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Modelflyvenyt udgives af
Modelflyvning Danmark

Modelflyvenyt er dit blad. Brug det - og
skriv til det og send din artikel, notits eller
lille klubhistorje til en af grenredak-

tørerne. Organisationsstof, referate4, ind-
bydelser og lign. sendes dirckte til redak-
tøren. Vær opmærksom på at relerater der
modtages mere end tre måneder efter et
arrangement, ikke nødvendigvis får plads
i bladct.

Tekster afleveres i elektronisk form. Lav
tekstens opsætning så enkel som muligt -
gerne i et rcnt tekstformat fx word o5;

uden specielle formateringer med spalter,
bokse eller lign. Sæt aldrig billeder incl i
din tekst{il.

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

Ekspedition og annoncer:

5trandhu.e 4, 57o2 Vester Skerninge
Postgiro nr. 7 16 f0 77

mfn(@plakatf orlaget.dk
T\l:622412 55 (i alm. kontortid)
Annoncemateriale skal r'ære os i hænde 6

uger før udgivelsesdato.

Oplysninger og meninger
fremsat i Modelflyvenyt står for forfatte-
rens egen regning og dækker ikke nød-
vendigvis redaktionens opf attelse.

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

Tryk: SvendborgTryk
ISSN:0105-6441

Abonnement
Abomrement for 2012 koster i Danmark
390,- kr. for alle 6 numre. Europa, Færøer-
ne og Grønland: 460,- kr. Øvrige udland
575,- kr.

Hvis bladet udebliver
er bladet beskadiget i forsendelsen eller
skifter du adresse så skal du henvende dig
til sekretariatet. Tll.86 22 63 19 mandag el-
ler onsdag kl. 16.30-18.30,

info@modelflyming.dk

Ved eventuel udmeldelse er det vigtigt, at

du giver besked til sekretariatet - og ikke

bare undlader at betale det næste kontin-

gent.

DEADLINE PA
MODELFLYVENYT

Nr. Udkommer Deadline
Nr. 6 decenrber2012 26 I 70 120L2

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR
Mariamre Pedcrsen

Assendløsevejen 30, 4130 Viby Sjæ1land,

I\l: 2087 07 17 pe@rpe-design.dk

rvrvtrpe-ciesign.dk

Forsidens billcde er Skyviervs og knytter sig til Jørgen Mouritzens artikcl rned titlen: Pennics
from heaven side 18 ... rår hobbl'blir.cr erhverv Det er Sørcn Ilolin clcr flt'r'er med iirmaets ok-
krkopte.r,
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og fa bladet 1 resten af 20L2 og hele 2OI3

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
(ialt 7 blade) er 460,00 kr. Er du ikke abonnent i forvejen så send en mail eller
et postkort.

Pas på dine blade
Vi har solide samlebind, der hver kan rumme op til 12 numre af Modelfly-
venyt. Bladet holdes fast i samlebindet med metalklemmer - der skal ikke
limes, "hulles" eller klippes for at få bladene til at sidde fast, og de kan let tages
ud igen, hvis man skulle få lyst ti1 det.

Samlebindene er lavet i meget kraftigt plastbetrukket karton.
På forsiden og på ryggen er der trykt "Modelflyvenyt". De leveres i fem flotte
farver (81å, gttl, 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 portoudgifterne ved udsendelse af bestilte blade og
mapper. Ved ordrer over kr. 100,- opkræver vi intet ekspeditionsgebyr.

Vi kan levere enkeltnumre tilbage i årgangene 1986-2009. De seneste årgange
har vi næsten allesammen. Og vi gir gerne et tilbud på bestilling af flere gamle
numre! Rtng: 62241255 (ml. 10-14) eller mail: mfn@plakatforlaget.dk

Prisen på de seneste hele årgange er:
Årgang 2012 kr. 390,-

Årgang 2011 kr: 300,-

Årgang 2010, kr. 275,-

Årgang 2009, kr 250,-

Årgang 2008, kr. 150,-

Årgang 2007, kr. 150,-

Årgang 2006, kr. 150,-

Årgang 2005, kr. 120,-

Årgang 200,1, kr. 120,-

Årgang 2003, kr. 120,-

Årgang 2002, kr. 120,-

Årgang 2001, kr. 100,- (5 blade)
Årgang 2000, kr. 1 20,-

Årgang 1999, kr.120,-
Følgende enkeltnumre koster 60,- kr. stk.

Nr. 1

7997: A
1998: D
7999: J
2000: D
2001: D
2002: 71

2003: i]
200,1: ll
2005: D
2006: D
2007: l
2008: ll
2009: D
2010: r-l

2011: il
2012: l

Nn 2 Nr.3 Nr.4 Nr.5 Nr.6
-lafDial
njit-l
lnnil
nntJl
l3DO1
tJinl
af,in3
o:'lD[:la
:1 1n1J
tlalala
flnnl
f,SafaJn
-f1Ji.l
JlJJ:I
-t.fiaJf
-1-1-ln

Ved bestilling:
Send din bestilling pr. mail tii mfn@plakatforlaget.dk eller pr. postkort til: Mo-
delflyvenyt, Strandhuse 4,5762 Vester Skerninge og skriv tydelig afsender
(navn, postadresse og telefonnummer) og angivelse af hvad du ønsker at be-
stille.
Indbetal beløbet for din bestillir-rg på reg. nr.5702 konto 6990064448
og skriv i kommentarfeltet dit postnummer og dit husnummer.
Din bestilling er på vej så snart vi har registreret din indbetaling.

Modelflyvehg



Piper PA-18 Super Cub. PNP EPO. 121cm
. KUN 625,-

Silverlit hel kopter med kamera . . . ,KUN 495,-

Kæmpe Cessna 182. ARF. EP.

Vingefang 189cm. EPO skum. Tom nrode .1395,.
lnk. [,4otor. ESC og servoer. B]å . . . . . . . . . 2395,-

SOLo PRO RTF inkl aiukufferi, 2 batterer
samt 240V lader for 2 batterier. . KUN 895,-

.-z . l:
"t-;t';'*^rc^f\S{a"= .Je

Mikro Quad. RTF ...........,.... KUN 375,-

&h'ffi.
Blade mCPX LiPo,3,7V300mah,30C KUN 35..

Blaze EP ARTF. lnkl motor ESC og servoer. EPO.

156cm..... .........KUN795,-

t>''
ASW 17 EP ARTF. Ink motor, ESC og seruoor &
EPO. 21Ocm..........SUPERPR|SKUN695,-

BlademCPXv2BNF.

\r,
Z\.

-rtt'

-ffi
€"

U.CAN.FLY

Komplei. BTF,..,
ARF. Uden TX/RX akku oq lader.

1795,-

1295,-

ffi
GeeBee R3R. EP PNP EPO . ... .... .... .1295,-

l:.

ogar. EP0. PNP.250cm 1495,-

Beetle.BTF. ........... KUN650,-

Blade mQX BNF.........,..,....KUN 895,-

Blade mQX RTF..............,.KUN 1095,-

KYPONI.
N! P{rssiærk 

L\r0 GODT NYT FRA I#\/IONICI
Se vores mange nyheder for hver måned i r,vebshoppen

*-4-- n4w
-.- \-

SOLE RTF. Robust helikopter til inden/
udendørs, . , , . . . . . . . . . . . . . . .KUN 695,-

fff#$.k', 
* Å*

4 kanals uNl parldindoor... ..., .....kun 99,.
4 kanals JST parldndoor............kun 99,-

Spektrum DX8

ink|.4R8000.. . ... . .. KUN 2799,-

Spektrum DX8 uden modtager . . . . KUN 1995,-

Spektrum DXTS nkl.AR8000 .....KUN 1915,-

Spektrum DXTS uden modtager . . . KUN 1595,-

UMX 4f
342 3D BNF Basic . . 850,-

€'
';--. otM'*/z'e-e-

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

145cm, ST-N4odel,..,...... SUPERPRIS895,-

tt

*-æ{
æjJ ::,

FOX EP ARTF. Inkl motor. ESC og servoer.EPO.

180cm.. ..... ... .... ,SUPERPRIS KUN 595,.

Excell 200, RTF,

Mikro he kopter. Også t I ldendors . KUN 595,.

Blade mSR X BASIC .............KUN 650,-

Real Flight Rc simutaror

Den absolut bedsie s mulator på

rnarkedet. .PRIS kr.1495,-

Nled USB lnterlink Controller - vælg selv om
du vil beny,tte den rnedfølgende controller
eller din egen sender.

Grundprograrnmet indeholder over 60 for
skel ige fy, over 25 forskellige flyvepladser,
utallige just6rbare parametre. l,4ulighed for
at f yve mod andre via internettet.

