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Forsidens billede er denne gang Arild
Larsens billede af Jørgen Hald og hans

model af brødrene Wrights fly. Læs
mere om dette store projeki på side:

Modelflyvenyt udgives af
Modelfllwning Danmark

Modelflyvenyt er dit blad. Brug det - og
skriv til det og send din artikel, notits eller
lille klubhistorie til en af grenredaktørerne. Organisationsstof, referater, indbydelser og lign. sendes direkte til redaktØren. 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. Sæi aldrig billeder ind

i

din tekstfil.
Husk at medsende billeder fx i jpg-{ormat
i bedst mulige kvalitet (mindst 300 dpi).
Har clu mange, så kontakt greroedaktør
Steen Larsen og få adgang

til vores ftp-

server,

DEADLINES PA
MODELFLYVENYT

Ekspedition og annoncer:
Strandhu'e 4. 5762 Vester SLerninge
Postgiro

nr

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

7 L6 10 77

mf nCoplakatforlagei.dk

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

6

\larianne Pedersen
Assendløsevejen 30, .1i30 Mbv Sjælland,

Nr, Udkommer Deadline
Nr. 5 oktoLrcr 2012 0710912012
Nr. 6 december 2012 26 I 1,0 12012

Ilf:2087

rvrvrv.pe-design.dk

Oplysninger og meninger
fremsat i Modelflyvenyt siår for forfatterens egen regning og dækker ikke nød-
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vendigvis redaktionens opfattelse.
Modelf lywenyt udkommer
den 15. i månederne februar, april, juni.
augu\l. oktober 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, Færøerne og Grønland: 460,- kr Øvrige udland
575,-

0717 pe(ll pe-design.dk
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Hvis bladet udebliver
er bladet beskadiget i forsendelsen eller
skifter du adresse så skal du henvende dig
ti1 sekretariatet. Tlf. 86 22 63 19 mandag eller onsdag kl. 16.30-18.30,
inf o@\nodelfl 1,vning. dk

a
l;,
'j :å?

Ved eventuel udmeldelse er det vigtigt, at

du giver besked til sekretariatet

-

og ikke

bare undlader at betale det næste kont'ingent.
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27

Skaladag ved Viborg - Lars Pilegaard

36

Limfjordsstævnet

42

- Jesper

Buth

Produktinformation

51

Stort og småt

51
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og få bladet i resten af

20l2l

Snyd ikke dig selv for glæden ved at få Modelflyvenyt med posten hver
anden måned fra nu af - Tegn et abonnement! Abonnementsprisen for resten
af 2012 (ialt2blade) er 130,00 kr. Er du ikke abonnent i forvejen så send en mail
eller et postkort.
Pas på dine blade

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

Vi har solide

eiier klippes for at få bladene til at sidde fast, og de
skal ikke limes,
"hulles"
kan iet tages ud igery hvis man skulle {å lyst til det.
Samlebindene er lavet i meget kraftigt plasibeirukket karton.
På forsiden og på ryggen er der trykt
i fem flot"Modelflyvenvt". De leveres
te farver (B1å, 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 ekspeditionsgebyr.

Vi krn ler.ere enkeltnumre tilbage i årgangene 1986-2009. De seneste årgange har vi
næsten allesamrnen. C)g vi gir gerne et tilbud på bestiJling af flere gamle numrel
Ring: 622,1 1255 (nl. 10-14) eller mail: mfn@plakatforlaget,dk

Prisen på de seneste hele årgange
Årgang
Årgang
Årgang
Årgang
Årgang
Årgang
Årgang
Årgang
Årgang
Årgang

2012 kr.390,2011 kr,300,2010, kr.275,2009, kr.250,2008, kr. 150,2007, kr. 150,2006, kr. 150,2005, kr 120,2004, k. 120,2003, kr. 120,-

Argang2002, kr
Årgang

2001,

Årgang200Q kr
Årgang
Yed

1999,

120,-

kr. 100,120,-

kr.12O-

(5 blade)

er:

Følgende enkeltnumre koster 60,- kr. stk.
Nr. I Nr. 2 Nr. 3 Nr. I Nr.5 Nr. 6
1997:DOf,=laJ
1998:33:lfaa
1999:-lnili:l].il
2000:trnilila\-1
2001:3llf,aa
2O02:llnaaaa
2003:3D:alJJ
2OO4:fl-fi:1f,
2005: tf f, :l
al J
al
2006:Oalaaaa
2O07:-lnlli-j:t:l
2008: n-:'l-'1
1-1
2009:11atrJa
2010:[IA3trfa
20ll: -l i]
J
J
::l :'l
2Ol2:iJlll

bestilling:

Send din bestilling pr. mail til mfn@piakatforiaget.dk eller pr. pos&ort til:
Modelflywenyf Strandhuse 4,5762 Vester Skeminge og skriv tydelig afsender (navry postadresse og telefonnummer) og angivelse af hvad du ønsker
at bestille.
Indbetal beløbet for din bestilling på reg. nr. 5702 konto 6990064448
og skriv i kommentarfeltet dit poshrummer og dit husnummer.
Din bestilling er på vej så snart vi har registreret din indbetaling.
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Se vores mange nyheder for hver maned i lrebshoppen

S0L0 PRO 328 Bell 206. RTF ...... 895,Soektrum
DIAMOND PRO inkl 14,8V akku

oglader..

DSM2/DSMX

Cessna 182 Skylane ARF. Inkl motor, ESC
seruoer og pontåner. ST-Modd SUPERPBIb 995,-

-^

itflg,,ffi'' 1,,,,

.....1795,Komplet. RTF....

4 kana s uNl
4 kanals JST

ARF, Uden TX/FX akku og lader

park/ndoor... ... ... . ,.kun 99i

parldndoor....... .....kun

-l

Sbach 342. EP. PNP. EPO

16-*
spektrumDxs ld
A88000....................KUN
inkl.

.1295,-

GeeBee R3B. EP. PNP. EPo

lnkl lVotor, ESC og seruoer, 104cm,. , , , 1æ5,.

99,-

2690,-

tr*

Spektrum DX8 uden modtager .... KUN 1995,Spektrum DXTs inkl. AR8000 .. ... KUN 1999,Spektrum DXTS uden n odtager . . . KUN 1595,-

Beaver.
PNP EP0. 152cm

SOLO PRO 328 RTF.

Graupner Ultramat 18. 12l240V 300/90W
Kraftigste lader i klassen. . . .

Kæmpe Cessna 182. ARF. EP.
Vingefang 189cm. EPO skum. Tom model . 1395,ink. Motor, ESC og servoer. BIa . . . . . . . . . 2395,-

4

er- atk

..

KUN 1295,-

Pro-Peak Warrior. 1-6A LiXX. NiMh, Pb.
.., ,KUN 550,"
12V. 10A /

200W

'L
lir-.dtt

Cessna C-400 "Cornelius" i "Corvalis".
ARF. 146cm. lnk motor, ESC og servoer. EPO.

....

_ø"u
145cn. ST-l/odel......

Beetle. RTF

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

-"9
{e<*

Twin Air. EPO. PNP. 160cm.

r t-/

.**....

Blade mCPX LiPo. 3,7V 300mah.

FrSky 8 kanals m. BSSI og S-BUS , KUN 495,. . KUN 350,FrSky 8/14 kanals
FrSky 7
, KUN 250,-

.
kanals

180cm

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

,SUPERPRIS KUN 595,.
Hawker Hunicane 25e 136cm. Eflite.
Inkl motor, ESC og seruoer. . .. . TILBUD 1695,-

2195,-

-ri"'
11

Edge 540 Dolderer. EP, PNP. EPo

"ns''

\-

/ 'q*

BlademCPXv2BNF

Futaba FASST kompatibel 2,4Ghz modtager

FoX EP ARTF. Ink motor, ESC og servoer.EPo.

\*

....1...,

SUPERPRIS 895,-

1115,-

30C KUN 35,Twister hkl. motorog

Arrow RTF. 150cm
Anow rnkl. motor og ESC

...

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

Arrowtornmodel...

*}Sh-t--

-*---t

fu
o-

SuperDimona. EP PNP.

.925,-

..........395,-

Blade mSR X BASIC
Blade mSR X RTF

.-........KUN

...............KUN

665,960,-

far.......

_I

TILBUD 595,-

r**tilgg>

\

-r;

å-*.-'-

*-

EPO............1295,-

Real Flight

Rc simuraror

Den absolut bedste simulator på

markedet.
Blaze EP ARTF. lnkl rnotor ESC og seruoer. EPO.
156cn,,
...
KUN 795,-

...

......,

A

t>.
ASW 17 EP ARTF. Tnkl motor, ESC og seruær.
EPo. 21Ocm..........SUPERPR|SKUN695,-

Åbningstider, telefon og butik:

e

Btade mQX
Blade mQX

BNF.....U.......*rr
RTF................KUN

Mandag-Torsdag 12-17

I/\VIONICI

,

Fredag 12-16

.

rru,1095,-

.PRIS kr.1495,-

lVed USB lnterlink Controller - vælg selv om
du vil beny{te den medfolgende controller
eller din egen sender.
Grundprogrammet rndeholder over 60 for
skellige fly, over 25 forskellige flyvepladser,
utallige just6rbare parametre. Mulighed for
at flyve mod andre via internettet.

(Lordagsåbent 10-13 i lige uger)

.

Tiderneervejlende.Eventuelleændringqkanseslvoreswebshop.

Nøneled 14 .

4440 Mørkøu . Tlf, 86 94 60 88 . Fax 86 94 60 98
www.avionic.dk . avionic@avionic.dk Over 35 års erfaring med rnodelfly oE helikoptere,
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FMS GIANT 1700mm models
P51 Mustang (red)

. SuperSkala canopy
. Skala Iandingslys

PnP:3.495,-

. Styrbar bombelem
. Metal gear mini servoer
. 5060 kv300 Børsteløs motor
. 85A Børsteløs ESC
.+€
sF-'-=
. Thrust-weight ratio: > t
. Optrækkeligt & støddæmpende
understel med "close up"

PnP:3.495,-

P.51 Mustang

(yellow)

P47 Thunderbolt (silver)
PnP:3.650,F4U Corsair (silver)
PnP:3.495,På lager igen: 2A-08-2012

Forudbestilling: NU
Begrænset antal!

Flere nye produkter

-"
SU-26 (1165mm)

PnP:1.899,fås i 2 farver

Xi f*='*'

ME-262 EDF (1500mm)

FMS BF-1A9 v.2 (1400m)

med optrækkeligt u nderstel

PnP:2.100,-

PnP:2.150,-

Forbedringer: Større hjul,
604 ESc. Landingslys

Sbach 342 (1250mm)

FMS T-28 (1400mm)

PnP: 1.595,-

m. optrækkeligt understel

Spektrum AR720ABX
Beast-X 3D gyro

Lift & Lock Værhøjskasse

og Spektrum
Modtager

Se hvar

{3'
\--

-t\---

V.2

Dynam T-28 Trojan V.2
m. optræ kkeligt understel

m. optrækkeligt understel

PnP: 1.595,- DKkr.

PnP: 1.595,- DKkr.

Dynam

AT-6Texan

....:d.

PnP:1.995,-

--- 'l

Catalina Seap/ane

A5 lcon Seap/ane

PnP:1.695,-

PnP:1.250,RTF:1.395,-

frexus ffi /6x
Servos produced by
BEAM HELI

SB-2272MG (Tait)

Voltage:7,4V
Gear: Metal
Speed; 0,067 sec/60"
Torque: 17,5 kg/cm

Voltage:7,4V
Gear: Metal
Speed; 0,032 sec/60'

Pris:775,-

Torque:7 kg/cm
Pris:845,-

Se flere på

Se flere på

hjemmesiden.

hjemmesiden.

Multimeter 7in1

Tx hanger

.Batteri Checker
.Batteri IR Meter
.Watt Meter
.Sewo Tester
.Optisk Tachometer
.Temperatur Måler
.Thrust Calculator

Pris:75,-

Pris:445,-

gc

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)

tuæffi

ffi@æ

smaft den er på

hjemmesiden eller i butiken

Pris: 1.495,-

Bonded by Quality,
Build for Pertormance

HV616MG (Cyclic)

Pris: 595,-

zurcSettrlFzEæfr

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

Ring på 31678020
Både til vand og græs inkl. Flaps og Lys
C-175 PNP + Pontonner og alm. hjul

{}'
.-Å

æ*

t.I

.:

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

:A?v

inkl. Flaps og Lys i RR ver-

/
_15
.,€
"

=-.'"

/.-

sion

1.450mm
lnkl. bl motor, esc, servos,
længde: 990mm

vægt:950 gr.

__d;
-%e:*..
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€
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1f--nl-1tSuperlader
400 Watt 20 Ampere
Kr. 795,-

eåæ

ti r.,-

GOPRO Hero 2 fra kr. 2250,-

'fu

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

tå.

BLADE 450

X

BNF kr.3225,-

BLADE MCP-X Version 2
BNF kr. 1125,RTF kr. 1395,MCP-X Lipobatteri 35C
300 mAh fra kr. 35,-

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

holte hobk)

.Øverødvei 5, 2840 Holte www. holtehobby.dk tlf .= 45420113 lagerstatus: 31678020

7

er den danske landsorganisation for modelflyvning i Danmark. Modelflyming Danmark er tilsluttet Kongelig

Dansk Aeroklub og F6d6ration Aeronautiq Intemtioml. www.modelflyvning.dk indeholder oplysninger om
foreningen, medlemsskab siæmekalender mm. Desuden finder du her vores faelles online forum, hvor op
mod tusinde medlemmer udveksler erfaringer. Modelflyming Danmark tilbyder herudover sine medlemmer
en ansvarsforsikring og bladet Modelflyvenyt.

1
2
3
4
5
5
7
8

ffiæ

=

REGNAR PETERSEN, Brmde Mfk.

Tlf:40522328

regnarbrmde@gmail. com

PETER RASMUSSEN, Østfyn Mfk.

Tlf 6262s353

elvis@hasmussen.mail.dk

SøREN VEDSTESEN, Silkeborg El-og svæv

Tlf:2089 9830

Formand ALLAN FELD, AMC

Tlf8673

dscvejl@\retscape. net

allan.feld@mail.tele.dk

41.40

HENRIK KILDEGAARD MARKUSSEN, Aviator Tfi.96828200

henrik@kildegaard s.com

SØREN VESTERMARKEN, Mfk. Falken

Tlf

STEENHøJ RASMUSSEN, NFK

Tlf:

4345 17M

steen.hoj@mail.dk

ANDERS HANSEN, Mfk. Falken

T'|f.2028 5679

bankeost@hotmail.com

5760 0433

sv@danthermfi ltration.com
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UDVALG OG STYRINGSGRUPPER UNDER MODELFLWNING DANMARK
HOBBYUDVALGET:
Afuenter konqtituering på

komende

bestyrelsesmøde. Kontakt evt. fomanden.

FLWEPLADSUDYALGET
Henrik Kildegaard Markussen, Vesterbygade 19, 9520 Skørpin& tlf. 40529901, henrik@kildegaards.com
ETITEUDYATGET
Regnar Petersen, Vænget 2Q 7330 Br ande,Tlf. 40522328 regnarbrmde@gmail.com

Styringsgrupper under Eliteudvalget
KUNSTFLYVNING
Peer Hinrichsen, Parkgade 27, st, 6400 SønderborgTlt.

T4 43 72

60,Mobil 23 28 05 62 peer-gitte@stofanet.dk

SVÆVEFLYVNING (F3B+F3]+F3F+F3K+2M)
Erik Dahl Christensen, Damhusvej 50, Møborg, 7570 Vemb, Tlf 97881332 moose@c.dk
EL-SVÆVEFLYVNING (F5B+F5F+Hotliner+F5J)

Tomy

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

HELIKOPTERFLYVNING
Nikolaj Karlssory Rosenlunds all6 1 ,2720Yar{øæ,Tlf.: 2339 1857, Nikolai.Karlsson@homail.com
SKALAFLYVNING
Ulrik Liitzen, Kærbygade 7,5320 Agedrup, Tlf: 52 780 280 ul@pc.dk
FRITTLYVNING
Kmten Kongstad, Degnebakkm

22,

\tgerstecf 4100 Ringsted, 5752 5703, karstenkongstad@gmail.com

LINESTYRING
Ole Bjerager, Ryumgårdvei 5$ 2770 Kastrup, 3257

400'1, 2'182

7566, bjerager@get2net.dk

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

T1i86226319T1f. tid: mandag og onsdag k1. 16.30-18.30
Sekretariatet ringer dig gerne op. Du er meget velkommen til at kontakte os via e-mail på: info@rodelflyvning.dk.

wwwmodelflpming.dk

llrrclr:if 11':,c;:1,',
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KTUBBER

H-certifikater

Ny klub!

Peter Madsery Pandrup Modelflyveklub

Vejrup Modelflyweklub,

HermingOlsery
Modellubben Nordkysten
Freddy Eriksery Midtjysk Mfk.

v/Claus Utoft Nielseo Tjørne AIle

12,

Tilknyttet Society of Antique Modellers

Vejrup,6740 Bramming.
Telefon 79 13 03 36.
E-mail: utoft@hotmail.com
Nye kontaktadresser

RC Ømene v/Niels Stig Jensery
Forchhamme rcv ej 29, 3.tv,
1920

Frederiksberg C.

som SAM-35 Denmark

S-certifikater

u'rvrv. dmvk.dk

Kasper Holge{, Jet Danmark
Claus Tønnesen,
Nordsjællands Fjemstyrings Klub (NFK)

Formand

Hans Fr Nielscn

Klemivej 4, 8344 Solbiery,86927876
hfn@rsport.dk

Tommy PerssorL
Nordsjællands Fjemstyrhgs Klub (NFK)
Keld Quottrup, Randers Modelflyveklub

Telefon 33 23 21 05.
E-mail: nielsstig@gmail. com

Kasserer

Frede Juhl
Gl. Færgevej 22, Alnor, 6300 Gråsten,
7.165

Sekretær

l45Z sylesen@gmail.com

PoulChristenserlMallhggårdsvel65,
8340

Malling, 86933101

hemyogpoul@'mallinghuse.dk

Indbydelser

A-certifikater
Tage Nielsery

Hjallerup Modelflyveklub

Kontingent for 2012: 200,- kr.

findes på side 62

Kjeld Søndergaard, Brønderslev Mfk.
Peter Colding, EFK 87
Nicolai Dalby Kaabe{, Haslev Mfk.

Mikael Krogager, EFK 87
Midtjysk Modelflyveklub

Jan Sangild,

Flemming Hammershøy, NRC
Flemming Bo Sørensery Aviator
Hans Leedsager Sørensery Bastrupflyveme
Dan Holm, Vejrup Modelflyveklub
Dennis Bøg, Ellehammer RC-kIub

Lån Messestanden
Modelflyvning Danmark ejer en messestand
som kan lånes ganske gratis, dog skal man
som låne4 selv sørge for (og betale for) videresendelse 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 hyide

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 ...
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Et stort ønske er endeligt opfyldt:

Nu er al le klubber
Vi har talt om det i mange år, at

Modelflyvningen

Hjælp mod

trusler

burde være organiseret under en af de to

Modelflyvning, som vi kender den og holder af
den" er truet fra flere sider. Trusselsbilledet inde-

store idrætsorganisationer.

holder natur & miljø herunder Natura 2000, Danmarks Naturfredningsforening, kommunale eller
forvaltningsmæssige særinteresse4 overfølsomme
naboer der klager til myndighedeme. Og det er
bare når vi ser på de eksteme trusler. Vi har også
en intem trussel, nemlig vores fødselsdage. Vi bliver gamle - nej, vi 6r gamle mange af os. Modelflyvningen mangler i den grad tilstrømning af unge modelflyvere, der vil tage over og vil føre modelflyvningen ind i de næste årtier. Det er modelflyvning ikke ene om, men DGI ved hvad man gør
ved det.

Det glædelige budskab er: Det er

lykkedes. Modelflyvning Danmark
har lavet en overordnet aftale med
DGls hovedorganisation der inde-

bære6 at alle danske modelflyveklubber og interessegrupper blot kan
henvende sig

til

den regionale DGI

afdeling - så bliver de optaget.

