr

#
Krop'.idgr Ii)rrixrkot nrecl 0,E urm kn clsfitrer

_":t

-ry

l€

!{jtnrrtlrr cl rr-li'ie til bnrttt undcr:tel



.-_--:æqå3
:., ,

'r frt
T. ...i

fiffih --**ftq *.r ''i.*i*..

q

Opbvgning af bagkrop

qæ
,*'

!'
{a

Formstl,kker p.i plads ved bagk.rni .rf nlotornrm

Cas- og clrok!'rtræk på plads tor cler lukkcs Opbl'gning ai hale.sektion

Na-scn laves af balsastunrpcr og behandlcs merl l.rk, p.rpir og talkum

Allc aluplacier bukkct

Dclene til cou'let solvnrales Den færdige modcl vises ire nr

T9



Motoq, tank, tænding samt diverse træk
til ror og karburator og det meste af de

elekhiske blev bygget ind eller i det
mhdste forberedt før kroppen blev luk-
ket.

Oversiden e4 som det fremgår af billeder-
ne, lister på bagkroppen og plade på for-
kroppen lagt på i strimler.

Normalt ville jeg lave strimleme af 2-2,5

mm balsa, hvor samlingeme bliver helt
usynlige, når pudsestøvet "svejses" fast i
revneme med tynd cyano/ men der var

kun 1,5 mm i restelageret.

Det skulle jo bruges, og det blev det, og
holder takket være forstærkning med
lak/papia men kønt er det ikke.

Cowlet blev lavet af sammenlimede
balsastumper forrest og resten af alu-pla-
de, der blev bukket på gemingsstedet
med midlertidige formklodser bagerst.

Igen var der tale om at få brugt stumper-
ne, men faktisk ville jeg have foretrukket
messingplade. Det er ganske vist tungere,

men detville have gjort det muligt atlod-
de klaverhængsler på side plademe, så

de kunne åbnes uden brug af værktøj.

Beklædning

Bortset fra metal og plast, der blev malet
med mat sølvfarve, blev alt beklædt med
sølvfarvet Orate& for at illudere den vir-
kelige verdens lærred med sølvdope, der
er den eneste farve der beskytter mod so-

lens skadelige virkning på lærred. Skra-

ber du lidt i malingen på for eksempel en

Hurricane, finder du af samme årsag og
sølvdope der.

FAKTABOKS

Hjemmelavet KZ ll NT versus ARF Hawker Huricane

Formstykker til bøjning af alu plader

-PJ=\å-

Spændvidde
Længde
Motor
Understel
Standart servoer

Mini servoer

Vægt med tom tank

20

KZ

2I0 cm
160 cm
30 ccmbenzin
fast

5

0

4.310 g

Hurricane

208 cm
160 cm
26 ccmbenzin
optrækkeligt
7

L

7.865 g

- thr DaniÅl,L A,r,,D,Ø44

Den endelige placering af radiogrejet

Modellen viser sig frem

ivlodelllvverrt'L 3/ 20 L 2



Eneste spild efter beklædning

Nå det var et sidespring så til sa-

gery hvor den simple tegning der
ikke skal bruges mere, fØrst blev
lavet til snitmønster og derefter
overfØrt til Oratexery som så kun-
ne udnyttes næsten 100 procent
med kun et forbrug på 5,8 meter.

Slet ingen problemer?

lo,hge lør jegvar færdig slap min
beholdning af små skruer op - en

fredag, og da jeg først kunne få

nye med posten tidligst manda&
og vejret var elendigt, blev der
fremstillet en minimodel af rester-

nes reste{, som dengang knaegte-

ne tog ryklen til flyvepladsen med
strøm på dåse i lommery en blød
plastflaske med lidt brændstof og

en klud på bagagebæreren og så

af sted med modellen under ar-
mery men det er en halt anden hi-
storie.

Hva'så?

Ud fra oplysningeme i databok-
sen er jeg ikke et øjeblik i tvivl om,

hvilken model der passer mig
bedst og måske er du som tidlige-
re selvbygger blevet inspireret til
at tage endnu en runde ved byg-
gebordet mens andre måske nok
har fået lyst, men ikke mod, til at
tage skridtet tilbage til fortiden.

Til dem er der kun at sige, at de

skal få arrangeret et byggekursus
i klubben, før den sidste af de

gamle "træmænd" har tmkket sig

tilbage.

Lars Pilegaard

Stor model lavet af rester og lille laves af resters rester

PRODUKT.
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INFORMATION
NYT FRA VORE ANNONCøRER

"Fueldots" fra
Miracle

Miracle laver
smarte lemme
til påfyldnings-
slangery hvor
Iemmenholdes
på plads al
magnet. Lem-
mene fås i flere
forskellige de-

signs og farve4,

der er anodise-

ret, så slutre-
sultatet er
overbevisende.

Priseme beglmder ved 19,- kr.

Se mere på www.PITCH.dk

Miracle kontakter

Kvalitetskontakter til modtagerbatterier er ofte et

overset område. Kontakteme sidder i et aluminiums-
hus, og er i solid udførelse med ladestik til
Futabe/Graupner. Der er anvendt kraftig siliconeled-
ning med 0,65 mm diameter.

Kontakteme
kan tåle

2Al2s0V AC
og max. 20A
DC i 10 min,
så resten af
ledningsnet-
tet er nok
brændt af, in-
den disse

kontakter gi-
ver op.

Udgaven
med to kon-
takter er vel-
egnet til ben-
zinIly, hvor
der jo skal

bruges en

kontakt til
tændingsbat-
teriet og en til
modtagerbat-
teriet. Fås i fle-

re farver.

Pris fra 119,- kr til 259,- kr
Se mere på wwwPITCH.dk

FORTSÆITER s.60.
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Matfors VT

World-cup konkurrencen som bliver aflroldt nær Sundsvall, Sverige, får sjældent besøg af danskere

- faktisk så sjældent at flere svenskere påstod jeg var den første dansker som havde deltaget i den.

Selv om konkurrencen er med færre deltagere, er niveauet og forholdene i top og kan absolut anbe-

fales til andre danskere.
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Hvert år afholdes den Nordiske mini-tur-
nering "Iceman" som en trojka, der star-

ter i Norge, fortsætter i Sverige og slutter
i Finland. Den der får flest point sammen-

Iagt i de tre konkurrencer bliver "Ice-

man", men man kunne ligeså godt kalde

trojkaen for verdensmesterskabet i død-

luftsflyvning. Forholdene er som regel ro-

lige vindforhold og ikke meget termisk
aktivitet på frosne søer med masser af

plads til alle sider. I 2011 deltog mange

danskere i Norge og Finland, men Sveri-

ge lokkede mig alligevef så jeg beslutte-

de mig til at prøve at deltage i Norges og

Sveriges konkurrencer i 2012. Det lykke-
des rnig at kombinere det med en familie-

skitur til Vemdalen i Sverige, der blot lig-
ger 2Yz times kørsel fra Sundsvall. Efter

en veloverstået konkurrence i Norge

drog familien til Sverige hvor vi stod på

ski hele mandagen i rigtig fint skiføre.

Tirsdag morgen kørte jeg mod Sundsvall

og nåede ret sent frem, faktisk så senf at

jeg var ved at laste mit grej af bilen ved

søbreddery mens de ude på isen holdt

stævnebriefing. feg ankom nogle minut-
ter inde i første periode og pakkede min
model ud og var klar uden en testfly'v-

ning. IeB blev sat i gruppe sammen med

Kosma Huber og Robert Hellgren som

begge er dygtige modelflyvere og beha-

gelige at flyve sammen med.

De første fem perioder

Det blev hurtigt klart for mig, at en meget

glat is-overflade lidt vind og støvler kun
med spikes er en skidt kombinatiory som

ikke faldt ud til min fordel. Alligevel
valgte jeg at få det bedste ud af det fordi
jeg vidsie min gode gamle Yablonovsky

model glider rigtig godt og den vind som

var de{, kunne hjælpe lidt til. Undervejs

var det ved at gå galt to gange for mig:

Første gang i runde tre hvor en snebyge

passerede samlidig med at vinden friske-

de op. Tidtageme måtte til sidst opgive at

følge flyet og stoppede uret som til alt

held viste 3:17 som jo er max. I runde fire

var vinden faldet til nul og jeg måtte have

hele fem forsøg før det lykkedes mig at få

løbet nok fart i modellen til et meget be-

skedent bunt. Modellen fik vel ikke mere

end 50 meter ud af det og bremsen gik på

3:07 i blot to meters højde. Dermed var al-

le mine fem runder max og det samme

skete for Robert, som dog hele tiden lå

højere i sine bunts end jeg gjorde.

Anderledes gik det for Kosma, hvis mo-

del begyndte at stalle umotiveret og det

fikhan et drop ud af.

Mikhael Kosonoskhiry kaldet "Mischa" i
Sverige kom til at torpedere en finles mo-

del i bunte! selv om flere råbte stop til
"Mischa" før han skød modellen af og det

regnede ned med to FlAmodeller i man-

ge forskeilige stykker - et trist syn. Da de

fem mnder var færdige havde 10 ud af L4

tuld rid.

Første Fly-off

F1A folket fik lov ai flyve først og de fle-

ste valgte at gå i luften hurtigt. Vi ledte ef-

ter luft en tid og skød så vores modeller af

i god luft for de flestes vedkommende.

Det betød, at der var hele syv som kom
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videre ti1 ar.rden Fl1'<rff luncle. Jeg havde
også fået max på en kneben flvi,ning
hvor modellen landede på onrkring 5:1:1.

jeg var tidtager i Wakefielcl for en af de fi-
re svenskere og clen bedste ticl \/ar lige
ovcr fire minutter. Flvvetidelne 1å en del
r,rnclcr FIA og der var ingen som fik de
sv'r' mir-urttcr. Dermecl var der kun en

runde Flv-off i F1B.

FlAandet Fly-off.

Nu begvndte det for mig .rt blir.e lidt
sp;endende og runden blev flcrjtet i Eiang.

Jeg venterlc- lidt før' jeg gik i lufter.r og lod
de første'sk1'fls dgrss mttcleller af. Da .rl1e

havde skudt deres moc'leller af fandt jeg

til sidst noget luft jeg troede på og skød
n'rodellen af i et rroget "morfaragtigt"
bunt sonr ikke g;rv nogen sær1ig højdege-
vinst. Alli5level r'ar luften rigtig gocl og
modellen landede først på 5:40, som rak-
te ti1 en fjerde plads efter Robert Hellgren
der f1øj 6:.15. Per Findahl og Mischa hav-
dc. fløjet 7 minutter og vi skr-rlle derfor
har.de endnu en runde.

FlAtredje Fly-off

Da runden startede, gik Per i h-rften og be-

gyndte at lede efter luft. Mischa stod sta-

dig og baksede med sin supermodel og
kom først i luften efter nogle minutter.
Per Findahl skød sin model af i god luft
og ca. 20 sekunder efter skød Miscl.ra sin
model af i den samme 1uft. Delfor var det
tydeligt at se, at Pers model ikke havde
helt den samme høide på og selr'om Pers

model gled marginaltbedre, så endte Mi-
scha alligevel med at vinde med 25 se-

kr.rnder på en flyvning, som var under
s)'\'minutter'

Konhlusion

Konkurrencen er absolut et besøg værd,
fordi der er gode betingelser og lrods alt
deltagelse ai de bedste på verdensplary
selv om det må betegnes som en lille kon-
kurrence. Stævneafuiklingen gik rigtig
godt, med Sofia Holmbom som den der
holdt :tyr pr periodenre og arurtrncerin-

gerne. Man havde oven i købet arrange-
ret grill på isen, og det virkede for mig

son-r er1 positiv overraskelse. Derfor kan
jeg varmt ar.rbefale dette stævne til andre

som har lyst til at prøve det.

Mischa fortalte mig senere at hans model
ofte havner over 100 meter i buntet og
han har nu helt opgivet flapperne, fordi
de er mere delikate med mekanikken og
kun performer m.rrginalt bedre. Han
kunne også genkende følsomheden for
turbulent luft, som kan ramme LDA6rne.
En speciel uclfordring er, at de har svært

r.ed at komme ud af et stallmønstet hvis
de først er havnet i et.

For mit eget vedkommende glæder jeg

mig til at få min egen LDAvinge i lufterr,

og se hvad sådan en vinge kan i mine
hænder. Endelig står et par Cricket sko

højt på ønskelisten når der skal løbes på

glat is. Det tror jeg vil hjælpe mig videre
til bedre performance i iskonkurrencer.

Lars Buch Jensen

Resultatliste

\4ikhacl Kosonoskhin

Per Find;rhl
Robert [{ellgren
Lars Buch Jensen

Ossi Kilpelainen

1

2

,l
't1

2045

2020

1631

1570

830

LDA
LDA
Flapper
Traditionel
Traditionel
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CIAM fik ny Præsident

Manglende handlinger og forsinkede
dagsordner kostede i april sydafrikane-
ren Bob Skinner hvervet som CIAMs
præsident efter fire år i embedet. Under
krisen mellem CIAMs sekretær Massimo
Semoli og det Italienske luftsportsfor-
bund glimrede præsidenten med forsin-
kede og forkerte handlingeq, som for en

tidlammede CIAM.
CIAMS plenarmøde valgte 2. præsident
grækeren Antonis Papadopoulos til ny
præsidentmed tyve stemmer mod 14. Da
den siddende præsident ikke kan indstil-
les til andre posteq, trådte Bob Skinner
dermed helt ud af CIAMs ledelse.

Australieren Kevin Dodd blev valgt ind i
bestyrelsen som 2. vicepræsident. Der var
også kampvalg om posten som subcom-
mittee formand for skalagruppen. Nord-
manden Narve Jensen blev genvalgt med

24 stemmer over englænderen C. Allen
der fik elleve stemmer

Danmark får VM

I år var plenarmødet særligt interessant

for Danmark, da en arbejdsgruppe havde

26

indsendtbud på at afholde F3KVM2013.
Til at præsentere buddet var der lavet af-

tale med KDAs generalsekretær Anders
Madsen om, at præsentere Danmark som

værtsland. Danmark blev tildelt værtska-
betuden afstemning da der ikke var ind-
kommet andre bud.