Cessna 182 Skylane ABF. ink motor, ESC, ser-
voer og pontoner. ST-Mode TILBUD KUN 795,-

Sigma EQ Hyper.240/12V 200W10A KUN 999,-

-&å4 r

Beaver 
\

PNP EPO. 152cm.:................ 1350,-

,tre
Graupner Ultramat 18. 12l240V 300/90W
Kraftigsie lader i klassen...... KUN 1295,-

Pro-Peak Warrior. 1-64 L|XX. NiMh. Pb.
12V.10A/200W ..KUN550,-

Futaba FASST kompatibel 2,4chz modtager
FrSky 8 kana s m. RSSI og S-BUS . KUN 495,-

FrSkyS/14kanals. ....KUN350,-
FrSkyTkanals .......KUN250,-

15V/ 300W. 27,5V / 550W 1100,- plus 2 x 5V 1A

usB.,..........,..,.............. 1100,-

\

s
Freedom RTF 151cm....,,..,....... 1295,-

Freedom PNP 151cm,.................895,-

-:'Æ

-O -----tr=->T

Åbningstider, telefon og butik: Mandag-Torsdag 12-17 . Fredag 12-16 . (Lørdagsåbent 1 0-1 3 i lige uger) . Tderne er vejlende. Eventuette ændrt ger ka, ses i rlores r,!,ebshop.

Nørreled 14 . 4440 Mørkøu . Tlf. 86 94 60 88 . Fax 86 94 60 98

www.avionic,dk . avionic@avionic.dk Aver 35 års erfaring med modelfly og helikaptere.I/\VIONICI
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Vidste du at:
. Avantgarde er en robust helikopter med

konstruerede "crash dele"?
. Avantgarde er meget nem og hudig at skifte

reservedøle på?

.rrtøtd&t#oonflrpddnnyeogrfue@qfuu. f"'*.

Iitbudet gætdet KUN i aktatur.Tilbuda gælder kun ved byfte med gamle s.r.55G7æ der etflyvektar kit! '
llvisdk SSGTffihelikapter e{styrtetoqeti stumret,knn du qså swrenoqet.W eiver 5ækr.aislaqvedombytnino.6enærmereNhiemmesiden)

. Avantgarde er en "low paft count" helikopter?
k!-.. "4. Avantgarde er designef til 6s, 8s, tOs og 12s Lipo setop't

.-..-.#-::" . Beam holder sig til kun ån version reservedele?
Hobbyfly garanterer dig 100/o fager på Beam dele?

ItrpkpåetMtftf Artwrgdr/&W

PnP:1.899,-
fås i 2 farver

Dynam SU-26 (1165mm)

PnP: 1.599,-
fås i 2 farver

Nye produkter

500mm)
m. optrækkel igt understel
PnP:2.150,-

m. optrækkeligt understel
PnP: 1.499,-

p
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FMS PnP Giant Models (begranset antat, efterførct tit mølte princip)

De ultimative skalarigtige modeller med alt hvad hjertet begærer
Dynam Spitfire (1 200mm)
m. optrækkeligt u nderstel
PnP:1.499, P-51:3.495,- P-47 og Corsair:3.595,-

Er du klar til indendørs sæsonen? (alle BnF modeller er spek-trum-kompatihlerrn

*1 4 q*.- --*.,-**. -5uå / F ;- $ g -f+"f\eq : Y 
i4:' *'- Ifl,--*"77"-'ry Æ
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BnF: 595,- BnF: 595,- BnF:740,- BnF:795,-U BnF: 895,- BnF: 895,- BnF: 1.125,- BnF:1.595,-1 .:.-... =-\_{8ft-,=---.- -JF #-qf,.*)zå -tr
+.*ns=;: \pso,.. #Æ=- {=*g:

f

Champ Vapor F4-UCorsair T-28Trcjan MicroBeast3D Bladel20SR BlademCPX Bladel30X
BnF: 595,- BnF: 595,- BnF:740,- BnF:795,-- BnF: 895,- BnF: 895,- BnF: 1.125,- BnF:1.591

'r':.. *' al *
Mini Malibu Malibu Piaget Yak-54 Spektrum airmodul og AR7010 modtager
ARF: 340,- ARF: 395,- ARF: 495,- ARF: 795,- Combo: 995,- in*t. antenne mm.

knmnatihel m ' Ftttaha 7l I 8.1 9a 97 7OC

Er du klar til bygge-sæsonen? Det er vi!!!
Find det hele på hjemmesidenl

aEtorFLnE
'-Æ(oil'p'rKoTE

Beklædning i
mange farver

HOBBYFLY
lslevdalvej 53 st. th.
2610 Rødovre
Man-Fre:kl. 14-18 Lør:kl .10-14
E-Mail : info@hobbyfly.com
Tel.321 37 000 (k|.12-14)

* " "p"{-"'.;"€,"
Balsatræ
og krydsfin6r

Kulfiber rør
profil og stænger

Messing og alu
rør, profiler og stænger

950 fittings-tilbehør til den
seriøse modelbygger

og MEGET MERE....

Lim-produKer
og maling

zunraettr,lnSEC?n



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

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

C-175 PNP + Pontonner og alm. hjul
t;

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

\-,F' Vægt:fra 950 gr.

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

Gessna C-400
"Cornelius" hvid - gul

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

-*-qa*;
"'*".w'

C-n1-r@
æaHæ- I

GOPRO Hero 2 fra kr. 2250,-

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

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

Superlader
400 Watt -
20 Ampere
Kr. 795,-

BLADE 450 3D
BNF kr. '1995,-

RTF kr. 3250,- med DX6-i

IGqe*
:^q
Sll tr.-d'ffi.:\{--'

'k
tåt

:t BLADE 450 x BNF kr.322s,-

holte hobk)
tlf .: 454201 1 3 lagerstatus: 31 678020Øverødvej 5, 284A Holte www. holtehobby.dk
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er den danske landsorganisation for modelflyvning i Danrnark. Modelflyvning Danmark er tilsluttet Kongelig Da{sk Aeroklub
og F6d6ration Aeronautiq International. wwrv.modelflyvning.dk indeholder opiysninger om foreningen, medldnsskab, stævne-

kalender mm. Desuden finder du her vores fælles oniine forum, hvor op mod tusinde medlemmer {rdveksler erfaringer Modcl-
fJyvning I)anmark tilbvder herudover sine mediemmer en ansvarsforsikring o5; bladet Modeiflvven!,t.
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1 Regnar Petersen, Brande Mfk.
2 Peter llasmusserr, Østfyn MIk.
3 Søren Vedstescn, Silkeborp; El-og svæv

4 Formand Allan Feld, AMC
5 Henrik Kildegaard Markussen, Aviator
6 Søren Vestermarken, Mfk. Falken

7 Steen Høj Rasmussen, NFK
8 Anders Hanscn, Mfk. Falken

, .!.. . ., - ,) .-\\"ri,{

Tlf:40522328

Tt{ 6262 5353

Tlf: 2089 9830

Tlf 8613 4140

Tlf. 9682 8200

Tlf 5760 0433

Tll:4345 1711

TM.2028 5619

*
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regrrarbrande(clgmail.com

e lvi sCqrrasm ussen. mail. dk

dscvejlG)netscape.net

allan.f eld(itlm ai l. tele.d k

henrik@lkildegaards.com

sv@ldanthermf iltration. com

steen.hoj@mail.dk

bankeost@rhotmail.com

i'=H

a:,

år.
æ

a

s
#

#,.;,r.u:+

9 i:;l ;a
+,-.. .. !"=",:;*r+_:=r

Fj iE*.-;-,=,a
..t -!i

å*- f.-*e=.-.#
å'qi:ir*,,= -++

=3H
' .:..-"'rr-atåt

e
*sF#æ%*r

..&-
ffi-'=_q-..-u

"-%F,,.-
ffita'lfå--.

n'=11-!f i

JffirilffiFri:n" "'

lii:rij,La-.:la.- :-::-Y::ii:il 3i:iii.isi::iri:r lil-:a-"1::.il i.ia.,t',.-a-.,,. 1.l
Hobbyudvalget

Anders Hansen, Ndr. Stationsvej 38, 2, 4200 Slagelse, 2028 5619, bankeost@:rlrotmail.com

i-: + r.. :i.i ir ii i

Flyvepladsudvalget

Henrik Kildegaard Markussery Vesterbygade 19,9520 Skørping, .1052 9901, henrik@kildcgaards.com

Eliteudvalget

Re1;nar Petersen, Vængct 20, 2330 Brande, 4052 2328, regnarbrande@)gmail.com

$ r'.,' ;:q I !': il i:il + :i a: 
= 

- .-, :.,'. l- :-...- i .- r': i'., -rya !- ; i-i
Kunstflyvning

Peer Hinrichsen, Parkgade 27, st, 6400 Sønderbotg,7443 7260, 2328 056?, peer_gitte@siofanet.dk

SvæveflJvning (F3B+F3J+F3F+F3K+2M)

Erik Dahl Christensen, Damhusvej 50, Møborg, 7570 Vemb, 97881.332, moose@rc.dk

El-svæveflyvning (F5B+F5F+Hotliner+F5J)

Tommy Persson, Tlf.: 3051 5141, t.persson€rgerresheimer.com

Helikopterflyvning

Nikolaj Karlssory Rosenlunds 4.116 7, 2720 Vanløse,2339 1857, Nikolaj.Karlsson(rhotmail.com

Skalaflyvning

Ulrik Lritzerr, Kærbygade 7, 5320 Agedrup, 52 780 280 gl@lpc.dk

Fritflyvning

Karsten Kongstad, Degnebakken 22, \'igersted,4100 Ringsted, 57525703, karstenkongstad@gmail.corn

Linestyring

Ole Bjerager, Ryumgårdvej 58, 2770 Kastrup,3257 1001" 27827566,bjerager(rget2net.dk

ir i__.:.i.,N I i'j.-: * å i.j ;'i ..: + i{.