Det er glædeligt for dansk modelflyrming. Ved tilslutning til
DGI får man som klub adgang
til bl.a. forsikringer og instruktøruddannelse. Men endnu vigtigere er/ at klubben og sporten bliver synlig i regionens fritidsliv og i
forhold til politikeme og at klubben
får kontakter til de andre lokale fritidsorganisationer. Alt i alt betyder
det større opmærksomhed og anerkendelse i lokalsamfundet og dermed større mulighed for indflydelse på de lokale beslutningeq der
påvirker klubbens fremtid.
Måske kan den opmærksomhed
på sigt føre til, at vi også - lige
som skak- og dartklubber bliver en naturlig del af
Dansk Idrætsforbund?

Det er nogle af de vigtigste grunde til, at medlemsskabet af DGI har været savnet - og til, at din klub
hurtigt skal overveje om det ikke er en rigtig god
id6 at melde sig ind. For ved at vi støtter os til en

velfunderet idrætsorganisation med dybe rødder i
alle Danmarks lokaliteter og historie, bliver vi meget bedre rustet til at møde udfordringeme. Så skal
myndigheder og arrige naboer ikke slås med en
lille modelflyveklub. De skal slås med en kæmpe
organisation med erfaring og dygtige advokater hvis vi altså har en god sag.
Også på det mere jordnære plan kan DGI hjælpe
os til at øge vores aktiviteter og tiltrække nye inter-

DGI får modelflyveklubben mulighed for at møde de mange
andre lokale fritids- og sportsklubber. Der kan
måske være basis for fælles aktiviteter fx flyveopvisning til et sportsstævne eller at invitere andre
esserede. Germem medlemskabet af

til

flyveklubbens arrangementer.
Måske møder man menneske4, der slet ikke vidste
i forvejen, at de var interesserede i modelflyvning.
sportsgrene

Konkrete fordele ved medlemskab

Der en tilmed en række helt konkrete fordele og
tilbud, man kan benytte sig af som klub og klubmedlem under DGI:
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DGIs mange aktivitetstilbud, fx det kommende Lands-

som fx

"klubbens formål er
at fremme modelflyvning" skulle være ok.
Har man ikke en sådan
eller tilsvarende formule-

stævne i Esbjerg 2013.
Instruktørmagasinet UDSPIL der sendes gratis til klubber-

Forsikringerne i regi af www.idraettensforsikringer.dk herunder den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.
Hjælp og råd til udvikling af klubben gennem landsdelsforeningernes tilbud
Forsikringer er nemme at forholde sig til, i og med besparelsen
på klubbens ansvarsforsikring formentlig er tilstrækkeligt til at
finansiere medlemskabet. Men hvad skal vi dog med instr-r-rktørog lederuddannelse? Der er givetvis nogle klubbet der ikke har

i

.

ring, må den indføres i vedtægteme på næste generalforsamling.
Der skal foreligge børneattester på alle klubbens instruktører og klubbens ledelse (bestyrelse). (Hvilket flere og flere kommuner også kræver for at en klub skal være berettiget til at modtage støtte).
En gang om året skal man indberette sit medlemstal til

DCI.

brug for det. Men klubber der gerne vil skabe aktiviteter ud over

lidt hyggeflyvning lørdag eftermiddag, har brug for at vide
hvordan man engagerer folk og især unge menneske4 i stedet
for at jage dem væk pga. dårlig eller manglende ledelse.
mener ikke at modelflyveklubber skal drives som virksomheder eller som elitesportsklubbe4 men noget af det kunne vi
godt bruge. Der er faktisk en hel del af vores kiubber som har
unge talente4, der måske kunne gøre sig på internationalt konkurrenceplary hvis de fik den rigtige opbakning. Vist har MDK
en eliteorganisation, men den formår ikke at støtte elitepiloteme
i det daglige. Det er ude i klubbery det skal ske, og det er ikke alle klubber der har nemt ved at løfte sådan en opgave.
Jeg

Checkliste før indmeldelse

Det koster naturligvis noget at få det fællesskab og alle de konkrete fordele. Så inden man melder sig ind, er der lige nogle ting,
der skal undersøges:

.

Hvad koster det? Prisen svinger fra region til region og
strukturen af kontingentet er forskellig. Midtjylland betaler fx et årligt grundgebvr på 575 kr. + 7 kr. pr medlem, i
Nordsjælland er prisen et årligt grundgebyr på 400 kr. + 5

.
.
1)t

kr. år medlem. Gå ind på DGIs regionale hjemmeside og se,
hvad prisen er i din region.
Tjek at klubbens vedtægter ikke indeholder bestemmelseq,
som hindrer tilsluhring ti1 DGI.
Klubben skal have en formålsparagraf der indeholder en
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Når de småting er klaret, er man parat til indmeldelsen. Skriv en
anmodning om optagelse til din regions DGI, og vedlæg evt. en
kopi af brevet med hovedaftalen mellem MDK og DGI - den
downloader du fra et nyt punkt under KLUBBER på www.modelflyvning.dk. Her kan du i øvrigt også læse alt om aftalen.
Under detny DGI afsnitpå MDKs hjemmeside vil vi følge op på
samarbejdet, og vi vil ajourføre en oversigt over hvilke klubber
der melder sig til. Vi vil også opdatere siden med generelle ting,
vejledninger om medlemskab og evt. vigtige meddelelser fra
DGI til os.
Styrk modelflyvningen

-

gå ind i DGI

At foreløbig to klubber (AMC og NFK) er medlem af DGI flytter
ingenbjerge. Hvis "musen skal gungre lige så meget som en elefant" skal alle være med. For så er vi en ligeværdig del af de 1.5
mio. medlemmer fordelt på 5.100 foreninge4, og de gungre4 når
de marcherer. Og de kan forandre verder; lige som vi kan forandre vores verden med dem. DGl-medlemskabet kan bruges
til at styrke vores position i forhold til det, der kan tme os. Men
det en forudsætning, at modelflyveklubbeme slutter massivt op
om samarbejdet. Når vi alle har meldt os under DGIs fane4 vil
vi være stærke sammen. Så skal myndighedeq, administrationer
og sure naboer ikke kæmpe mod den lille modelflyveklub, men
mod en stærk organisation hvor der er i øvri gter 20/a chance for
at de selv er medlem.
Allan Feld
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10'000lnodelfll
Modelflyvning Danmark
har besluttet at gøre
søndag den l. september
20 l 3 til: "Modelflyvningens Dag."

"Åbent hus er hverdag i mange af landets
modelflyveklubbeq, og det er godt og rigtigt og skaber en masse positiv omtale i
mange medieq," siger Allan Feld, MDKs
formand. "Men hvis vi alle sammen holder det åbne hus sarrune dag vil mængden af goodwilf presseomtale og forhåbentlig tilgangen af nye medlemmer

med garanti bliver forholdsvis

meget

støne."

Initiativet har til formål, at alle danske
modelflyveklubber samlet skal vise Danmarks befolkning hvad modelflyvning
er. At det er store drenges hobby men også meget meget mere.

"Alene det, at man kan lave en overskrift
som "50.000 modelfly i luften over Danmark'- det er 50 flywninger i 100 klubber
og er garanteret i underkanten af den
normale aktivitet - gør det lettere at for-

midle budskabet. At hæve et åbent hus
op over en lokal begivenhed og gøre det
til en landsbegivenhed, som selv de store
medier formentlig vil have bevågenhed
over for".
Detaljeme omkring det stort anlagte arrangement er ikke på plads endnu. Fx arbejdes der med at få en endog særdeles
kendt dansker til at være arrangementets
protektor. En danske{, der uden tvivl vil
tiltrække sig stor medieopmærksomhed,
når han tager en sender i hånd og prØver
at styre et fly.

!'

*

fi

luften o'ler Danlnlll
Programmet

til

.

det enkelte ar-

rangement

i den

ve lagt mange kræfter i at få begivenheden dækket i de landsdækkende medier.

ment nærmer sig,

vil

Modelflyvning

"Det vigtigste lige nu eq," siger Allan

dels fortæller om "Modelflyvningens

ning nye vigtig dag - i klubkalenderne.

Vi vil så løbende vende tilbage til arrangementet i Modelflyvenyt og på hjemme-

og

Dag" Iokalt. Materialet vil være udformet
sådary at det let vil kunne tilpasses den
enkelte klub og dens program. På den
måde vil vi gøre det så nemt som muligt

man

for klubbeme at gennemføre "Model-

til et arrangement af denne

bredde.

Men en åben dag hvor folk
ser hvad "en almindelig
dagpå flyvepladsen"

går ud på,

hvor

dagen for det store arrange-

Feld, "at man rundt omkring i klubberne
reserverer dagen og indpasser 1. september 2013 - denne for dansk modelflyv-

der over et beskedent antal sikker-

måske

)

I takt med

Danmark sende klubbeme forslag til annoncer i lokalbladene og et fyldigt pressemateriale, som dels er baggrundsmateriale om modelflyvning i almindelighed,

me. Der kan ikke laves særligt mange
egentlige opvisninge4, idet vi jo kun rå-

't

Sideløbende med den lokale omtale i medieme, vil der centralt fra MDKs hold bli-

enkelte

modelflyveklub vil MDK lade
være helt op til klubberne at bestem-

hedsnet

giver folk mulighed for at prøve klubbens skolefly, vil være helt fint.

flyvningens Dag".

siden".
Jørgen

M

Foto: Troels Lund
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LITI

I ELLER ALMISSER TIL ELITEN?
Har Modelflyvning Danmark en elitepolitik, hvor eliten skal gøre
sig fortjent til støttekronerne. Eller skal vi have en...?
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SPORTSLIGE AMBITIONER

Er det kun et ønske for
manden, der kontrollerer

modelflyet i luften? Eller
deles det helhjertet af den
organisation, som har lagt
billet ind på - og vundet
retten til - at arrangerer
et VM, og som i mange år
har haft et brændende ønske om at blive fuldgyldigt
medlem af Dansk ldrætsforbund?

Modelflyvning Danmark støttede i

2011

eliten inden for syv forskellige kategorier

af modelflyvning med i alt 176.339 W.
(plus diverse møder i Eliteudvalget med
45.000 kr.) Eller i gennemsnit 25.000 kr. pr
gren - med flest penge til el-flyvningsgruppen og kunstflyverne med omkling
40.000 hvef, og færrest til svæveflyvere,
skala- og fritflyvere.
Beløbene afspejler de interrrationale akti-

En støtte på ca. 50 2011-kr. pr. medlern af
Modelflyvning Danmark til vore bedste,
dem der bruger en rneget stor del af deres

fritid på tr'æning og atter træning for

at

hævde dansk modelflyvning.

res kvantificerede minimumsresultater
målt i cm, tide4 udtagelse til hold, ranglisteplaceringer osv. stilles der typisk også
krav orn:
. Strukfurerettræningsindsats

r
.

Hvad siger eliten selv?

Spørger man eliten sel'r'- og Modelflyvenyt har talt med flere af formændene for
elitens styringsgruppe4 bl.a. de to som

Kontrol af tr'ær.ringsindsats
Opstilling af synlige (kvantificerbare) mål

a

a

Kontrol med om delmålene nås
Løbende kontrol af opnåede resul-

har det største budget, Elstyringsgruppen og kurrstflyveme - er deres ryg-

tater

marvsvar: "Vi ermeget taknemmelige for
støtten, du må endelig ikke skrive noget,
der sættel spørgsmålstegn ved det". De
skal kildes meget for - uden for refelat at komrne rned deres ønskeseddel til
fremtiden, fordi ethvert ønske jo koster

træning

Vurdering af mental indstilling til

Ingen af disse ting kr'æves for at få del i de
midler; MDK stillel til rådighed for eliten.
Den kvarte million i runde tal, som MDK
gir.er til eliter! foldeles populært sagt på

penge.
Reaktioner-r fra elitens repræsentanter er

et årligt rnøde, hvor Regnar Petersen som

forståelig. For "for mal'lge penge til eliten" er et lige så sikkert diskussionsspørgsmål på repræsentantskabsmøderne som Modelflyvenyt på papir eller nettet. Diskussione4, der kan dele
medlemmerne.
Og er det jo rettelig medlemmeme og Modelflyvning Danmark, der skal besvare spØrgsmålet: "Har vi en elitepolitik
eller giver vi eliten almisser?"

syv styringsgruppeformænd. På bag-

formand for Eliteudvalget samler sine
grund af de arrangementer og deres øko-

nomiske implikationel, sorn det kommende år byder på, fordeles pengene.

"Leverpostej
i stedet for

Vores omverden er langt foran

stjerner"

Derefter er det mere eller mindre op til styringsgruppeformændene, hvorledes midlerne
fordeles, hvilket selvfølgelig sker med skelen til

resultater og kvalificering til udtagne hold.

viteter inden fol hver gren, idet hovedparten af pengene bruges til intemationa-

Kikker man på de forbund

lngen krav

le stævne4 der typisk er karakteriseret

som er medlemmer af Dan-

Modelflyvning

ved at ligge langt væk og have et delta-

marks Idrætsforbund hal de alle en nedskrevet elitepolitik. Den er på økonomisiden karakteriseret ved, at der altid er deltagerbetaling fra de udøvende. Men jo
bedre sportsfolkene bliver, og jo mere de
nærmer sig den standard som kræves for
deltagelse i Nordiske-, Europæiske- og
Verdensmesterskaber; jo rnere træder det
enkelte forbund ind på scenen med økonomisk og faglig hjælp.
. Samlingel hvor de bedste samles og
lærer af hinanden

gergebyr i størrelsesordenen 3.000 kr. pr.
deltager.

Nu virker det samlede tilskudsbeløb på
ca. 175.000 kr. pludselig ikke stort længere. Tre mand (og

en holdleder)

ht'is der er råd desuden

til det nordligste

Sverige,
Spanien, USA eller Sydamerika - så er hele budgettet - sagt lidt firkantet og med en
halvstor armbevægelse - brugt. Og der

har ikke været råd til, at elitetilskuddet
har betalt hele transporten. Tværtimod
har hver enkelt deltager måtte gribe dybt
i egne lommer for at komme ud og repræsenterer Danmark.

.

.

Var det det, man mente?

De mennesker; der dyrker modelflyvning
på eliteniveau betaler altid stort set alle
udgifter til indenlandske konkurrencer
og den største del af udgifteme til intema-

tionale konkun'encer selv. Var det det
man mente, da man fbr 40 år siden stiftede RC-Unionen bl.a. med det udtrykkeligt formål at støtte de danske pilote4 der
ville til udlandet for at konkurrere?

.
.
.

Tiænerbistand

- på kollektivt ni-

veau for de fleste, personlig træning
for de allerbedste

Tilbud om mental coaching for alle,
enten hold eller individuelt for de
bedste

Hjælp til at skaffe sponsorstøtte
Økonomiskbistand, mest til de bed-

ste-og "løn" hl de allerbedste
Hjælp til at optimerer træningsudstyr og træningsforhold

Til gengæld for fordelene kræves der også nogle ting. Ud over at der skal præste-

Danmalk stiller aldrig klav om bestemte pla-

ceringer eller resultater, stiller ikke
spørgsmålstegn ved træningsindsats eller andre af de parametre, som der
lægges vægt på i de organisationer, hvor
man arbejder bevidst med eliten.
(Lidt for) populært kan man sige, at der
er flere sociale irensyn bag bevillingeme
end hard core resultat-vurderinger af den
enkelte stØtte-modtager eller grupperne
imellem. Fx er det aldrig oplevet at man
har satset stort set samtlige en styringsgmppes budget på en enkelt særdeles lovende pilot - eller at man har skåret en eller flere discipliner væk eller ned til et minimum for til gengæId at satse benhårdt
på en, to eller tre område4, hvor dansk
modelflyvning har potentiale til at hævde sig internationalt.
Man accepterer stiltiende leverpostej i
stedet for at række ud efter stjernerne.
Man accepterer også, at den enkelte pilot
eller styringsgruppe tilrettelægger
træningen eller ikke-træningen som det
passer ham eller dem. Det kan tælies på
6n hånd, hvor mange træningssamlinger

15

de enkelte Styringsglupper og disciplirrer
har haft de sidste 10 år - hvis der overho-

vedet har værct nogle. Og errdnu er det
vist højest sket et par gange - hvis nogen
sinde - at man har invitereret - og beko-

stet

-

en udenlandsk stjernepilot

til at

komme til Danmark og over nogle dage

DlF-forbund, gør€ op med os

se1r1

om vi

årligt ville betale lidt mere til dem, der
hævder os alle i "det fine selskab". Hvis
vi hver især bare vi11e bctale det som en
billig standardservo koster. Med 160 kr.
pr. medlern kunne elitens budget blive
tledoblet.

tmden'ise fritflyveme, hotliner-, svævee11er

kunstfl yvningspiloter.

Toppen af eliten må l<lare sig selv

Og dansk modelpiloter ville rtråske så
ad åre - blive taget mere alr'orlig.

-

Sonr Tomml' Persson fra Elstyringsgmp-

pen og Pecr Hinrichsen fra kunstfll'r'erne

Læs i næste nummer:

samstemmende siger: "Vi, som hører til
de bedste i Danmark, gø4 hvad vi kan for
at opmuntre og lære lagene under os lidt
om hvad det drejer sig om. Den inspirati-

Hvad siger Modelflyvning Danrnark om ønsket til en elitepolitik?

on vi selv skal have, må r'i få, når'vi er til

konkurrence i udlandet.
Tilbud om hjæ1p ti1 teknisk lbr:bedringer i
forrn af sarnlinger og/eller "de dygtigste
eksterne trænere" har der ikke rzaeret i
mange år... så 1ænge rnan kan iruske. Et
særtilbud om en enkelt dag med den plofessionelle coach Søren Lilholt - mod brugerbetaling 200 kr'. plus transpolt til Fyn måtte aflyses gmndet rnanglcr.rde tilslutning. Det værktøj som professionelle idr;ctsfolk i airevis har brugt lil selr'indsigt
og for at blive bedre til deres spor! var
der kun et par stykker sonr valgte ti1. Fordi det ikke var gratis og trzunget for dem,
del rlodtager tilskud fra MDK?
Skal vi gøre det

lidt bedre?

Artilden har i over:sigtform bcskrer.et det
niveau, som \/ore bedste træner ud fra.
Og oplidset de krar', vi (ikke) stiller ti1

Så

mange (få) kroner fik de i 201

I

Beløbet skrevet med halvfedt er de penge, der er til det egenttg. Fratrukket
er finansiering af dommerkurser; inhokurser o.l.
Elstyringsgruppen

kr

I alt

16.008

Stær'ner og transport

14.613 kr.

Svæveflyvegruppen
I alt

14.836

Stær'ner og transport

14.836 kr.

kr.

Skalagruppen

Ialt

29.220kr.

dern til gengæld fol støttekronelnc. Det,
el sådan forholdene er for de bedste i
dar.rsk modelflyvning i udlandet. Dem
del skal h;evde dansk modelflyvning i

Stæ'v'ner og transport

13.501 kr.

I alt

36.194W.

udlar-rdet. De fyrtårne, der skulle dokuntentereL over for alle og enhver - og især
- Dansk Idraets Forbr-rnd at modelflyvning er en fuldgyldig sport på linje med
mange andre.

Stævner og transport

30.021 kr.

Måske

er det sådan, vi som modelflyvere

Kunstflyvergruppen

Hetikoptergruppen

I alt

31.523 kr.

Stær,ner og transport

30.423

k

Fritflyvning

ønsker det?

Ialt

31.459 kr.

Måske skulle vi kr'ær,e af Eliteudvalget, at
det starter arbejdet rned at opstille en

Stærmer og transport

31.459

kr

I alt

17.099

kt.

lntemationale stævner

17.099kt.

egentlig elite-politik, hvor man stiller
MDKs mål op og desuden opstiller de
klar; som eliten skal leve op til for at k'"'alificere sig til at modtage støtte. Dertil at
man lægger sig i selen for at skaffe sponsormidler; sorn kan medvirke til at finansiere en

elitepolitik

Måske skulle r.i menige rnedlemme4, som
der jo ikke er så rnange af sorn i de store

t6

Linestyring

Til sammenligning fik hobbyflyrmingen - via hobbyudvalget - 88.905 kr., og

de redaktionelle udgifter tit fremstilling af Modelflyvenyt (transport, film,
indkøb af modeller til test m.v.) 57.491 kr.