Telemetri og nye officielle klasser

På mødet blev det besluttet, at det i klas-
seme F3F (skræntflyrning) og F3J (termik
varighedsflyvning) er tilladt at aflæse

spændingen på batteripakken og modta-

gersignalstyrken under fl)..v'ningen. Af-
læses andre transmitterede data, koster

det diskvalifikation fra stævnet. Proble-

matikken er, at det ikke er muligt, at kon-
trollere, hvilke data der transmitteres og
aflæseg så reglen giver ikke nogen me-

ning. En løsning kan være at tillade alle

former fra transmitterede data fra model-

len til piloten
F4H ogF3M fikændret status fraproviso-
riske til officielle klasser og F3M blev til-
med løftet op til VM klasse. F4H er semis-

kala og F3M er kunstflyvning med store

modeller. Kun F4H dyrkes i Danmark

AI ^'-8xff","?åår[fi

Der varnaturligvis mange andre ændrin-
ger til de forskellige sportingcodes. Disse

kan ses når referatet fra mødet bliver of-

fentliggjort på

http' / / ***.fai.org / ciam-documents
under "Meetings" og " 2012"

eliteudvalgsformand
Regnar Petersen

Provisionel?

Provisionel er første stafus for en

konkurrenceklasse i CIAM. Når en

ny klasse får provisorisk status er

det for at få ensartede regler over

hele verden og for at klassen skal be-

vise den er levedygng.
Plenarmødet er CIAMs generalfor-

samling.

It{ocle I 1''11'ven 
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Ankrnis I)apaclopoulns blcv va)gt til præsident frlr
CIAM på Plcnarmødet i april 2012.

At å{*g$}år

Pe**x'g*r'r

Hvad er CIAM?

Alle internationale FAI modelflyvnirrgsmesterskabe4 konkurrencer og rekordfor-

søg rrdføres under CIAM, FAIs modelflyvningssektions, regelsæt. CIAM står for:
"Comitd Intemational d'Adromodelisrne".

Møder

FAIs modelflyvningssektion mødes 6n gang årligt (Plenarmødet : generalfor-

samling) for at diskutere modelflyvningens udvikling, regelændringer og sports-

lige begivenheder, mesterskaber, World Cups, Euro Toul og lignende. På mødet

besluttes også, hvor de internaliorrale mestelskaber skal afholdes. Mulige jury-
medlemmel og dommere udpeges og CIAMs medaljer og diplomer uddeles.

Hvert FAI medlemsland kan udpege 6n delegeret med stemmeret på plenannø-

det (genelalforsamlingen).

Bestyrelse

Mellem de årlige generalforsamlinger ledes CIAM af bestyrelsen der består af er-r

præsident og fire vicepræsidente4 en kasserer, en sekretaer og en teknisk sekretær.

Den samlede bestyrelse er på valg hvert år på generalforsamlingen.

Komiteer

Hvert medlemsland kan udpege delegerede til at arbejde i CIAMS komiteer. Ko-

miteernes arbejde er at udvikle reglerne for konkunenceflyvning og der er komi-
teel for fritflyvning, lirrestyring, ska1a, kunstflyvning, svæveflyvnir.rg, helikoptel,

rakettel uddannelse og aerostat.

t

i

{
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feti Box Profi EX
- en trådløs terminal med data recorder og 2,4GHz sender modul

Data Flight Recorder

Data FlightRecorderen er en naturligud-
vikling af den langsigtede udviklings-
strategi Jeti har haft. Når man nu har haft
målemoduleme og den tilhørende tele-

metri, vil det være indlysende at kunne
gernme den datastrøm med værdifulde
oplysninger, som downstrreames oppe fra
flyveren ned til senderen på jorden. Det
er sanune id6 Airbus arbejder med idet
det kan være uhyre besværligt og kost-
bart, at finde den sorte box (som er oran-
ge), når der sker ulykke4 specieltpå dybt
vand.
Profi Boxen kan altså opsamle og gemme
strømmen af telemetridata under flyv-
ningen. Disse data omfatter oplysninger
fra: målemodule4 modtagerens forsy-
ningsspænding samt signalstyrken på
modtagerens antenner. Hukommelsen er
på 2GB svarende til mellem 263 og439 i-
mers flyvning aflrængig af datamæng-
den.
Data Flight Recorderen har tre modes
somkan anvendes påfølgende måde:

For at kunne analysere flightdata har Jeti
udviklet et Flight Monitor prograrn, som
frit kan downloades til din Windows PC.
(Windows )(P og højere). Som det første

billede vise{, består brugerfladen af vin-
dueq, som man selv kan flytte, lukke,
ændre størrelser osv. Det er velkendt i et
Windows miljø. Prograrnmet er i version

Q7 og forventes atblive udvikletmed fle-
re funktioner efterhånden.
Optagelsen stammer fra en flyvning,
hvor jeg har brugt den gamle Futaba

guldsender med Profi Boxen sr:,m}4GIIz
sendermodul. Den opsæbring blev be-

skrevet som mode 4 i den min tidligere ar-
tikel (Modelflyvenyt 212072). Målemo-
dulet erenMUIT$ som i detøverste vin-
due viser flyeb strømforbrug og batteri

spændingen på en 35 Li-Po pakke. Be-

mærk spændingen dykker lidt, hver gang
du øger strømmen. Den mellemste kurve
er altid tilgængelig på alle Jeti-modtagere
uden målemoduler tilkoblet. Den viser
antennespændingeme under flpmingen
på de to modtagerantenner i en skala på 0

til 9. Modtageren anvender hele tiden det
bedste signal (diversity), desuden moni-
toreres modtagerens forslmingsspænd-
ing, se den grå stabile kurve. Den neder-
ste kuwe viser forbruget i mA/h på pak-
ken. Man skal være opmærksom på at
programmet også er en "båndafspillel'
med en cursorlinie, som løbende viser
værdieme øverstihøjre vindue. Man kan
altså afspile hele sin flyvning og ganske

nøjagtig finde ønskede hændelser.

Afførgen Bjørn
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Mod6 for Data Flight Reeorder
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Afspillr og visning i sand tid

Aftpilla og visiog efter flyrning

28 N{odcltllvenyt 3/2012



l.,ir-lry5.;
I
i

sikkerhed, du kan sekund for sekund se

hvad der sker. Her er noget du bør tænke

ove4, især hvis du anvender digitale ser-

voel, som er særlig strømkrævende.
Hvis du anvender Profi Boxen i mode l,
altså der hvor du tilslutter målemoduler-
ne direkte til UNl-stikkef vil du kunne
foretage logning af alle mulige målinger
på dit værksted. Du kan måle og logge
omdrejningea virkningsgrade\ strøm,
spænding, batterikapacitet, temperatu{,
lufthastighed m.m. Et fremragende måle-
værktøj for modelflyvepiloten. Alle el-pi-
loter burde måle den faktiske ydeer,ne/
kapacitet på deres Li-Po pakker under
kontrollerede forhold. Ved efterfølgende
brug af MUl-modulet i flyet vil du hur-
tigt kunne spare en del ødelagte Li-Poer
og flyvere, ved kun at anvende 70% af
den f aktiske kapacitet.

Optagelsen af det sidste billede knytter
sig til en flyvning i Soderup, hvor der fly-
ves med et stort svæveplan og hvor Profi
Boxen nu er koblet op som "lytter". (Se

første artikel, Mode 3.) Målemodulet er

Jetis GPS modtager.
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Næste billede viser forsyningsspændin-
gens variationer på et anlæg med et tre år
gammelt firecellet Ni-Mh modtager bat,
teri. Her er spændingsdykket fra 5,4Y
ned til 4,9V, ved den røde pif forårsaget

af at blot to servoer starter samtidigt.
Hvis modtagerens forsyningsspænding
kommer under 3,2Yolt går det galt fordi
modtageren stopper. Det måleværktøj er
simpelthen genialt og giver brugeren stor
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Øverst haves atter antennespændinger til
analyse af modtagningens kvalitet og
modtagerantennemes placering. På det
viste tidspunkt af flyvningen i en afstand

af 198m, holdt jeg med hånden på anten-
nen. Det forårsagede en "Weak Signal
Alarm", fordi jeg havde indstillet alarm
niveauet til 2. Som du kan se øverst til
højre er der 0 på antenne 1 og 1 på anten-

ne Z dvs. at begge antenner er under 2.

Der er stadig meget stor reserve i række-

vidden, forsøget viser blot, at systemet er

i stand til at overvåge kvaliteten af radio-
transmissionen. Hvis du sætter alarm-
værdien til 0 vil du kunne forvente alarm
ved en afstand i luften på mellem 800 og
1600m med korrekt monterede modtager
anterurer. Jeg har nu valgt at sætte "Weak

Signal Alarmen" til 1.

Det mellemste vindue viser flyvehøjde
og flyvefart over jorden. Der blev udløst
en lyd højde alarm ved 90 meter. Lyd
alarmeme vises ikke i logningerne, hvil-
ket også er unødvendigt. Nedersie vin-
due viser afstanden i luftlinje fra startste-
det. Det skal bemærkes at mit GPS starts-
ted ikke er der, hvor denne flyvning be-

gyndeq, men er logget ind ved hjælp af 12

satellitter til at være starten af bane 27 t

Soderup. Øverste højre billede kalder
Flight Monitor progranunet automatisk
ind fra Google Eart[ under forudsæt-
ning af at din computer er på intemettet,
ganske nemt og smart.

I th'r hrndinq qa g<4lmmrming
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Binding, programmering og profiler

For bedre at forstå hvad det er der sker

gennemgås princippeme for binding,
programmering og oprettelse af profiler i

Jeti EX systemet. Det skal først pointeres,

at alle 2,4GHz sendere har deres egne

unikke koder skabt på fabrikken. Det
gælder også Profi Boksens sender og Ieti
modtageres telemetri sender. Disse koder
er 8 cifrede hvilketbetyder at der 100 mil-
Iioner kombinationer. Idet et system til et

fly kræver to kombinationeq, vil der vaere

50 millioner unikke koder til rådighed.
Af pædagogiske grunde anvender jeg i
derure forklaring kun to cifre til koden. I
øverste tegning er Profiboxen født med
kode 12. Den telemetri sender som sidder
i flyet har kode 14. Hvis du tænder for sy-

stemet vil det ikke virke før du har lært de

to sendere (Tx) og modtagere (Rx) at ken-
de hinanden. Det gøres en gang for alle

ved bindingen. Du kan få mere teoretisk
viden om bindingen ved at læse artiklen:
"Grundlæggende 2,4GHz tekniK' i Mo-
delflyvenyt oktober 2009 eller på

www.elflytec.dk.
Øverste tegning viser et jomfrueligt sy-

stem, lige pakket ud. Bindingen foretages

i praksis ved at du:

1. Isætter en binding plug i modtage-
rens data connector

2. Tænder modtageren
3. Tænder senderen

4. Fjerner binding pluggen

På mellemste tegning er flyver Abindet.
Nu kan man programmere såvel modta-
geren, som målemoduler med alle ønske-

de indstillingeq, herunder alarmværdier.
Du skal være opmærksom på, at alle Jeti
modtagere kan programmeres til alle de

funktioneq, som du normalt sætter op i en

modeme sende4 så som MIX EXPO,

ATV, Fail Safe, Servoforsinkelse m.m.
Disse ting huskes i modtageren.
Selve programmeringen er meget over-
skuelig idet Jeti altid anvender det prin-
cip, at man altid kun kan gå op, ned, til
højre eller venstre på de fire taster som

findes på alle tre Jeti Boxe. Se et udsnit af

et programmerings kort.
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En tilsvarende programmering foretages

af målemodulet ved hjælp af manualen.
Når det er foretaget kan du via telemetri
senderen overløre måleværdier og alar-

mer til Profi Boxen, hvor fire skærmsider
så kan prograrnmeres til flyver A.
Hvad sker der så hvis du skifter til en ny
flyveq, som i forvejen er bindet og pro-
grammeret? Se nederste tegning. Når du
tænder for flyver B, vil telemetri senderen

i flyveren udskifte kode 14 med kode 16 i
Jeti boxen, som efterfølgende henter de til
kode 16 fire nye tilhørende skærmsidet
lydalarmeq, modtager opsætninger m.m.
som hører til flyver B. På den måde kan
du oprette lige så mange flyvere, som du
har brug for uden at foretage dig andet
end at tænde for den ønskede flyver. Du
skriver flyvernes navne ind i profilerne.
Systemet genuner altid profilen på den
sidste flyver. Flyverens navn vil blive op-
lyst når du tænder for flyveren. Profil-
navnet følger også automatisk over i Flig-
ht Monitor programmet. Så kan det vel
ikke blive nemmere og mere sikkert.

Kompatibilitet

Forskellige forhold skal fastslås:

EX systemet er gensidigt kompati-
belt med 1. generation afJen2,4GHz
Duplex produkteg, men med be-

grænsede funktioner.

i\r rlrllcs
rrl rftrld lJ

Lllor t'irdinB og lllgriuunrsrirr!

-''r
I tkxnrcnrScilrno i

l*-lrr':!rn j'

l:ff lildirqr (B pRuatrtrudiru \!t s)idr - nlt l:

30

Proglunmcrcl sltfcnr - l:l\ ll



o Alt skal være EX system for at få
fi-rldt udbytte af Profi boxen. Dette
gælder også sender moduler.

. Noget udstyr kan opdateres via en

USB adapter fraJeti.

. Man må ikke forvente at kunne op-
datere udstyr der er mere end to år
gammelt.

Det er en pris for udviklingen" som også
kendes fra mange andre produkteq, så

som forældede computere og TV syste-

mer.

Hvorfor vælge Jeti EX systemet?

Brugere af 2,4 GHz RC-anlæg står over
komplicerede beslutninge4 når de skal

køber ind i et marked, hvor der ikke er

kompatibilitet mellem de enkelte fabrika-
ter. Samtidig finder den teknologiske ud-
vikling sted med stærkt stigende hast.

Udviklingsarbejdet finder nu sted, side-
løbende med at produkteme ffigøres,
desuden vil et produkt med fejl lynhur-
tigt få problemer på grund af informati-
onsspredningenpå intemettet. Det er den
virkelighed producenteme og købeme
befinder sig i. Disse forhold gør at pro-
dukter bliver forsinkede, men da vi har
med flyvemaskiner at gøre, vil vi blive
rigtig glade hvis alt virke4 som det skal,
det gør Jeti. Det er derfor vigtigt at have
tillid til leverandørery tænk på IC4 tog!

Nogle grunde til at vælge Jeti kunne
være:

. Systemets ide er at sætte en "softwa-
re kasse" af sikkerhed rundt om din
dyrebare model i form af alarmer
såsom, for lave batteri spændinge1,

opbrugt kapacitet, dårlig antenne
montage m.m.

o |eti systemet er meget omfattende
og højflexibelt og kan bruges til alle
tænkelige opgavet som en model-
flyver kan tænke sig.