Chris Jespersen & Marttin Stuart Nielsen

Postadresse: Kirkeskovvej 1, 4660 Store Heddinge
TlI. 86 22 63 19 Tlf. tid: mandag og onsdag kl. 16.30-18.30

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

n'u'w.modelflyvnin g.d k
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A-certifikater
Asger Michelsen, Albatros
Travis Lee Christmas, Aars Mfk
Jørgen Vangsgaard, Greve RC Center
Stig Alstrup Pedersen, Næstved Mtk
Kjeld A. Hokkerup, Ellehammer RC

Klub
Gurvinder S. Rehal, Elektroflyveklub-

ben (EFK87)

Claus Christensen, Kalundborg Mfk.
Anders Tind Sørensen, Elektroflyvek-

lubben (EFK87)

Mogens |uhl, Kolding Modelflyveklub
Florent Romain, Rønne Modelflyveklub
Torben Christophersen, Brande Mfk.
Claus Weirum Hansery Storkøbenhavns

Modeiflyveklub
Christoffer Schrøder, Næstved Mfk.
Jakob Gregersen, Storkøbenhavns Mfk.
Tioels A. Pedersery Østjydsk Mfk.
Nikolaj Hjortkjæa Holstebro Flyveklub
Søren Søborg Jensen, Greve RC Center
Poul Bermann Jørgensen, Frederiks-

havn RC Center

John Larsen, Frederikshavn RC Center
Brian Larsen, Jydsk Luft Cirkus Spjald
Bjarne Vind, jydsk Luft Cirkus Spjald
Peter Mortensen, Haderslev Mfk.

S-certifikater
Niels Erik Pedersen, Nordsjællands

Fjernsstyrings Klub (NFK)
Karsten Ø. Kristensen, Nuserne
Særen Vejlgaard Vedstesery Silkeborg El

og Svæv

INDBYDELSE til indendørstræf &
natteflyvning i Fuglebjerghallen
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Som forsøg har vi tænkt at lave et natarrangement. Vi starter allerede fredag
aften kl. 20.00. Herefter er der rnulighed for at bygge og flyve hele natten og
så fortsætte med træffet om lørdagen. Vi vil arrangere fælles morgenmad for
natteravnene. Der vil selvfølgelig blive muiighed for at smide sig i en sove-
pose, hvis man bliver søvnig i løbet af natten.
Tilmelding til nattedelen er nødvendig, da vi skal være mindst 20 deltagere,
for at gennernføre den del af arrangemelltet. Tilmelding sker på Forumtråd
under indbydelser / MFK-Falken-Indendørsstævne og Nattefl yvning.
Den traditionelle del af træffet vil blive afholdt med div. konknrrencer og op-
visnirrgsflyvningel, og der vil selvfølgelig være mulighed for masser af {r'i
flyvning.
Der kan flyves fra kl. 12.00 til 17.00. Af hensyn til plarrlægning af konkurrerlcer
m.m. bedes I møde kl. 12.00. Der vil være publikum fra kl. 14.00-17.00.

I forbindelse med stævnet er hobbyhandlere indbudt, så der vil være mulig-
hed for at gøre nogle gode indkøb før indendørssæsonen for alvor går i gang.
Endvidere vil der være en udstilling af modelfly.

Efter endt flyvning arrangerer vi fællesspisning i cafeteriet. Prisen er 125,-kr.
pr. kuvert, for forret, buffet samt kaffe. Tihneldirrg tiI spisning senest 8. no-
vember til Arne Hansen på tlf .2236 5882 Tilmeldirlgen er bindende og gælder
fra indbetaling. (Kontonr. oplyses ved tilmelding)
Vi håber rigtig rnange vil møde op og gøre det til et spændende stævne, både
for deltagere og for publikurn.

Mødested: Fuglebjerghallen, Byagerv ej 2, 4250 Fuglebjerg
y'el mødt - rned venlig hilsen
Modelflyveklubben Falken

LÅN MESSESTANDEN
Modelflyvning Danmark ejer en mes,
sestarrd som kan lånes ganske gratis,
dog skal man som låner, selv sørge
for (og betale for) videresendelse til
den næste klub der skal låne messe-
standen.
For at finde ud af om messestanden
er ledig skal du kontakte sekretaria-
tet. De har overblik over hvor messe-
standen befinder sig og hvor den skal
sendes hen efter du har brugt den.
Messestanden består af følgende:
Telt med 2 sider
Desk med hylde
3.0m barrner

2.5m wir-rdbanner
4.Orn windbanner
32" fladskærm på fod
Div. lys, stropper og kabler
Messestanden er pakket i 2 transport-
kasser og teltet kommer i en pose
med en praktisk skulderstrop.
Hele messestanden kan nemt pakkes
i en stationcar eller en lille Suzuki
Splash ...

Tilknvttet Societlr of Antique Modellers

sonr SAM-35 l)enmark

\{rv\{. dmvk.dk

Formanci Hans Fr Nielsen

Klemivcj .1, 831;l Solbjt:rg, 86927876

hfn@ sport.clk

Kasserer Frede Juhl

Cl. Færgevej 22, Ainor, 6300 Gråsten,

7465 1,152 slle5en(qi gmail.corr

Sekretær PoulChristensen,Mallinggårclsvej65,

83-10 Malling, 86933101

hemr,vogpoul(r!mallingiruse.dk

[y::-:



25 ar har han været manden i st

at ang o

1

Der var in8en,idræt i modelflyv-

ning uden de aktive, som ikke

selv flyver med: Dommeren.

Hvad er det der driver en interna-

tional dommer?

En af de unge dommere- i skala-

flyvning - fortæller andet steds i

bladet selv om den inspiration,

han henter i udlandet. Vi har talt

med en anden international dom-

mer/ som har 25 års erfaring. Hvad

får Anders Rasmussen til at sidde

dcnhed. ModelJlyu-

rti lg,'ri ltnr ,;ii,ct

rrr,q llg/ig/ rirr'.,;r'f .

03 i ltriorittrtl
t a'kket'ølqc ttrri jr,{

:r1c. n/ 11'l r'r'

kltrl,lit'tl. drr

.qit'cl rir,'sf. Oq .ri
/rrl,q,qr'r' ft'.q rrri,q i1n

o-qsn rircd.sL'/r'n1

fl vr k t lr sl.fl yu t r i t t g.

leg, flyt,er i nrcllemrækken,

sotn hetltler Nordic. Kurt e t en-
Han er medlem i Haderslev RC-Mo- kelt år lmr jeg aæret nrcd i dcn ltedste

delflyveklub, har dyrket modelflyv- række, F3A. For nt sige det ligeud: leg
ning siden 1980 og r'æret dommer i hLrr øldrig rig rigtigt priigtigt prioriteret nt hn-oe det

De fleste læsere af Mtldelflvvenyt 25 år, international dommer de sid- tLdstyr, der er nøtl-oendig lt-ois ntsn t,ilLLL|rLLft, LtCr Ct tLLtLtUCtILLtS tIUI> ilrUtr t.ltL

rrl. ',....'...' forstår formentlig særdeles godt stelB.Oghanr.'il ikkeundevær'ede aæretreditoTtTten. Detcrenmodeltil
..,i]:.....',.;mennesker,derho1derafatbvggenatiorraledommeropgaver.De1spåntlgetoaer20'000kr,hoertcllcrltiltrt

..,,,.,;,,1.f.,,,' modelfly og/e1ler flyve dem. Men grund af kammeratskabt, dels fordi nntlat år. Pltts nlt det ortdet grtj, sonr ::.:i ..

::1rlli,. man kan undre sig over, at manden det er den gode træning uden hvil- ogsri skn/ uære spitzenklasse, Inis nrott 
1

.1:':,.:rl;;$ i stolen gider. Tit er det koldt at sid- ken, det ikke ville være rigtigt af ztil lege med ... . ,...;,:.::;:!;:|.';..;;:1:..1'derderudemidtpåflyvep1adsen,hamatstilleopinterrrationa1t.

,,.,,,'*...,.,;,;:'.'::t 
med hvilket gør dommerarbejdet færre og færre af i Danmark. Dem bedømme kunstflyvere over hele t.1,',,.i:;.;'ltti: .

',,.:; u;ili:i, besværligt eller direkte forvirrer. En som gerne vil gøre et stykke frivilligt verden. Og det med hele verden be- r :..,..1..1'.iiia,_,

,;.ti;1;t,\1, mest populær, hvis han ikke ser fej- hobbv på højt plan. første gang sad i dommerstolen. l'.''.l!.iø;{;,
. -,,i,.,rd.i .:*r.r-r i.l:'11',,, 3jl,;:,a,;l;
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lene, og kan aldrig opnå mere end at
bli.verespekteret, når han gør det.
Vin{ere elsker dorrimere, resten af-
findeisig med de;ri, Menrvi kan ikke
undvære ham i modelflyvningens
sportsl ige a ktivi teter, dommeren.