HANSI

T*l<s€, t*gnång*r

resultatet af et sidespring

I serien fra Hannibal

til

Tempest går Lars

Pilegaard denne gang tilbage

til

rødderne,

så alle både nye og øvede kan være med,

I Modelflyvenyt

3 12012 fortalte jeg om,
hvordan jeg i en tvungen pause i et andet
plojekt, tegnede og b,vggede en lille model med err vis lighed med den stole Hanrribal, der begyndte denne serie.

Formålet var dels at få tiden til at gå, og
dels at få brugt diverse rester af plader; lister samt dele i forrn af fittings, motor og
radio ira skrottede modeller.
Resultatct blet' er-r modei, hvor man enten
kan ia rvddet op i hobbyrummet eller
klare sig nred r.neset srnå indkøb. I tilgift
får m.rrr sa ogsa err model, der kan opbevares, tr.rrsportercs og bvgges på et meget lille aleal.

Måske lige hvad dr,r iral bmg fo4 og
måske også modellen til et Lrlgsgku1511s i
klubben eller på en ungdor.r.rsskolc, hvor
mal1ge skal bygge i sar.nr.ne lokale.

;if

f***s

å-ærs Påingx;ard

lærrgst hal bl;est diverse skumfly som Ea-

elfaren klubkamr.nerat inden fol rækkevidde, og ellels kan de fleste spørgsnrail
besvares ved err gennemlæsning af byggeserien om den store Hamribal, b;ide
hvad angår bvggetel,:nik, r'ærktøj og lim.

sy Star og Mirri Magister ind i klubhrrset.
Forskellen ligger alene i dit valg af motor.

Yingen

e.r' til - og lnagter en rnodel, der også kan piske rundt som

løs tamkat ellel om dn

en vild tiger med en br'ændende klud
bundet til halen - også når vinderr for

Jo kraftigere rnotol jo vildere model. Forkert valg i første omgalrg er dog ikke noget problerl, for blandskottet er som på
en Kobra 20 ELP sknret fast, så du kan
veksle mellem både små børstemotorer'
og børsteløse med og uden geal eller
metanol- og diesel motorer i størrelse 1 1,2 ccrn.

Mit valg frerngår af faktaboksen og billederne viser også et alternativ i fonn af en
Speed 400 race monteret på et gammelt
Olympus minigear'. Det er langt fra så ef-

fektivt som et hylende metalgeaq, men giver en dyb rr,rrnlende lyd, der klæder en
ar.rtik model.
Gearet el ikke leengele i forretningerne,
men kan til tider findes på stumpe lnarkeder.

Før du

{:r;g

bygger...

Begynd med at lave de to ribbel af klydsfiner og brug dem sorn folm ved frenrstil-

ling af de 18 balsaribber; der bliver

r.r.rest

nøjagtige hvis de laves i sandrvich.

Byg først begge vingehalvdele

rned

balsaribberne alene. Lim så den lave 2
mm laske fast på bagsiden af forkanten
på den ene vinge. Kort næsen på krydsfinersribberne af rned 2 rnm og lim (epoxy)
dern, så de står vinkelret p.i byggeboldet,
rrår vingen el løftet 30 mrn ved tippen.
Fikser vingehalvdelen fladt p.i byggebor-

det, og lim den anden vingehalvdel fast
me.d yderste rib hævet 60 mm over bordet.
Getrtremskaer så krydsfirielribbeme først
mm foran hovedbjæ1ke og dereftel glat

2

Skal du lige gøre op med dig selri onr rno-

Byggevejledningen ...

med hovedbjælken, så du nu kan sætte

dellen kun skal kunne flyde rundt pa
himlen i stille vejr som en gammel tand-

Bliver fra min side ganske kort, da jeg forudsætter at du enten hal erfaring eller en

den høje laske på plads.
Slib for- og bagkant og lim 0,4 mm kryds-
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finel over og urrder vingen som vist

på

tegnir-rgcn.

Spændvidcle
La.'rtudt' rtred mottrr
Vægt uderr acctr

:

Radio

l

f_F

dyvel forrest og en l-rjemmelavet lås r-ned en fjerderbelastet
skydcl bag vingen.
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Propel
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cellers LiPo

APC

7x5

Ydelse

11.700

omdrejninger

Alternativt:

APC

Propel
Ydelse

7x4
12.700 onrdrejninger

Da en lcktar.rgulær'r,inge altid starllel firrst

på midten, er rvashont ikke nødvendigt,
men det for-bedrel flyvc.egenskaberne,

hvis beklædningen strammes så meget,
at bagkanten løftes 4 mm I'ed yderste rib.

Krop og hale ...

Civer

sig selv Skær' alle dele ud
og lar. slids i bunden til haleslæberen før
r.ræsten

delene sarnles.

Lav haleplan, finne og ror af det letteste
balsa, da du ellcr:s kan f;i problemer med
tyngdepunktet - specielt med lette børste-

løse motorer. Forbeled montering af
hængslel føt du limer samlren. Jeg har'

For at holde l-raler'ægten så 1av
som muligt gcnblugte jeg tr'ækstængerne
fra en depronmodel, men e1lers ville jeg

have lavet derl af 2 rnm plastrølog 0,6
mnr piano. Rorhom konr fi'a et pallauge
sen'ohorn fra en minisen'o, der blev klippet og monteret r.ned c),ano i udsk.ime
slidser på rorerle. Altelnativt kan horn af
0,8 mm kr1'dsfibcr kan også bluges.
Understel ...
.1,5

mm piano, r,ikles nred metaltråd og loddes inden dct s1's fast på
modellen med bjønretr'.rd, der sorn afBukkcs af

som sædvanligt brugt 2mrn stifthængsler, men det er ikke et konstruktivt kr.rv
Bem;crk at finrren el tappet ned i haleplanet, så du turdg.il de sædvanlige tlekan-

sh-rlning folstærkes med t1'nd c1'ans.
Som hjul valgte jeg i første orngang lette
plasthjul fra GWS. De virker fint på gulvet i en gynnastiksa'I, r'ncn på en br-rlet
græsbane - glem dct - og lav i stedet rrog-

tedc støttelister.

le skir.'er af 3 mm

Vingernonteringell er valgfri og du bestemmc selv om du foretr'ækker gummi-

Tyngdepunkt og

Det passer ti1 rnig, men hvis dtr ikke er ti1
tlyvning med små håndber.ægelser skulle du måske e11te11 st.lrte med 10 mm eller'

tilsltrttc cn leduktionskontakt.
Flyvning
Beg,vnd i

af pilot og nraskir.rgevær; går faltor hurtigt ned, når motoren stoppes.
Modellen skal dclfor som den stole Hanrribal landes med orrrdlejr.ringer på propellen. G;i ind på meclvindsbenet og tag
gassen af, til modellen glider ned i en pa-ssende vinkel og tag før'st gassen helt af,
når hjulene stryger hen over græ,sset.

klydsfincr.
Det var

bånd, eller dyvel og nylonskruer.
Pti elfly skal r'ingen jo af ved batteliskift,
så jeg har lavet en alternativ løsning r.ned

1B

roligt vejr med at finde dine eg-

ne grænser. Modellen har ir:rgen nykke4
men med en konstant'luftblemse i for'm

rorudslag

alt

opstår der spøresmal unden,ejs, er du
Modellen skal balancere pai hovedbjæl- r'elkomnren til at kontakte mig på telefon
ken crg nrine roludslag er plus/minus 15 21425315 eftel solnedgang.
mm på både højde- og sideror målt på
Lals Pilegaard

bredcste sted.

'Iiæl.rrdig

Fastskruet ntoior på fastsknrot
skot
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x-finer

Kroppen er vist uden pyntecowl, der
Laves til den valgte motor af or5 alu
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Så kan han lære

det!

Hmm... Dette er måske ikke lige sådan
jeg havde forstillet mig at anden del af
denne artikel skulle starte. Jeg havde
drømt om, at jeg sejerssikkert skulle fortælle, at al min teori og aile mine tests
holdt stik. Det gjorde de så ikke. Jeg har
nu et fantastisk falverigt kunstflyvnings
biplary sorn flyver forrygende - det er jo
dejligt. Og det vejer hele 5025 gram - det
er jo så ikke så dejligt. Om det har noget
med Hybris og Nemesis at gørc, at vægten lige skulle havne på den værdi, som
jeg i min første artikel satte som det måI,
jeg absolut ikke måtte nå - skal jeg lade
være usagt. Det er nu nok mest min forfængelighed det er gået ud over. Og nogIe af os F3A'ere er jo lidt forfængelige!

Første farvc lægges på kroppen - her er optimismen stadiEi intakt

Men hvorfor gik det ikke ? Hvorfor nøjedes modellen ikke med at tage 75 gram
på? Jeg havde jo målt at airbmshmaling
ikke vejede særligt meget i forhold til de
mere traditionelle malingstyper. Jeg har
under hele forløbet vejet modelen før turder og efter diverse lag maling.
Hvad vejede det

Så

har tapen igen ødelagt sølvfarven

24

så?

Totalt tog modellen 332 g. på i maling !!!
Det må jo siges at være en anelse mere
end de beregnede 75 gram. Jeg har selvfølgelig lakeret modellen to gange med
mellemslibning. Det gjorde jeg ikke i testen. Men selv med det fakhrm er det hele
blevet ca dobbelt så tungt.
Jeg er rneget tilfreds med vægten på de to
lag klar lak. De er meget tæt på det beregnede. Hver vinge tog fxcal7-18 gram på
pr. lakering. Men airbmsh malingen - den
grk helt i hegnet. I husker måske at testen

""" *i;l::,:'::l]:r
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tir h, rf rt;
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Til effekter
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i artikel 1 viste, at det ailblushmaling jeg
havde sprøjtet på min pr'øvevinge ikke
rigtigt kunne måles. Det kan det så san-

Der val mange faktorer sorn spillede ind.
Modellen blev slebet meget gmndigt i
den hvide autolak som var sprøjtet i formen. Jeg sleb så meget, at jeg lige kunne
ane glasfiberstrlrkhlren. Det skulle vise
sig at vaere den værste fejl jeg begik. Den

blev fjemet. Vaskes af kunle det jo ikke,
så på med lidt mere airbrushmaling. Efterhånden sorn flere og flere farver blev
lagt på, blev problememe større og stør're
- og rnodellen tungere og tungere.
Når man fuldnraler en flyver i så mange
farver som jeg har valgt, tager det også
lang tid at dække modellen af med tape
og papir'. Det er virkelig en tidsrør,e{, og
et tålmodighedsarbejde. Det frustrerende
var at hvel gang jeg skulle rette fejl, skulle det lrele d.ckkes af igen, og igen, og
igen. Det rrar ikke uahnindeligt at ekstra

hvide airblushfarve havde ikke helt

afdeeknin ger skabte nye problemer.

delig på denne flyver. jeg hal airbmshet

fo'157 gram-Avminarm!
Hvad gik galt

?

så

god

er-r dækkeevne som mine tests havde
,',ist. Jeg måtte bmge rigtig meget hvid
rnaling, fordi jeg l-ravde slebet så dybt i

den hr.ide malir-rg fra støbr.ringen. Samtidig er der ingen modstandsklaft i airbrush maling. Oftc i forlØbet kom jeg til at
snavse især clet l'rvide og gule fan'e til ved
berøring.
Problemet er at man ikke kan vaske det af
igen. Malingen ryger nernlig med af hvis
man forsøger sig med en våd klud. Så mit
eneste alternativ var enten at vaske hele
enrnet af og starte forfi'a, e'llel male oven
på det snavsede område.

Et andet problern jeg virkelig kærnpede
med, r'ar afdækning. Både frisk fi1m, stafferingstape og r.nalertape, sorn jeg br-ugte
adskillige kilometer af, havde en til tider

meget kedelig tendens ti1 at efterlade en
lil1e srnule lim tilbage på ernnet, rrår det

faktisk i sklivende stur.rd let sikker
på at jeg burde have holdt mig til de lidt
tungere autobasefarver. Her havde jeg
været i stand til at re11gøre for fedtfingre
samt limlester; og jeg var ikke blevet kastet ud i hele tiden at skulle r.nale om.

Jeg er

efter lepalation af småfejl i farverne samt
maling af logoer og navn for til sidst at give det endelige 1ag klarlak.

I sin tid

da jeg malede min Nitrogen 08
med autobasefarve4 tog det mig ca. tre
uger.
Demre gang med Hydrogen 2012 tog det
mig tre måneder. Det var simpelthen for

besværligt, og jeg har intet vundet ved
det.
Konl<lusion:

Jcg hal i dag en pragtftild kunstflyver'
som virkelig er blevet et ;cgte fuldblods
lakrnons[er'. Derr er rigtig pæn - '1,nes jeg
selv Når jeg flyver med den har: jeg det
bredeste smil på læben, og det føles ret

godt.
Men om jeg kunne t;cnke mig at fuldrna-

le en kunstflyver med airbmshmaling
En tir-rg som virkelig var I'ed at drive mig
ti1 r'anr.id vat at farvelne ikke opførte sig

igen? -ALDRIG!

ens. Nogle af fan'erne jeg benyttede kr-ur-

Jeg gider simpelthen ikke. Airbmshmaling vil, her ihuset, for frcmtiden kun blive brugt til effekter; Iogoer og skygger.

ne jeg ikke efterfølgende sætte staffageta-

pe på, uden at tapen rev maling af igcn.
Det gav mig mange sene nætter med at
sidde og reparere små områder med en
pensel hvor malingen var blevet ødelagt.
Det gjaldt især metalfarver fra Schrninke.
Tro rnig, det var en befi'ielse, niir jeg nåede et punkt, hvol jeg kumre kor-nr-ue klar'
lak på og folsegle falvelne. Jeg val faktisk
nødt ti1 at rnale alle ernnerne i to ternpi.
Følst alle airbmshfan elne, så et lag klar1ak, r'andslibning fol at fjerne grater. Der-

Det bliver nu lidt spærrdende at se, om ikke min næste model - Hydrogen 2013

dc gamle.trtolakkcr.
Nlichael Gibson
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ver lettere. Det tror jeg helt sikkert at den
gør; for clen skal nemlig males med de gc>
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Der har ikke været holdt Skala Cup i
Nordsjællands Fjemstyrings Klub i nyere
tid.
Sidste lørdag i juni - mellem en fredag
med berettiget varsel om skybrud og en
søndag fuld af regn - var Skala Gruppen
på besøg i strålende solskin en nærmest
Iidt trykkende-varm eftermiddag med

oner hidtil har været at få en hel flyver
med hjem, ikke også kan flyve.
Og nu er flere af de ti hjælpere, der prøve-

de at give skalafolkene en god dag med
godt vejr, hjemmelavede frikadeller og en
flyveplads i uovertruffet stand, blevet enige om at holde tirsdag-grill.

mild vind.

I forvejen griller alle sultne NFK'ere om
torsdagerl men os der vil til at lure skalafolket kunsten af, er blevet enig om at møde hver tirsdag efter sommerferien. Til
grillpølsea skalamanøvrer, gensidig
hjælp - og et mål om at tumle rundt i him-

Den dag blev et n1't begreb i den lokale
modelflyr.eklub skabt - tirsdags-grill - og
en kravlegård blev undfanget.
De syv deltagere i Klubskala og F4H viste

nemlig mange små-lyshre NFK'ere, at

melhavet over Langstrup ved Fredens-

skalaflyvning kun er et spørgsmål om at
turde. Bevar os, de drer.ne skalapiloter i
klubskal4 flyver det meget smukkere og
mere harmonisk. Men de flyver ikke noget som vi dødelige, hvis største præstati-

borg.
Hobbyhandleren som fødselshjælper

Vi fandt ud af, at i klubskala er hobbyhandleren den bedste hjælper. Man er i

*å:.r

Og resultateme af vores første skala cup.
vi sigeq, at NFKs "motionspilotel' var
de største sejrherre4, fordi de nu har set,
hvad det drejer sig om. I konkurrencen
var skalaguppens formand Ulrik Liitzen
og skalagruppens iJdslæl Kim Kongsba
ubeskedne nok til at rage de ;;;*."*^
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stolen i midten er Herrrik Kristensen. Næste gang f;an sid-

derien dommerstoldrdet'
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luftery lige så snart man har fået samlet en
ARF med rimelighed lighed til en "rigtig
flyve(' . Så skal vi lige have fundet ud af
hvordan den rigtige flyver gebærder sig i
virkelighedery og så er det bare til vejrs.
Hvilket vi har mod til nu, hvor vi har set
"de rigtige skalapiloter" og erkendt, at
f.ygt"" for ordet konkurrence er det eneste, vi i første omgang skal kaempe med.

Poul Miinsberg havdc ikke en af sine mest vellykkede dage. Hans ene fly endte mecl
en brækket vingespids cfter en lidt fortumlet landinp;, og dt't andet af hans smukke F4H-fly havde m.t.rproblemcr.
Men Poul havde, eftcr hvacl lran sagde, alligevel en dejlig clag.

??:-'*''.

w.
q,

,.rF;:'

.å.

F

Profiler
Det nye profil inden for F1A fritflyvning
kaldes LDA - Low Drag Airfoil. Det minder en del om RC-profiler, og bryder med
tidligere tiders profiler, fordi de kan fungere effektivt i et meget større hastighedsregister. Mange F1A piloter er interesseret
i disse nye profile4 og Danmark er ved at
gøre de første erfaringer på området.

modeller. Bunt benytter netop kraftigt fo-

røget udgangshastighed når modellen
skal slippes, hvor modellen stikker næsen lodret i vejret en sfund for derefter at
flade ud til vandret. Voila! 20 meters ekstra udgangshøjde er vundet, uden at
reglerne i F1A er overtrådt.

De højtydende profiler umuliggjorde
Meget er efterhåndenblevet fortalt om de
nye fremragende LDA-profilet som er en

videreudvikling af de første BE-profiler.
BE står for Bemard Eggelston. Bemard
satte sammen med Peter Allnutt gang i
udviklingen med en artikel i 2008, hvor
de beskrev udviklingen af et radikalt nyt

profil, som de allerede havde testet. Det
nye profil brød med de sidste mange års
doktrin med tynde krumme profiler, som
er meget højtydende i den forstand at de
kan tilsikre den lavest mulige synkehastighed for en fritflyvende model. Desvaerre betød den høje ydelse, at

fe€es
af Lars Kuek
YelEs& eS

jensen

opdriften

samt især luftmodstanden voksede til
enoffne størrelser ved forøget flyvehastighed, hvilket var direkte uønskvaerdigt i forbindelse med de modeme Bunt-

dog, at det blev til ret meget mere, fordi
til endnu mere lut-tmodstand, som åd den ekstra potentielle gevinst op. Løsningen
blev indførelse af flapper på modelleme,
som biev styret af timerery så vingen i
den korte højhastighedsfase fik minimeret modstanden og derfor bevægede sig
længere lodret opad. Når vandret flyvning blev opnået, skiftede profilet igen tilbage til normal. Det pressede allerede
omkring 2002 ydelseme endnu højere op
til måske 90-95 meters udgangshøjde og
med samme gode glid som de modelle4,
højere hastighed blot blev omsat

der havnede på 70 meter.