. Dukanogsåbegyndeganskebeske-
dent med en gammel sendeX, en
Profi Box og en lille 4 kanal modta-
geq, som beskrevet i første artikel.

r Ved nedstyrtring eller bortflyrning
kan man efterfølgende analysere de
i Profi Boxen gemte data og dermed
finde fejl og den forsvundne model.

r Konkurrencepiloterogflykonstruk-
tører kan foretage performance op-
timeringer.

r Målemoduleme kan erstatte andre
instrumenter som fx tangampere-
meter eller omdrejningsmåler.

r Er i modsætning til nogle produkter
dokumenteret særdeles grundigt,
godt nok kun på engelsk, eller tysk.

. Modtager støtte fra EU's teknologi
fond hvilket giver en vis sikkerhed
for at produktet ikke forsvinder ud
af markedet, som der desværre er

eksempler på.

r Der gives effektiv dansk support.

Nye fartregulatorer og sendere

Jeti har gennem en årrække leveret fart-
regulatorer af høj kvalitet til børsteløse el-

motorer. Det er derfor logislC at ]eti også

introducerer en ny serie af regulatorer
som er beregnet til EX systemet. Disse re-

gulatorer giver naturligvis mulighed for
telemetri samt opsamling og afspilning af
dat4 ligesom regulatoreme kan pro-
grununeres trådløst via Profi Boxen,

mens de sidder i modellen på samme må-
de som målemoduleme.

Næsten samtidig med fremkomsten af
Profi Boxen introducerer Jeti to nye 16 ka-
nalsendere, nemlig DC16 og DS L6. Disse

sendere anvender naturligvis den samme

teknologi og har alle de samme faciliteteq,

som jeg allerede har beskrevet. Som en in-
teressant nyskabelse indeholder styre-

pindene ikke potentiometre, men man
drejer en magnet koblet til en chip som
ved hjælp af hall sensorex, kan omsætte
magnetfeltets rehring til digitale signaler.

Det system er uopslideligt, i modsætning
til potentiometeret.

Afslutning

Det må erkendes at derme og den fore-
gående artikel kræver en del teknisk for-
dybelse og viden. Det er imidlertid mit
håb, at den grundige gennemgang har gr-

vet dig enbedre forståelse af digitale RC-

systemer og dermed et bedre beslut-
ningsgrundlag for dine valg i et kompli-
ceret marked.

lørgenBjørn
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KNUTHENBORG
SAFARI PARK

Det klassiske spørgsmåI,

hvem kigger på hvem her?

,lv

Vi mødes på Limpoposlettery lød det meget vildt og eksotisk, da

bladets udsendte blev inviteret af "Hangar 4800" til en særlig
dag med modelflyvning i Knuthenborg Safaripark.

Det var i weekenden 28.-29. aprl at Knuthenborg Safaripark
åbnede for året 2012 og fejrede det med opvisning af modelfly,
drageflyvning og andre aktiviteter. Desværre var vejret ikke just

i sommerhumør. Lørdag bød det på regn en stor del af dagen,

først sidst på dagen blev der mulighed for at flyve lidt. Søndag

var blæsende, ja faktisk så blæsende at de fleste drager også blev
på jorden. Så man kan godt forstå medlemmeme fra Hangar
4800 at de ikke alle gik i luften den dag, men kun lod et par af de

friskeste piloter flyve lidt.

Klubben havde stimlet mere end 25 modeller sammen og lavet

udstilling med eget telt og standen fra MDK. Ganske flot udstil-
ling af modelflyene og standen var fint besøgt dagene igennem.

Bare super ærgerligt for piloterne, at de ikke fik mulighed for at

flvve på den lidt anderledes flyveplads. En flot udstilling gør
imidlertid kun liden reklame, men det at det lyser langt væk, at

der er et super godt sammenhold i klubben og at alle besøgende

\lr:r1*lllvvenvt !i )!,)1 ":



En af de få drager der rent faktisk kom op i den krafti-
ge vind, var denne udgave der må sigs at være en

del mere avanceret, end de drager man byggede af
brunt papir og bambuspinde som knægt.

.'i\

Girafferne i Knuthenborg Safaripark
var lidt svære at fotografere, for

de store dyr fejrede tydeligvis

sæsonstarten med at spæne

rundt i parken.

Tekst og foto: Steen Larsen

bliver taget godt imod og får venlige og uddybende svar på deres spørgsmål -

Det husker man når man kommer hjem! Æle hyggede sig snakkede og grinede
sarunen og ikke mindst af og med hinanden. Selv kuglegrillen var med. At enkelte
af koneme så nok slmtes at dyrene i parken var sjovere end modelflyene er en anden
side af hi^storien.

Vi havde lavet en aftale om et gruppebilede med dyr i baggrunden mens de blev fodret. En-
hver der har prøvet at stille en $uppe modelfly og deres ejere op til fotografering ved hvad
det koster af tid ... Og så længe er giraffer heller ikke om at gumle nogle kviste i sig. Iløbet
af 6-7 minutter var det overstået og kun en enkelt giraf fortsatte med middagen. Men vi
nåede da at få taget et billede, som du kan se på næste side.

Forhåbentligt får de gæve gutter fra Hangar 4800 chancen igen en anden gang for det
er et ganske godt udstillingsvindue for modelflyvning i Danmark, og helt sikkert en

sjov oplevelse for både piloter og familier. feg tror imidlertid jeg vil gå i forhandlinger
med godsejeren eller parKorvalteren om at få græsset på Limpoposletten tromlet og
klippet lidt - i år ville det have kostet nogle understel hvis flyvning havde været muligt.
Imidlertid er det fint for begge parte4 at der ingen vilde dyr er i nærheden- tror jeg.

Godt gået Hangar 4800!

SL
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Mit Projekt:

Poscrne med delene blev lagt op, s;i jeg kurne se lidt nærmerc pii sagerne

Den cr supcr simpelt opbygget, så der er ikke mangc poser/clcle mecl.

Logocrr cr opbygget af to stk plastikrammcr. Jeg har altid r'ære t'ild med dens

runde form. Selvom det er plastik, er pasformcn super udcn skarpe grater.

Det blev tid til at sætte motor og regulator på. Da jeg i længere tid har fløjet

med scorpion, og værct ydcrst tilfreds, blev det også det deme gang.

\{otoren blev HK3,1035-560kv med 13T tandhjul, og regulatoren, deres nye

130A med indbygget BEC.

36 l'1rrr1i,l J I vr,*n,\",: ::, 1 :1.1 1, )



Mikado Logo 600 havde længe været
min ønske-helikopter. Men nærrig
som jeg nu e1, havde jeg skubbet den
til side, hver gang je gfølte det var tid
til noget nyt.

Erfaren helikopterpilot

jeg har tidligere haft alle stør'relser i
Aligns Trex-serie, og senest haft et
par 700E, og har været godt tilfreds
med dem. Men jeg har tit læst på fo-
14 at de dyrere helikoptere også fly-
ver d6t bedre. ]eg havde svær't ved at
tro, at forskellen kunne være andet
end forskel på ømheden i pengepurr-
gen. Men nu skulle det eftelprøves.

Jeg bestilte den og efter to dage kun-
ne byggeriet gå i gang. Manualen er
på kun 13 side1, og med gode bille-
der/ tegninger'. Visse steder er det
dog lidt svært at se, hvad der skal sid-
de hvot, men pga. de få dele løser det
sig.

Flyvevægt og flyveklar

Fiyvevægten endte -uden batterie4
på 2510 gram. Inkl batterie4 vejer den
3670 gram. Bladene er Edge. Efter et

par dages ventery blev det endelig
flyvevejr. Mine forventninger var
store, og jeg var da også spændt på,

om jeg nu havde fået samle! og sat

alt rigtig op.
Helikopteren blev langsornt spoolet
op, og alt så ud til at køre fint.
Beastx'en virkede til at reagere som
den skulle, så efter et par hurtige
pitchpumps, hvor halen blev hvor
den skulle, blev den lagt om på ryg-
gen. jeg flyver med fast gaskurve, så

i idleupl kører den med 80% gas.

Det og så de skråtskårende tandhjul,
og remtrækket, gjorde at støjen fra
den var minimal. Den har en virkelig
lækker lyd.
Efter lidt morfarflyvning og let 3D
skulle jeg lande. |eg nåede ikke at te-
ste det store, men ville bare sikre mig
at alt spillede. Selv efter den tur; var
jeg meget imponeret. Den fløjvirke-
lig godt.
Nogle dage efter skulle jeg så have
nogle flere ture med den, og vejret
var perfekt. Ingen vind, men en mas-
se sol og kæresten shanghajet som fo-
tograf.

Logoen blev presset så hårdt som jeg

nu kurrne, og i de manØvrer jeg nu
kan. Den føltes meget lettere end
hvad jeg hidtil har fløjet. Da jeg lan-
dede var det med et stort smil på
læberne! Den havde virkelig over-
gået mine forventninger. Ikke kun
dens præstationer i luften, men også

lyden af den på lave omdrejninger.

Er den så pengene værd?

Ja, det syntes jeg helt sikkert den er.

Når man kigger på hvad man får
med når man køber derL kontra en
Align T}ea ja, så er der en stor for-
skel. Men ofte når jeg h ar købt en bil-
ligere helikopter; har jeg sat andet
elektronik på og så bliver prisfor-
skellen alligevel ikke så stor.
jeg er helt sikker på mine Align mo-
deller vil få mindre flyvetid, nu hvor
Logoen er kommet til.
Sorn mange har sagt til mig, så flyver
den d6t bedre, og jeg kan kun aerge

mig over jeg ikke købte en noget før.

En ting er dog sikkert det bliver ikke
min sidste.

Rasmus Hansen
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Da rammen var skruet sammen, gik jeg i gang rncd at samle halegearet. Igen,

meget simpelt lavet, mcn super paskram. Som halegyro kom aJign ds650 på.

Hcr ses de monteret. Jeg sat align ds61 0 servoer på swashpladen. Dem havde
jeg liggende, ogjeg vecl fra nrinc anclrc helikoptere, at de virker ganske fint.
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Carlo Nielsen fra Hangar 4800, hal gen-

nem de sidste to års tid bygget på en Tirr-
bulent 1500 ud fra tegninger fra Pitch
llobby

Det var vigtigt for Carlo at lave den så

skalarigtig som det var ham muligt. Der-
for tog det også en god tid at lave selve
motordummyen som er lavet af abachi-
firrer, sorn er tilpasset og rnalet sa derr

står som err fin ny to rylindret motor i \nlei 
t

Den tager samtidig opmær'komheden Dc f.rste Slors i forkantc* af ingen
fra den OS 48FS motor som egentlig er

drivklafter-r i flyet. Carlo n1åtte faktisk
bygge rnotorattrappen to gange. Den
første udgave blev nemlig alt for tung.

Fl1'si h^. en spændvidde på 160 cm. Al-
le de interessante deialjer er med på fly-
et, se blot haleslæberen, de faste slots, pi-
lot og understellet som tilmed er affjed-
ret. Cowlet er lavet af glasfiber og er lige-
ledes hjemmegjort.

Flyet har i skrivende stund endnu ikke
været i luften. Carlo er spændt på dagen

hvor den skal have sin ltrftdåb.
Haleslæberen i nærbillede Den fine motordurnml'trygget af abachifitrcr, og ikke mindst en masse flid

Pii det store billede til venstre scs Carkr med sirr model af Turbolcrrt 1500. Hertrnder ses rlodcllen i frøpe.rspektir'.

CockPittet cr natttrligvis ligcsom restcn af modellen flot og komplct, det er lidt sr,ært at sc for pilotcn.

B.f



I år havde tre danskere fundet yei til Norge for at flyve Holiday on lce. Yejret yar som

sædvanligt godt og 29 ud af 36 F lA deltagere kom i Fly-off - heriblandt to dansker.

Atter blev den traditionelle Holiday on
Ice afholdt på Mjøsa søen nord for Oslo. I

år var det 25 års jubilæum og til prisudde-
lingen lørdag, var der hele sw deltagere

som havde de.ltaget alle 25 år. De fik alle

en meget flot håndlavet knir,; som norske

Vegar Nereng havde fremstillei.
Årets is var ikke helt så tyk som den ple-
jede, fordi clet lune forår havde fjernei
rneget is og faktisk var der kun ei rneget

tyndt lag is ud for Gjøvik hvor vi boede.

Derfor var konknrrencepladsen flyttet 20

km norclpå hvor der stadig var ca. 30 cm

t"vk glat is der var god at løbe på med det

rigtige fodtøj. Det var rrreget nemt at fal-

de med almindelige stør4er og meci mine
spikes kunne det lacle sig gør'e at Ieibe lidt
på den glatte overflatle. Steffen og Estren

havde fine løbesko nrccl rigtige piggg
som or"dentligt kurure gribe fart i iso-r, så

derbeclre kunne spultcs igennem til lrrrn-

iet.

Da det i første runcle bl.--stc 2 metcr pl se-

kund varlgtc konkr:n-cnccledclscrr at LriLrc-

holde krrn 1tiO sekur.rtle r i .r1le firc kl.rsser',

hr.ilket skulle vise sic .rt restrltcrc i et

kærnpe Irly<rff i F1A. Hvis nran bare hav-
rle valgt 210 sekuncler; r,irr c'ler t\,ntlct me-

re ud i feltet i første luntle og c.t nrcrc. r'i-

melip;t antal dc'ltagere villc'komme i Flv-
off.

Den ordinære konkurrence

Konkurrencen gik i gang og Steffen fik
lidt nerr.er på med sin elektror.rikmoclel,

som ikke fungerede ordentligt. Det resul-

tercde i en rygflyvning nred line, som hel-

digvis ikke betød en skadet rnodel, selv

om modellen landede på rvggen med

øreme i isen. Ret l-reldigt Steffen! I om-
starten konr maxet i hus og krisen var
overvundet. Vi havde alle tre fløjet r.nax

efter mnde tre nrecl en god nrargirr, sch'

om mine bunts var temnre.lig tanteagtige,

foldi jeg ikke kunne løbe noget sær"ligt

med rnine spikcs. Jeg manslede helt klart
noget i forhold til de anclre cleltagele.

I lrrnele fire blev Esben dcsr,;elre r.rmt af
ct nrinimalt clrop folrli krocen åbnccle

turlerr Esbeu r'.rr klar ovcr c1et. D.r der
sktrlle trækkes rurrrdt til entlnu en cirkel
glecl linerr arf krogen og n'rodellen stallecle

et par gange og I.igcic sig clereiter til at gli-
rle fr.r 30 r.netcrs højde-. Ltritcn \AR hjælp-
sor-n og nroclcllcrr gled iant.rstisk, men clet

var Lr;rre ikke helt nok til at få rlaxet i hr-rs.