Hvad er det cler gør, at han vil ofre
mindst fem lange rveekender om
året - plus en god uge af sine ferier
når der er internationale stævner?
Og dertil et ikke helt ringe antal
timer til uddanne-lse og forberedelse.
- Efterhåtden ntå ieg i,cl ogsti ittd-
røtwtrc, st ttrotittntioucn til st døntne

ued de nntionalc konkurrencer nrest cr,

øt jeg også korttnter ud ot t\øtrrnrc dc itt-
ternntiotrnle, siser Atttlers Rasøttssrlr.

Får meget igen
- Merr nu skal det ikke lyrte, soTtr ont

jtg cr nlt .[ttt' rtltttfyr'11,1r, ,,r'1r,
detr int e r rrn I iot t Ltl L' dlntmer
med søndcriysk bt'ske-



lr!
,

Siden har han - for-
uden alle de

Skandi-
na-

t'å':

lande - dømt i
Frankrig, Polen, Por-

tugal, Spanien, USA, Argentina, Ir-
land, Belgien og Tyskland.

- Og det er selvføigelig også en stor
del af det, der giver 6n lyst til at
bruge nregen tid på dornmergerin-
gen. Glunden til at der er så høje
deltagergebyrer ved de store natio-
nale konkurrencer som NM, EM og
VM er, at deltagergebyret skal dæk-
ke dommernes rejser og omkostnin-
ger. Så jeg har været i en halv snes

lande, som jeg efter a1 sandsynlig-

v i s k e dage. Del er kun en enkelt fridag til

hed ellers aldlig ville have besøgt.

Jeg er nemlig t1'pen, der bliver
hjemme i Danrnalk" når jeg ikke lige
skal rrd at dømme, siger Andcrs.
De[ er med vilfe, ai Anders siger
"har r'æret i" i steclet for "set" de

lande, som dommerarbejdet har ført
ham til. Det er nemlig langt fla
ferie at vær:e ti1 NM, EM eller VM.
Før konkurrencerne er der altid
et dommerseminar, hvor flyve-
programmerne gennemgås og
man lægger en linje for det rri-

veau, der skal lægges ved bedøm-
melserne. Når konkurrencerne så

går i gang, sic.lder dommerne på
deres stole hhr'. formiddag og efter-
middag i alle konkurrencens dage,

som typisk er godt en halv snes

sociale aktiviteter for dommerne i
perioden - hvilket skal ses i forhold
til semifinaledagen, hvor dommerne
er på fra kl. 7.00 til kl. 23.00!

International dommerfamilie
- Og her er så en anden z,æsentlige

grtmd til, nt jcg Ltolder af at være dom-

nrer. Efterhåndert hnr man lært rigtigt
nmnge øf sine domnterkolleger godt nt

kende. Vi taler sanutrcn ztia mail og te-

Iefon, rnen denne ene gnng om året

tnødes ui og knn få snnkket igenrøn. En

enkelt nften har ui også "dontmernes

aftert," sont fx køn z,ærc, nt ln,er mnnd

Anders Rasmussen

hnr sTtecialiteter tned frtt sit lnncl og sknl

.fortælla onr tlent. Det år jeg hnadc rug-
brød, sild og stwlls med ... dtt ztnr en

god nflctt, cour nllc nflrrcrnc tr. Mnn kntt

godt sige, st det u en nften i fnmiliens
skød For ui tTontrnere, et ffiktisk bler)et en

./n1: i tilcr rirrli,,ttnl fntttilic ...

For de fleste dommeres vedkom-
mende gælder, at de også har et
landshold fra deres eget hjemland
med til konkurrencerne. De første
par' år Anders var international
dommer, rejste han sammen mecl

det danske landshold og tilbragte
alle ledige timer sammen med dem.
Det gjorde han også, da han var til
sit første VM i 1999 og de følgende
år. Men i 2001 havde han en ople-
velse, som ændrede på det.

- til VM i 2001 gilc dct op for mig selt,,

nt jeg sont donnner faktisk -onr lige så

god sottt slle de andre dontmare.legkla-
rede det lige sii godt. Det gazt ftn'nyet
selotillid og og-sri større lyst til at blit,e

ett del nf "dontmerfnnilien" snarere e nti

den danske fmnilie. Så det har jeg sii

uæret siden. lkke stidnrt nt forstii, at ie g
undgår de dnnske deltngere. Ved enhaer

itrlcrttnlionnl kottkrrrrtnct iplst'r ft q

altid ntiddag en gnng onr ugen mcd dct

tlanske lnld,lige som jeg altid gioer det

danske hold gode fips om, ltt,nd der er

Ltleaet søt fokus på på dontmerserninare t.

Men jeg tror, at det er godt nt holde tin-
gene ndskilt. Hpilket icg firder hekræf-

å.
4 ...,,, &-
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lelse i zted det t'nkttrnt, nt ieg kurt en enkelt

gnng er bleuet bebrejdet, nt jeghnr giuet ert

dnnsk deltnger "for høje" poirtt!

Bliver man inviteret
er man god nok...
Der er ikke nogen egentlig bedømmelse

af dommernes præstationer ved de en-

kelte stævner. Man ser jo løbende hin-
andens point og finder på den rnåde ud
af, hvordan man ligger i forhold til kol-
iegerne. Og bliver man inviteret til at

vaere dommer igen, er det fordi man er

god nok. Anders har aldrig haft proble-

mer rned at blive inviteret... han har ry
for at være en god dommer.

- Og det er jo egentlig ikke sd sttært, siger

Anders. Der t'indes kun tre kontponenter i

ktutstfltloning: Ligeud flyurtin4, rtl og loop.

Alle nnnøprer er snmnensat af dele af disse

komponenter, og lner del har en rigtig og en

forkert udført. Så mntentntisk set er tler

neni nok. Det, der gør det saært er, at de-

lene kan udføres mcre eller ntindre rigtig i
detnljen, og det er det, der er baggrutden for
oores karakterer melletn 1 og 10. Her er der

kun hjælp for den enkelte donmrcr at finde i
de Ttersonlige t'orberedelser - ofte aideo - og

erfnring. Om ntatt selzt er ett godkLrnstfhltt-

ningspilot eller ej er hnr ikke den helt store

betydrtirtg.

Ku'Laudrup blive god dommer?

- Vi ued jo godt, øt martge piloter lmr den

opfottelse, at domnrcrne selu sknl ttære pilo-

ter af 1 Cru. Men det er jo heller ikke sikkert

nt LoudrtLp uille uære en god fodbolddom-
mer eller nlle skøjtedonrntere, kan dtmse is-

dnns, Det ztigtige er, at det er nrcnnesker

som aed lruordnn tingene lattes oB huordnrt

det perfekte ser ttd. Og det er nok løngt hen

ad aejen nenunest for de mennesker, der spe-

cifikt interesserer sig intenst t'or dert del af

idrætten. At et Ttrograrn så er lrurtigere nt

forstå og lettere ot bedøntne ntir trrntt også

sela knn Jlytte ilutttøa'erne u en øtdett sog'

Men jeg ail tro, nt af dc 20 donnnere ued et

VM er det kun de fent, der knn flyae Ttto-

grannrct selzt.

- Pii den nndert sidc uil ieghættde, nt det ikke

er nødaendigt nt ktmne udt'ørc et korrekte

snnp-rttl for at ztide, hztordnn det sknl udfø-

res. Ved mnn huordan anp-rullet skal ud-

føres, kan nmn også se, huordon piloten

7trøaer øt "atyde" aed nt rulle en JTyaer sonl

ikke er stallet ud.

- Det er ikke sikkert, siger Atfiers, nt tti
dommere ser nlle feil Eller rettere: Det er

helt sikkert, nt ui ikke ser alle feil' Mert nlir

ui ser den og gør opntærksorn på dem, er det

yderst, yderst sjældent at ett toppilot ikke

ogsri erkender, nt der asr noget nrcd den fcil-
dønfte nnnøare, sont ikke lugtede helt godt'

Vigtigst af alt: Venskaberne
- Så snmntenfattende tror ieg godt mntr knn

konkludere, at den enkelte kottkurrencepilot

fdr en korrekt bedønunelse rfir man tnger i
betragtning, at hntts endclige resultnt oltid

er resultntet nf - aed de store internationale

konkttrrencer - fem donmreres gennernsnit-

Iige bedønmrelse.

Resultatet er da også, at der altid er en

rigtig god tone ved de store, internatio-

nale stævner. Både mellem de konkur-
rerende piloter, sorn langt hen ad vejen

hjælper hinanden, og mellem dom-

merne. Og sandelig også Piloter og

dommere imellem.
- Huis det ikke aar sådnn, tror jegheller ikke

jeg unr dommer, siger Anders' For efter

flyene er landet, cr det sociale, ztensknberne

i klttbben, nrcIlem klubberne og i den inter-

nntionale fnntilie den største belømirtg for
os nlle snmmert.