Konkurrencen var selvsagt ulige og flapperløsningen lignede også det sikre valg,
hvis man ville have det ultimative for at

Øverst et BE profil, i midten et traditionelt profil og nederst LDA profilet. BE-profilet er det iykkeste of det-

profil ligger midt imellem det traditionelle og BE-profilet i tykkelse. Koglot benyiter i dag endnu
tyndcre LDA-profiler end dct viste.
te LDA

vinde en konknrrence, fordi pr'æstationcme netop val så nreget bcclre. Dcsv€elre er der ingen roser ndcn trlntc. iorcl j
flappelne var dyre og nrckanisk ucliold r cr.rde, hvilket gjorde at fl apper-nr orl e.l ler svigtede rnekanisk pa uLrcicjliqc. tirlspunkter. Prisen for et sæt il.rpr1-rcn inqet
ligger lige så højt som en koltlplct iraditionel rrrodel af før'ste kla:sc, lrr ilkct sor
det til en sjælden og dvr forno jcl:c. Enkel-

te forsøgte selr' at bygge flapper-t,irrger;
r.nen de nråtte ligesonr de plofessionelle
vingebyggere sande at de var mekanisk
r,rstabile, og i lealitcten blot var endnu en

De tænkte plofilel helt fra btrrrden og le-

mekanisk del, sonr kunne gå grueligt

gede nred tanken om et mere dråbefor-

ga1t.

met profil som var tykkere og mindre

Der var med andre ord blug fol at finde
en anden r.ej til at opn;i de ekstra meter,
og hel kommel Bemald og Peter ind i l-ri-

storien.
BE-profilet

krumt. Det betød at profilet r.ille komme
tættele på dråbeformen, som giver laveste h-rftrnodstand og derfor rnulighed for
at bevæge sig ubesr'æret i højhastigheds

inser'cr\l.r-.i.- (ri:r i h!li rrr r lirlie-ivpre r sonr scr andcrlcdcs ucl errtl tidligert'. Vingen rrumnlor to ira hojrc tr LD \ \ rir:!ir (rg ir.rn kan ogs.r samiidig se ai dcn Jiggcr i clcn l.rrrgc tnclc santntcnlignet
ttttcl rle attclrc Fl.\ r in:.r. Drlr hrll kortc qule vinge har glimrerrdc tcnlikcte nsk.rlre r nrcn Jiggcr nrcget
lrngt fra dct .,mr :t'rr:I:li ljr r cL rtrr i0r tirlcn.
Dc rtvc LD.^ r
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situationcr. Hvis 'u'i skal drille lidt het,
kom deres nye profil til at ligne et RCprofil væsentlig mere, end de foregående
fritflyvningsprofiler gjorde det. Et nærmere kig på profileme fra de gode gamle
fritflyvningsdage vise4 at de profiler man
udviklede helt tilbage i 2O-erne og 30-er-

ne ligner de "rrye" LDA-profiler og et
godt eksempel er CO 358.
De

første test

-

BE-profilet

I årets allersidste Wolld Cup konkurrence deltog begge stjemeq, men Roland

fik

ikke en førsteplads, fordi hans fly fløj ned
bag nogle forhinddnger som blokerede
tidtagernes syrrsfelt. Rolarrd kunne rned
en før'steplads have vundet den samlede
World Cup, men detblev altså ikke til noget. Mikhael vandt for øvrigt en del af sine sejre med LDA-profiler.
De

første egne erfaringer

Der var ikke så langt fra tanke til hand-

Udviklingen på området var så spænd-

ling og beregninger samt teoretiske simuleringer blev udført, og den første vinge
blev fremstillet klar til test. I den førnævnte rapport, hvor de publicerede de-

ende, at jeg selv måtte rned på teknologi-

res omfattende beregninger og erfaringer;

var der foretaget mange sammenlignende praktiske test mellern BE-profilet, en
blæsevejrs model og en Stamov stillevejrsmodel. De praktiske forsøg blev foretaget om morgenen i tæt på død 1uft.
Det viste sig at Stamov-modellen gennemsnitligt 1å højest ftrlgt af BE modellen
med bl;esevejrsmodellen som nummer
sidst. De teoretiske beregninger viste

endvidere,

at

BE-profilet vil1e have

præstationel som overgik Stamov vingery fordi tophøjden var væsentligt højere men gliddet ringere. Samlet ville det
blive til en lille gevinst.
En del nrodelflyvere adopterede profilet,
og selv stødte jeg første gang på det til
VM i Kroatien i 2009, hvor tyske Thomas
Weirner benyttede det med noget besværlighed. Et problem Tl.romas tumlede
med va4 at næsen på modellen ikke ville
opad når modellen blev sluppet fri, men
det var ikke konsistent. Tilsyneladende
blev Thomas aldlig dus med den finr-rrlighed i modellen og den er i 2012 afhændet og Thomas er gået over til det nyere
LDA-profil, som han er meget tilfreds
med.
LDA-profilet

Roland Koglot fra Slovenien arbejdede
fra 2008 r,idere med en primært tyndere
version af BE-profilet som betød yderli-

leplar-r

W-Hobby i Litauen. Firmaet har eksiste-

prøvestart.

ret i en del år og har tilbage i tiden haft et
lidt blakket ry for at levere produkter af
mindre god kvalitet til lave priser. Det var
derfor rned spænding jeg rnodtog forsen-

Tiedje gang jeg tog af sted var det blevet
forårsagtigt med en svag vind med tendens ti1 smådryp. Her lykkedes det faktisk
af få trimmet rnodellen ind til noget brug-

delsen og åbnede den. Ud kom et par flot
foralbejdede vinger i nøjagtig den farve

bart, bortset fra at højstartskrogen stod for'kert fordi modellen jazzede meget på li-

jeg havde bestilt, og efter en gr-undig gen-

nen. Den var meget svær at styre og bankede til sidst i jorderr, så haleplanet blev

nemgang af vingerne rnåtte jeg konstatere, de var i orden. Jeg fik dem tilpasset til
en godt brugt elektronisk bunter - og så
var det bare at vente på flyvevejr.
En kold januardag med 10 frostgrader og
lav vind tog jeg af sted ti1 flyvepladsen for
at prØ\'e vingerne. For lige at varme op
tog jeg nogle starter med en almindelig
buntel og det gik jo meget godt, så jeg
skiftede over til LDA-modellen.
Den første fur i luften var nervepirrende,
fordi mcldellen ganske få metel oppe gik
i et voldsomt højre spiraldyk, og jeg måtte smide linen. Det gentog sig et par gange, og så pakkede jeg sammen for at tage
hjem og inspicere modellen for de mulige
skadel, den havde pådraget sig under de
hårde landinger. Der var ganske rigtig
flere små skadel på beklædningen - især'
på højre vinge havde beklædningen sluppet ribbeme på undersiden af de sidste
fem ribber før øreknækket, og det kar-r
være det, som slog så voldsornt igennem
på flyvemønstret. Det biev repareret ved
at presse cyanolim igennem små huller i

2011
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blev del gjort klart ti1 endnu

en og jeg bestilte derfor en LDA vinge fra

gere reduceret luftmodstand og yderligere muligheder for helt legalt at få endnu

større tophøjde. I World Cup saesonen
fik Roland hele 7 førstepladser og
blev en flot nummer to slået af Russiske
Mikhael Koszonoszkin med 5 førstepladser. Det var blot to point der skilte dem og
udfaldet blev sådan, fordi kun de tre bedste scorer tæller rned, og Mikhael havde
vundet i flere store konkurrencer end Mildrael havde. Store konkurrerrcer giver
flere bonuspoints end små konkurrencer.

plastbeklædningen og holde folien tæt
inde til ribben, så det blev på rette sted.
Anden gar-rg jeg var ude og flyve, var
sammen med Steffen og Esben Jensen og
i første seriøse {orsøg på en bunt-start
eksploderede haleplanet i afskydningsøjeblikket og det meste af modellen landede på ryggen, Det lykkedes at reparere
kroppen og et meget stælkere haleplan
blev bygget. Det viste sig, at jeg havde
konstrueret haieplanet forkerf så problemet var jeg selv ude om. Småskaderne
blev reparere! og sammen med et rryt ha-

Den
gure

14.;

LDA

vinge er

"ii$iQ*

ikke

specielt markant

"r{

på

t li

græsbaggrund. Faktisk er
cn skriggrøn farve rnere tydelig
når modellen skal {indes.

en

hrkket ove4 og kulfiber

forkroppen
knækkede. Mærkeligt nok var vingeme
igen intakte, men det kommer til at lrække
r-rd før modellen bliver repareret igen. Før
finalen lykkedes det rent faktisk at skyde
modellen af i noget som lignede rigtige
LDA-starter med det karakterisfiske hyl,
vingen afgiver i startøjeblikket. Det lyder
fantastisk, og det er tydeligt at der er potentiale tii stor tophøjde i den vinge.
Konklusion so far!

Hvis vi kigger isoleret på vingeme fra Whobby, er det vel en eller anden form for
kvalitet, at de har overlevet disse hårde
oplevelser til nu uden at være gået til.
Samtidig har vingen noget, sorn ligner
stort potentiale til højdevinding. En svaghed ved LDA-profilet kan være at flyvemønstret muligvis bliver påvirket meget,
hvis beklædningen slipper undersiden af
profilet. Tiden vil vise om det er en observation, som kan bekræftes fremover.
Lars Buch Jensen

\likhacl Ko.ortrr'khirr rr.,Ll I I) \ nroclt l til I lrr
iicl.rr On Ir(' l() I l. Dcn k()nku r (,lt((' \ .lndl \ I i
klr.rcl ikke, hrn l.lcv kLrrr rrr I (). l)crr na.'tu'
l.onkrrrrence hrrr ilt'lttrg i r'.rnclt ltrrr.
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Ny teknologi kan ikke holdes ude

TELE

ETRI
Faktaboks

&f
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iteaxdvalgsfærmand Kegnax, Fete*"s*et

CIAM HAR EN UDFORDRING
Spørgsmålet er om telemetri skal tillades og piloterne

CIAM er den internationale organisation
under FAI som sætter konkurrencereglerne
for modelflyvning, de såkaldte Sporting codes. CIAM ledes af en bestyrelse (Bureau) og
den høleste myndighed er den årlige generalforsanling (Plenarmødet). Mødet afholdes i april.
Udover bestyrelsen består CIAM af en række subcommitteer. Dem der for nuværende
er aktivitet indenfor i Danmark er:
F1

fritflyvning,

F2 linestvring,

må hente alle de informationer de ønsker ned fra model-

F3 acrobatic,
F3 svær,eflyvning,

len. Det vil ikke ødelægge vores konkurrencer at tillade

F3

helikopter,

F,l skala og

telemetri, men det vil ændre dem fundamentalt.

F5 el.

Hvad der ellers er, finder du på CIAMS hjemmeside. Disse subcommittees består af en for-

CIAM må nødvendigvis tage stilling til det indenfor meget kort tid. Teknologien er de1,
og det er ikke muligt at kontrollere om den anvendes, så det er kun et spørgsmål om
hvornår piloterne begynder at bruge den. Den enkle løsning er at forbyde alle former
for telemetri, men det er utænkeligt, for det vil sætte os tilbage hvor vi var for ti år siderr. CIAM må heller ikke være blind for, at udelukkelse af ny teknologi vil afholde
nogle nye og ofte yngre mennesker fra at gå ind i sportery og det er ikke en gavnlig ud-

vikling.
Hvad kan telemetri bruges

til

Alle klasser kan bruge en eller anden form for feedback fra modellen til nogef G-målere i kunstflyvning fortæller piloten om der skal trækkes hårdere eller slækkes lidt i
mal-lØvrery GPS kan fortælle om en flyvning er ligeud, hastighedsmålere fortaeller hvor
gaspinden skal være, variometer i svæveflyvning fortæller om det går op eller ned, der
er ingen ende på mulighederne. Mulighedeme for feedback til piloten er også mange.
Der kan bruges lydsignalel, hovedtelefonel vibrationssignaler; force feedback i styrepindende eller sågar temperatursvingninger til at fortælle piloten hvordan hans rnodel

flyver.

Indtil for

forbudt at have enheder i sin model der kunne transmittere tilbage til piloten. Det gjorde rnange 2,4chz. anlægulovlige, da dether el modtageren der indeholder telemetrifunktionen. Nu er detblevet det tilladt at transmittere
et par år siden var det

batterispænding og signalstyrke tilbage. Men hvad bliver der egentligt sendt tilbage til
piloten?
Regnar Petersen
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et antal medlemer som fomanden
udpeger Subcommitteeme er tænketanke
hvor regleme revideres fx i forhold iil udvik-

mmd og

Beslutningen må træffes

ling i teknologi, modellers ydeevne ellel miljømæssige forhold. Ændringsforslag gennemtænkes og diskuteres og evt. konflikter

i

æn-

dringer opda ges forhåbentligt.

I forbindelse med det årlige plenarmøde afholdes der to møder i subcommittee. Et subcommitteemøde hvor der bare er medlemmer og formand til stede og et åbent møde,
Technicalmeeting hvor hvert land der deltager har stemmeret. Et land, 6n stemme. Alle
regelændringer der foreslås af enten subcommittee eller af et af FAIs medlemslande
skal behandles på begge møder og derefter
på plenarmødet. På technicalmeeting stemmes der om alle forslag, og bliver et forslag
enstemmigt vedtaget eller forkastet bliver
der ikke stemt om forslaget på plenarmødet,
men er der stemmer både for og imod skal
forslaget til afstemning på plenarmødet, og
der træffes den endelige afgørelse.
Regelændringer træder i kraft den første ja-

nuar efter plenarmødet dog kan der ikke
ændres i reglerne det år hvor der er VM i en
klasse, medmindre ændringen er af sikkerhedsmæssig karakter.

-1

l.*

r og skyer kom der nol( af
Når man nu ved, at den blonde og smukke unge pilotaspirant på billedet her en

tv-journalist,

så

bliver billedet jo vældigt

interessant... ikke sandt?

Man spørger sig selv: "Hvor er det taget og

hvorfor?"
Svaret er, at det er taget nogle dage før
den 24. juni, hr-or Silkeborg EI & Svæv

havde "Åbent hus". En begivenhed, der
normalt tiltrækker alt mellem 20 og 150
tilskuere - og der både et inden- og
udendørs åbent hus to gange om året i
Silkeborg!

I år var der lagt op til det helt store ry.kind. Nu, hvor man havde fået Mette
Agerup fra TV2 til at komme på besøg
med et tv-hold og prØve kiubbens skolefly. Det blev der selvfølgelig lavet fjern\r'1l':t.1r,:'t|It'f

t':tt,1 -ii j.l|

1'.:

syn om. Og det blev til et rigtigt godt ind-

i

Fiasko for tilskueme. Men arrangementet

den østjyske tv-stations program
GUIDE der fortaeller egnens befolkning,
hvad der er af gode tilbud i regionen den

var en kæmpesucces for Silkeborg El &

kommende weekend.
Bedre reklame kan et arrangement ikke
få" og bedre PR kan modelflyvningen ik-

Flemming Kristesery fik sagt mange gode
ord om modelflyvningen. Hvad selve arrangementet angåq, så er det udsat til

ke få.

næste år.

Der kom også godt 15 mennesker ud til
flyvepladsen på den dejlige plads nord

Og så kik lige på billedet en gang til.

slag

for F.L. Smidths Vej i Silkeborg - og de gik
forgæves.

"Det regnede og stormede, så det simpelthen ikke var muligt at få et fly op endsige ud i det fri," siger Niels Kofod, der er
sekretær i klubben. "Vi ventede og ventede, og vi kikkede på radarbilleder ... men
der var ikke noget at gøre. Vi måtte blive

siddende klubhuset, mens det stod ned i
skrå stænge4, og når der dukkede en modig sjæl ud af regnery måtte vi beklage at
showet og prøveflyvningeme ikke blev

til noget.

Svæv. Man fik et næsten to minutters
Iangt tv-indslag hvor klubbens formand,

Hvad er det bedste ved det foto?
Selvfølgelig ... Silkeborg El & Svæv er så
heldig at have en instruktør på kun 15 år!
Hvor mange klubber i Danmark har det?
Det er formentligt alle danske modelflyveklubbe{, der savner unge medlemmer.
I Silkeborg har de heller ikke så mange,
som de geme ville have. Men de har
Rasmus Jakobsen på 15 åa og han sørgede for at tv-reporteren Mette Agerup fra
TV2 kom på vingeme.
Der gør ham til det mest interessante på
billedet, ikke?
Foto: J@kobsen
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Roland

Koglot
Seminar
I(rl.rncl KogJot hrrltler en tlap vi

h;r' .ss.i rry'er',ccr'.u'Ll

Det syv mand store hold af
danske elite-fritflyvere, som i

februar drog til Lost Hills i Californien for at deltage i en stribe World Cup stævner på en

af

verdens bedste fritfl yvningsarenaer, bragte gode resulta-

ter med hjem, som det fremgik
af Steffen fensens rapport i
Modelflyvenyt20l2l2.
Det var ganske givet også hen-

sigten, men der var også en
mere langsigtet plan med rejsen, nemlig at skærpe den danske indsats på det internationale plan.

Det kan ske ved at flyve mere i st;erk korrkurrence og veci at iagttage, hvordan de
allerbedstc- når dcrcs resultater. på Lost
Hills var feltet i F1A meget st;erkt oe talte internationale navne sonr Serge.y Makarov, Per Findarhl og Rolancl Koglot. De
folk er r,ærd at sc. på og udveksle erfarirrger n.red. Og nrirrs.-rrrtc-n onr ikke Rolarrd
Koglot, som er Slovener, godt kunnc tærrke sig at komme en tur til Dilrnrark og
deltagc i et seminar rned de clanske ventter. Dt't f.rndt
'ted fip* Steftel jt,rr*ep clelr
14. april, og var en stor fonrøielsc.

med

c.le

Rolanc'l er en ualr.uindelig flink og r.errlig
manci. H.rn kom nred sil transprtrtkasse
fuld af mocleller. Eitc.r indleclerrcle kaffe-

drikning og hygr:esnak gennenrtik han
Pou,erpoint-pra..scntahor-r

for en interessere't skare på blv De fleste
F1A-aktive og noglc få pensiorrister. Han
fortalte hele sin hiskrrie om trcivikling af
F.l A-nrodeller båclc rnecl tlap-profiler og

såkaldte LDA-profiler

og sirr opsanrling af eriaring om, hvord.tr-r

man kan trdnvtte disse profiler. i santmenhæng rned kuliiLrer-matcri.rle.rnes
stvrke til at højstar.te. FIA modcllcrnt
med enorrn .tcceller.rtiotr og ndløsninsshastighecl, rned det restrltat at de komrtrer
oi'er 100 r'ncter op fra cr-r 50 me.ter l-røjstartsline.
En berejst og erfaren herre

Roland er en berejst nr.trrd, cler deltagcr i
rn.l11ge

Roland Koglot

en nredbragt

jit"ll]")

internationale konkurrcnccr; og

hal nafurlisvis rnødt allc cle atrdre, cler arbejder meri sclttrlle r-r-rålsætr-ring, b.iclc cle
flyvendc. korrkurrenter og de teorctiske
bargmænd, sorn udviklcr. profilcr nrcd

cornputerprograrnller. Men det fremgik
klalt af h.tns præserrtation, at han lrar sin
ceen tilg;rne til sager.ne oe bmger nregerr ticl pri at cksperimcntere og

trim-

og sirnpclthen ør'e sig pii at udfile den sr,ære højstart pcrfekt.
r-rre
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lRolancl Koglot Irolcler
e.n

af sine viltger oq

Thom;rs lløjgaarcl, Christian Schu'artzbaclr os

'lorn

Orager kigger p.i.
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DELTAGERLISTE
Thomas Køster

Han

Henning Nyhegn
Jes Nyhegn

tegner

i

vid

nøje af de danske enthusiaster.

udstr'ækning sine egte profiler og har.
fuld kontrol over byggeprocessen med
adgang til en lokal Slor.e'nsk vingebvgger.
Arrtallet af forskellige vinger. med varierende vingeprofiler i hans præsentation
er uh'oligt og vidr-rer om den enorme erfaring han besidder. Men der er ikke noget

Det var et overordentlig godt seminar.

Thomas Røjgaard

blev overdraget, 43
MB. Den

Roland skal have mange tak. Initiativta-

er nu ble-

geme ligeså. Og Steffen og Jytte skal have
tak for at lægge hus til og for den fine ser-

vet barbe-

vering i italiensk stil. Højt niveau.

ned uden

Hvad så nu

hold og

ret

lidt

Sieffen Jensen
Tom Oxager
Petet Rasmussen
Karsten Kongstad
Espen

Hjort

Leif Nielsen
Peter Buchwald
Christian Schwartzbach

tab af ind-

hemmelighedskræmmeri over Roland.

Men nu rejser der sig, oven på Lost Hills

Alt bler, lagt frem, alle spørgsmål

ligger

og Roland Koglots besøg, et stort fclr-

MDKs hjemmesidc' under elite/ ti.itfl yvning/Teknik. Den rummer også et par

bes-u'a-

ret.
og modelkassen gik op ...