Rigtig ærgerligt fordi Esbcn f1øj fint hele

d.rgtrr. De to siclste runder val del igen

max fil alle mand og Steffen og; Lars var

derfor i Flv-off sammen med mange an-

dre. Der bler. droppet utroligt lidt i F1A

:j;;Td.3 
og 5 flø; samtiige 36 deltage-

I Wakefield kiassen var clet af en eller an-

den grund sværete at flyve, så helc'ni del-
tagere havde droppet og der kom 14

mand i Flv-off. I mnde 3 og 5 havde samt-

lige 23 deitagere også fløjet r.uax, sjovt
nok.

Første Fly-off

Mnc{en havde efterlrår-rden frisket til og

var vel på en 4 m / s på isery hvilket betød
demre runde ski-rlle flvr.es med blæse-

r.eirsnrodeller i stedet for de stillevejrs
modcllcr, der var trrugt tidligere i korr-

kurrcncen. Det store antal Fly-off cleltage-

re betr.rcl, at der var store problerler med
bare at skaffe en ticltager til hi,cr cleltager',

og cle krævede to tidtagere blev aldrig err

realitet. Dc-t stole iclt gjorde klal og ca.

hah'rlelen gik i luftcn med clet santme for
at trække et stvkke frem på isen. Seh. or.n

vi skrd ude på isen var der ternrik, fordi
det var forårsagtigt med err r.nild brise og

en lille rc-gnbyge. Til sidst fandt en bobbel

,
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Amerikansle \talt Clrio koir helt fra Caliiornitrr og Lrle v cn flot nunrntcr to

i Fl B. \\'.rlt tr nrt'get clvgtig og han lr.rr ilojt t rrr:rge gange p.t isen.
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Norske Atle Klungrehaug i ei afsiappel øjeblik rrtrdervejs i korrkurrencen.

vej over feltet og det lykkedes nogle at

komme med på den. Et par minutter se-

nere passerede endnu en bobbel og her
skød endnu flere deltagere deres model-
ler af sted - heriblandt Steffen og jeg. Jeg
havde tydelig termikindikation på linerr

og det første minut så rnodellen ud til art

stige, men luften gik ai ballonerr/termik-
ken og modellen tabte desr-;erre hultigt
højde til sidst og landede lidt efter fire rni-
nutter. Steffen lrar.de en tilsr-arende ople-
velse og vi var derfor ikke blandt de 12

sorn gik videre til 7-rninutters fly-offet.

45 minutter senere startede Wakeiield f.lv-

offet og man gik direkte på 7-minutters
fly-offet nu med en vind sotn r.ar løjet

meget af. Modellerne drev ikke- ret langt
og det var et flot skue at se dem glicle
rundt imellem hinanden. Sr'ært for tidta-
gerne, men flot så dei uc1.

Ingen fik 7 nrinutte4 så afgørelsen ble'"'

fundet med Bror Eimar som r1r. 1, \A/alt

Ghio som når 2 og Russel Peels som nr. 3
* et helt minut efter Bror Eirnar.

FIA 2. Fly-off

Efter god tid til hjemhc.ntningen var det
tid til at {iyve og 12 deltagere gjorde klar

Russiske Mikhacl Kosonoskhin under højstart. Mikhacl vandt sidstc års

lVorld Cup men blev kun nr. 10 i clenne konkurrence.

igen. Selv tog jeg tid på Robert Hellgren
som fløi med ell flapper han havde over-
taget fra Per Findahl. Robert søgte straks

langt ud på isen og skød sin model af i en

meget flot start med rigtig god lrøidege-

vir.rst. Den gled rigtig godt, melr etiter 2Vz

minut var den langt nede og det lignede
er.r almindelig tid. Heldigvis gik det ikke
sådan og den sidste del af fl1'vefuren hav-
de et rigtig godt glid, som først stoppede

på 6:24, hviiket rakte til en flot anden-
plads. Tvske Thornas Weimar hayde ti-
rner':r'igt pa sin LDA model lige efter
burrtet (det optimale tidspunkt hvis det

endelipl skal være) hvilket betød den fløj
ligeuc'l et stvkke tid. Så fandt den termik
og bg ire cirkler for atter åt flyve lige ud

- direkte tilbage til startstedet hvor den
landede efter [i minutter.
Nr. 3 blev Per Findahl med en LDA mc>

de1, kun 5 sekunder efter Robert. Sidste
års vinder Mikhael Kosonoskhin fik en

10'ende plads med 4:21 fløjet med sin
flotte LDAmodel.

Konklusion

Efter min mening kom der for mange del-
tagere igennem til Flv-off i F1A, og man
benyttede ikke lejlighedr-rr til at reducere

antallet ved at forlænge maxtiden i første

runde. Så mange igennem til Fly-off er ik-
ke godt, og det var naturligvis ikke mu-
ligt at have to tidtagere pr deltager i Fly-
off.

Arrang;ementet var til gengæld veltilret-
telagt og arrangØreme gjorde virkelig
meget for at skabe gode rammer og en

god stemning. En stort tak herfra for en

god afuikling af konkurrencen som be-

stemt giver lyst til at komme tilbage.

Den sportslige indsats i den danske lejr
var i ordery og for at det skal blive endnu
bedre, skal jeg have fat i c-t par løbesko

som passer til glat is, og vi skal til at flyve
med LDAeller flap-modeller. Det er efter
min mening det der skal til, for at dan-
skerne kommer i top ved Fly-off med de

specielle forhold der hersker ved Holidav
on Ice.

På modelscenen ser det ud som om, der
ikke kommer nye flappere tif og clem

som er de4 er under udfasning. De nye

topklassc.modeller havde stort set alle

LDA profiler og det var netop også s.id:Ln

en mode-l der vandt. Sjovt nok har LDA-
profilerne også i bredt omfang vundet
indpas i Wakefieldklassen.

Lars Buch fr.rrsen
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Virrderen - Tvskt'Thonras \\'eimar i krrqrunclerr rl billedet forbcreder sig til
Fly<rff. Flyver primært LDA motlcllt r mcn h.rr clog t'rr flappe r.
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Lageret er i fire etager

- for store indkøb er

blandt de betingelse4,

en hobbyhandler er

nØdt til ai leve op til,
hvis prisen skal være

konkurrencedygtig.

Jakob Munk, til ven-
stre, som hjælper Essie

med at tømme lageret
er en af butikkens to
eksteme medarbejde-
re, sombeggeer aktive
i hver deres modelfly-
veklub.
Lige som Essie selv.

Af Regnan Fetersen
*g jørgen Msaxrifzen

Den første flirt med

modelflyvning sker

oftest i hobbyhand-

lerens butik, og det
er der 6n god grund

til, mener Essie

Saadi. Men som også

er den første til at
erkende:

"På den anden side,

en hobbyhandler der
ikke kan konkurrere
på prisen er her ikke

merett

ætæ
æ
æ
ffiIri$
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wwwad skal wwwi egentlig med

l|OBBYHAII DLEREII I

Det nemme er at sige: "Du skal handle
hos hobbyhandleren, ellers har vi ham li-
ge pludseligt ikke"l
Men er det ikke også lige naivt nok? Hvis
man er et almindeligt svagt menneske,

som har været modelflyver længe nok til
at vide, hvad det e!, man har brug fo4
køber man så ikke ind d6r hvor det er
nemmest. D6r hvor vareme kan få9 hvor
de er billigst og hvor leverancen er hur-
tigst? Er det ikke fuldt forståeligt, at man
som målbevidst og kundskabsrig ind-
køber af dimser og små poser undgår den
hobbyhandleq, hvor fire beglmdere ven-
ter på at få forklaret hvad en servo er og
hvad den skal bruges til? Er der noget at
sige tif at man søger hen i den butik som
har hele sortimentet, uanset om butikken
ligger i Tyskland, England, Japao USA,
Argentina eller Smørumnedre?

Der er ingen grund til at stille spørgsmå-

let til den garvede indkøber af alt til fly,

bil og båd. Han har svaret "med benene,"

og har med sine mange netkøb været
med til at lukke flere danske hobbyhand-
lere gennem de senere år.

Hvad skal vi med hobbyhandlerne?

Så spørgsmålet om hvad vi egentlig skal

lJodcl1'l_yr;cn},' \ .) / )() 1'2

med hobbyhandleme i en verdery hvor vi
kan købe ind i næsten alle landg hvor ud-
buddet bare øges og øges og priserne
presses og presset skal vel retteligen stil-
les til en hobbyhandler. Det har vi så

gjort. Nemlig til Essie Saadi, der sammen

med sin bror ejer Hobbyfly i Koln og i
Rødovre.
. Dem skal vi bruge så længe vi kanbru-
ge dem, siger Essie. Og når vi ikke kan
bruge dem mere, ja så lukker de. Længe-

re er den ikke.
Et brutalt sva{, vil nogen mene. Også en

programerklæring som man forstå{, når
Essie uddyber.

Eneste vei ind hobbyen

o For mange, som er nye inden for fjem-
styringen afbiler og både, er hobbyhand-
leren den nemmeste og oftest også den
eneste vej ind i en ny hobby. Hvis han el-

ler hun som får lyst til at flyve med fly el-

Ier helikopter ikke har hobbyhandleren at

gå hen til, så har vedkommende en sveer

tid for sig. Ganske vist kan man jo gå til
klubbeme, men det er ikke det typiske.
Det helt karakteristiske e{, at den første

konkrete flirt med en ny hobby sker hos

hobbyhandlerery fortsætter Essie.

. Det er sådao at hobbyhandleren fak-
tisk er det eneste sted, hvor en begynder
kan gå hen ogblive taget alvorligt, nårba-
re det bliver hans eller hendes tur. Så står

begynderen over for en fagpersory som
nok har en interesse i at sælge, men som
har en endnu større interesse i en korrekt
og relevant rådgivning. Dels er det por-
ten til det første salg men det er sandelig
også afgørende for at vedkommende ik-
ke bliver overvældet af besværlighedeq,

styrt og egne skuffede forventninger.

. Hobbyhandleren sørger foq, at begyn-
deren bevarer sit engagement ikke bare

efter det første køb men forhåbentlig og-
så efter andet tredje, fjerde osv. Og også

længe efteq, at det der for et øjeblik siden
var en helt ny kundg af mig er blevet
henvist til en lokal modelflyveklub og

sikkert er et glad medlem der.

Velkommen på mit net

. Men når han først er et glad medlem, så

kommer han jo ikke så meget hos hobby-
handleren. Så kender han specifikatio-
neme på servoen han skal have, han ved
at om Lipo og Life, han ved lige præcist

hvor mange gram den enkelte modtager
vejer osv. Og så går han på nettet ...
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o Ja, det gør han sikkert. Han går måske

ind i min netbutik. Det er jeg langt hen ad

vejen selv herre over. Hvis jeg sørger for
at have de produkteq, han efterspørgeq,

l-rvis min pris er konkurrencedygtig og

hvis jeg sender varerne så han har dem
dagen eller senest to dage efter, ja, så er
harr jo velkommen på nettet, mit net, smi-
ler Essie.

. Og det er egentlig d6t, der er lakmus-
prøven for en hobbyhandler i dag. Han
skal have hele totalpakken. Både den fy-
siske butik hvor man kan se og hente va-
rerne og den rådgivning, der specielt for
begynderen er en fomdsætning - og den
velfungerende netbutik. Han skal have
tingene til en pris, der er konkurrence-
dygtig på hver af de to markeder - butik-
ken og nettet. Jeg ser ingen modsætning i,
at samme varer koster noget forskelligt
på nettet og i butikken. På nettet kender
man kalkulationen, i butikken kan det ta-

ge meget lang tid at sælge samme pro-
dukt, fordi det skal pakkes ind i informa-
tioner hvis omfang man ikke kan kende
på forhånd. Desuden kan vareq, der sæl-

ges via nettet, ekspederes i en tilfældig
pause, hvorimod man skal stå del når
dørklokken til butikken ringer. Selvfølge-
lig resulterer det i forskellige priser.

Forskellige priser

Forskellen i prisen er langt fra hele hem-
meligheden bag succes. Valget af pro-
duktsortiment er enormt vigtigt. Det er

ingen kunst at købe en mængde forskelli-
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ge fly hjem og sti1le dem til salg. Men det
kan være rneget klogere med et mindre
sortimenf hvor man så til gengæld har
stort dybde i de dele, der skal bruges i og

omkring de enkelte modeller.

Et eksempel: Vi har kun en mindre del af

de Horizon helikoptere, der findes.

Egentligt har jeg lyst til at have mange fle-
re af deres dejlige modeller i butikken.
Men Horizon er desr,ærre kendt for ikke
at v?ere hurtige, når det gælder levering
af reservedele. Derfor har vi indskrænket
vort modeludbud, men til gengæld be-

stræber vi os voldsomt på at have a1le re-

servedele til de modelle1, vi før'er. På den
måde bliver vores Horizon-kunder for-
håbentlig tilfredse med deres helikoptere
og med os... også når uheldet er ude.

lrritationen er et vilkår

. Men uanset hvad du siger: Der er ikke
noget mere irriterende for en erfaren mo-
delflyver end at stå og vente på et "livs-
nødvendigt" batteri, bare fordi hobby-
handleren skal stå og undervise en be-

gynder i det nrest basale...

o Jamen det er vilkårene. Begynderen bli-
ver et glad og erfarent medlem i din klub
en dag, og hvis vi ikke har hinanden - be-

gynderen og hobbyhandleren - bliver
der færre til klubberne. I virkeligheden er

valget, om man vil vente hos hobbyhand-
lerery eller man vil rive timer ud af sin
egen flyvning, når begynderen melder
sig ind i klubben. Begyndere skal have

Hobbyfly har fået domicil i en lagerbyg-
ning lige ved motorvejen gennem Køben-

havn. Ikke en prangende facade, men bag

skiltet gemmer sig 1200 modelfly. Dels for
at kunderne skal have noget at vaelge

imellem, men også fordi store indkøb er

betingelsen for konkurrencedygtige pri-

hjælp, og hvol det for dig rnåske er en ir-
ritation på en god flyvedag, er det for os

hobbyhandlere en væsentlig og nødven-
dig del afbutikken.