Jørgen Mouritzen

Dommerkaskct og solbriller: To vigtigc ingredicnser til det at r'ære dornmer

'%,

,'
Symbolet på et kært minde, logoet for VM i Ar-

gentina for fem år sidery bæres ofte på domme-

rens fornemmcste plads: Hovedct.

Øieblikkct nogle frygter og andre elsker: Dom-

merne ved semifinalen i VM i Portugal gø;: klar
Minutter cfter clettc billedc blev tagct, gik første

fly i lufterr. Slutspillet var i gang.
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Her er det, intet mindrc end Dream Team'ci fra

VM i Portugal 2009, Det er dommere og skrive-

re... "og vi ktt' det der."

il:.,t :, :1 l'1'.. \. ttll
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Som ungkarlen Anders tørt bcmærker: "Engang imellem kan udsigten distraherer". Det kan jo r';cre piloteu, hau tænker på. Eller Jeanette fra Irland, selv om
lrun vcnder ryggen til donrnrerne.

Og sådan så de ud, alle 20 dormnere ved VM i Portugal

\:t','.:;'il'tt,. ,.;:..,: ):: , ?i:1'r1
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lJndskyld, har vi

"jo, Modelflyvning Danmark har en

elitepolitik. Den er velkendt, og jeg

blev da genvalgt på sidste repræsen-

tantskabsmøde"

"Merr ktmne dett ztære bedre?.,.

Ja, det kunne den sikkert. Men rnan skal
jo huske på, at vi er en flok glade ama-
tører."
Regnar Petersen er formanden for eli-
teudvalget gennem en årrække og llatl-
den, der fonnelt set former og kærnper
elitens sag i de internationale fora og i
bestyrelsen. Reelt sct ligger det prakti-
ske ansvar for elitepolitikken dog nok
først og flemr"nest i de enkelte styrings-
gruppe4 styringsgt'uppelne for Elek-
trisk sr'æveflyvning, fritflyr,,ning,
helikoptelflyvning, kunstflyvning, line-
st1'ring, ska1af11'vni1g og sva:veflyv-
ning.
Hver af afdelingeme hat som dn kunne
se i sidste nllrrmer af MFN, deres eget
budget, og de Iever en selvstændig til-
v:erelse med næsten autonom beslut-
ningsret. Hver af gruppenle får' ved
årets indgang et budget som afstcmmes
mellem eliteudvalgsformanden og de
enkelte styringsgrupper, og den eneste
afrapportering er de stævne-r'esultater;
som de enkelte grene rnåtte ønske at of-
fentliggøre på hjemmesiden el1er i Mo-
delflyvenyt - og så den årlige, fol de
fleste grenes vedkommende ret spar-
somme, beretning der fremlægges på
repræsentantskabsmødet.

Ingen store strukturer
"Det er rigtigt," siger Regna4 "at der
ikke er nogen struktureret opsamling af
resultater; træningsindsats eller hvad og
hvem, styringsgruppernes budgettcr
anvendes ti1. Men det er der jo allievel.
For det er almindeligt, at de som kom-
mer på udvalgte hold, som fx lands-
hold, modtager langt den overvejende
del af støtten. Og da holdudtagelse ba-

I l:,.

:il



)verhovedet en ELITEPOLITIK
hr. eliteudv algsform and?

seres på resultater, er der jo alligevel en

slags prioritering i anvendelse af pen-
gene.//
"Men der er også plads til en subjektiv
vurdering, når pengene skal fordeles.
Der er fx ikke noget principielt i vejen
for, at man i kunstflyvning kunne be-
slutte at bruge hovedparten af budget-
tet på at give det unge talent fra
Sønderborg særligt gode træningsmu-
ligheder og måske studieophold hos en
internationalt anerkendt kur-rstflyv-
ningspilot. Når det ikke sker, er det sik-
kert ud fra en - efter min mening rigtig
- antagelse om, at der så ikke vil1e være
penge til noget andet, hvorefter resten
langsomt vil1e dø ud. Og det er jo uhyre
vigtigt at huske, at lagene under lands-
holdene er fødekæderr til landsholdet.
Så det hjælper ikke noget at "forkæle"
nogle få, hvis det fører til, at arbejdet på
niveauerne under Iider under det."
"Så derfor er det rigtigt, når man - og
sådan tror jeg det er - ved uddeling af
støttekronerne ikke udelukkende sel på
resultater, men også ser på træningsflid,
interesse, muligheder og mange flere
parametre end lige 1. pladser."

Ingen formuleret elitepolitik
- Er der på et tidspwtkt fonnuleret en egeri-
Iig elitepolitik i MDK, og lnis jn, er dert så

no ge rts i r t d e hl ezt e t r ezti d e r et ?

"Nej, det er der vel egentlig ikke. Det
drejer sig om at få så rnange som muligt
til at flyve så godt som muligt og gerne
få folk til at deltage i konkurrencer'. Der-
efter tager styringsgrupperne over, og
så er det mere eller mindle op til sty-
ringsgrupperne og ti1 den enkelte. Men
jeg vi1 da ikke afvise, at der skal gøres
noget mere struktureret for at få bedre
resultater."
"En af de rnuligheder, er lige har åbnet
sig for os, er vores medlemskab af DGI.
Selv om DGI mere står for bredde end
elite, har man jo alligevel en række kon-
sulenter som kan hjælpe med organisa-
tionsudvikling. Og skal vi hjælpe eliten

fremad, er skal der selvfølgelig skabes

en egentiig elite-struktur i organisatio-
nen. Så jeg vil i den nærmeste fremtid
undersøge, om DGI kan hjælpe os på
vej. Organisering er jo en klar del af det
fundament, hvorpå der skabes bedre re-

sultater."

- Men det første udgangsptntkt nfi uel itære,

at der opstilles nogle kløre og konkrete -oisio-

ner for, for de forskellige gretrc sknl hen og

haordnn de konmrcr der. Har MDK nrbejdet

nted sådanne grudlæggende tingpå organi-

sntionsniueau?
"Nej, det arbejde {oregår alene i de en-

kelte styringsgrupper."
- Rnpporterer grtrpperne deres aisioner og

plnner, så dtL som leder nf elitenrbejdet hnr

en klar aiden ont, lntorledes uisionerne Iyder

og hztordat MDK knn urtderstøtle?
"Nej, sådan foregår det ikke. Vi taler om
det på vores årlige møde, og så hører vi
jo a1le hvordan det er gået, når vi mødes
til repræsentantskabsmødet."

Ikke penge nok
- Ville det ikkc rtære en god idt nt giae aisio-

trcrne en fastere forrn, så nnrt lettere kmt

følge rned i nrhejdet i løbet af sæsorten og

eaentuelt understøtte det?

"Jo, det viile det sikkert. Men man må
huske på, at yderligere understøttelse af
elitearbejdet koster flere penge. Og j"g
har ikke hørt, at folk gerne vil betale
mere i kontingent..."

- Er de bleuet spurgt? Har nogett i MDK
sptrrgt endsige forsøgt nt rejse en debat om,

htrnd landets ntodelflyztere aille sige til at

gitte fx ert årlig 50'er eller en ntturcdlig 10'er

ørenærket til, at kttøliteten af aore konkur-

rencepiloters træningsitdsnts kunrte løj-
nes?

"Nej, det tror jeg ikke. Vi har vel gene-

relt den opfattelse, at kontingentet skal
holdes nede... selv om modelflyvning
er noget af det billigste, man kan fore-
tage sig. I hvert fald hvad angår med-
lemskab af lokalforening og MDK."

"Hvis man forestiller sig, at der kunne
rejses en debat om øremaerkede penge
fra medlemmerne til eliten, så må man
jo også stille spørgsmålet: "Hvad kan

eliten gøre for bredden?" Og det er jo
sådan set et spørgsmål, man godt kunne
starte rned at finde svaret på. Fx kunne
jeg da godt forestille mig, at vi nedsatte
et udvalg med tre-fire menrresker re-
præsenterede de forskellige styrings-
grupper og bad dem komme med helt
konkrete bud på, hvordan bredden kan
få mere glæde af eiiten. Det ville måske
være den gode gnist, som kunne starte
debatten orn "En halv servo ti1 støtte for

l;l 
O^"r0" modelflyveelite," siger Reg-

Ingen seriøse sponsorer
- Er der rrcgensirde nogetl, sol1t på MDK-
niztenu ltar forsøgt at arbejde rndlrettet pd nt

sknffe sporrsorindtægter? Også blandt mo-

delfhlaere og rndske især "gnnile drenge der

engang dyrkede nndelflyt'ning og stadig

rnindes det nted glæde" er der marketings-

folk og ttirksornlrcdsejere, sorn tnåske kuwte
se en ide i at sponsere modelflyaning pli nl-

lerhøjeste niaeatt...?