Efter præsentationen blev modelkassen
åbnet. Et ste;rre antal vinger blev vist
fi'em. Kloppe rled divc.r.se elektronik og
avancerede krogsvstemtr blev str_rderet

venhtngspres på de danske F1A-flvvere
om resultater. De skal have et held og lykke med på vejen.

på

fotos fra dagen.
Som referent:

Christiarr Schwartzbach

Rolands Por,r'erpoint-præsentation er
ornfangsrig og egner sig bedst til at ledsage hans foredrag. Den $'ldte, som den

SIIALADAG
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t
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Pinse lørdag ved

Yiborg

llodelflyvcklub
Efter err uah.r.rindelig kold og blæsende maj t.r.red rreget lidt flyvevejr og rleget lidt l1'51 1ll gclendorsaktiviteter; slog vejret endelig or-n mecl nrasseL af vaLme, me n også r-ned en melding fi'a DMI
om, at det pinselørdag både skulle blæse og regne.
Der blev bade bidt negle og sktiret tændet men - hvetn ved hvor'for - blev dagen tø4 lun og r.r.red en konstant let vind på langs af
banen det mt-ste af tiden. Kun lige or.er middag var vindetr en
ovelgang i nold og i nærheden af fi'isk.
Skalafolket havde luret vejmdviklingen og kom fra nær og fjern,
ikke kun rned modelleri men også rned familie, så det blev en
dag med både flyvning, nørdet snak og familiehygge, hvor specielt de yngste hurtigt fandt dette og hint på jolden mere inter'essant end det flyvske. Enkelte nrodellel fik iekniske ploblemer;
men generelt var skaderne små.
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en får vinger over Diursland

Da Modelflyverne i

Århus var færdig
med at bygge en
museumsmodel af
brødrene Wrights

berømte fly' gik
førgen Hald hjem og
byggede en stor

model til sig selv.
Nu er den flyveklar.

Man behøver ikke være specielt interesseret i flyvning for at vide, at det var
brødrene Wright der først i verden fik "et

han sig over at bygge en model af Wright

apparat tungere end luft" til at flyve. Det
skete 17. december 1903, hvor Orville
Wright vandt i plat eller krone over sin
bror Wilbur og derfor stod for tuD da dagens første forsøg skulle gøres. Wright

Modellen

F$er fløj hele

36 meter på 12 lange sekun-

der. Flyvningen var født!

En, der har interesseret sig mere end de

fleste for verdens første fly, er førgen
Hald fra Modelflyveme Århus. Han ha1,
$urunen med venneme i klubben, bogstaveligt talt haft fingrene helt nede i detaljeme. For da der i 2003 var skaffet
sponsormidler til at hjemkøbe et byggesæt af

Wright Flyeren fra Arizona-Model
i USA" gik h* og venneme i

Aircraft

gang med at bygge en 1:4 udgave af det
berømte fly. Som en bestillingsopgave fra

KZ og Veteranflymuseet i Stauning som
den danske hovedattraktion i 100 året for
første flyvning.

Forskellen påJørgen Hald og hans klubkammerater eL at når han kom hjem fra
arbejdet med "det store projekt " kastede
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Flyer derhjemme.

Der skulle gå næsten ni åq, før |ørgen blev
færdig. Men i år dumpede billedeme af
en meget flot model af en Wright Flyer
ind i min postkasse. ]ørgen havdeløstudfordringen med at bygge en model, der
skulle i luften, og nu var han blevet færdig med byggeriet.
Modellen er en skalamodel af originalen.
Selv om Jørgen godt ved, at chanceme for
gode flyveture nok kunne forøges, hvis
han havde modificeret her og de4 er han
ikke faldet for fristelsen. "Kurure Orville
og Wilburs flywe, så kan en nøjagtig kopi
også," tror og håber han.
Så betaget var Jørgen Hald af at lave sin
model rigtigt, at han endog byggede en

.øjagtig kopi af den oprindelige motoq,
idet hanhavde fået meget udførlige kopier af de originale moiortegninger. Men
selv om Jørgen ingenlunde er fremmed
overfor for at bygge motorer - han har
fremstillet flere stjememotorer,bl.a. hre 7 rylilndrede og 6n S-rylindret - var Wrigllrtr1el1 l1,vcn}'t

4

/'2lt

1

)

f*t*: jørgen Hald & Arild l-arscn

hts motor noget af et detektivarbejde.

Bcmærk flaskctr ntL'd vandet til køling af motorcn

Mange af tallene var svære at se på tegningenre (som han fik, da Modelflyverne
i Århus var færdige med museumsmodellen), og alt var selvfølgelig i tommer.
Motoren

Men motoren blev bygget, og den kører
fint... bortset fra, at der gik ild i den ved
første prøvekørsel. Alligevel har Jørgen
betænkeligheder ved at sætte den i sin

\\iieht Flyer. Han er bange fo1, at motoren i'il give så meget radiostøj, at det bliver un.ruligt at bevare radiokontakt med
fl),et. Derfor er han gået på et af sine få
kompromisser, og har i stedet for en benzinmotor, forsr-net Wright Flyeren med
en elmotor, BL 5335/10 EMAX med 230
kv. som vejer 668 gram. \lotoren svarer
ca. til en benzinmotor pa 35--10 ccm. Derr
trækker bare godt, sa godt, at den ved
testprøvningen var r.ed at tage magten
fra ham. De 9 kg. elmotoren trak, fik f'lvet
til at fortsætte fremad da han havde taget
gassen af. Så d6r fik modellen allerede sin
første lille skade på den ene vinge.
Men Wrightbrødrene kom jo heller ikke
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Elmotoren ses lrer montcrct bemærk kædctræk i mcssing.

\Vright Flyer nrcd sin vandkølcde motor bemærk kædetrækkene mv

"ea

s{
:c
I

h'right Flycr ned den vandkolede motor

4J

C

*

Wright Flycr bcmærk tændrørct af motorcu.

i

luften uden skrammer og problemer!
Tre dage før deres første flyvehrr skulle
Wilbur soln den første prøve at komrne i
luften. Flyet kørte ned af startskinnery
steg et øjeblik og tabte så fart og faldt ned
oghavarerede. Heldigvis ikke med stØrre
skadet end det var klar den 17. decem-

Rorerne

Jørgens model har en spaendvidde på
godt 3 m. og længden er ca. 1,50 ln. Den
virker større, fordi det jo er så som så med
aerodynamikken. Fx sidder højde-roret
forrest på flyet som en stol underlig plade.

ber.

Ligesom på det rigtige fly er modellen
konstrueret sådan, at det styres ved at vride vingerne. En servo trækker i nogle wi-

ret som får

her-Lholdsvis venstre og højre

vinge til at vride sig så der-r ene plantip
går op, mens den anden går r.red. En slags
krængeror. I dag kan man se servoe4 og

det støder Jørgens øje så i

skliver.rde

stund leder han efter en dukke, der kan
!\l ight Flycr færdigbygget, nrerr

de yderstc vinger mangler at blive nronterct

ligge henover og skjule servoel1. Sorn på
det originale fly kan skinnen, piloten styrer med, skubbes fra side til side.
Jørgen startede med at bygge understellet som ser ternmelig skrøbeligt ud lige-

som originalens. Han har til modellen
bygget en vogn med tre hjul, som flyet
skal ligge på, rrår det kører hen ad den bane hvorfra det så skal lette. Selve landirrgen vil blive temmelig problematisk, idet
der inger-r hjul er!
Byggeriet

Der er uhyggeligt mange beslag til flyet.
På hver ribbe er der fx en plade i messing,
som går ind over forkantlisten, og som

1
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man kan se af billederne er der mange
ribbe{, som Jørgen skar ud i balsa. De

f
å

"Originalen" fokrgraferet p.i National Air and

mange lister er i fyrretræ. Batteriet

til

Spacc lVluseum i lVaslrington DC. Fokr: Troels Lund

el-

motorell og lnodtageren er indbygget i en
kasse i understellet
Vingerne er beklædt med Kowerall, som
var del'l beklædning, som passede bedst
til flyet. Kowerallerr er limet på med cyanolit ved at påføre limen ovenfra gennem beklædningery som dernæst er varmet med en varmepistol, akkurat som
man gør med solarfilm mfl. Det var nødr.endigt at male vinger og ro1, da de ellers
iKre er tætte. Farvebilleder af flyet fandt
han pa nettet, tog billedeme med til en
fan'ehandler som blandede malingen, så
det lignede Lredst muligt. Malingen blev
malet pa med en lille rulle, og listeme er
bejdset med f.rn'err kirsebærtræ mørk.
Kædeme til motoren lolrer i rø1, og i den
ene side kn'd-cer kæderne hinanden, da
propelleme er modsatgaende og skubbende. Propellen har han lavet i 3 mm
aeroplankrydsfiner forskr,rdt ira hinanden og til sidst slebet og lakeret. Propel-

lerne på originalen var en praestation,
som brødrene Wright selr' havde udviklet, idet propellerne kumre overiore 66'L
af motorens rotationsenergi

til iremdrir-

ningen. Imponerende i beiragtning
selv de bedste moderne propeller
kun yder 85'1.

al at
i dag

Nerverne
førgen er meget betænkelig, når'han tæn-

ker på sin jomfruflyvrring med Wright

stitute at brødrene hight faktisk var de
første, som kom i luften. Desværre kom
anerkendelsen først kort efter Orville
Wrights død i 1948. Men den betød dog,
at det berømte fly kume vende tilbage til
USA, hvor det kan ses på National Air
and Space Museum i Washington DC.

Arild Larsen

Flyer. Og det er hans kone Lillian også, for
hun har ftilgt det kæmpearbejde, hendes

mand har haft med at lave en nøjagtig kopi. Men op skal den en dag, hvor luften er

Her er r.ingt'rne mr'. bekl;edt og male-t

egnet og nerveme er komme i ro.
Mens vi venter på det, lige en lille krølle
på den sande historie om verdens første

flyvning som ikke ret mange kender.
Den handler om jalousi og misundelse.
Misundelsen

Brødrene Wrights flyvning blev i mange
år ikke værdsat i USA. Her gav man med
urette sekretæren for The Smithsonian In-

-

stitution æren af at havde udført der-r
første flyvning. Denne langvarige strid
forbitrede Orville så meget, at han i 1928
valgte permanent at udlåne deres Wright
Fl1'er til Science Museum i Iondon.
F ør st i 1942 erkendte The Smithsonian In-
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26.-27.mai2012
World GUp,
Nordisk mesterskab
og 75 års iubilæum

Tekst: lesper Buth
Fsto: f esper 8uth, Dan Hune og Ole Bjerager

Det må siges, at sommeren faldt lige i

pinsen. Både før og efter var vejret

smuttede under dynen ... dem der ikke
også lige smuttede til kameval.

som bekendt mere a'la efterår.

Det glædede vi os gevaldigt ove4 sammen med det.... Indrømmet ... trods alt
lidt større selskab, der var samlet i Aalborg til årets kameval.

Ved

præmieoverrækkelsen overrakte
Heming Modelflyveklub en jubilæums1000 tak. Det skal

hjørnet.

Limfjordsstævnet er det midterste af
Dreilånder pokalery der begynder ugen
før i Karlskog4 Sverige, så Aalborg, og afsluttes, ugen efte4, i Sebnitz (Tyskland).

De fleste af deltagerne er kommet til
stævnet i rigtigt mange å4, så udover det

sportslige der især

i

de intemationale

klasser er på meget højt plan, bruges meget tid på hyggesnak og fidus-bytteri.
Op til stævnets start arbejdede klubbens

I
t

medlemmer hårdt for at gøre klubhuset
operationelt, og det lykkedes, så vore
gæster kunne nyde det renoverede klubhus, med nyt tag, kæmpe køkken" nyt
gulv og tadaa ... kommune-vand, et årelangt ønske er hermed opfyldt godt gået
gutter!

nok finde en fin plads

Da borgmesteren ikke havde tid, valgte
vi, i stedet for i diverse skåltaler, at fokusere på det, det "drejer" sig om: nemlig linestyret modelfl yvning.
Der var titler nok at kæmpe for: Nordisk
mesterskab i klasserne F2Au hastigheds-

flyvning

F2B

kunstflyving og F2D kamp-

flyvning, Dreilånder pokal og World
Cup point i klasseme F2Aog F2D.
I kunstflyvning var der mødt 15 piloteq,
det største tal i flere åq, og for første gang
i flere å4 en begynder .. . han vandt klassen!

Den største overraskelse var at Kai Karma kunne støde Ove Andersson fra tronen. Han har ellers siddet tungt på Limfjordspokalen i mange-mange år. Vi så i
øvrigt et par velfungerende el-drevne fly
og hørte at flere lurer i kulissen.
Det var knap så overraskende, at de dan-

ske deltagere ikke lige kunne kaldes
overtrænede.

Banketten bestod af helstegt vildsviry der

I Combat var der mødt25 piloteq, også i

stod og snurrede hele eftermiddagery så
appetitten var godt tændt da vi kom til
lørdag aften. Det smagte særdeles fremragende, og det blev sent før de sidste

den respektable ende. Her gik den gamle
kending Håkan Ostman helt til tops, dog
pustet i nakken af Bjame Schou. Det er
dog ikke pensionist-rally, for på 4. plad-

42

træner!

gave til Aviator i form af et graveret fad.
på væggen i klubhuset.

Godt 60 deltagere var mødt frem, de fleste kom langvejs fra. De længst rejsende
var tre combat piloteq, der kom helt fra
Brasiliery men Ukraine, Tyskland, Sverige og Finland er;'o heller ikke lige om

sen finder vi Morten Nielsen, der kun har
fløjet i to åq, langt foran flere toppiloter.
Den knægt kan godt drive den til noget
... farmand mener det skyldes den gode

Good-year er faldet af på den, kun fem
hold stillede op, og de viste ikke topform.
Selv med F2F modeller og hurtige Teamrace-motore{, var tideme en del under niveauet, fra dengang den stabile KMDmotor var enerådende, da havde dette
års bedste tid, ikke rakt til en finaleplads.
På trods af det, var intensiteten høj og

ud-

faldene ikke givet før de to comethold

og Calle/
trille endnu en sejr hjem.

udkonkurrerede hinanden
Jesper kunne

I minispeed lykkedes det Luis at holde
flokken bag sig, ved at flyve 101,%, de
øvrige lå tæt efter

.

I FAI speed fløj Per Stjåmesun d 290 k n I t,

det er pænf uden at imponere. Han har
+300 potentiale, men det var nok. Fighter-prisen gik dog til Bengt-Åke, der
havde så dårlig ryg, at selv det at komme
ind til standerery var enbedrift.

"At

the end of the day" , er der kun tilbage at sige en kæmpe stor tak, til de dommere, officials og køkkenhjælpere, mange uden direkte interesse i klubben eller
sporten, som i fællesskab trak et stort læs,
for at stævnet blev den oplevelse, som det
var: Tak, I ved hvem I er.
jesper Butlr, Aviator

\,1oclc1t13'vcu1't
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B.rncpei i klubhuset
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Calle fremviser

:

J**-"ås
-#f

fra Hcming Modelflyvelkub

Jonsson,
af
kunstflyvning for
begyndere
Thomas

Suveræn vinder

I

F
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De se'jrcnde Combatpiloter, med deres mckanikerc.

Lukas var glacl for
sin 2'en plads og

opbuddet af fotografer stort.

.,*
--1l

Der var fyldt op i klubhusct, så nosle nr.trte siclcle urlenfor.

de placlser I'ar cftertragtedei det gode vcjr
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UNMANNED AERIAL VEHTCLE

lnteressen

Allerede tilbage i 80'erne, da jeg gik på ingeniørskolen, havde
emnet min interesse. Jeg kontaktede et par ingeniørfirmaer med
det formål at skabe interessen for at udvikle et system i dansk regi. Der var nogen interesse, dog ikke af seriøs karakter. Efter
errdt uddannelse fik jeg ansættelse i det nu hedengangne Nea
Lindberg, der beskæftigede sig med militærteknologi, hvor vi
på et tidspunkt bød ind med fire forskellige UAV systemer til
forsvaret.

Optil perioden for kontraktindgåelse var alle ftilde af optimisme
og de bedste forhåbninger. Jeg blev sendt til Mojaveørkenen ca
50 km syd for Edwards Airforce Base. Hel deltog jeg i de forberedende testflyvninger forud for demontrationen for den danske delegation af sildesalat. Så jeg skruede på en stor modelflyver i2Vz måned rnellem klapperslange4, skorpioner og sorte enker. Historierr endte dog med, at opgaven blev givet til Terma, og

blev til det system, der senere blev kendt som Tåmfalken - og så
snakker vi ikke mere om det!

Efter "inspilationsturen" til Californien har jeg flere gange taget
tilløb til at designe enAPU (Auto Pilot Unit), men fundet at omkostningerne var for høje, for ikke at tale om GPS der på dar'ærende tidspunkt var dyre og relativt upræcise.
Den teknologiske

udvikling mange år senere

Fremkomsten af garning consoller som Wii og smartphones har
drevet udviklingen af den centrale del af autonom flyvning,
rlemlig accelrometre og gyroskober. Det har rnedført at størrelse
og pris nu er nede på 15 dollars for en treakset gyroskob, hvor
det for blot 10-15 år siden kostede 200 dollars for et enakset. Det
er blandt andet derfo4, det er muligt at skabe qtradrocoptere
såvel som små firekanals helikoptere, og nu ikke mindst err UAV
på privat basis. Flere systemer er inden for de seneste år dukket
op, netop som en konsekvens af at tekrrikken er modnet, teknologisk og ikke mindst prismæssigt. Derfor er der ingen und-

skyldning længere - sæt igang.

PPM EncoderÆail Safe

ATMega1280
SPI/lSP pori

EagleEyc - Lear Astronics

44

Processorkort

Målet

Som udgangspunkthar jeg valgt atbenytte to seperate

At lade en fastvingeflyver flyve autonornt på forudbestemt rute
- hastighed - højde osv, og rehrrnere til udgangspunktet med efterfølgende manuel landing.

syningeq, en til motor alene og en til resten. Forsøg skal vise om
dette er nødvendigt. Min umiddelbare bekymrin g er, at støj fra
motorens regulator skal forplante sig i det øvrige system. Det er

Valg af system

koblet et lille Arduino processorkort på til styring af strobelys,
kamera oa. udstyr jeg finder på at medbringe.

UAV har for såvidt ikke noget at gØre med modelflyvning. Det
centrale er nu ikke længere selve flyvererl den er reduceret til en
platform. Noget, der indgår i det samlede system, hvor betydningen for flyvningens succes afhænger ligemeget af alle delsystemer. Det argument kan også ar-rvendes ved baditionel modelflyvning, men her er der beh'delig mere hardware og software,
der skal spille sammen. Dertbr er der væsentligt større mulighed for at noget kan gå galt. Na, men så længe det ikke er baseret på en Windon's platform, skal det nok gå godt.