. Og så skal du lige huske på en anden

ting. Nettet er jo ikke kun tidsbesparende

for netkunderne, men sandelig også for
hobbyhandleren. Vi bruger rigtig mange

kræfter på at lave udførlige og gode pro-
duktbeskrivelser til de ting, vi sælger på

nettet. Det er faktisk et kæmpearbejde, at

holde nettet ajour og opdateret. Men det
betydea at en kunde trygt kan gå ind og

købe et produkt i sikker forvisning om,

hvad de får leveret. Det kan de gøre igen
og igen med produkt efter produkt. Så du
kan sige, at vi flytter mange varer på net-

tet for hver god beskivelser vi laver. Det
sparer os tid, som vi i stedet kan bruge til
rådgivning i butikken.
Når der ikke er den store forskel på bu-
tiks- og nethandel for Essie Saadi, er det
måske fordi varerne kommer fla den

samme nye butik.

Kæmpeskridt

Hobbyfll, startede i Bagsværd for syv år

siden og er - r'ia en butik på Frederiks-
sundsvej i København - nået til Islevdal-
r.ej i Rødovre. Det er sket samtidig med,

at lokaliteterne er vokset dramatisk. I dag

har Hobbyfly 290 kvm. butiksareal og 500

kvm. lager (100 kvm. i fem etager) - samt

plads til yderligere udvidelser. I alt ligger
der ca. 1200 fly af ca. 200 forskellige mo-
deller på lager. Dertil alle andre små og
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store ting, en velassorteret hobbyhandler
også skal have. I alt 50.000 varenumre er
der at holde styr på.

Det er det med dybdery siger Essie. Hvis
man som modelflyver blive tilfredsstillet
af de modelle4, en hobbyhandler har
valgt at føre i sit sortiment, kan man med
rimelighed forlange, at han også kan le-

verer i hvert fald de mest almindelige re-

servedele til dem. Eller i hvert fald kan
skaffe dem meget hurtigt. Og så bliver
det til mange stumper. Også mange, der

langt fra bliver solgt en af om dagen eller
ugery men som der alligevel skal bindes
kapital i, uanset om de sælges fra butik-
ken eller fra e-butikken.

e For det er jo en anden af hobbyhandle-
rens roller: Han skal være serviceorgani-
sationen, der finansiere det lage4 som
folk "der lige står og mangler en din-
genot" forventer han ligger inde med, så

søndagsflyvningen kan reddes lørdag
formiddag. Det prøver vi på ud fra en er-

kendelse af, at det er nemt nok at sætte en

flyver i driff men det er noget vanskeli-
gere at holde den på vingeme.

. Lige som det er nemt nok at købe en fly-
ver, men hvis man vil vide hvordan den
kommer i luften, er første stop oftest hob-
byhandlerens viden i kombination med
alle de mange små ting på hans lager ...

Regnar Petersen

og Jørgen Mouritzen

Essie Saadi: "Hvis en hobbyhandler ikke er konkurrencedygtig på prisen, har han ingen fremtid. Men han har en kæmperolle at spil-
le for udviklingen af modelflyvningen i Danmark. Det er nemlig heq, det starter for de allerfleste.
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Traditionen tro indbød

Modelflyveklubben Comet

igen i år til pilol-træf på

Skelgårdsskolen på Ugan-

davej på Amager.

Det løb af stablen søndag

den I I marts...

res brugte stumpe{, sorn træ4gte til
'et nyt hjem.

Seminar

På vanlig vis blev der afholdt semi-

nar i et af skolens lokaler. Denrre

gang var det Jørgen Bjørn, der kun-
ne fortæ'lle en masse spærrdende

ting om Jeti Profi Box EX. Des'n'ærre

ankom jeg først ved middagstid,
hvor Jørgen Bjørns seminar startede

klokken 11.00. feg kan derfor ikke
berette om indholdet, der uderr tvivl
har veeret spændende.

Udstillingen

Modelflyudstillingen er en af de sto-

re omdrejningspunkter omkring he-

le træffet, blandt andet fordi det er'

en åben udstilling, forstået på derr

måde, at alle rnodelflyvepilote4, der
har lyst, kan udstille deres kreatio-
ner. I år blev der udstillet alt, lige fra
store flotte gastr,rrbinedrevne fly og

stormodeller til årets nye dille,
multirotore4, som du kunne læse

om i Modelflyvenyt ru. 2l 2012.

Caf6 og hygge

I lokalets bagerste ende fandtes
"Cafe propellen", hvor man kunne
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trække sig tilbage og nyde en kop

kaffe eller en pølse, og fordøje de

mange nye indtryk, fortælle om sin

seneste gode handel ved en af stal-r-

dene eller bare r,rdveksle en røverhi-
storie cller to.

Lotteri og udmærkelser

Også i år var der et stort lotteri med

en masse flotte præmier til de heldi-
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1. Lodtr;ekning blandt de delta-
g,ende udstillere:
- Ole Hilmer P&rsen;i,*adio-

1.

fl yveklubben Frederikssund

Original, kreativ eller teknolo'
gisk pr.æstation:

-Niels Erik Kristensen,

modelflyveklubben Lolland
Med sin Hexa 650

Flot egen konstruktion:
- Ole Schreekloth, Comet
Mecl Soprvith triplan

Flot skalamodel:

- Kasper Holgeq, Jet Danmark
Med Harvk 100

Flot byggesætsmodel:

- Mikkel Brandt
Med en Sig Kadet senior

6. Flot farve*etning på model-
len:

- Andreas Larsen, Nordslæl-
lands Fjernstyringsklub
Med sin Yak 55m
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Hcr en rnultirotor nrecl firc propellt'r', alis.r cn Quaelrocopte r

[rrr.rf ttæffet clonrrrrerc l'relrt'n J.rcobsen L.c'kuer en Nitrogel]

Ilrrrl Offersens inrponerencle I)ipcr Crrlr Lrvggr.t i dcpron,
2Tlcrrr i virrgc'prnrl oc crr vrgt p.r 2 kg. (jr, IO kg..!l)
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Et liile cksperinit'ntal fly cr der seh'frrlgelig ogsli plads til

Her er Mark ve d .rt gørc cn handt'l r,t.cl en af brugtnrarkeds starrclcnc.

Andre.rs Larsens f.lottc airbrusht-clc Yak 55m fra Krill
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UMIBGalsI
For et år til halvanden siden lancerede

E-Flite, deres første version af UMX Beast.

Fantastisk fly. Mange opdagede dog, at

den desværre var noget livlig i vind.

Det tog E-Flite til sig, og lavede en ny

version af UMX Beast. De kalder den UMX

Beast 3D BNF. Men hvad står alle de for-

kortelser så for?

UMX er en forkortelse af Ultra Micro eXt-

reme. 3D, dvs. at den kan flyve 3D. BNF

betyder, at den har indbygget modtager

og kan 'bindes'til din DSM2/ DSMX sen-

der.

Den helt store forskel fra version I til 2

er, at der i version 2 er indbygget noget

de kalder AS3X. Et gyro-system der også

er kendt fra deres Blade MCPx V2.

Systemet'holder styr på' sideror, højde-

ror og krængeror, Det vil sige, hvis der

kommer en kastevind ind på siden af fly-

et, vil sideroret arbeide for, at flyet skal

holde retningen og ikke blive blæst'om-

kuld'. Yældigt smart system der virker

glimrende.

Samling og indhold

Når du modtager din pakke, er du ikke i
tvivl om hvad den indeholder. Forsiden
er et billede, af flyet der hover. Wow, er

den første tanke, der slår dig. Det næste

der slår dig, er hvor flot, det lille vidunder
er. Men så undrer det dig former-rtlig,

hvor alle delene til at samle den er? Der er

en logisk forklaring: Flyet er samlet og

næsten klar til at blive 'bindet' til din
DSM2/ DSMX sender. Du mangler blot
et 23 7.4Y batteri på mindst 180 mAh.
(Anbefalet)

I kassen ligger også en ekstra propel, hvis
uheldet skulle være ude.

Første flyvetur

feg er blandt dem, der konstant holder øje

med om det blæser. Det gjorde det des-

værre, den dag jeg fik den. Men det kun-
ne ikke holde mig tilbage. Så jeg tog den
under armery og gik til en nærliggende
park, hvor første flyvetur skulle være. Jeg

satte batteriet i og lod gyroen kalibrer
(Det er meget vigtigt!). Den gav et lille
'bib', og jeg kunne derefter taxie den ud til
den valgte plads. Det skal lige siges, at

flyet næsten ikke kunne blive på jorden
pga. blæstl

Den kørte 1-2m på jorden, inden den let-
tede i modvind på under halv gas. Den
steg hurtigt til en god højde. Trods den

kraftige vind fløj den imponerencle. Seh-
følgelig blev den påvirket af r.inclen, men
størrelsen taget i betraghring var det im-
ponerende.

Landingen gik stille og roligt... bogstave-

Iigt talt. Den stod nærmest stille i luften,
inden den igen satte hjulene på jorden.

Nogen ville nok mene, at et sådant fly
burde t'lvves i en hal. De har delvist ret.

Flvet vi11e kunne 'udfolde' sig bedst i
i'indstille omgivelser. Men jeg tror bare

ikke der er plads nok i en hal, så udenfor
en vindstille sommerdag ville være at for-
trække.
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Dårlige ting

Selr'onr dcr ikke el megct clarligt, .rt skri-
ve or-n den Jille fl1,vc4 cl rlel do* ct par'

tir-rg. Udcn p.i k.rssen stal clcr B\F, rlct
lcgrlcr- nralr jo s;i r-necl, .rt cicn tr, nren ncj.

Del nrcclit)lscl ikke battcli e'llt'r l.rrlcka-

bel, dct sl<al kobes ved sirlcn .rf.
Nu r.i er vc'tl b.-rtteli, el clcr enclnn en ting
at skr-rlle u.\l\,ne; B.-rttcli-lrtrllcl er .rlt lirr
stort. B.rttcrie-t kan ligec og rrrtsje nrnclt
inde i flyvcrcn. Det kar"r lcsultele i at clen

blivel sicic-, lrale-, cllcl r-r.--setnns.

Det sidste jcg hal notcr-ct nrig e4 at prociu-
centen har sp.uet pa lin-rcn. Spinncr', hjul-
k.tbet, s.'tr (\'r'ne undL'r r inqr'rr, oS *l()r'\'-

ne mellcnr vinseme lr.r' jcg m.itte give e n

ga11g linr. I lr.is der blev rcLtct op pa clissc

ting r.illc ilvct r'ær'e alrsolut fantastisk.

Konl<lusion

Sar-r-u-nenlisr-rct r-r-red dc .rndlc Ultra Miclo
fl1, cl dctic il1, det bedstc jcg har provct.
Den er sr-rpcr sjor' .rt ilvvc r.necl, o9 s.r cr'

cler næstcr.r ikkc clet derr ikke'kan!
Derr lillc li'trshless nrotor kor-nbincrct

r.ned ct 23 7.1V LiPo cl scrli.rlt. Hvis trcl-

viklingerr p.r RC fli; os især'de smii ilv
iorsættcr; sonr den har ujort de seneste ttr

ar; k.rn dct g.r herl og Lrlive vildt! En ting
e.r'sikkelt: I)c sr.nå fly cl kornmet ior' .rt
blive!

Nlorterr i ljoltk:er Olcscn

Fakta:

Spænclvidc:

L:ensclc:

Firierægt:
\ Itritrr :lttt'rclse:

I)ropt'l :trrlrclrc:
Cvro-st'.:clt',:
Anbeialci tr.ritcri
Skala:

Styrefunktiorrcr-:

Plis:

37.1nmr
.l00nrrl

72g rrdcn batteli
2500KV Bmshlcss Orrt-
Iul]lrcl'
tx2.75"

.\53X
lS 7.+\i lE0rlAh Liltr

Lltr'.r \4icro
Sitle-, krænge-, og hoj-
Llcl tlf :.1ntt lttotot'
Set ho. hcatlrc.conr til
S93.- ( Lrlt'n Lr.rtteli )
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Kristian Nielsen i t1'pisk moclelflyve positur, her

gcnncmflvvcr han SPOITTSMAN programmet.
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Lhngt om l:enge blev det fredag den 20 april. Dagen havde været længe ventet, fordi

et var weekenden, jeg havde tihneldt mig et steevne, som skulle give r-nig et helt nyt
rnål i min modelflyvekarriere. Stævnet er et nyt tiltag fra IMAC Danmarks side. For-
målet med stævnet va4, at introducere RC-piloter for den forholdsvis rrye grerr af mo-
delflyvningen i Danmalk, nernlig IMAC, International Miniahrre Aerobatic Club, som

er en kunstflyvningsdiciplirr, hvor rnan flyvel med skalakunstfly, som fx Extra 300, Yak

54 og Sbach. Det er dog tilladt i BASIC, at flyve med alle Wper fly, hvis bare de kan 5;en-
nemføre programmet.

Jeg havde taget fri fra albejde, så jeg stille og roligt kunne gå og pakke traileren, som

del i øvrigt kommer en artikel om i næste nummer (Modelflyvenytal2012). Bi1 og trai-
ler blev pakket med alt tænkeligt, der kunne og måske skulle bmges, så jeg var velfor-
beledt på weekenden. Da jeg altid sover i telt, så skulle der også lige pakkes et par ek-

stra tæpper og en presenning. Presenningen er i øvrigt god at have med, fordi man kan
være så uheldig at få en skade i dugen på teltet. Ikke fordi det nogen sinde er sket, men
det ktune ske, og så er en presenning rar at l-rave til at lægge o'u'el, så man igen kan so-

ve i tørvejr.

Med bilen og trailerer-r velpakket og min forlovede hjemme fra arbejde var det, for at

bmge et ord der er oppe i tider.r, tid til lidt kvalitetstid fredag aften samrnen med min
forkx'ede, med god mad og hvgge. Det er jo også vigtigt at passe hjemmefronten, så

man har baglandets opbal,:ning, nål man som jeg, har nogle hobbyel, der kræver at jeg

er bortrejst i kortere og længere tid.

Tid til at stå op.

Klokken var 0415 da vækkeuret ringede. Neeej, hvor var det tidligt, og del måtte da og-

så trykkes på snooze et par gange, da jeg ikke ligefrern altid er et A-mer.ureske, og cla

slet ikke på en lørdag. Mer-r da jeg endelig stod op, begyndte somrnertuglene at melde
sin ankomst i min mave, for nu varede det ikke længe før turren gik mod Haderslev.

Briefing for deltagende piloter var klokken 0900 på H.rderslev NIFKs p1ads, og derfor
var det nødvendigt at køre fra Nordsjælland allerede klokken 0515. Efter at have pro-
vianteret med the, morger-Lmad og søde sagel Var det tid ti1 at koble traileren pai bilen
og vende snuden syd på.