"Nej, mig bekendt er det ikke sket. Det
er den enkelte pilot eller gruppe af pilo-
ter, som taler med et firma eller en lokal
hobbyhandler om støtte. Og du har da
ret i, at det ville være meget fint, hvis
det arbejde kunne professionaliseres i
en eller anden udstrækning. Vi har ikke
i øjeblikket kræfter til det i MDK, men
det kunne måske også overlades til en

gruppe mennesker med særlig flair for
den slags arbejde. Det var da bestemt
være at overveje, om man kunne stable
sådan noget på benene."
- lo, for dtt er uel enig i, nt det ktLnne uære

ønskttærdig med en mere aeldefineret elite-

politik nted klnrere succesmål og en klar be-

skrirtelse øf, hoordnn målene nds?

"Naturligvis. Hvis vi kan skaffe de

menneskelige ressourcer og den økono-
miske baggrund, der er nødvendig,"
slutter Regnar Petersen.
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RC PARKEN

GRAND
OPENING

Efter præcis 4 åf, blev det tid til den officielle åbning af RC Parken

forvandling, og lige så stille er blevet et

rigtig flot projekt.
Til selve åbningerr var det ingen mindre
end Åbenrås borgmester Tove Larsen
som klippede snoren og holdt åbnings-
talen. En af de ting som hun lagde vægt
på i sin tale var, at RC parken helt selv
havde stået for finansiering og på intet
tidpunkt bedt kommunen oln økono-
misk støtte. En del af parkens penge er
bl.a. skaffet ved, at der inden projektet
gik i gang, er gravet ler af grunden. Så

nu ved du, hvor dine mursten kommer
fra! Selv om der er gået 4 år, er der dog
stadig ting at gå i gang med. Der er pla-
ner om et stort klubhus, og der er endnu
en bilbane, som mangler at blive gjort
færdig. Stort tillykke med Parken og god
vind i sejlene fremover.

fakob Kr-iseler

Søndelborg Model fl yveklub

RC parken ligger midt i det sønderjyske,
syd for Åbenrå, nær den nye Sønder-
borg motorvej, og kgn ca. 20km fra den
tyske grænse.

Pladsen er placeret samme sted som den

tidligerg Lundtoft Modelflyvekiub, på

Søgårds mark. Bagmanden til hele pro-
jektet-ei Bille Rpvald;ålle er til daglig
dyrlæge, men har lige så længe jeg kan
huske, været med i hobbyen.
14. august 2008 blev det første spadestik
taget, og projektet var i gang. Bille hai
investeret rigtig meget tid og ikke
mindst penge på ai få projektet op at stå,

på det 30.000m2 store område. Parken in-
deholder asfalteret bane og græsbane til
modelfly. On- og offroad bilbane, samt
sø til modelskibe. Som medlem af nabo-

klubben i Sønderborg, har det været im-
ponerende at se hvordan hele området
gennem 4 år har gennemgået en kæmpe
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Vi prøver med denne artikel om Sky-

view at starte en artikelserie med hi-

storier om, hvordan det som er en

hobby for de fleste, går hen og bliver

en levevej for andre. Hvis du har ide-

er til artikler i den boldgade, hører vi

meget gerne fra dig.

Ville det ikke være skønt, hvis alle
kunne leve af deres hobby, modelflyv-
ningen? Men der er kun plads til så

mange hobbyforhandlere i Danmark.
Og det er ikke dem alle, der lever godt
af det.
Den tidligere IT-chef for Danone i Nor-
den, 45-årige Søren Rolin, forlod sit
sikre, faste job for et års tid siden. Siden
marts i fjor er han udviklingschef og 6n
af tre partnere i Skyview. Et Hillerød-
firma der er gmndlagt på ideen om at
levere luftfoto taget fra Multiplex' tre
skumbamser, Twin Star, Easy Star og
Easy Glider samt fra multikoptere.
Altså det samme som flere modelpiloter
i samtlige danske klubber leger med i
weekenderne.
Men der er forskel på Søren og de
andre. De sidste seks-syv år har han in-
teresseret sig seriøst for FPV og UAV-
flyvning, og han er med i den gruppe på
en halv snes danskere, sombeskæftiger
sig med førerløse modeifly på semipro-
fessionelt niveau.

18

Det har givet ham et forspring i den
branche, som mange multikopterpiloter
har forsøgt sig i ved at spænde et ka-
rnera under de fire, seks eller otte roto-
rer. Et forspring der var tilstrækkeligt
til, at en investor troede så meget på
Søren og hans partner Niels Olsen, at
han smed et millionbeløb i Skyview. I
sig selv et forspring, som ingen andre
danske hobbypiloter med fotodrømme
har oplevet.

To år gik med udvikling
Det første år i Skyview, ja egentlig også

året ir-rderr selskabet blev stiftet gik med
at kaste amatørbegrebet af skuldrene.
Foruden, som billederne på disse sider

viser, at løse en række spændende foto-
oPgaver.
- Fra den dag jeg modtog den første
kasse med to Mikrokoptere fra Tyskland

og frem til i dag, er mere end otte timer
om dagen gået med research og udvik-
ling, fortælier Søren. I forvejen er jeg,

takket være min årelange interesse for
modelfly, FPV og UAV samt min finme-
kanikeruddannelse og indenfor Il gan-
ske godt orienteret om modelfly,
elektronik og programmering. Men jeg

fandt hurtigt ud af, at der er meget for-
skel på det udstyr der skal skrues sam-
men til en effektiv stabil og sikker
platform for et fotoapparat eller et tv-
kamera.
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Billedet her er led i en scrie billeder, der starter rnecl billcdcr af den underløbende vej ncdcrst og sltrttcr i

fugleperspektiv. De ville ikke kunne tages med andet end et nrodclfly, hvjs det jkkc skulle have r.æret
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- Det er ikke bare Kina versus Tyskland,
Schweiz og USA. Det er stumper fra
mange af verdens lande man skal samle

sammen, hvis man vil have det bedste
inden for hver af de mange forskellige
komponenter, der skaber den bedst mu-
Iige arbejdshest inden for kategorien
mikrohelikopter. Når stumperne så er
samlet, skal de, både hvad hard- og soft-
ware angår, sættes rigtigt sammen. Det
er heller ikke så ligetil.

Nyttelast:4 kg
- Når man så endeligt er kommet så

vidt, ja, så ser man først vejen hen mod
den næste forbedring... som fx den 12

motors dodekakopter fra Autoquad,
han sammen med en af landets fremme-
ste indenfor programmering af styring
og speedkontrol, skal i gang med at
løfte. Dodekakopteren kommer til at
veje 6-8 kg og kan med en nyttelast på
omkring fire kg. få en flyvetid på 12-13

minutter med sit 5 S 20000 mAh batteri.
Baereevnen er aifa og omega for de film-
og tv-folk" som gerne vil bruge multi-
koptere i stedet for rigtige fly, kraner og
bomme. De skal have større og tungere
kameraer til vejrs.
- Både DR og flere filmselskaber har
eksperimenteret med egne helikoptere,
men de kan ikke rigtigt få det til at lyk-
kes, fortæller Søren. Så nu arbejder vi på
at indgå i partnerskab, hvor vi tager os

af fly, flyvning og groundstation, og de

kun tager sig af den rene regi og måske
fotografering.
Det kan Skyview tilbyde dem, og alle

'li: t::':,1:,,.,r,::a t :. ),' | :

Discussions of pictu res

Billede af et stort, fladt tag - og et udsnit af taget, der viscr hvor der er problemer
med isoleringen. Mange pcngc værd for husets ejer, få kroner i udgifter til den
flyvendc fotograf.

[,J]
l",l{ ..* $1

Vil du
høre mere?

Så gå på:

www.dr.dk/P1

Programmet Hard-
disken sendte fre-

dag den 21. 9. en

hel udsendelse om
Droncr bla. med

interview. af Søren

Rolin fra Skyview,.

Hent uclsendelsen

som podcast eller
lyt direkie fra
hjemmesiden.

tager sig selv af videreudvikling af
fiyene og deres vedligeholdelse... og
den er også anderledes, når tingene skal
gøres sikkert og professionelt. Der er
mindst to timers eftersyn/udskiftning
af lejer, propellel, ledninger og lodnin-
ger efter hver flyvning.
Kameraudstyr og groundstationen skal
også efterses. I jordstationen samles alle
downlink fra flyet, så der er brug for to
videomodtagere og en "diversity kon-
troller " til måling og valg af bedste vi-
deosignal, der er en videosplitter som
sender signalerne til stationens skærm,
til optageren og videobrillen. Det er helt
afgørende, at disse ting fungerer, for
flyet flyves jo FPV og kameramanden -

-7f- J.

frå
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andre erhvervskunder, fordi firmaet i
dag har fundet sin foreløbige form både
hvad angår organisation og personale.

Strukturen
Strukturen ser således ud: I hangaren
står der tre Mikrokoptere foruden en

flåde af TWin- og Easystar samt på bed-
dingen den omtalte dodekakopter og en

6n-motors Sky Walkea der på grund af
sin store - og rummelige skumkrop -

skal være Multiplex-fuglenes afløser.