Flyver

I stedet for at konstruere en flyver selv valgte jeg at gå ARF-vejen. Ved søgning på nettet faldt jeg over Hobby Kings FPV16$
der konceptuelt ligner UAV'en den danske hær anvender kaldet
Raven. Så fuld af forventning modtog jeg en papkasse, som man
nu gØt, om fantastisk kinesisk håndarbejde. Nå! men nu eksisterer fantastisk kinesisk håndarbejde tilsyneladende ikke. Der findes noget der er OK, og en del, der er
en lille del, der faktisk

Yalg af APU (Auto

Pilot Unit)

strømfor-

til skraldespanderL samt

kanbruges. Ca. en 1/4 del af alleARF fly-

vere, jeg har købt er endt i skraldespanden uden at have været

Del findes en række forskeilige systemer tilgængelige på markedet: OpenPilot, Paparazzi, GlueOnPilot, der alle lover guld og
grønne skove på nær et: ArduPiiot. Ardupiiot er udviklet i DiyDrones regi, hvilket er et forum for UAV teknologi. Udviklingen
af hardware & software bliver drevet i et ikke kommercielt virtuelt udviklingsmiljø. Al software er gratis tilgængelig. Det gælder både den software, der ligger i APU'en samt ground station.
Hardware og software udviklerne reciderer så forskellige steder
som Mexico, Tyskland, Norge, USA og andre lande, men alle
mødes på www.diydrones.com. ArduPilot er primært udviklet
til fastvinge og sekundært til quadrocopter; hvilket understøtter
mit mål udmærket.
ArduPilot baserer sig på Atmel processoreq, hvilket er et plut
samend ikke fordi jeg trot at Atmel laver de mest fantastiske
processorer - der er helt givet andre, der har udviklet U-processorer, del er bedre i alle henseender. Men jeg har arbejdet (læs leget) rned Atrnel i forbindelse med Arduino projekter og har derfor er-r r.is fortrolighed med denne serie af processorer. Derudover anvender de Invensense MEMS accelrometre og gyroel, der
de seneste ar er blevet en stor spiller på MEMS markedet.

i

luften. Det af forskellige årsager som: Dårlig byggekvalitet og at
det ikke har været muligt at placere tyngdepunktet korrekt uden
at fyide store mængder bly i flyveren - hvorefter flyveren ville
blive så tung at den aldrig ville komme til at flyve godt.
Her blev jeg skuffet i middelsvær grad. Nå ja, man får hvad man
betaler for. Jeg havde betalt for epoxy. Epoxy i rigelige mængder.
Efterspørgslen på epoxy i Kina må have været uden sidestykke
efter de havde bygget denne flyve4, når nu de har brugt epoxy

til et års vindmøllevingeproduktion i min flyver. Jeg har i religionstimerne undret mig over de ti plageq, græshoppeq, pest osv.
og tilbagevist historien som naturfeenomener. Nu forstår jeg! Vi
bliver oversvømrnet og druknet i billig kinesisk modelflyjunk,
den i Det Gamle Testamentes ikke omtalte 11'plage . Så FPV168
er desværre et eksempel på en skraldespandsmodel. Den er meget haletung - jeg valgte dog at give flyveren en chance - og forbedre den - ved at skære halen af. Den skal have chancen for at
komme op, og møde sin skaber - hvem det så måtte være, Jeg
mener: Skaberen kan umuligt være guddommelig.

Det afskåme haleplan og sideror vejede tilsammen 155 gram.

Jeg h.rr hc.r gengivet det system jeg arbejder med. Der er siden
nvtar ktrmmet err rr1' udgave der er billigere, fysisk mindre, med

Det ikke særligt store sideror vejede alene 21 gram. Det kan sammenlignes med sideroret på min F3A Genesis, der vejer 24 gram,
men har en 380()/,, større rorflade.

en storre hukommelse, kraftigere processo{, et barometer med
storre oplrrsninq, hvilket vil intreressere specielt quadrocopter
piloter, det:e mht. et mere præcist højdehold.

Da EpoxyTransporteren er en ARF, ser jeg ikke yderligere grund

Bygningen

Seruoer: Flap, 2 x Kraengror, Højde,
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Llftcr

til at uddl,be samlins og installation. Det er besklevet i ligeligt
m.rl i andre artiklcr. Blot vil jeg rlæ\'nc, at jcg ville have morltcrct

for at gorc nrig fortlolie mcd I)lD rc.gulatorene ou plincippcrne
helfor'. Jeg har i skrivende stnnd flojct ca 50 - 100 turc rned qua-

scr'\'oeme i halebonrnren pri siden, istcclet ior solr nlr, nrontoret
oppefra og ned. Men lralebommelr cr folstær'ket med en 4mm
l<rydsf irrelpl a d c i Lra gkloppcr.r s f tr I c.l e I æn gde.

dlocoptelcn og fr-rndet at fx Lralonretret leagcrcl lrtrrtigt og der'for skal dæ'r'npes. Der el ikkc en oplargt soft\\'a1'e nrrrlighed fclr'

Driveline: Jcg har valgt et Dualskl.settrp:

Motor : X!135+8CA-5
Resulator: XC-i()1iiBA
B,rl ler.i: 5000rrrAlr -is fulrrigl
Se'lvon-r

del står' "Mr.rde in China" vilkel finish OK - og s.i kan dcn

clleje n-rndt.
Ændring af projektets fremgangsmåde
Eiterhainden, solr icg fik cr.r større folstaelse ior APU'en og dcns
komplexitet, inds.\ jcg, .rt del skal en dcl ilyvnineer til ior at i.i
justeret en fastvinsc.flyvcr'. Der er en r'ækkc PID regtrlakllcl cler

cr indbyrdes afhaengige, nogle er blanclt andet indlejrede i hinanden. Derfor skal del en struktureret tilgang til indjuste-rinecn.
Mctodiktr<en er ikkc nreget ander'ledes e.ncl når man indjusterer
en fastr,ingetl\,\'er'. Fl),ttc t1'ngdepurrkt, a.-ndre indstillingevinkIcr på hovedplan og haleplan, side- og rlcdadtr'æk på rrotoren
osv Når nran ær-rdrc it palametct aendl'el r-nan flyveegenskalrer't-tc, og sk;r1 derfol st.rlte forfra i med sinc tcsts fx: Flyr,,c vandlct

- iuld gas - tagc g.rssen

torngang: Stigel fl1'r'eren, eller falder
st.idig 1averc flyveh.rstighed?
Det sarnme gør sig cældende rned en UAV. Hel er det ikke blot
sgh'e f'l1,1,g1g1-l der skal \'ære stabil, nrcn o{rSci legulelingeu. Så at
sigc, s.i lidt at lavc som mr-rligt.
Ovcnstående problcnrstilling ledte til, at jeg skmede err quadrocopter sammen af ct ptrr gardinst;engcr og noget krydsfincr.
lled den kan jeg flyve i har.en istedet for at tage til fl1'r,epladse'n,
ti1

t11,1,"t"r.r som fLurktion af
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dct, sii cn r-r-rckanisk løsning er piikr.r:r,ct i fonr-r af nocle st1'kkcr
filtcrnr.rtcrialc fra en stor.slrger - dct vilkcr rnen el selr,fnlgelig
ikkc cn sær'lic clcgant lcrsnirrg. IJ.rror-nctret cr en Bosch trvknr'ler', dcrr Lrlivcr ogs.1 anr.endt i inclstrgningerr til bih-r-rotole-r rled

indsplojtning.
Sikl<erhed

Når r.nan r,ælger at begive sig ucl p;1 ukcr.rdt land, cr der en risiko fol at clct helc cndel i hegnr.t. Der el dog en kul mod den
slags del hcdclel forberedclsc - iollreledelse - iolbcredelse, og
n;il rnan s.r nrener at man l-r.l'forlreredt sig tilstrækkeligt, sa forbereder nran sig lidt mele. Dct cr ikke spol ande rJe-des end ved
traditioncl r.r.rodelflyvning. Jeg mcner', inden du kommer på flvvepladser-r r-r-red dir-re sager hal dtr jo chekkct at alt vilker os c.r i
tip top st.licl: AIle batterier cr laclc.t op, alle link folbindclscl tl i
top os\r indcn f-h'r'eren lettel fra græsset - det l-rar clu hr.rrkci ikke?

Sikkerhedcn i denne sammenha:ng kan kort bcskrir cs i 3 hovedgruppcr:
1) Dcsisn af det samlede systerr
2) S1'sterrret cr gennemtestet vcd ac.lskilligc tc.lih vrringer og
kor.rstatelede fejl er rettet
3) Siklc at den planlagte flyvemte el fri ior anrlen tlafik på
jorde'n sår'el sorn i luiten, s.rr-nt r-n.rrkerine p.r flyvelen at

hel er jeg.
I sl,:r'ivendc stund er jeg i gang nred at teste.APU'en igcnnem på
en systernatisk vis på min Qnarlrocopier'. Jeg fotvetrtet; at dette
kan afsluttes nred udgarrgcn ai Juni n.rår.red, hvoreftct jeg vil

koncentrerer nlig oltl fastvingc uclgavcr-r.

Til rnalkclins af autonom flyvning udstyrer jcg FP\/16ti med 2 ti1 3 strobelights
ifolnr .r f h i ghlrri ght ll,sdioder; blinkerrde
nrcd s.rnmre frekvcns som "r'igtigc fh'r'cte"
Planlægning af fl yvningen

Modelflyveklubben duer ikkc :om ic.:i
glorllrd for flyvnint uden visr.rcl kontakt.
Så jeg nrti findc et stcd ... urclc rrnl t-l\'\ninserr-rc i næste afsnit.

,. \. 1l
å)l

Linl<s:

U.\\'lrjcnrrrc:iclci
l rvrr'.clt irlrtrli:.c.,
\\'\\'r\'.DrikrL)k()i.i.r
http: / /

p,r p.r

:t
.i

-

r.rzzi . ;t.:t.tr rr iki / \l.rin_l)ase

Eara,tnir: .rl D:i,..Lint, l-a e n Qu.rclroCopier
t.. tr',. .i.rlc.clr \aofitcr'a, rlc c'.htrr?ccalc
Ell,::

r..i

.ri

'k.rtue

rl:-.\rr.l! ll Illecl diu

'lr.r riph

()r1c

LporvTransprorictt'rt mr:cl rrvt siclt'Lor

Li

Forhandlere
http:/ /lipolr.de
irttp: / / rr rr tv.coolconrFoncnts.co.Lrk / crialog

Lrn
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Opgrader

din tratler

Har du en trailer, der står
ubrugt hen? Eller har den
hidtil levet et sørgeligt og
l<edeligt liv som haveaffaldstrailer? Så sl<al du
læse videre, for du har

muligheden for at gøre livet lidt mere spændende
for din trailer og nemmere
for dig selv.

Eftel jeg for alvor begyndte at flyve med

store modeller; blev pladsen i rnin bil
mindre og mindre. Jeg måtte gØre noget.
En kassevogn kunne det ikke blive til, da
jeg ikke havde lyst til at have sådan et
stort skrummel stående i indkørslen. Så
derfor faldt valget på en traile4, da jeg alligevel skuile ud og finde en til at køre
mit, ja, haveaffald. Her kunne jeg slå to
fluer med et smæk.
Det endte med, at jeg fandt en god trailer'
med høj presenning, som jeg kunne bruge til rnine formåI. Størrelsen endte med
6ry rned indvendige mål på 236crn i længden, 128cm i bredden og en højde på
112cm, perfekt til rnit beho"i

.
.

Universalt system til fastspænding
uden at skade fly og virrger.
Bund skal nemt kumre trækkes ud
og anvendes som samlebord.

o
.
.
.

Ekstra affjedring, så transportskader hindres.
Separat hylde til vinger'.
h-rdvendigt lys.

Nem at adskille, så trailelen kan anvendes til andre formåI.

kanter.
ld6erne føres ud i livet
Støttebenene til traileren var hurtigt gjort,
da jeg havde været lidt forudseende og
købt dem med, da jeg hentede traileren
ved forhandleren. Tiaileren fik sin ilddåb,
da jeg i det lokale byggemarked hentede
16rnm kryds-finer plader, lister beslag og
diverse andre sager.

... ti
lt.
. j#

Brainstorming

'.:i:.'s

Med traileren hjemme i indkørslen var
det tid til, at finde mulighederrre. Der

;iii., m

skulle selvfølgelig være nogle krav til nyanskaffelsen. Inden byggeriet gik i gang
satte jeg mig fol at brainstorme, så id6erne kom ned på papir.
Kravene jeg endte med, var sorn følger:
. Støtteben på traileq, så den kan stå
alene uden at tippe.
. Faste sider og front, beslag skal svejses på eksisterende ramrne til preserrningen.

4B

de kunne svejses på røreue til rammen, så
krydsfiner-plademe havde noget at blive
boltet fast i. På siderne skulle der monteres krydsfinerplade4 og enhver med eu
lille smule srrilde og enten håndsav, stiksav eller rundsav kan nemt udskære pladerne i rette størrelse.
For at skåne preseruringeu mod hovederne på boltene blev der morrteret bræddebolte, som har fladt hoved uden skalpe

.

å

Flacljernet til fastnrontering af sideplaclerne.

ldeerne ud i livet

jeg havde i forvejen noget fladjern til at
ligge og det passede perfekt rned, at jeg
kurrne skær'e nogle passende længde4, så

Efter et par timer stod jeg med en "rå"
trailer med faste sider. Id6en med de faste
sider er dels, at det muliggører montering
af hylde til vinge4 lys o.lign. Derudover
modvirker det også, at presenningen bliver presset ind i traileren og beskadiger'
flyene. En sidsie positiv foldel ved det eD
at fronten på presenningen ikke bliver'
presset ind og virker som et sejl under
kørsel, og derved bliver mere brændstoføkonomisk.
Udtrækspladen tager form

Efter nøje opmåling blev pladerne til udtræksplader, skåret ud. Der skulle selvfølgelig bruges to plade4 da err krydsfirrerplade som bekerldt er 122x24cm, og
trailerens mål er 236x128cm.
Den samlede plade blev skåret 15mr.n
smallere i bredden og i længden, så den
ikke kan klemmes fast ved udtrækrring.
Kanterne blev forsynet med 5cm hoje side4, som virker som forstær1,:ning, r-rår
pladen er trukket ud.
Toppen af pladen blev forsyrret med tra-

pez-formede liste4 som hjul-stop til flyene, så de ikke kan køre frem og tilbage

ullder transllort.

Lnclr irlerc- Lrlev cler
nrollterct staJ-pr1'pfilpl; s()n1 11()ilna1t an-

vendts til hrlrtrrh-r'lclckr-rægte,
kcndcl

ir-a

ir

sor-n

vi

r-rutikkcr'. Det r-r-ruliscør fasC

spænrlinq .ri tlvene. r4ra bagagc-elastik-

,.€]:Firil,tiili{h*,

ker.

Hclc op'rs*-tninsen cr i vilkelighedcn let
cnke1, n.rr man iør'st lige har fået idien, og
nu el jce stor tilhænger af princippet KISS
(Keep It Sinrpel Stupid), og denne nr.rde

b.

..4..*

'...,.

":_

.:'

og gøre det på harr sc.nere vist sig, .lt \'ære
tlen lrelt ligtige rnade l.or rlig.

Mcd udtr'ækspladen velovelståct, r'al clet
tid tii at trdtænke en snedig plan til at iorbcdre aitjedringen, s;i jeg undg.ir tlansportskader i frcrltiden. Jeg hal førhen
pr'ør'et, at kourr-rre til et st;cvne med transpoltsk.rdcl pa -l ud af 5 t-h'. Det er vilkelig
I4ens cle 1r'sc

iclee-r'

\ar

dcn er lrrkkct til er tlen

cndrru r æltt'cle frcnr,

fik jcg den sorlc irle, at "stjælc"

gæste-

nradrasscn fr.r gæstcr'ær-clset, sclvfolgclig n-red rnin iorlovedes velsignclse. Dct
Val nenrlig cn splingmadlas, altså dem
med ficdre inden i, pelfekt til n.rit fornrtil.
Madrassen blev hultigt, rner-r ikke sti
r-rcr-nt dclt i to, så hah'delene kunne montcres i hvel sin ende af r-rdtr'ækspladen.
De blcv morlteret ved at stikkc to lister'
ind i hvel nradlaslralvdel, så dc kunne
blive skruet fast i bundcr.r af udir'ækspladcn. Men kønt så dct ikke ud, r.nens de
hang dcr og havde iibent ind til fjedle-nc.
\'lcns jcg gnrbledc over hvoldan den
kunne loses, smed min for'loi'ede kr
stræklaqcr-rel ioran nrig, og sagde: "Dern
k.rn du cla ligc. treekke rnudt om r-nadlasscn.re" Hold cla op, det var da lice så logisk, sa jee ikkc krrur.re findc nd af det. Og
flot så det plud-seligt ud.

Undel nradrassen Lrlev der r-nonterct
lille kr1'dstinerpladc, så dcr kutrue

\

l).n txr.ligc .rli

r:L

k,pi adc

.r*l:

er-r

m.'-

tcres hjtrl, så udtrækspladcn el nE.mr-nere

.rt tr;ekke ud og

skr-rbbc

ind. Da ud-

tlr.kspladen liggel lrelt løst inde i tr'.rile-

r.n

o\ .r1 p.r cie n1,g "\edre", er det nødu:rrii5i iletl opklappeligcbeni dcn endc
.lcr 1..i,. ii irukket ud. Berrcne bler. monicrcl r.r.r c.i L.i.r.i h æn gslel' og demonterbarc
skr.:sli.. ;rr. -.', rlr gocl stabilitet sil,r'es r-r;ir'

r

placlcn

ti

,r'.i\:.rr

-

r-ncte stabile, og dct Lrlc.r ,.'-:

,.

c.1,

:t

-"-1
'

.,.",1,,'-:'æ1

Llrl.

al tle : .. :-: r-. rr\ cl 'icrct, og turelr var
rru konmrcr iii ,,.n:ei-.ilricn. Dcn skulle
selvfølgelie (rg-.- i..-. -il :l ri;.'kke 1d, så
adgangcn blivcr r.::r::rir... De': r'.rr nodvcrrdigt at gorc r1c n., .- r..i.r' ':-: ir.rilc|crr
1.\tt r

.-;*;^

aæ

-**; --

sklue-

tlapezfolmede lister i..r:i, -.'::r ui l1.r{el.)
til dem der Lrlev sat pd urlaii.i.-:il.1rlLn.
Det val ligelcdc's nodvenrligi .rr 1r!rr'li!r.r
en listc, sonr vingehvlde skr-rllc riirli p.3.

\ t:t:-lrr eltlr l,rr trlkkcs rrr'ien hclt

rreJ
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el det en god id€ at smøre
stearin på, så vingehl'lden nemmere kan
glide frem og tilbage.
På denne liste

Det er ikke nØdvendigt, at vingehylden
bliver så stoL så derfor Lrlei' den lavet i
halvdelen af trailerens længde, og i lighed med udtrækspladen, er der oss.r her
rnonteret 5crn høje sider for at forhindre,
at vinger glidel ud over kanten. For at
forhindre skader på vingerne er det nødvendigt at forhindre dem i at kunne hoppe mndt. Til det formål købte jeg det

mindste trailernet jeg kunne finde, for
derefter at klippe det til så det passede til
hylden. Nettet er af den type med ela-

Madrasscme montercs uncle r ucltræksplaclen.

stiksnor hele vejen r-undt, så det er nemt
og strække ud over "bagagen". Nettet er
nu fashnonteret i bagkanten, og med
rundhovede skruer i forkanten, som virker sorn krog, er det nemt at sætte nettet
fast.

Det er ikke nok at vingerne liggel fast i
hylden. Hylden skal også kltune sættes
fast under transport. Det blev uemt løst
ved, at sætte en liste på frontpladen af
traileren, som hylden bliver skubbet ind
tunder; under transport. I forkanten af
hylden, har jeg monteret to hægtelukke-

re, som spænder hylderr ned
Hjulcnc dcr er monteret undcr clur bagerste nadras.

mod

glidelisten.
Til lys i traileren blev den rigiig nemme
løsning valgt, nemlig en 30crn lang LED
stribe nrorrtelet på en 8x8mm liste, dreruet
af et 3-cellet LiPo batteri. Det giver rigeligt med lys til de mørke aftener.
For at pynte lidt på det hele blev alt træ og
krydsfinerplader malet hvidt, både for at
få en pænere finish, men også for at beskytte det mod fugt.
Det

virker

Resultatet syntes jeg selv er blevet rigtig

godt, og er rigtig bmgen,enligt. Ud-

Enkcl fasispænding nrcd bagage elastikker; dcr cr noget der duer

trækspladen gør det en hel del nemmere
at pakke traileren og så sandelig også at
pakke den ud.
Det er også rart, at havde sit eget bord
med på pladsen til når man skal samle
flyene, så slipper man for øm ryg, når
man før skulle bukker sig ned.
Jeg har nu brugt den i tre måneder; både
til hverdag, når jeg skulle i klubben og
når jeg har skullet til stævner. Alle steder
har jeg kun fået positive tilkendegivelse4
og modelflyvekollegaer har spurgt orn de
må stjæle id6en. Og svaret er': selvfølgelig
må man det, og hermed er den bragt videre.
Jesper Voss

He r cr clen
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pakkei mecl to 2,2nrctcr

fl,

og en

2nrt'ttf masser af placls.

PRODUKT.