3Vz time, en liter the, to tissepause4 tre krydderbolle4 utallige stykker Riesen kalamel-

ler og en del syngen og skrålen til radioen senere, ankom jeg til Haderslev MFK. Den

der sige4 at han ikke skråler med på rnusikken i radioery når man køler en lang tur i bil
alene, lyver. Et eller andet skal kedsomheden da dr'æbes med.



Fødderne på den Sønderjyske muld

Velankon-rmet til Haderslev MFK blev jeg lidt overrasket over
antallet af deltagere, på trods at jeg på forhånd godt vidste, at dcr.

var 25 tilmeldte. Men jeg blev alligevel lidt overrasket, da jeg så

dcm på en gang. Det var lidt rned sug i rntrven, at jeg steg ud af
bilen, og gik over mod de n.etmeste, fr)r.lt præsentere mig. Jeg
hal ikke før'hen v;eret den store st;cvne-cleltager, jeg har dog
været på ct afflyvningsstæ\lte sidste .i'hos Nuserne i Grind-
sted, hvor jeg mødte en masse mennesker. Merr ville jeg også her
mode den sarlme gæstfrihed og gode tone, som l.ravde præget
stær,rret i Cdndsted? Efter de iørstc par h.indtryk og navnend-
vekslinger; r'ar det tydeligt, at hel var der den rigtige gode og
rluntre tone, så sonrmerftlglcnc i mat,cn korn hurtigt på andre
tarrker og forsvandt.
Efter lidt sludren med ligesindede nærrnede klokken sig 0900,

og vi bev;cgede os op til klubhr-rset, for at få en briefir-rg af en af
r-nedarrangøreme, Michael Lund, og Haderslev MFKs formand,
Hans Jørgen Kristensen.

Vi blev infolmeret i de n:crmere de.talje.r; om hvad u'eekenden
ville indeirolde og hvad vi kunne tbrvente, og cler blev lagt op til
erl super n'eekend.

Klubbens formand tbrtalte lidt klubbcns f..rciliteter og reglelne i
klubbe'n, bl.a. onrkring støjreglerne på pladsen, og at alle brænd-
stof f-ly skulle nråles før'der kumre gives flyvetilladelse.
Sålede's velinformeret var det tid til at f;i sarnlet min Extra 300 så

der.r ktrnne blive rnålt og få flyvetilladelse. Der var enkelte, der var
eu smule bekymret om deres fly ntr ogsli kunne bestå støjmålin-
gen. Men jeg var nu ikke bekymrct, da jeg vidste, at min 307i Ex-

tra 300 med cn DLE55 I'ille bestå, da vi hjcmme i Radioflyveklub-
ben har cn regel på 91dB nrålt pti tre rnete4 og i Hadersiev er den
på 94dB også målt på tre meter. Dcrr bc.stod da også med en

måling på 8BdB, så det r.ar jo rigtig godt. Alle de andrc del-
tageles fly bestod også, så del var slet ingen
grr-rnd bekymrilg.

Tid til flyvning

Michael Lnnd var den første der fore-
tog en flyvning den lørdag. Forr-nålet

var at gclxlemgå manøvrerne i BA-
SIC og SPORTMAN. Så med k.rffe-
koppeme tanket op vendte vi alle
næsen i vejret for at følge rned i
programmet, for at suge så man-
ge'indtryk til os som muligt.
Efter folevisningen var det tid
til, at vi selv skulle flyve lidt
og l.rer var det lagt op til, at
de nyc IMAC-piloter fløj
rtrecl en erfaren "ca]rler",

som er det man kalder harn,

sor-rr oplæsel trlanøvrerne
for piloten, rnens piloten fly-
ver programntet.
Her val der en del tøven fra
deltageme, fordi hr.em skulle
først?, Hvem skulle bryde
isen? Merr efter isen r.ar brudt
blev der hurtigt stillet op i kø,
IMACere har en meget god
køkultur. Det gør også det hele
meget nemmere, så kan alle andre

se. hvem der står for hlr og hvor mange der er foran 6n.

Den dybere mening i IMAC

Ht'rderslev MFK har en regel om, at del er flyveforbud mellem
klokken 7200-1400, og her havde rran indlagt frokost i forrn af
grillede pø1ser og brød til gode priser. Og hvem kan ikke fort;ere
ern \/arn pølse i gode omgivelser og godt selskab?

Efter en god frokost var det tid til, at vi alle trak ir-rd i klubhuset.
Her havde Michael Lur.rd forberedt err god orngarrg teori i
IMAC-ens tegn. Der bler. gertrremgået alle manør,rerne i pro-
glammet BASIC, hvol hver enkelt manør,re blev gennemgået,
så alle havde en id6 orn hvordan hver enkelt manøvre skulle fly-
ves korlekt. Her knrne r-rran rnærke at instmktørerne virkelig
havcle er.r lyst til at lære fra sig, og r,'ilkelig havde en tålmodig-
hed og evne ti1 at få alle til at forstå lranøvreLne.
Hcr lærte vi også lidt om, hvordan man læser et program, altså
alle de kmseduller; der ved før'ste øjekast godt kan ligne rroget
lille Emr.na på tre år har tegnet rrede i børnehaven. Men der er en

nrening mcd alle de kruseduller; og det er for det første at det ik-
ke er tilf';eldige kmseduller; men derirnod et splog, som hedder'
ARESTI, opkaldt efter Oberst Jos6 Alesti. Oberst Jos6 Alesti op-
fandt oplindeligt sproget til full-size kunstflyvning, altså IAC
(h.rtenrational Aerobatic Ch-rb), nrerr er bler.,et adopteret af mo-
delflyvningen, da det er de sanrme rnanøvre delflyves i IMAC.
Efter en god undervisning, var tid til igen at lufte de veltrimme-
de fly. Det var tydeligt at alle havde hørt efter i undervisningen,
for interessen for at lave manøvre bedre var støne, nu når man
havde fåct en større tbrståelse for r-nauør'rerne. Sammen med de
ligtig gode tilbagemeldinger fi'a instruktøreme, gav det et ekstra
skud adrenalin,

Et par af dommernc
L'c drrrl rner rookir'rnt'. I Ir vrrirrq.
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mere gåpåmod og en god følelse i maven.

Desværre blev det ikke til helt så meget flyvnirrg den lørdag,

som vi kunle have ønsket os, da det regnede ind imellem, rnen
arrangørerne havde sørget for at der var blevet stillet et telt op til
bmg som hangar for alle flyene. Og på den måde kumre htrrtigt
lige komme ind i tørvejr; når regnen lige ville rnelde sig.

Sammenhold

Det sociale sammenhold er også vigtigt. Delfor l.ravde allarr-
gØrerne sør'get fol fællesspisning i klubhuset, leveret fi'a den lo-
kale kro mod et beskedent beløb. Under spisrringen blev der
snakket en del om alle dagens nye indtryk, så det var virkelig i
IMACens tegn.

Efter spisningen knnne man lige akkurat nå en ekstra flyvetur'

inden nrørket faldt på, og nogle få trodsede mør'ket og startede

op i natflyverne. På tlods af at jeg var velforberedt hjemrnefra,
havde jeg desværre ikke fåei pakket nogen flyver ned med lys
på. Men det var nu også morsomt nok alligevel, at kigge på an-

dres måske lidt korniske indslag i mørket.
Da vi havde fået nok af aftenflyvningen, var del flere af os der
trak os tilbage iil khrbhuset, sonl stod til rådighed. Her var det

muligt og nyde de medbragte drikkevarer og fordøje alle de nye

indtryk og input, der"u'ar blevet pumpet i os hele dagen. Efter et

par kølige pilsnere, r.rogle røverhistorier og ger,'aldige grin, var
det tid til at hoppe i soveposen, så man kunne værc klar til søn-

dageus tlyvning.

Weekendens sidste vers

Allelede klokken 08.30 stod de første klar til at sende deres fly i
luften, dog kun med El-modeller, da flyvning rned brændstof
ikke er tilladt før klokken 10.00. Vejrguderne havde denne mor-
gen btrdt os på højt solskin, n;esten skyfrit og ingen vind over-
hovedet, altså perfekt for mindre EL-rnodeller.

Allerede klokken lidt i ti var de første modeller stillet i kø, så rlan
Her var det mtrligt og flyve prograrnmeme igL.nnem sammen

rned eu erfaren "caller'", og samtidig at blive bedømt af domme-
re. Det var rigtig spændende og lærerigt, at blive bedømt af
dommere, for mit vedkommende for første gang.

Eftel et pal timers flyvning var det tid til, at de fleste af os ville
vende sr-ruden hjemad, og derfor blev ved middagstid afholdt en

debriefirrg, mens man kunne fortære flere r,eltilberedte pølser fra
klubbens grill.

Under debriefingen takkede Michael Lund og Hans Jørgen Kri-
stensen for deltagernes store engagement, r,ilje og gode ro os or-
den. Derudover blev alle deltagere rost for dercs vilje til at dæm-
pe støjen på deres modeller. Afsluttningsvis fik alle deltagere et

diplom til minde onr deres deltagelse i IMAC irrtrostævne 2012.

Persor.rligt har jeg fået rigtig meget ud af den weekend, og der er

virkelig skabt grobund for et rryt stævne til næste år. Jeg vil ger-

ne på vegrre af alle deltagerne takke arrangøreme og Haderslev
MFK for et enestående arrangernent, samt instmktøreme for de-

res forståelse, tålmodighed og gode underwisningsevne.

Vil jeg deltage i et lignerrde stævne til rræste år? Svaret er: JA. Og
jeg vil opfordre andre til at deltage også, hvis man bare har den
mir-rdste smule interesse i kunstflyvning.

fesper Voss
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W-fuæwæffi æææ
til benzindrift og med elektronisl< tænding

Er du træt af metanolmotorens oliesvine-

ri? Så læs her og konverter din motor til

benzin,

Det var for få år siden bare en drøm, men
nu er der kommet en masse spændende
teknik fx CDI Elektronisk tænding til
benzinkonvertering.

Jeg har skrevet en del om emnet på fo-
rum, fik mange spørgsmål om nu moto-
ren kunne holde osv.

Jeg besluttede mig til at prøve det af på en
Laser V 200.

Jeg havde set andre på YouTube lave
samme konvertering og endnu ikke hørt,
at det var gået galt. Jeg fik indkøbt diver-
se ting til projektet. Det blev lidt dyrt idet
en V motol, skal have to anlæg. Havde
det været en Boxe4 er der en speciel ud-
gave til den, men ikke V n-rotorery her var
det bare op med tegnebogen.
Nu havde jeg ikke værktøjet til at frem-
stille holdere med videre, nok heller ikke
evnerne. Så jeg måtte ty til en af de skrap-
pe drenge i klubben.

Efter endt arbejde blev motoren testet

Den kører godf starter med det samme,
og det er minimalt den sviner.
Men -og der er et men - motoren trækker
ikke helt det samme som tidligere og er
også lidt følsom på justeringen. Den går
måske en anelse hårdt, det var nødven-
digt at spænde motoren efter et par gan-
ge.

Jeg har senere opdagef at jeg i min iver
på at teste, havde sat en 1.5 I 12 asp propel
på så motoren var overbelastet. Helt an-
derledes går den med en 16/8, her er der
fin respons og omdrejninger.
Lige nu går mine overvejelser på om den
kan holde? Skulle jeg prøve den med ren
metanol med mindre olie. Men nej, den
skal bruges med benzinl

r,it:t1r:11'1.r.,;r::..,'t1 .,t :i..1 I :"

Monteringen af tændingsanlægget er fo-
retaget sådan, at det hele kan afmonteres
(hvis man foriryder eller det ikke kører
godt) uden at der er noget spor på moto-
ren efter det.

Tændingsanlæggene er købt hos
wwwjustengines.co.uk
Det er siden blevet lagervare på hylderrre
i DK. Firmaet sælger også tændingsan-
læg til twin-engines, men der burde rrok
stå boxer-engines.

Da det er en v-motor der arbejdes med, er
der valgt to anlæg, med to magneter og
hver sinhallsensor. For at få plads til de to
magneter er der fremstillet en ny propel-
medbringer. Man kan man godt nøjes

med en magnet, idet de to magneter sid-
der samme sted.

Når der konverteres fra sprit til benzin
skal motorens kompression være lavere,
det er sket ved at fremstille en toppak-
ning på 0,8 mm (i vejledningen til tænd-
ingsanlaeggene står der fra 0,6 til Q9 mm)
De Q8 mm ser ud til at passe meget godt
ti'l denne motor.
Tændingstidspunktet skal være 28-30

grader før top (øverste dødpunkt). Det
kan være svært at finde det nøjagtige top-
punkt, fordi et par graders drejning af
krumtappen i deme stilling næsten ikke
flytter stemplet. For at gøre det nemmere
monteres en gradskive på krumtappen
og en lille "viser"(et stykke bøjet piano-
tråd).
Drej krumtappen så stemplet står ca.

halvvejs nede i cylinderen, mål afstanden
ned til stempeltoppen og aflæs gradska-
laer; drej krumtappen (ca. en halv om-
gang) til der er samme afstand ned til
stempeltoppen som ved første måling.

Aflæs igen gradskalaerl man kan nu se

hvor mange grader krumtappen er flyt-
tet, divider med to, og du har det helt
nøjagtige toppunkt.
Man kan hos samme firma købe et sensor
testkit som kan bruges til den sidste ju-

stering af tændingstidspunktet. Det til-
sluttes ledningen fra hallsensoren, og af-
giver lys og lyd når magneten passerer
hall sensoren.

Sammen med aflæsning af gradskala kan
man så se tændingstidspunktet (hu"sk at
dreje motoren den rigtige vej rundt).

Ulrik Liitzen
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Arets talent i Sønderborg er hverken fodboldspiller eller cykelrytter - men en modelflyver!

VATdCTSEBASTIAN
eller dansk modelflyvning der vandt mest?

| 6-årig mesterpilot fra
Sønderborg - som inden
for fire år blev både dansk
og nordisk mester og som

nu skal flyve om EM - fik
modelflyvningen ind på de

bonede gulve.

De kom fra fodbolderu fra sejlsportery fra
golfen, fra atletikkery fra rykelsportery
fra håndbolden ... ja fra alle de sportsgre-

ne, sportsDanmark uge efter uge følger i
aviser og på TV. Og alle levede de op til
kriteriet "mestre", dem Sønderborg
Kommune havde inviteret til fest på
Comwell i Sønderborg i april, fordi kom-
munen ønskede at fejre sine dygtigste.