Hertil kommer, at der er tilknyttet to
free lance-piloter til virksomheden. Det
er kendte modelpiloter, nemlig Thomas
(Tin Tin) Nielsen fra Greve og Kenn
("Røde") Jørgensen fra Amager. Søren

1,9
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som altid står ved siden af piloten ved
optagelse, når drone og kamera ikke ar-

bejder helt automatisk efter forudgå-
ende programmering - skal også kunne
se hvad kameraet ser og kunne dirigere
dets arbejde, selv om flyet er mange
hundrede meter væk.

Sikkerheden
Apropos meter... så gælder modelfly-
vernes berømte 99,99 meter danske

max-grænse også når man arbejder pro-
fessionelt rned video og fastfoto.
- Vi filmer ofte over meget befærdede

områder som Amalienborg, Amalieha-
ven, store vejanlæg, boligblokke osv./ og

selv om vi - som alle andre modelfiy-
vere - kunne ansØge om en dispensa-
tion, så forblivel vi under 100 meter,

fortæller Søren. Det er for dyrt og for
bøvlet at få tilladelse til at overskride
max-højden.
- Til gengæld arbejder vi med en meget

høj sikkerhed. Alle vore komponenter

ters højde. Derfra kan vi manuelt lande

sikkert.

Filmede Hillary fra oven
Den høje grad af sikkerhed betød bl.a.,

at politiet gav Skyview lov at fiyve selv
da Hillary Clinton besøgte København.

Måske spiller det også en rolle for poli-
titilladelserne, sorn man ikke har van-
skeligt ved at få, at Skyview er forsikret
mod skade på tredjemand for 10 mio.
kr.!
Da Søren, Niels og deres investor havde

de indledende drøftelser om det ny luft-
fotofirrna, havde de en ide om, at de

skulle leve af at fotografere ejendorns-

mægiernes huse, bondegårde og de

mere traditionelle ting, som har været

Iuftfotografernes moneymakers til alle

tider.
I dag har Skyview en aftale med en stor

og kendt ejendomsmægler orn at lave
foto af alle de ejendornme, han har i sit
salgskatalog, og Skyview laver en hel

behov for mere gødning. Vi kan lave or-

tofoto, som er et højtopløst luftfoto der

er geometrisk ækvivalent med et kort
over samme område. Sådan et foto kan

fx landinspektøren bruge til at måle af-

stande og bestemme koordinater ud fra
et kendt fikspunkt, fordi biliedet er kor-
rigeret for misvisning som følge af høj-

deforskelle terreery optisk forvrængning
og hældnirrg af kameraet.
- Vi kan lave et stort foto i en utrolig flot
opløsning af fx en helt golfbane, ved -
med hjælp af softwaren Autopar:ro - at

stiche 446 enkelt-optagelser af golfba-
nen sammen til et stort billede. Det bli-
ver et billede som fylder 6 gigabyte, og

som kan tåle at blive forstørret op til 7 x

3 meter og stadig væle flot... som vort
billede fra Woodlands Country Club
ved Orkeljunga i Sverige beviser. Det er

optaget ved flyvning med rnultikopter i
fire timer og 48 minutter'
- Vi kan også, med softwarens hjælp,

lave 360 graders panoramabilleder eller
lave fantastiske 3D gengivelser, fordi
det flyvende kamera kan kornme steder

hen, hvor intet andet kamera i praksis
kommer.
Søren Rolin er helt overbevist om, at

Skyview - og den anden seriøse spilier
på "modelfly-fotomarkedet", Birdeye i
Tø1løse - går en stor fremtid i møde.

- Med droner er vi en billigere kvalitets-
løsning på mange, både undelholdende
og seriøse fotoopgaver end noget andet

fly kan tilbyde. Og vi har den store for'-

de1 frem for flyene, at vi kan komme
meget tættere på vores motiv end større

fly og helikoptere kan. Helt op til en

meter fra kar-r vi fx fotografere spiret på

Frederiksbolg Slot for en pris der slet

ikke kan sammenlignes med, hvad det

ville koste at fotografere spiret fra en

full size helikopter. Så uanset hvem der
bliver fremtidens store danske spillere,

er der ingen tvivl om, at billedmageri
fra mikrokoptere og fasivingefly kom-
bineret med efterbehandling i at,ance-

rede computerprogrammer er et

område, der vil få det til at regne "Pen-

nies from Heaven".

For de neget interesscrede er der meget merc

"Janghårssnak" om FPV, udstl'r osr'. på den clan-

ske tråd på RC CITOUP

http: / / u'n'rv.rcgroups.com / forums / shorvthre-

ad.php?t:1397029

De kan også Googlcs og heddet så DK FPV thrcad
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De otte tlckkede og dobbelttjekkecle motorer løfter ct kamera af så god kvalitet, at også billederne bliver
ubegrænsede gode. Specielt niir større arealer fotograferes i hunclrcder af småbidder, som så stykkcs

sammen til det færdige, højopløseligc foto.
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er de bedste, man kan købe for penge,

og de er altid efterset inden vi flyver.
Dertil kommer, at vi jo har indbygget,
3D gyro og accelerometer til stadig sta-

bilisering, GPS, air speed- og altitude-
sensorer i alle vore fly. Hvis vi skulle
miste radioforbindelsen - hvad der er

højest usandsynligt fordi alle vore sen-

dere- og modtagere er UHF og arbejder
krypteret i 433 MHz-båndet, hvor ræk-

kevidden er imponerende 20 km og for-
styrrelserne minimale - går de i faiisafe

mode, hvilken bringer dem tilbage til
startposition, hvor de stiller sig i 60 me-

.)n

del video til fihn- og tv-selskaber samt

lnange af de mere traditionelle optagel-

ser af huse, parker og veje. Men det står

mere og mere klart, at det er inden for
det mere tekniske område, at der er en

fremtid for flyvende og hoovering foto-
platforme.

Teknisk foto et kerneområde
- Fx kan vi med et infrarødt kamera
præcis påvise, hvor i et større tag der
sker varmespild. Når vi flyver over bon-

dens mark kan vi se, hvor der er for fug-
tigt eller hvor kornet mistrives og der er
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Disse informaiioncr
har Søren at flyve ef-

tcr, rrår harr står mcd

sine briller på og

t11'ttcr fotoplatfor-

men som naturlig-
vis flyver hjem og

stiller sig over hirnr

klar til rnanrrel lan-

ding, hvis dcr skulle
skc nogct sonr uclJø-

scr failsafe funktio-
ncll

På jorden:
1. Eagletree Eagle eyes

a. Dette er en antenne tracker og vidco diversity

2. To video modtagere
a. vi bruger Lawlnate 2.4ghz med cirkulelt polariserede an-
tenner

3. Headplay video briller

4. 7" video monitor til copilot

5. En liile video DVR til at optage video feed fra piloter-r vier,r,

til senere brug ved uheld eller fejlsøgning.

Jørgcn Nlouritzen har lavet artikelerr om Skyviuv ... når modcl-
fl1'vning bliver ah,or og hobby blivcr til levebrød. Kender du til
andre, der har gjort Nlodelflyrning til levebrøcl, så send redaktø-

ren et hint. Find kontaktopl)'sninger side 2.

4.

5.

7.

Hvad Lrar flyveren i sin mave?
Her er udstyret, som skal ti1 for at flyve FPV (First Per-

son Vicw - digterisk oversat: Du sel i bliller eller på
skærm på jorden, hvad en pilot ville se i flyet).

Det er kvalitetsudstyr, Skyr,'ieu' bruger i både mikrokop-
tere og fastvingefly. Faktisk de samme komponenter
som spanieren Montiel brugte, da han for nylige satte

verdensrekord med en flyvning på 102 krn.

1. Eagletle E-logger
. Den måler strøm (Amp, volt og forbrug)

Eagletree OSD-Pro
. Den laver det grafiske overlay i video signalet

Eagletree CPS V4
. Den geolokeler flyveren i aile tre dimensioncr
( 1ængdegrader, breddegradel og højde)

Eagletree Altitude sensor
. Trykrnå1er til højdeangivelse

Eagletree Airspeed sensor
o Måler flyets præcise hastighed gennem luften
bruges ti1 at undgå et stall i medvind når der bru-
ges autopilot bruges

Eagletree Guardian
. 3D gylo og accelerometer bruges til at stabili-
sere flyet både ved normal flyvning og ved RTH
Diverse voltregulatorer og støjfiltre
. Typisk har vi brug for tre forskellige strørnstyr-
ker i en flyver 6V tii modtager; 5V til kamera og
12V til video sender aIle skal være effektivet støv-
deempet for at få den bedste oplevelse og støjfri
video signal
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VM SKALA ZOI 2
-set med dommerøjne af Henrik Kristiansery SkalastyringsgrupPen

Det er snart to år sidery der kom en mail
fra min spanske dommerkollega. Han
inviterede mig til at deltage ved VM i
Spanien som dommer.

Gitte og jeg ville prøve at gentage den

gode oplevelse, som vi havde i Nolge
ved EM2009, og da Spanien jo er et

kerrdt feriemål, var en kombination af

dommeropgaven og ferien en god
cocktail. Vores søn på to år skulle selv-
fø1ge1ig rned. Det skader ikke at se mo-
delfly ien tidlig alder...