NYT FRA VORE ANNONCøRER

5ESF
i

l!1'

J,gå

S.i cr

c.lcr.r

*

hcrl En I--REX 450 i de n s.edvanlige Align kvalitet,

klar iil brug.
'I-ltEX 450 Plus billedelnc taler: frl'sis sclri det cr cn kon.rplet

ll[)

stollclse hclikopter; den cr bvggct, sLurcl..rrdopsat og
klar til .-rt fl1'r'e, dcl r-nedfolcer scndel og lrlodt.rger mccl Fut.rlrr teknolosi, ltrder og dlir. batteli. Dcn skal kun laclcs og
cr.'r'nnrcn nraskc str.rr-r-rr-nes, sc-ttct kostcr': 3.375,00 kr.
rvrr rr.r-otolclisc.clk

h rl

S

\ll

FIELI Division c.lrlnonCCl€ hclrned dtn nvc Golrlin (r30

hclikrr:rtc'r.c. Goblin 630 hclikoptcr:e har .rlvet allc "feirttrr-cs"

fr.l :iu ".i,,:

bror'" Colrlin 700. Vccl de nye iorbcdringcr fot'
nvJig .ri Ct,i.iir 7tl0 kits, cl Goblin 630 cn 11)i nrcn genneme

provet hclr.o'..'.ir, clcl flvr.er n-rcd 630mr-n rotorbladc og
3700nr.\H Lipi, :.r,:cli - l2s Det vil r'ær'c den r.trest kr'.ritfulde og hurtig.t!'

.1

ri

)-\l.rirL'11 hc)ikopter på ura'kcclet.

Goblin 630 ior\ cir:c:
I']r'is: 5395,0t) kr.

\\'\\'\v.r otol'cl isc. rl k

ii::ii

c: til s.rlg sirlst i jLrli.

Finn Moltcnsen h.rr efter rnoden ovcl-\'cielse erker-rdt, at han ikke
sclv kor-nnrcl til .rt ily'r'e nrcd sin tlottc model ai an-rblrlancefll'ct
KZ IV sonr r.i har onrtalt ct par ca11gc i Modt'l1l1,r,cny't.

For at sikrc rnodcllen ct passenclc. opholdsstcd hal Fit.rr.r dclfor
skænl<et ilvet til Zone Rec'Lrinqskorpscts \/enne r og billedet cl fra
den oificiclle overrllagelsc ved Zoue aidelingen pii Tcknisk Museur-n

i l{elsir-rgør.

lpi
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ldeen fødes

I Radioflyveklubben vælges der hvert år
ved generalforsamlingen et udvalg, som
skal finde på noget underholdning til den
første onsdagsaften i hver måned, som er
vores khrbaften.
I år blev Jørgen V, Jesper V, Steen J og jeg

valgt. På første møde besluttede vi, at vi

ville holde onsdagskhrbaften hver

ons-

Ideen var; at vi på skift, skulle l'rolde et
elektrofly i luften fra solopgang til solnedgang. førgen, Jesper og jeg sagde top
og så r'ar cien ic16 født.
Planlægningen

Vi havde ingen erfarirrg med den slags, så
udgangspunktet var to fl1'med to batterier pr. deltager.

dag (Redaktøren synes det er en god id6
med onsdag;smøder om onsdagen. Det er
noget rod når de holdes orn tolsdagen!)

Vores gæt var minimum otte deltagere
gerne mange flere. Endvidere måtte for-

Når vi havde haft stande.r'hejsning ville
afteneme foregå i klubhuset ved model-

pladsen.

flyvebanen. På 6n af disse klubaftener foreslog Finn Frederiksen (Elektro Finn),
som er marrgeårig medlem i Radioflyveklubben pludselig, at vi kunne markere
55 året for den første officielt registrerede

reserveret som svæveflyvedag (også el) i

søget ikke genere anden aktivitet på

M var heldige, atlørdagden

30.

juni var

klubben, så de der kun flyver med
brændstof rnåtte flyve andet sted. De
kunne fx flyve på r.ores anden plads i
Slangerup. Vi gik straks i gang rned at fin-

elekiromodelflyvning.

de medlemmer, som kunne r'ære interesseret i at deltage. Det var sværere end, at

Det var englænderen H.J. Taplin der den
30. juni 1957 foretog flyvningen med hans
model Radio Queen. Læs mere her eller
skan koderne her-r-rnder:
http: / / modelenginenews.org I cardft1e / ed_radios.html
http: / / www.myhobbystore.co.uk / product i 15408 / bb148-radio-queen

vi havde forstillet os. Derfor var det først
i ugen op til dagen, hvor flyvningerne
skulle gennemføres , at det så ud til, at vi
kunne blive piloter nok.
Gennemførslen

Da jeg mødte op på pladsen kl. 4.20 r'ar
Jesper stort set klar til, at gå i luften. Jeg

skrev mig ind i klubberrs logbog, fattede
frekvensklemmen og gjorde mig klar. For
at være på derr sikre side valgte vi, at star-

E*qrinffiE
lfllftuf]1:qr
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te før kl 0430. Jesper lagde ud med sin
quadrocopter med fuld FPV udstyr. Desværre knækkede der et blad af den ene
rotor så han måtte ned og bide i Rapsen.
Jeg kastede hurtig Easv Staren, men havde da vist lige glemt rorchecket på høi
deroret, og måtte også ned og bide i græs-

set. Men efter et par

klik på

serrderen var

- ganske heldigt kl. 4.32, hvor
solen begyndte sin ankomst.
Efter 10 min tog Jesper over med hans
Bronco, for hans tid skulle udrryttes, da
han kun havde 1 time inden harr skulle til
derr i luften

Kolding til et IMAC-stævne. 10 min efter
var det min tur igen. Efter 15 min Jesper
igen og da han har.de t-løjet 10 min tog
Ole over og fe.sper bler. senclt af sted til
Kolding.
Finn dukkede op lige inden Jesper kørte
og fløj næsten en halv time inderr det blev
Oles tur igen. Efter de to første timer r.ar
gået syntes vi, at vi havde meget godt styr
på tingene, så der blev tid til, at lave kaffe

og spise morgenmad, selvfølgelig

på

skift, da der jo skulle \';ere et fl1, i h-rften
hele tiden. Kl. 7.30 mødte Jørgen J. op og
kl. 9.30 kom Sorrnich og Bjarne på banen.
Friske forsyninger blev bragt af Finns ve-

ninde, i form af hjemmebagt kage til kaffen.Tåk for det.
Stille og roligt gnavede vi os igennem timerne og der mødte stadig nye piloter op

mens andre måtte tage hjem til andre
gøremål. feg havde hele tiden \'æret nervøs for gemremførelsen af de sidste 5 - 6
timer både pga. træthed, men også tidspunktet, hvor man plejea at være selskabelig med resten af familien Der var dog
rnindst fire, sor.n sagde at de blev tiden ud
og nogle ville køre og evt. komme igen efter maden.

Min korre kontaktede mig og tilbød, at
komme med mad til grillen og hjemmephrkkede jordbær. Den idd faldt i rigtig
god jord.
Efter spisning på skift var det tid til, at

i::_,s

.

LluL.l.r'rrr r1\'c klubfi\,\'er, skal rla ogsii cleltage.

sætte .tftenkafferr ovc.r oi: pluclselig var

del ikke så langt til kl. 22.
Det blev aftalt, at i'rllc, sorr var tilbage
skulle r.;ere i luften sarntidig cle sidstc 5
minuttel, og at når kl. blev 21.59 skulle vi
råbe et tre-foldigt levc' for Radiofll,vekllrlrben. leg kururc. fl1'r'e rnindst 40 mirr
r.ned nrin Easv Star på ntine 2200 rnAh
batterier, så det ktrnne clet pludselig ikke
betale sig at lande, for at skifte batteri. Så
jeg sh-rttede dagen mecl en 45 rninutters
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gjort det!:)
i l7 timer trg 29 rlin.

Afslutningen

Dct blev aftalt, at jeg skr-rlle sende hiskrricn til Modelflyvenyt. M;rrk Voss Balle,
:()nr ()ssa er medlem i RFK, har hjemrne:;dcrr RC-T\/. Han har filnret en del og lavcric' Ct iutervicn' rnecl nrig, som ville
kon'ln-r..',..t RC T\/, når det var klar.

I Icr er liirru

Fredcrik:cn klar til, at.rili,.c Olc I lilnror I)ctcrscn

Hvad har vi lært

Ved sadar.rne f'r'r'rir.rqcr skal der stå et reservef-l1' klar p..l .i.-lr': lilictr. Sendergr til
cle't

flv ma iKre rl.r

'_.,:

jtrr.ticrr. Ieg

fik fr.ldt

clen med ca )0ll lulr.:. oi ir..trte delior
vt'err .rndcrr i ltrit.rr iii .ic i .t:. lcrnet.

Det kræver meget

.-rrlrcjrie rr.tr.
mange med kort f'lvvctid.
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L.rgr nrlcr at clukkc

pilott'r op

rnccl cleres flv
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Styr på modellerne under transport
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Hvad gør en klog mand
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Fem modeller fylder ret meget
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illeskrue kan ved transport dreje sig
rdstilling. Tænk dcrfor over at sikre
ing ved transport.

Hvem kender ikke den ærgerlige knasende lyd af envinge, som erkommeti klemme i bildørery eller det underlige ansigtsudtryk man får når det går op for ery at
den hårde opbremsning man just foretog
betød, at værktøjskassen landede oven
på haleplanei. De havarier kan begrænses hvis du får dig en modelkasse, som på
fornuftig vis kan beskytte dine modeller.

.,

r ii...':r:. .. ri#i

En størrc modelkasse som kan rumme hele

Z

modeller. Modelkassen er sand-

synligvis købt og virker vcldisponeret.

og modellerne er næsten kun samlet når
der flyves med dem.

til 120 cm. Da vingerne er den længste del
på flyveren er kassens minimale længde
også defineret. Til gengæld er der ikke

Hvor mange modeller skal kassen rumme?

nogen ide i at gøre kassen ret meget læn-

Det er ikke alle som kan bruge modelkasser til noget fomuftigt, men hvis du flyver

gere, fordi du kan støde på problemer

med din bil og transport. Da jeg sidste
gang skulle købe en lille driftsøkonomisk

konkurrencer i en klasse, betyder det som
regel at du har modeller som er relativt
ensartede i proportionerne for at leve op
til klassens krav. Du bliver også nødt til at
have reserve- og back-up-modeller; hvis
der skulle ske noget dumt undervejs i
konkurrencen. Fritflyvere må maksimalt
benytte fire modeller til store konkurrence4, så modelkasser der kan n-rmme fire
eller flere modeller er interessante.

bil var jeg i første omgang interesseret i en
af mikrotrillingeme (C1, 107 eller Aygo)
men det viste sig at min modelkasse ikke
kunne stå på bagsædet, så derfor måtte
jeg have en lidt større bil og endte på en
Opel Corsa. Hvis du ikke ligefrem har en
stationsvogn eller en FIAI Multipla, skal
du lige sikre dig at dit kasseprojekt passer
til bilen.

Hvor lang skal kassen være?

De

dele:

I den fritflyvningsklasse jeg selv flyve4, er
en normal spændvidde op til 240 cm og

Kroppen, to vingehalvdele og ethaleplan

dermed er den delbare vingehalvdel op

Hvis du ikke har nogen id6 om indretningery kan du starte med at lægge de dele
du skal have i kassen ud på et bord og

Inden for fritflyvnirrgsverdenen benytter
stort set alle modelkasser og modelleme
befinder sig stort set altid i kasserne - også når modellerne er hjemme i boligen
igen. En god ting ved modelkassen er
nemlig at den sparer plads ved opbevaring af modeller. Jeg vil lige kort nævne
nogle af de ting du skal tænke over når
du skal lave en kasse. Fritflyvningsmo-

deller er alle
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til at skille ad i fire

andre dimensioner

giver her n*gle bud pa ræsdclå<asser der duer. Feg er et område scry.:
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Det er helt urruligt at få dem sikkcrt frem

Her er løsningen: St1,r pa modcllcrne ttnder transport; en transPortkasse!

....:

;i
KTåå:*3:";,$I;F1 ;+ ri';
Hcr t'r en miidc at Børe dct på. Kroppcnc er sat fast i låget med elastikker og
r-ingtr og haleplan er nedc i kassen. Dcn tturge rvalkie-talkie kan Iave skadcr
pa nrodclleme i fri dressur, men forrruftigt spærret inde bag crr plade er der
styr pa det. Err ulempc denne rnodelkasse er håndtaget, som gør den bcsr'ætlig i cn stabel situation. Endvidere er dcn meget let og samtidig ikke solid.

måle efter den bredde og højde der minimum er brug for. Hvis dine modeller er
ensartede, kan du have plads til ekstra
krribe pladsen endnu mere

:ilå"J]"'

L.iget til kasscn cr overlappendc og det betyde'r regn ikke kirn trængc ncd til
modellerne. Dcn irrdrc lille firkantcde kasse indcholder haleplaneme son ligger godt bcskvttecle. Kroppene - igen 5 stk er sai på en plade i bunden af kassur. Pladscn til rralkie-talkien er nederst til venstre. Læg rnærke til at alle plader går helt op i toppen af kasscn, således at dclene ikke kan vandre fra sektion til sektion. Kassen er s;i solid at jeg kan sidde på den.

rencel, skal du sende kassen med fly og
derfor skal den være solid og den må ikke kunne springe op unden'ejs. Selv har
jeg to modelkassel den ene er let og den
bruger jeg til daglig. Den anden er ret so-

lid og er fra starten tænkt som

eller en kælkemede, sporge redaktøren?)

skal nu skæres ud. Her kan det være
smart at tage en tur i det lokale byggemarked og få dem til at skære pladerne
ud efter dine mål. Deres fine sav kan

Hvis du deltager i interrrationale konkurt.'
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Her er en anden losning. Ilcmmen bruges til håndtag og er cn flcksibel løsning.
Den helt flade orerride p.r ka55s11 gør at dcn kan stables og t.ilc at r'ære nederst.

\4aterialetykkelsen på krydsfinerpladerne skal minimum være 4 mm/ og 8 mm
vi1 jeg nok anse som det tykkeste materiale du skal arbejde med. Hvis pladerne
blii-er for klaftige bliver de også for tunge og det kan r'ære ret irriterende hvis du
skal bære den-r langt ud på en flyveplads.
Til nogle fritt} r-ningskonkurrencer
begynder vi med en spadseretlrr på et par
km ud på isen med alt grejet og vinterbeklædingen pa. Hoj \'ægt er selvfølgelig
ikke et plus her. (hvad med skojter unde4,

Skal modelkassen sendes med fly?

-

en kasse

der kan sendes med fly; I praksis bliver
den skubbet ind i en anden plastik-kasse

til transport af golfkøller) som
passer ret godt omkring modelkassen og
tilsammen er det en meget stærk kombination. Hulrummet mellem kasseme bli(den er

skære meget bedre end du selv kan og
slutresultatet bliver meget flot.
Pladematerialet kan godt være billigt; Fx

lavede jeg en af mine modelkasser af fi
ner-beklædningsplader fra en nedrevet
køkkenvæg. Træet var dejligt let og
stærkt nok.
De indvendige kanter i kassen kan have
godt af en forstærkning med trækantlister specielt i de tynde traekvaliteter.
Alternativer

?

Du har tidligere fundet dimensionerne

Du kan være heldig at finde flightcase eller store musikkasser som efter en let ombygning kan tjene formålet. Et firma som
rnåske kan være behjælpelig er Airshells

på kassen og de enkelte stykker på kassen

med hjemmesiden: www.airshells.com.

ver fyldt ud med tøj.
Fremstillingstips

God fornøjelse med projektet
Lars Buch Jensen
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fra ParkTone

"Charge and fly" står der på vejledningen

- men hvad nu når batteriet ER ladet op?
- kan man så bare flyve?

*^

Solidt og sikkcrt er den færclig nronterede
krop spænclt fast i pakken

I

Helc pakken indcn noget er t"lget op fra den. Vingens forkant f.rr clog to hvidc.litlnrærkcr cler hvor stoiternc er

Faktisk havde jeg set den her Corsair før;
men det r,ar i Norge på en Oslotur. Den lå
lige så fint der i butikken med låget af
kassen. Men den fik lov at blive. Nu faldt
jeg over den igen og denne gang slap den
ikke fra mig. Som en klubkammerat siger
"Jamen det koster ikke noget - man taster
bare nogle tal så kommer tingene hjem til
cn ..." Tja !o - det er jo en sandhed med
rnodifikaiione4, men prisenpå godt 1100,ior en komplet model er jo ikke just afskrækkende. For hvad skulle man ikke
kobe. ind i iolm af regulator, motor og servoer - ciel el ikke meget tilbage af prisen

til seh'e r.rrodellen.
Sammen med lidt andre dele kom pakken - mens jeg ikke var'hjemme! Af sted
på arbejde mec-l en lille afstikker omkring
posthuset. Det er f.lktisk meget lidt ar'bejdsfremrnende at havc. sadan err kasse
liggende i biler-r. \-el hjemme igen bler.
kassen åbnet og kassen mecl Colsaire.r-r
hevet ud. Fint og meget beskvttet la den
der i sin flamingokasse. jeg i'il vove at

Dc to mecifolgendc propcller. I)as p.r med clen trelrladcde, dcn er mcget blød hvis nrarr tagcr fat i det enc
L.lad n.rr spinnercrr sk;rl losnes/sprrrcles
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Fiu noseart er alleredc monteret og derr trc bladede propel pynter jo gcvaldigt på modellerr

påstå, at skal modellen have skader - så
vil resten af kassen ligne 1. . . ! i så fald skal
man nok ikke tage i mod den.
Kroppen ligger spændt fast med alt mon-

Her var vingens plastbøsning dog for

teret. Vingen skal dog have understellet
clipset fast, udover det er den del også

tivt indgreb med kniv og dremel

komplet. Haleplanet ligger løst så det

lang så vingen ikke kom op og slutte tæt
til kroppen. Der var Smm luft mellem
vingen og vingesadlen. Et hurtigt operaløste

dog det problem for altid. Så var der kun
tilbage at tilslutte modtageren og batteri-

skal lige sættes i, justeres og så limes fast

et. Et par rerzerseringer på sendersiden

med noget medfølgerrde tape. I kassen
ligger også en trebladet "skala"-propel,

alt til at køre den rette vej. Der er en lomme til batteriet som lige passer til de nok
så gængse 35 pakker med 1800 - 2200
mAh. Der er også en velcro rem til at fastholde batteriet. Men de pakker jeg haa
sidder så godt i spænd i lommen at det ikke er nødvendigt at bruge den.
Der ligger i ør'rigt nogle plast "ski" med i

som i den grad pynter på modellen. I mit
tilfæ1de blev den to-bladet i al fald

hurtigt

pillet af. Vingen skrues fast med en enkelt
skrue. Den går igemrem en plastbøsning
og så op i kroppen i en anden plastholder
der også har en møtrik i. Nemt og ligetil.

5B

fik

pakken som er til dem der vil flyve uden
understel. Således at vingens skum ikke
tager skade ved landinger.
Ja det er faktisk hvad der er at skrive om
samlingen af Corsairen. Så helt "lad og
flyv" er det ikke, men det er immervæk
meget meget tæt på. Jeg er sikker på at
det eneste der begrænser Parkzone i at
udsagnet passer er - størrelserr på kassen
og derved muligheder for folsendelsel
Fra ny

til gammel

Jeg valgte at lar.e

lidt enkel n'heathering

på min model. Enkel sklivel jeg fordi jeg
ikke gad br-r-rge airbrush. Lidt søgen på

rrettet efter billeder af corsairs gav mig
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Iic.rrlv ior take oft

\lcn i det store hele givcr det
sig .e\. \ingtiorkanter og oliekølere
(isa:r i p.rpp..'ll!'l1s luitstrøm) er meget
slidte, ligcie .ic: .r c()\\'let i forkanten slidt
der lrvor strrr- tri inl.t5telt lantmel. Ol,ctside og unrlcr'.i.ie el rlcr ikke det store
rroqlc hinis.

slid på. Men lidt ..risk.r1uin* ai nraling ornkring luger og lemrnt cl del jo altid plads
til. Jeg tog et p.rr pcnsle r. c'rr Lrnuke iaLvel
og så gik jeg ellers i gang Lirl: sod og olie
fi'a tlotoren er ogsa sinrulL.ret, ot vir-rgetipper har fået rød og gron malirrg, hvor
navigationslysene sidder. Dei krær'er ikke det store, og efter kort tirl hlr m.rr err
ny garnmel model. Et forsog rlcd at dække lidt af med rroget tape faldt ikke godt

ud. Malingen trækkes simpelthen
skumrnet.