Mon ikke de fleste havde ventet at se en
fodboldspillea en golfspiller eller måske

en cykelrytter øverst på podiet som
"Årets talent"? De store sportsgrene ple-
jer at tage for sig af hæderen.

Men ikke denne lørdag.

Lørdag den 21. april var det 16-årige Se-

bastian Jessen fra Sønderborg Modelfly-
veklub der vandt.

Eller var det måske den mange gange

danske mester i kunstflyvning, Peer Hin-
richsery der var vinderery fordi han mere

56

end nogen andre har været coach og støt-

te for det sønderjyske talent. Eller var det
måske alle danske modelflyvere, der i
virkeligheden blev de store vindere?
Fordi de på denne lørdag havde en af de

få stjernestunder; hvor modelflyvningen
helt berettiget blev vejet op imod alle an-

dre sportsgrene? Og bare blev bedst!

Til EM 4 år efter starten

For Sebastian er ros ikke en sjælden ting.
Lige siden 2007, hvor Sebastian på en kul-
fumat i Sønderborg stod ved en stand
med en jef en helikoptel, to begynderfly
og en æske med Haribo Mix har der kun
været 6n vej. Dagen efter kulturnatten
måtte han ud på modelflyvepladsen og
se de shows, der blev reklameret for.

11 årige Sebastian blev en flittig gæst på

pladsen. I julegave ønskede han sig - og
fik - en simulator og en måned efter fløj
han alene med de indendørsflyvere, som
han kunne låne.

Marts 2008 fik han sin første flyveq, enAr-
tist sorn kulne flyve kunstflyr,'ning, og i
maj deltog han i sin første sportskonkur-
rence, hvor han blev nummer 2. Så var
linjen lagt: Det skulle være kunstflyvning
"lige som Peer" flyver. Det har foreløbig
givet ham titlen som dansk mester i Nor-
dic klassen i 2010, og nordisk mester i
samme klasse det efterfølgende år.

Nu er det i FAI klassen - den ypperste -

han flyveq, og her er har-r allerede udtaget
til EM i Frankrig i år som junior deltager.

Det store mål for i år er en kvalifikation til
NM i Norge 2013 - og at blive dansk me-

ster om ikke i ål så meget snart.

... og hele vejen igennem denne korte,
men fantastiske karriere i dansk kunst-
flyvning, har Sebastian hørt masser af ros

fra sine omgivelser. "Et talent". "Kr*g-
ten er sgu fØdt hI at flyve". "Det virker
næsten for nemt for ham". "Det er ikke
sundt at blive mester så hurtigt, men han
erjo sej."

Der har været masser af positive kommen-

tarer.

De konstruktive kommer fra Peer Hinri-
chsen, når de træner sammen i Sønder-

borg. Og det gør de. Sebastian og den pi-
lot han ser op til mere end nogen anden -
og som han skal slå for at nå sin drøm om
at blive den bedste. Om Peer altid har tid
er et spørgsmål. Om Sebastian er på fly-
vepladsen og klar til at træne er ikke
spørgsmålet. For han er der på flyveplad-
sen hver dag når det ikke regner. Og de

fleste dage er der træning på program-
met, i hvert fald hvis det ikke blæser me-

re end 10 meter i sekundet.

De samme manøvrer sat sammen pa den

samme måde i otte nrinutter. Dereiter: De

safi[ne manøvrer sat sammen på den
samme måde i otte minutter. Derefter...

Begrænsningen er ikke talentet, men vejret

- Jamen det kan da godt blive kedeligt
sidst på sæsonery når man 3-4 gange om
ugen - oftere op imod konkurrenceme -

star og flyver det samme program igen

og igen fem gange på en dag. Men det er

der ingenvejuden om. Mankommerkun
så langt med talent, vil man videre, er det
kun træning, der tælle4 siger Sebastian.



Han vilgeme videre. Sigteter ikke bare at
blive dansk mester i den ypperste kurrst_
flyvningsklasse. Det er også et Norclisk
Mesterskab. Og et ...

- Hvorfor er danske kunstflyvningspi_
loter ikke gode nok til at blive Euro_
pæiske og verdensmestre eller i hvert
fald gøre sig intemationalt, Sebastian?

Af Feer Flinrichsen og
lørgen Mouniåze*r
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- ]eg tror ikke at det hverken er
manglende talentet eller flid, der er
grunden, svarer årets talent.
Pilotery der begyndte så
ung, at han har chancen
for at blive blandt de al_
lerbedste. Som starte_ 4
de så ung, at hans
største udfor-
dring
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er transporten af flyet ud til modelflyve-
pladsen og penge nok til de tre årlige
stænger Lipo-strøm. Som selv rykler til
modelflyvepladsen og må tigge sig til en

plads i bilerne hos dem, der skal med til
samme mesterskaber som han selv.

- Det, at vi bor i Danmark er den største
forhindring. Vejret er sådan, at der er for
mange dage, hvor vi ikke kan træne. Vin-
den og temperaturerne sætter begræns-

ninger for; hvor langt vi kan nå. De bed-
ste bor i lande, hvor de kan flyve praktisk
tage hver dag året rundt, siger Sebastian.

Og så flyver han igen de samme ma-
nøvrer sat sammen på den sarnme måde
i otte minutter...

Også tid til sjov

Men det er ikke kun alvor det hele. Seba-

stian morer sig også. Med modelfly. Pen-

gene er ikke store for en skoieelev, og slet

ikke når man dyrker så dyr en sport som
kunstflyvning og "kun" har mor og far
og evt. et par klubmedlemmer som spon-
sorer. Så derfor er næsten alle fly i Sebasti-

ans efterhånden omfatterrde flåde af
skumfly, helikoptere og quadrokopter
kommet i hans eje efter andre er havare-

ret med dem.

På en eller anden måde lykkes det altid
for Sebastian at få en havarist på vinger-
ne igen. Det er ikke så vigtigt for ham, om
det er det nyeste grej. Bare det kan flyve.

Så flyver det indendørs eller på skrænter-
ne omkring Hanstholm i påsken, med
Cularis når der skal laves flyslæb. Heli-
kopter og quadrokopter er også flittigt
brugt. Sebastian er at finde mndt om i
Danmark, fx på Nusernes sommerlejr og

på diverse træf. Flyves de4 så er Sebasti-

an de4 og han er ofte den sidste, der går i
seng. Man skulle jo nødig gå glip af no-
get.

Men selv om det kunne lyde, som om Se-

bastian ikke laver andet end at flyve, så er

der faktisk også en anden Sebastian. Han
kommer frem om vinteren og på regn- og

ruskdage.

2009

20 r0

2008

2008

Nu skal der leges med 3D flyverSebastian med sin første model Artist i 2008

Sebastian maj 2008 nr 2 i sport klassen Marts 2010 hcr er Miss Wind klar til konkurrerce
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- Så er det da sjovt at være sammen med
kammeraterne. Og så er jeg nok lige som
alle andre unge på min alder. Sjov, snak
og League of Legends på computeren, si-
ger han.

2. på ranglisten

Men inden det bliver sjov det hele, skal vi
lige huske på at der er mange mænd der
mødes til danske konkurrence4 hvor de
flyver de samme manøvrer sat sammen
på den samme måde 3 x 8 minutter. De
har senest været til konkurrence i Grenå
hvor de har fløjet årets anden FAI-kon-
kurrence.

Hvordan er det så gået for årets talent, de-

butanten i F3A?

Jo, Sebastian ligger nummer to på rangli-
sten. Ikke junioremes. Men seniorernes.
Den med alle navnene, som i gennem de
sidste ti-år har tegnet dansk modelflyv-
ning. Foran Sebastians navn står kun
hans læremesterg bagefter står alle de an-
dres...

Læs i næste nummer:

Hvad gør Modelflyvning Danmark for at
støtte eliten?

20il

20t2

20 12

Nordisk Mester i Nordic Sebastian sammen med nr. 2 og nr. 3 i 2011

Sebatstian til skrænt combat i Hanstholm paasken 2012 sammen med hr Beck Sebastian dirigerer P11 programmet til FAi klassen, det kan han også
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Stjernemotorer fra Evolution

Er der noget, der lyder bedre end en fire-
takts stjernemotor?

Nu kan du også få en stjernemotor til din
model uden at tage et nyt lån i huset. Det
kendte tyske mærke Seidel, der i mange
år har lavet stjememotore4 er blevet
overtaget af Evolutiory der nu får moto-
reme lavet i Indien. Prisen er derfor faldet
kraftigt, så du kan få en syvcylindret
stjernemotor på 35 ccm for 7499,-kr.
Der leveres også en syvcylindret motor
på77 ccmnI8.249,- kr. og en nicylindret
på 99 ccm til 10.999,-kr. Alle disse motorer
er firetakts gløderørsmotorer. Vægtmaes-

sigt er de kun en smule tungere end til-
svarende en-rylindrede motorer. 35 ccm

stjememotoren vejer fx kun 1.600 g.

Denne motor passer fx til en PT-17 Stear-

mannARF på omkring2 mi spændvidde
fra Great Planes. Til alle motorerne fås en

udstødningsring, så udstødningen kan
ledes ud af et cowl.
Endelig laver Evolution også en 260 ccm
syvrylindret firetakts benzinmotol, der
kan traekke en 38 x 12 propel. Til motorer-
ne kan der også fås automatiske gløde-
strømsmoduler fra Microsens, så du ikke
får problemer med at holde alie rylindre-
ne i gang. Alle motoreme og tilbehør kan
fås ved PITCH SKALAHobby.
Se mere på www.PITCH.dk
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Spitfire Mk. lX & XYI Engineered

Under mine overvejelser om at bygge

Brian Taylors Spitfire Mk. IX, skala 1:5.33,

vingefang 2110 mm og søgning på nettet

efter dokumentatiorl faldt jeg over en

helt fantastisk bog fra Monforton Press:

Spitfire Mk. IX & XVI Engineered, som
henvender sig specielt til skalamodelbyg-
gere!

Forfatter og ingeniør Paul Monforton har

været ansat i 20 år på flere forskellige fly-
fabrikker, som fx De havillarrd, Boeing og
Bombardier og er seiv RC flying entusia-

st.

Paul harbrugt adskillige årmed gerurem-

gang af over 200 originale Spitfire tegnin-
ger og foretaget tusindvis af opmålinger
på Spitfires. Resultatet ses af bogens me-

get fine detaillerede cad-tegninger og

knivskarpe f arvefotos.

Det må være den absolut bedste bog man
overhovedet kan opdrive som dokumen-
tation i forbindelse med bygningen af en

skalamodel af den pågældende Spitfire!

Bogen er på272sider,
formatet er 310x265 mm.,
tykkelse 33 mm., vægt2,75kg.
Desvaerre er den ikke helt billig, selvom
prisen er reduceret fra Can. Dollars
139.95 til Can. Dollars 85.00.

Paul kan også levere nøjagtige tegninger
i den skala man nu ønsker.

Se mere om denne imponerende bog på

www'monf ortonpress' comHenrik 
Grane.
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Bogen Grossflugmodelle

I 2011 kom denne bog på markedet fra
det tyske forlag Vth.
I bogen gennemgås meget gmndigt hele

processen fra tanke og frem til en flyve-
klar model i vægtklassen mellem 25kg og

150kilo, som er det spillerum der er i tysk-
land. Der gememgås også de mestgæng-
se byggeteknikker og materialer.

Det er dog ikke sådan, at man følger en

bestemt models opbygning. Der er tale

om helt gennerelle betragtninger; hvilket
faktisk er fint.
Med de kræfter og belastninger der er på

spil i de helt store modellel er det vigtigt
at hvert enkelt modelbygge4, konstmerer
sin model efter type, brug og naturligvis
vægt.

Når man umiddelbart bladrer bogen
igennem, får man det irrdtryk af, at der er

rneget fyldstof i. Bla beskrives de enkelte

rortype{, hovedbjælke og krop samt un-
derstel i små afsnit. Men der er en mening
med det, da der udover deres funktion
(hvilket man må formode at en kommen-
de stormodelpilot er bekendte med?) og-

så gøres noget ud at fortælle om de kræf-
teq, der påvirker de forskellige dele.

Med sine 88 sider (på tysk naturligvis)
bliver motorer; radiogrej og elektronik
også genrremgået i enkelte afsnit. Der
gØres en del ud af at fortælle om selve

godkendelsesprocessen af en stor stor-
model. Lovkrav og retningslinjer er grun-
digt beskrevet.

Billedmaterialet er beskedent. Det er ty-
deligt, at det er teksten, der er det væsent-

lige. Bogen alene kan ikke bringe en fra
en gennemsnitspilot til en stor stormo-
delspilot. Der skal en del erfaring til, hvil-
ket jo (heldigvis) også er den normale vej

til stadigt større modeller.
Pt. er en arbejdsgruppe med bla Stig An-
dersen og Claus Tønnesen i gang med at

opbygge et regelsæt over "Mega Model-
ler", så vi også herhjemme kan nyde godt
af de piloter, der har evner og midler til at

bygge disse imponerende fly.

Bogen er som sådan fin. Der er jo ting
man kan tage med sig til de mindre mo-
delle4, men den er nu primært til folk der
går med tanker om 25+kg modeller. Dog
skal man huske, at det at bygge en model
ud fra de i bogen angivne retningslinjeq,

ikke automatisk medfører en godkendel-
se her$emme, når den tid kommer.

Steen Larsen

Ny tysk bog om Li-Po batterier

Titel: Das Li-Po Buch
Grundlag og Praktiske tips
Forlag: VTH
wrvw.vth.de
Forfatter: Ulrich Passern

1. udgave. 2012

56 Sider, Format 1,6,5 x23 cm,

62 billeder.
ISBN: 978-3-88180-434-9

Pris: 9,90 Euro.

Med tysk grundighed gennemgår forfat-
teren grundlaget og anvendelsen af Li-Po
batterier.

Li-Po batteriet er den batteritypø som

virkelig har revolutioneret RC-flyvnin-
gen, og drevet udviklingen frem af mo-
deller fra en vægt på 109 og op til mange
kg. Li-Po batteriet er blevet den optimale
energikilde, fordi det er let, lille og meget
ydedygtigt. Producenteme frembringer
næsten månedligt nye variante{, som
medfører at du har besvær med at vælge

rigtigt og hvad man skal tage i agt for.

Forfatteren definerer på giimrende vis en

række begrebeq, så som kapacitet, spænd-

ingsgrænse4 op- og afladestrømme, C

værdien m.m. Rent praktisk vises også

forskellige strømstih balancerstik, Ied-

nings dimensioner m.m. Sidste kapitel gi-
ver tips om hvordan man gennem den
rigtige håndtering opnår lang levetid.

JørgenBjørn

GruBflugmodalb

'iiuet-** -"16,Æ r**-*-;**

Grundlagen . Bar", . Flugpraxi:
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BøGER
ffiffiffiffiM

men fortsatte med ekstremt store bomber
der ligeledes blev kastet enkeltvis men nu
fra ekstrem stor højde, der igen krævede
andre specieltudviklede fly og særligt ud-
viklede sigtemidler med datidens tekno-
logi. Målene, der ikke kunne destmeres

med almindelige fly, var så forskellige
som broe4, tumrelle{, ubådsbunkere,
slagskibe og afskydningsramper for V1,

V2 og V3.

Eskadrillen er stadig aktiv, men i denne

omgang har jeg furrdet tre bøger på en-

gelsk, der kun fortæller om eskadrillen
under anden verdenskri& nemlig:

Fra forlaget Hayneg indbundet:

DAMBUSTERS

1943 onrvards (alle marks and models)
Owners' Workshop Manual
Skrevet af Iain R. Murray
ISBN:0304367249

Købt i Danmark til 203 kr.

Bogen, der er opdelt i t hovedafsnit over
160 sider i følger ikke helt opskriften for
de tidligere omtalte manualer fra forlagef
hvor der var fokus på selve flyet.

Her er fokus i stedet lagt på udvikling og

fremstilling af de forskellige bombetyper
og de nødvendige ændringer og udstyr i
flyene samt deres målene og angreb på

samme.

I tillægget er der endvidere skemaer med
navne og fly relateret til angrebet på

dæmningeme og en skematisk opstilling
af senere mål og benyttede fly og bombe-
typer.

Fra forlaget Red Kite hæftet

"Revised Edition" af DAMBUSTERS

The definitive history og 617 squadron at

war1943-1945
Skrevet af Chris Ward, Andy Lee og An-
dreas Wachtel

ISBN: 0955473535

Købt I Danmark til 260 kr.

Bogery der er på 304 sider, er som titlen
anfører eskadrillens komplette historie,

hvor man dels beskriver udvalgte perso-

ne4, træning og retablering efter ofte me-

get svære tab og samtlige togter med op-
lysning og deltagende maskiner og deres

"skipper" herunder også operation Thxa-

bef hvor man under invasionen ikke ka-

stede bomber men alustrimler og fik ty-
skeme til at tro at Pas-de-Calais og ikke
Normandiet var hovedmålet.
Bogen udkom fiørte gangi2003, hvor man
ikke kendte den fulde historie for Lan-
caster ED825. Ved angrebet på dæmnin-
geme kom den efter megen dramatik
frem til Sorpe Dam ført af Joe McCarthy
og hjem igen som den ene af to, men et

par måneder efter forsvandt den sporløst
med en anden besætning på togt over Eu-

ropa.

Den historie kender man nu. 12007 fik
man i forbindelse med et TV-program

gravet et vrag op i Frankrig og fik det
identificeret ...

ED825 får ikke bare sit helt eget kapitel i
bogery men pryder også forsiden på ma-

leriet "The American Dambuster".

Dambusters
bøger igen igen
- eller mens vi venter på filmen

Der kommer stadig nyheder om optagel-
seme til den nye film, men endnu ikke
den helt afgørende - nemlig hvomår ser

vi den i biograferne og måske endnu vig-
tigere, hvornår får vi den på DVD.

Indtil da kan vi gøre os klogere på den le-

gendariske eskadrille 617, der som den
første i verden blev skabt med det formå],
at føre en specialudviklet bombe frem i et

specialudviklet fly, for at destrueret et helt
specielt mål uden brug af den sædvanlige
tæppebombning.

Første raid var det kendte togt mod dæm-
ningeme i Ruhrområdet, hvor bombeme
blev kastet fra ekstrem lav højde med sim-
ple sigtemidler. Det stoppede ikke her,
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Forlaget Casself hæftet

;
I
I så.r den her:

.srr
BOMBER !krønike 'o.

Bomber Boys

The Ruhf, The Dambusters and Bloody
Berlin
Skrevet af Kevin Wilson
ISBN:0304367249

Købt i Danmark for 92 kr.

Modsat de to andre bøger hvor forfattere
fortæller hele historiery har Wilson base-

ret sin bog på interviewet af hundreder af
tidligere besætningsmedlemmer herun-
der også de overlevende fra Dambusters
og historie er i høj grad fortalt med citater
fra de mange samtaler og bliver dermed
en helt anden form for nærværende hi-
storieskrivning.
Bogen er på intet mindre 492 side, og for-
siden er næsten symbolsk prydet af et
megettidligt farvfoto af netopJoe McCar-
ty og resten af hansbesætning fra ED825.

En - nemlig bombekasteren Johnny John-
sory er en af de få overlevende fra togtet
mod dæmningeme, fortalte om sine ople-
velser i omtalte TV program og tog turen
tilbage til Sorpe nu han alligevel var på
kontinentet.

0g hvad så?

Ja, nogle P4 lyttere vil nok sige: "Nu har
vi fandeme hørt nok om den ugle" og det
er en ærlig sa& men er du fortsat interes-

seret og varen ikke er ved din lokale bog-
handlef, giver jeg dig geme na'ønet på
min på telefon 2L42 5345 efter solned-
gang.

Lars Pilegaard

llodcif1r vt:ur,t .i.,2t) I f

Yejledende

udsalgspris
278,-kr

Modelflyvning Danmark medlemspris:

l98r- kr.

I t'l odelflyvni ng Dan marks

RC-UNIONEN

- NÆSTEN 40 ÅR pÅ VNCeRnr

Bogen er fuld af små sjove

hjørner af Modelfl yvningens

historie, som indtil nu har

været ukendte for de fleste,

men bestemt ikke er kedeli-

ge!

Modelflyvning i Danmark kan spores

helt tilbage til 1909, men først i1969be-
sluttede modelflyveme at stå sammen
på landsplan. Der blev stiftet tre lands-
dækkende unioner som kunne varetage

modelflywemes interesser. At det blev
tre unioner og ikke kun 6ry er 6n af de historier du kan læse i bogen: RC-unionen -
Næsten 40 år på vingerne.
Modelflyvning i Danmarkhar været gennem en rivende udvikling. Det gælder på det
teknologiske udstyr, på foreningsarbejdet med de mange klubber og flyvepladseq, og i
samarbejdet med myndigheder og andre organisationer.

Bogen beskriver et lille stykke foreningshistorie i Danmark i et spændende univers af

modelle4 metanol og meningsudvekslingeq, fra den spæde og ophidsede start til den
selvfølgelige fusion af tre unioner 40 år senere.

Forfatterery Arild Larsen er selv passioneret Modelflyve4, foreningsaktiv og gennem
mange år den ene halvdel af RC-unionens sekretariatef så han kender foreningen ud
og ind.

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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S" ITII. HOEBY

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

Butikken er åben efter
forudgående aftale.

Altid gode tilbud - se hjemmesiden.

Vi forhandler bl.a. produkter fra aeronaut, AXl, Billing Boals, BMI, 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.

MAX-10LA WrSiloncer
MAX-16 LA W/ Silencer
MAX-1.5 CV-A W/ SiloncåI
MAX-25 LA W, Silsncor
MAX-25 LA-S W/ Siloncor
MAX-26 FX W/ Silancor
MAX-25 AX W/ Silenesr
MAX-35 AX W/ Silsncsr
MLX-46 LAW/sileneer
MAX.46VX.DF
MAX-40 FX W/ Siloncsr
MAX46FXIW/Silåncor
MAX-/16 AX Wl Silencor
MAX-{6 VX-DF

W/ Silonce. 1206,00
1230,00
15/t0,O0
12t6,00
1555,00
1885,00
2155,00
2660p0

W / SilencBr
FS{0S W/ gilenær
FS.66 W/ SiLnc.r

W , Sil.ncar
ULTIMATE W /

barzin W/
bonzin

W / Siltnaalt.. ,. E

WJ Silencdr.,

!.
. ;. ; IAX{OSX+{ RING HYPER
/ siv

MAX-50 SX W/ Silancer
MAX-55 AX W/ Silencer
MAX-61 FX W, Siloncar
MAX-65 LA W, Silencar
MAX-654X W / Silsncar
MAX-75 AX W 1.8&no.r
MAX-91 VR-OF,*PUND HEAD
MAX-9 I FX'{$i}r3 i I e n cor
MAX-95 4ål !,I $ilånær
MAX-1 ?GåJ({ t I Silancar
MAx-.gåi*Ax PYLON SPECTAL
MAX-!.40 RX W/ HEADER PIPE
MAX-160 FX W/ Silencår

Vi har. gtd*
rcøtr,d'b*

TILBUO

,. uAx-105H2-tt w/ goosT PIPE

ROTARY ENGINE 49-Pl lypc ll

-J,170.00+4aso,oo
+ gz55,oo

3200,00

Tilbudene æl sål
lmportør:
lC'Commffinication
Folehaven 12 2500 Valby
Tlf. 36170333 www.iccom.dk

Når kun det bedste er godt qok

2880,00
2825,00
3050,00
31 10,00
3395,00
3660,00
3775,00
3355,0O
7710,00

r{.[.{ås-!,:21ffi
13310,00

lagef,.pgså til udgåede

n fo'ihandler eller på iccom.ål'tdod
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Leil Mortensen Hobby
Nørremarksvej 61 DK-9270 Klarup

Abningstider onsdag og fredag k|.13.00-17.30

Ilf .26377 612 e-mai I : leif@lm-service.dk

111P111,i6-æfu
'Gt Ir0ttBIl #&'

Svæve- og gummimotorfly - balsa - lister

.iapanpapir -dope-tråd-ror-lim-rærktoj masser af
b1 gge- og skalategninger

Saml I0.000 andre ting. - korl og kig!

Frederiksborggade 23, 1360 Kbhvn. K
'l'lf. .33 td -10 lll - kl. I l-1 7, lor. 10-13 & onsdrg l.!KKl) l'

wrvu.modcl-hobbv.dk

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

Venligst kontakt os for et samarbejde!

sendere
VG 600 35 Mhz 6K / modtager / 4 servoer / lader
VG 6000 35 Mhz 6K / modtager / tl servo€. / la&l
RD 6000 35 Mhz 6K / rnodtager / 4 servoer I lader
RD 8000 35 Mhz 8K / modtager / tl servo€r / lador
SD-sG 2,'l Ghz 5K / modtag€r FHSS I
SO4G 2,4 Ghz 6K I rnodtagcr FHSS I
RDS 8000 2,4 Ghz 8K / modtåger / { servoer FHSS 1

SD-10G 2t Ghz 10K , modtagcr, lader FHSS 3

Modtagere
RX{s1S+M 36Mhz Hranahr
RX{129 PCM 35 Mhz I kenåler ( RD 81X,0 )
RX€o 2,4ghz 6kanaler short ran$ FHSS i
RX-G00 2"1 Ghz 6 kanaler FttBS I
RX-700 2,4 Ghz 7 kgrNhr FHSS I
RX€41 2,4chz 8 kanihr Fll55 I

500,00 TILEUDl..'=
54O,OO TILBUD
87O,OO TILBUD
93O,OO TILBUD
665,00
970,00

{455,00
28/t0,00

298,00
549,00
298,00
330,00
398,00
/f98,00
49S,00

._680,00

RX-631 2,4 Ghz I
RX-1011FS 2,'IGHZ

ERG-VB 13,0K9.0,09
ERG-VR 8,0K9.0,07 Sec \
ERG.VIIRX digital 8,1K9 0,06
ERG.tllX digital 14,0K9 0,12
HVS.ZS digit l20$Kg 0,10
HVS.ZV dlgital 2{,ZKg 0,16
RS€91 5,5Kg 0,08 Sec
SDX.765 5,8K9 0,lt
SDX.762 SJKg 0,15
SDX€01 E,4Kg 0
SDX€o{ 29Kg
SRG€L
SRGAR
SRG.BZ
SRG4Z
,sRM.1322 19 Sec
SX-18t T 9,5K9 0,09 Sec

sAI\rwAde
Køb dem hos din forhandler

\lrrrlr:1l'ltvclrr'l a./ )\)1 ) 65



Specialiseret netbutik
med att udstyr tit

R,C-Etft;vning
Vi forhandler mærker såsom:

APC (Propetter)

BanLam (Ladeudstyd

Btue Bird (Servoer)

Corona (Syntese modtagere)

Hyperion (Att lit etflWning)

Desire Power (LiPo batterier)

Dualsky tEl-Motorer og regulalorer)

Eagte Tree (Datatoggere)

E-Ftite (Et-Mode[er og Hetikoptere)

E-Max (Farlregutatorer og motorer)

Ftying Styro Kit (ElSkatamodetter)

Model Molors (AXl-molorer]

Muttiptex (ElModetted

Parkzone (Et-Modetter)

RC-Faclory (Et-Modeller)

Spekfrum (2, 4 GHz Fjernstyring)

WWW.PITCH.DK
SKALAFLY - og mere!

Hånsarg P-51D ARF
spv. 166 cm,motor 20 ccm/ vlægt3,6 kg, optnunderstel

)R40 -

ffiH:åk{
vægt4,5 kq. ..... 1895,-

spv. 180 cm,motor 20

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

To kontakter.......,..... 199,-
To kontakter+dot....... 259,-

sERvoER qry'-
XL-37H8 standard, 6 kg/cm, 37 g .-...........-. 89,-
XL-37H8 standard, 4 stk.-......,........--.......,,.".. 325,-
750 digital, 11 kglcm, 55 g.-.........--.-........ 2t9,-
751 diqital, 13 kslcm,55 s......,-.....--........ 239,-

Forhandler af Black Hcrse, ESM, TopFlite. RCGF,

Seagull model3, Emcotec, PowerBox, Kavan, 05,
Futaba, Hangarg, Permagrit, Saito motorer m.tl.

PITCH SKALA HOBBY
v/Henrik R. Sommer

RævehøJen 5, DK-8800 Viborg
Telefon: 23 46 69 50 b€dst efter kl. 1730.

Webshop: www.pitch.dk, mail: pitch@pitch.dk

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

Pladestørrelse 1270 x 1270 mm.

Hurtig levering.

OS.FINER
v/ Ole Lautrup

Kirkeholtvej 90

8543 Hornslet

Ttf. 8691 4884

Mobil3025 3222
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