Sai

af
det er de'r ikke grr-urd til at

eftergøre.
Da jeg skulIe rnale corvlct valgte jeg at tage propellen af. Så kunne jeg nemlig også

i sølv Men uden at have
spændt spinnel€11 lige så hårdt som den
var fra fabrikken så r'red jeg det ene propelblad af. Så pas på - den propel er MEGET blød, og rnan skal kun holde fast i
selve navet og ikke bladene!
male navet

Flyvning

\,Icd understellet

peger.rde en god del
fle.mad så har Parkzone minimelet risikoen tbr at gå på neesen under start og

l.rnding. Til gengæld flir man en model
som hoppcr meget nernt. Her er der virkelig basis ior at tr;erre de rigtige trepunktsladningeq, foludsat man har underlaget til det (: IKKE græsbane)
Undel start trækker r.rrodellerr temrnelig
rneget til venstre, så der får ma11 også motioneret sin siderorsservo. Men så snart
der er god luft henover kan man f.i rette
modellen op, og gå i ltrften med neutralt
sideror. Det kreevel dog lige lidt tr'æning
for den går temmelig hurtigt i luften også. Med understellet og de tilhørende
hjulklapper (som skalarigtig skal sidde så
lidt aerodynamisk sorn det er muligt), har
den en ganske fin fart, og virker ikke
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hæmmet af det. Clipser man dem af får
mary udover et fly der ligner et stankelben, lidt mindre bremse og dermed lidt
mere farf men det er minimalt hvad det
giver. Som sagt leveres der også nogle afdækningsplader med som skal bluges
hvis man flyver uden understel. Dem har
jeg dog endnu ikke haft i brug. Men her
får man klart det bedste look i luftery da
understellet på en warbird jo nærmest pr
definition bør være tmkket op.
Ellers kan den lave alle de manøvrer som
originalen kan. Dog har den ikke samme
slemme tendens til at tabe vingery som
originalen har. Ved et stal1 flyver den bare ligeud, om end den kæmper for det,
men.den falder på ingen måde bare igen-

Modellen mecl den simple men Ganske effektive n'heathering

Landingen er som nævnt lidt sjov, for
kommer man ind med løftet hale og vi1
rulle farten af ja så får man et hop eller fire ud af det. Det optimale er at udflyve
den99'/o lige inderr man sætter den så alle tre hjul rammer samtidig - det er ikke
helt let men det kan lade sig gøre. Er farten for høj når man prøver - tja så er man
airborne igen - så er det bare at give gas
og tage en n-rnde mere, eller bare sætte
den. Lander man i græs vil man nok finde ud af at noget lim er godt at have med
i kassen. For holderne til hjulene går meget nemt løs i vingens skum. Det er nu
også den eneste skavank, jeg har oplevet
med den.

o

Konklussion

i alt en fin lille model til en fin pris.
Med 2200 mAh har jeg ca. 8 til 9 min flyvetid hvilket vel egentlig er ganske okay.
Hvis man gider installere det er det jo oplagt med lys i modellen, men bestemt også mundingsild i vingens forkant - r'rår
man nu alligevel har strømmen med oppe i luften.
Så alt

SL

instnrktionsfilm for kommende corsair piloter:
http: / / l'n'nrtvorld-war-2planes.com / r'ought_f4u_corsair.html
Se

hvis ikke du gidcr se hcle filmen så spol hen til
13.00 rnin dcr ser man hvor hurtigt det g;ir med et
tipstall i frrllsize. Ikkc noget at sige til at man sonl
modclpilot har oplevet skadede fly på den konto
når dct er så rnarkant i 1:1
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Corsaireri i luften hvor den me'd sin mågevirrgcform virkelig komnrcr til sin ret

Modelflyvning Danmarks

LOGO
I BRUG
For snart længe siden efterlyste ieg bille-

der af Modelflyvning Danmarks logo i
brug. Jeg skal beklage, at der først nu er
blevet plads i bladet

til at vise nogle af de

mange eksempler frem, men her er så:

STEPHAN BOGH ira Hernilg fortæller:
har fået et skilteiirma til at lave et par
store logoer til mig som rru sidder på siden af min bil og i bagruden. Jeg vil gerne reklamere lidt for vores gode forening!

Jeg

Forcningcns bil? Niks, det c.r bare en glacl modclflvve-

pilot, der gor rekl"rme for sin hobbr'.

=-t *
\

fra Nørresundby har sendt billeder af nogle meget flotte cnc-fræsede skilte i messing og aluminium og endda et søsterskilt med F3F.
JESPER CHRISTENSEN

Han har selv lavet dem!
REGNAR PETERSEN fra bestyrelsen har
sendt billeder af tø1et som alle deltagere i
arrangementet 3rd Swinging Denmark
fik. Trykket på ryggen forestiller den bane en DLG svæver har under kastet og
det er en videreudvikling af modellen i

rr@
nl

logoet.
Dtrr logorodt' f.rn c cr: na, ja ups her er clen bl.i.
Mcn skiltet er flot lavet.

Har du andre eksempler på hvordan du

et billede og et par linjer:
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eller klubben har brugt foreningens logo
så send
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pe@pe-design.dk

å

\larianne Pedersen
redaktor af Modelflyvenyt

Husk at

Redaktorcn tænkcr at de
er nrcgct f.lotte n.ir de

Dn kan på rvn,rr'.modelflr'r'nitrg.clk urrclcr sckretari-

bcgl,rrder i disse hvide

atet købe skrf- og klistermærker til fri .rtbcnlttelse.

swcatshirts

Klistermærker (transfers) og skrfmærkcr i.rs i disse

.,.

storrelser:
Stofmærkc (90x60 nrm) - 20 kr. pr stk.

mn)-

*e,g::

10 kr.

pr

stk.

Trarrsfers, stu'(i15x85 mm) - 20 kr.

pr

stk.

Tr.rnsfcrs, lillc (100x70
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5- r 6 SEPEMBER 20 r 2!
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ESTYREDE MODELFLY

I5. OG I6.

DM for fritflyvning vil blive aflroldt på
Skjern enge

SEPTEMBER

Du indbydes hermed til DM 2012 for linestyrede modelfly på Henring Modelflyveklubs bane4, som ligger på Skinderholmvej, Sunds, Henirrg.

Briefing på Amagerskolen k1.12
hvor perioder vil blive aftalt
(vejret bestemmer).

Konkurrencestart er lørdag kl.
Vi håber på indkvartering på skolen (hvis
Erik kan få skolen
Vi, i Lindtorp Modelflyveklub, g1æder
os til at atholde årets ...

SKALA

12.

Der indbydes til konkurrence i klasserne
F2A, F2A Mini 1 ccm, F2B, FzC, F2D og
F2FlGood-Year. (DM i F2D Diesel-com-

denne weekend)

bat afholdes ved et særskilt stævne den 29-2072i Grindsted).

Deltager gebyr 50 kr!

Brændstof skal medbringes af deltager-

Tilmelding senest 9. september

DANMARKSMESTERSKAB
I

email:bj-an@hotmail.com Startgebyr:

. OG 2. SEPTEMBER 20 I 2

telfon28372123

(Klub-skala, F4H, F4C)
Bj

Det sker på Lindtorp Modelflyvekltrbs område, Donskjærvej a, 7600

arne

ulyrr.. ma. F2D er startgebyre tkr.225,-

rørgensen F"Hå" :: :ffå"rr,

Stme4 hvor der er et let tilgængeligt
campingområde med strøm. På pladsen er der fine klublokaler samt toilet
og baderum. Vi åbner pladsen allerede

25.

fredag.

Betalingen af alle tilvalg bedes
foretaget kontant i klubhuset inden konkurrencestarten.
Ø1 og sodavand kan købes på

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

Lørdag begynder vi dagen rned briefing kI. 09:00, hvorefter vi går i gang
med konkurrencerne. Stævnet slutter

med pr;emieoverrækkelse

søndag,

pladsen.

Kalend er 20

l2

urniddelbart efter sidste flyvning. Vi
forventer at være færdige senest kl.
Der vil begge dage være mulighed {or
at købe lidt let forplejning i klubkiosken, til favorable priser.

Vi aflrolder err lille festmiddag lørdag
ca. kl. 18. med en dejlig grillmenu, indeholdende bøffer, pøIser, kartoffelog grØnr1e salater. Pris 130,- kr. pr. kuvert. Tilmelding til den lilIe fest skal
ske til Klaus Witt, formand for Lindtorp Modelflyve Klub på, klaus@wittjensen.dk senest 15. august og tilmel-

Mandag L7. september

Mandag 8.

oktober

Mandag 29. oktober

Mandag 12. november

www.lindtorpmfk.dk
Vel mødt, til et par fantastiske skaladage.

Skalagruppen og

Lindtorp Modelflyve Klub

62

fubilæums-

angive, hviike "hjælpe-ydelser"
du kan tilbyde (tidtage4 kliptæl-

Udefra kommende dommere,
og

Danske Oldtimer
Mesterskaber på

som ikke selv flyve4 vil få banket
lørdagaften, morgenmad og frokost søndag som tak for hjælpen.

Randbøl Hede.

Vi håber på et rigtig godt DM

Hyggetræf

på

Midtsjællar-rds

dingen er bindende.

Tilmeldingen til stævnet kan ske på
Modelflyvning Danmarks hjemmeside under Elite, skalagmppeo og online tilmelding. Yderlige informationer
omkring klubben kan findes på

Ved tihneldingen må du gerne

ler eller måske opvasker).
Weekend 25.-26. august

17:00

:J?tlr;:l Tx5

antal klasser man ellers flyver.
Vi tilbyder banket lørdag aften til
kt. 175. Morgenmad søndag til
kr. 25 samt frokost søndag til kr.

Mandag 31. december

Svæveflyveplads
fra kl. 13.00 (Fritz)
Hyggetraef på
Randbøl hede fra
kl. 14.00 (Hans)

med mange deltagere. Tag også
din "bedre halvdel" med til
den store "linestyrings-familiefest".
Til de forsvarende mestre:

Midtsjællands
Svæveflyveplads
fra kl. 13.000 (Fri-

Husk at medbringe pokaler!
Tilmelding, med angivelse af
tilvalg, senest den 2.9.2C12n1
Dan Hune
på tlf. 86 949239,

tz)

SMS på 25 59 39 02 eller (helst) på

Hyggetræf

Hyggetræf

på

på

Randbøl hede fra
k]. 13.00 (Hans)
Årsrekorderne
slutter

dan.hune@gmail.com

Så

er den her:

odelflyvn i ng Dan marks
krønike.oo
M

RC-UNIONEN

- NÆsrEN

m
r6
m

lo

Ån pÅ

yltcrnte

Bogen er fuld af små sjove

hjørner af Modelflyvningens

historie, som indtil nu har
været ukendte for de fleste,
men bestemt ikke er kedelige!
Modelflyvning i Danmark kan spores
helt tilbage nll909, men først i7969besluttede modelflyverne at stå sammen
på landsplan. Der blev stiftet tre landsdækkende unioner som kunne varetage

modelflyvemes interesser. At det blev
tre unioner og ikke kun 6n, er 6n af de historier du kan læse i bogen: RC-unionen Næsten 40 år på vingerne.
Modelflyvning i Danmark har været geru1em en rivende udvikling. Det gælder på det
teknologiske udstyr, på foreningsarbejdet med de mange klubber og flyvepladse4 og i
samarbejdet med myndigheder og andre organisationer.
Bogen beskriver et lille stykke foreningshistorie i Danmark i et spændende univers af
modellel, 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

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

Vejledende

udsalgspris

278,-kr
Modelflyvning Danmark medlemspris:

l98r- kr.
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HOBBY

v/Svend Wirenfeldt
Viborgvej 250, Svenstrup

Butikken er åben efter
lorudgående altale.

8450 Hammel

Tft. 40 37 27 73
www.swhobby.dk
E-mail : inf o@swhobby.dk

Altid gode tilbud - se hiemmesiden.

Vi forhandler bl.a. produkter {ra aeronaut, AXl, Billing Boats, BMl, CARSON, CA Models, Cbiz,
CEN, Du-Bro, FG, Free Air, Free Scale, Futaba, Ghiant, Graupner, Greal 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 Industries, ThunderTiger, Topllite, Traxxas, Webra m.fl.

Når kun det bedste er godt nok

MAX-10 LA W, Siloncer
MAX-15 LA W,l Silencer
l\itAx-15 CV-A W/ Silencor

.1 W, Siloncsr
benzin Wl Silcneår
bgnzin
W , Sil€nc3r
F9-'i0S W / Siloneor
Fs-66 W/ siLnc.r

MAX-25LA WlSilencer
MAX-26LA-S W/Silencor
MAX-25 FX W/ Silancar

MAX-254X W/Silencor
MAX-35 AX Wl Silencer
MAX-46 LAW/ Silence.
MAX.46VX.DF
MAX-40 FX W/ Silsncer
MAX-46 FXI W/ $iloncar
MAX.16 AX W/ Siloncer
MAX4€ VX.DF
MAX-50 SX W / Siloncer
MAX-55 AX W I Silsncsr
MAX-61 FX W / Siloncor

1106;iS
690,0!

W / Sibnc.r
ULTIMATE W/

F$tls
F$410

MAX-91 FXBII:åitencer

MAx-95 Æi:iår, Sil6ncor
MAX-I ?6.i(fw t giloncar
MAX-1.Ii AX PYLON SPECIAL
!,IAX:I.4o RX W' HEADER PIPE
MAX-160 FX Wl Siloncår

fritstt"rpr @l*'l:3
-@:elo,oo
* ."*F{|o,oo
w/cikirftrg-r;r *
: ll W/ Siloncar
2620,00
tt+ * I siten*;_ *
2860,00
!#

Wl$pncer

2825,00
3050,00
31 10,00
3395,00
3650,00
3776,00
3956,00
7720,00

re-Ifu&ffibltencer
Fg.l56#l$l Silsnc€r

::

':t'

MAX-91 VR-DF:.reUNO HEAD

2680,OO

WJ Sil€ncai .

.::.

W/ q'donc.r

2{65,00

W/ Silrnclt':

2126

MAX45 LAW/ silancar
MAX-65AX W/ Siloncor
MAX-75 AX

ZO

1206,00
1230,00
15/t0,00
'r 295,00
1555,00
1885,00

fs-dE*wl

sitancer
FS-12dS lll W/ Silencar
.FS-2008 Wi Siloncår
:r Fs-2oos-P W/ Silencor

.

FT-160 GEMINIlBO
FT.3OO SUPER GEMINI
IL.3OO DIA-STAR
FF.32O PEGASUS 320
FR5"300 SIRIUS
FR7-420 StRtUS

3OO

l{:laå'.o,
2{å*q:Wr'
13E't

ilAx-gl åX HGL iins
lrAX-108&,
MAX-1051.t2{
MAX-Io6HZ-R W' 8()0ST PIPE

_J170,ø0
*@oso,oo

,'

375g,oo

0,00
ROTARY ENGINE /tg-Pl Typ.

Til
ogsa

Køb,ååm:hos din foihandler eller på iccom.d'k/os

ll

3200,00

lmportør:_
lC Cørmånication

folehaven

12 2500

Valby

Tlf. 36170333 www.iceom.dk

IODNI,ffb

Leil Mortensen Hobby

.t HOllllY J6'
- siden

19*

Svær'e- o{: gumnrinrotorl)1 - lra]sa - lister
japanpapir' -dope-triid-ror-l im-værkto-i nrasser
b1 ggc- rru skrtlatcr.:nittr:et'
Sanrt I 0.000 andle ting. - konr og kig!

Nørremarksvej 61 DK-9270 Klarup
Abningstider onsdag og fredag kl.'l 3.00-1 7.30
Ilf .26377612 e-mail: leif@lm-service.dk

"

a

Frederiksborggade 23, 1360 Kbhvn. K
1ll

.1-1

ll

:10

l0 - kl. I l-17, lor. ll,-13 & onrdag

wrvn.modcl-hotrbr.dk

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

Venligst kontakt os for et samarbejde!

Sendere
600 35 Mhz 6K / modtager / 4 sewoer I lader
6000 35 Mhz 6K / modtager / tl servoer / lader
6000 35 Mhz 6K / modtager I 4 servoer / lader
8000 35 Mhz 8K / modtager / 4 servoer / lader
SD{G 2,4 Ghz 5K / modtager FHSS 1
SD-6G 2,4 Ghz 6K / modtager FIISS I
RDS 8000 2,4 Ghz 8K / modtager / 4 servoer FHSS
SD-10G 2,4 Ghz 10K / modtager / låder FHSS 3

VG
VG
RD
RD

500,00
6.10,00

1

870,00
930,00
665,00
970,00
1/t55,00
2840,00

TILBUD
TILBUD
TILBUD
TILBUD

Hig

Modtagere

RX451S+M 35Mhz 8kanal€r

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

RX€129 FCM 35 Mhz 8 kanaler ( RDSlXl0 )
RX-60 2,tlghz 6kanaler short rangå FHSS 1
RX-600 2,4 Ghz 6 kanaler FHSS 1
RX-700 2,4 Ghz 7 kanaler FHSS I
RX-841 2,4Ghz 8 kanåler FHSS 1
RX{31 2,4 Ghz 6 kanaler F}ISE
RX-101tFS 2,4GHZ
F}tsF:

!

Servoer
ERG-VB 13,0K9.0,09 Sec
ERG-VR 8,0K9. 0,07 sec
ERG-WRX digital 8,1K9 0,06
ERG-WX rligital 11,0K9 0,12
HVS-ZS digital 20,5K9 0,10
HVS-ZV digital 2't,2Kg 0,15
RS-991 6,5K9 0,08
:.
SDX-755 6,8K9 0,11 Sec
SDX-762 3,9Kg 0,15

''n#i

Slc

.*dfr-. Æ
..

Sec

SDX€01 6,4K9
sDX-901 29Kg

SRG€L
SRGAR
SRGAZ

SRG4Z
sRM-1322
Sec
SX-{65 T 9,5K9 0,09 Sec

0,10 SGd

0,12 Sec

fi15,00
s40,00

x0,00 ,
895,00

,

,,.

t{frd0r,:;i1

4$,00

SAIYIIIA de stlrref

:=..,,

Køb dem hos din forhandler ellgr

,f

-.+
æ

"F

l,lrKKl:]'

l'

Specialiserel netbutik
med alt udstyr tit

RC-Etfiyuning
Vi forhandler mærker såsom:
APC (Propetter)
Bantam (Ladeudstyr)
Btue Bird (Servoer)
Corona (Syntese modlagere)

Hyperion (Att tit etflyvning)
Desire Power (LiPo batterier)
DuaLsky (Et-Motorer og regulatorer)
Eagle Tree (Datatoggere)

AEROPLANKRYDSFINER
Wisa Craft plywood
Vand- og kogefast birkekrydsfiner 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

E-Flite {Et-Modetler og Helikoptere)
E-Max (Fartregu[atorer og motorer)
Flying Styro Kil (Et-Skatamodetter)

Model Molors tAXl-molored
Mul.tiptex {Et-Modetter)
Parkzone {ElModetted

RC-Factory (Et-Modetter)
Spektrum (2, 4 GHz Fjernstyri ng)

'"r[4nlF,

Y
&

z
a

oo-

r-

C[t

tl |f,
TL

It
ELI

l.-

c)
h

.C

!
!
o

-

0)

U)

o
(o
(o
$
'ir'
'd

cr

-E

efr
au

c)
lz
L

w

cr'

L'r

kur
Ed.H
L

=*H
o_glJ
oDFlt-9
7'w
.=H
cl

l'l
J U.r
'H
-L
cIg i,-rX
r?rrj

JF

iv

F

s#

f-10 f t']
S LdfE
E,3
t\l =' Fr =,r
l.if*
i{,s UlmFf--

F F
o:
I H

Lfl