Nu sad jeg del så, i Santa Cilia Los Piri-
neos - lufthavnen i Aragon, ved den

store åbningsceremoni, hvor de enkeite

lande kom ind i optog, lidt som OL i mi-
niformat.
Det vil sige: For os dommere var begyn-

delserr selvfølgelig ct dommer.sctnina r.

Herefter statisk bedømmelse af model-
lerne samt de tre mnder flyvning. A1t

sammen foldelt på lidt over halvanden
uge. Der var tilmeldt ca. 60 piloter, 15

dommere og rigtig mange officiais, som

fik det hele ti1 at fungere.

Skalaklasser
Del blev konktureret i føigende klasser':

F4C, F4G og F4H.
I F4C klassen er 50t/a af pointsumrnen
optjent i statisk bedømmelse (hvor vel-
lignende er modelflyet i forhold tiI full
size folbilledet) og50'/n kommel af gen-

nemsnittet af de to bedste flyvninger.
Modelvægten er rnax. 15 kg.

F4G el for de store modeiler med vægt

fraL5-25 kg, men ellers med samme reg-

ler som F4C.

Vinderen F'lG Giarr Lrrca De Marchis Fiat G91 til statisk bedømmelse

l!l

Vinderen af F:tC Andreas Lrithi med Btlckcr Antares
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Statisk bedømmelse F,1G, nrodcl MIG-22 her bedørrrrncr jeg farve på sidcror
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I F4H er hovedvægten på flyvning, så

her tæ1ler den statiske del mindre. I
Danmark flyver vi som bekendt F4C og
F4H samt den danske introduktions-
klasse, klubskala, som er ren flyvning.
Jeg går ikke her i dybden med regler for
de enkelte klasser. Find evt. mere på
www.modelflyvning.dk

Dommerarbejdet

Jeg havde fået den opgave at være chef-
dommer for F4G klassen både til den
statiske bedømmelse og i flyvningerne.

VM modellerne var generelt af meget

høj standard, meget avanceret i udform-
ning og med mange detaljer. Vi brugte
ca. en time til studiet af den enkelte VM
model, og det var et teamlr,'ork, hvor de

enkelte dommere spottede rigtige / for-
kelte ting på flyene og kom med point
til alle de forskellige bedømmelses-
punkter.
Det var så min (altid chefdommerens)
opgave at samle det hele til en fæI1es

vurdering, sorn alle statiske dommere
kunne stå inde for'.

I flyvningerne - der i skalakonkurrencer
bedømmes både ud fra hvor rigtig og
flot manøvren ser ud og ud fra, hvordan
full size flyet vil flyve - bedømte vi selv-

følgelig enkeltvis de forskellige manøv-
rer, lnen diskuterede point for
flyvningens realisme som et team. Nøj-
agtig som vi plejer at gøre til vores tra-

tionale konkurrencer.

Resultater, piloter og modeller
Det er ligegyldigt, hvor mange EM/VM
man har været til, så bliver man hver

Det Franske lanclshold i F lC, i midten Marc Le'r1' med hans Fouga Magister Peter Tax'Caudron G'l
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Mar Merckenschager mcd Stinson A1 Tri Motor

gang lige imponeret og overvældet ved
at gå gennem hangaren med alle de

flotte fly. Nogle fly havde jeg set og be-

dømt ved EM i Norge, og andre havde
jeg set ved VM i 2006. Men andre var
endnu ældre. Fx havde Pavel Fencl
(CZE) sin elskede Knoller med, som han
blev verdensmester med tilbage i 1998.

Den er nu ca. 20 år gammel fortalte han
mig.

Ud over de mange gensyn, var der selv-
følgelig også mange nye modeller, som
jeg ikke havde set før.

Ved dette VM markelede jetpiloterne
sig virkelig godt. Særlig i F4G klassen
blev nr. 1-3 besat af jetmodeller. Dels
pga. ekstremt høj nøjagtighed i omrids
og mange rigtige farver og detaljer. Det
blev underbygget af overbevisende

flyvning. Der var ingen tvivl om, hver-
ken blandt tilskuerne eller dommerne,
at jetpiloterne Marc Levy (FRA) og Gian
Luca De Marchi (SMR : San Marino)
var nogie af de allerbedste.

I F4C var kampen i toppen, som så

mange gange før mellem Max
Merckenschager (GER) og Andreas
Liithi (SUI). De har begge vundet VM
flere gange, så de var selvfølgelig favo-
ritter. Det lykkes dog Marc Levy at
slluppe 2. pladsen pga. hans høje flyve-
point. Andreas genvandt titlen som ver-
densmester, mens Max fik 3. piadsen.

Da flyvning og statisk (for F4ClG) tæl-
ler hver 50%, så hjælper det ikke at være

hhv. en god pilot eller en god model-
bygger. Man skal være dygtig i begge
discipliner for at være i toppen.

Pavcl Ferrcl med Knoller

Inspiration
VM er et oplagt sted at søge inspilation
til, hvilket fly man skal vælge som sit
forbillede til en god konkurrencemodel.
I år så vi, at et simpelt merl meget kor-
rekt bygget fly er et godt valg. Som fx
Andreas Ltithis Bticker Antares, der er

overskuelig at bygge korrekt og som i
original ikke er så stor. Det betyder, at
modellen kan bygges i stort skalafor'-
hold, uden at blive større end vægt-
grænserne tillader. Samtidig er det
muligt at flyve et flot kunstflyvnings-
program med Bticker Antares, hvilket
Andreas gjorde.

Omvendt kan ekstremt avancerede og
detaljerede fiy som jetmodellerne være

gode. Ligeledes scorede oldtimelne, fx
Peter Tax' Caudron, også højt både i sta-

tisk og i flyvningen.

i
i

'. I
:i I

Marc Levy og søn scorcdc 0est samlede fl1'vepoint Markus Giintcrs Mitsubishi ZERO
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Mrrco Tng.rs A'16 lcr.rn Davicl Lan', Australicn med fru Larv som hjælper

VM er meget andet
VM er meget andet end en stor skala-
konkurrence. Jeg nød igen at snakke
med de andre dommere og piloter på
tværs af landegrænserne. Dem, soln
man klln mailer med, kunne jeg nu
møde for en hyggesnak. Jeg kendte
mange fra de tidligere mesterskaber, og
der er sket meget siden sidst. Til VM er

der en helt speciel stemning, og det mær-
kes tydeligt, at de, som har deltaget i rig-
tig mange år, ser frem til igen at mødes

med deres geografisk fjerne verurer. De
fleste har også familien med, hvilket i sig

selv gør snakken hen over bordet lidt bre-
dere end bare modelflyvesnak.
En negativ side ved dette VM var mang-
len på deltagere fra de lande, hvor iuft-
fragt af fly er nødvendig. Det er rigtigt
dyrt at fragte de store fly og grej fra fx
USA eller Japan til Europa, og som følge

heraf var disse lande ikke repræsenteret.

Det skal nævnes, at Rusland, Australien
og Argentina deltog med mange fly.

VM 2014 bliver i Frankrig lidt taettere på
os, og vi kan håbe på, at Danrnark
denne gang kan komme til Frankrig
med et F4H eller F4C landshold.

Et af mine formål med at deltage i VM
var at trække ny viden til os i Danmark.
Dels i relation til det dornmertekniske,
men også for at blive inspireret ti1 hvor-
dan vi kan forberede os til selv at del-
tage med et landshold.

Jeg syntes, at jeg fik rigtigt meget med
hjern og er godt tilfreds med turen som
helhed. Både som dommer, men også

den familieferie vi fikholdt imellem op-
gaverne var god.

Er du blevet interesseret i mere informa-
tion om skalakonkurrencer, kan du
kigge på skalastyringsgruppens hjern-

meside:
wwrv.modclfl yvning.dk / elite i skaJagruppen.aspx

El1er du kan deltage i næste års skalain-
formationsdag samt i de forskellige ska-

lacups rundt om i landet. Husk på, det

eneste du behøver for at deltage i klub-
skala, er en ARF-model, som ligner et

full size {ly. Flyveprogram mv. hjælper

vi dig med på infodagen, hvis du har
behov for det. F4C og F4H er mere om-
fattende mht. at bygge modellen, men
rneget attraktivt, hvis du nyder selv at

bygge skalafly, og har lyst til at måle
dine byggeevner i forhold til andre pi-
loters.

Henrik Kristiansen
Skalasty ri ngsgluppen

Piero Santuccis Spad XIIIiwVitaliy Robcrtus Yak-130
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For en del år siden, stiftede jeg bekendt- Skulle dcl sidde enkelte læsele udcn

skab med rnaterialet Deuron. De forste in- kendskab ti1 matelialct' vil leg kort be-
'r'-^" - sklir c dr'l: k.rr',rktclistik:

dendørsfly der rent faktisk havde poten- Depron er af typcn "ekspanderet skum",

tiale, var i kombinationen af det lette og h'ilket 'il sige at det består' af relati't
rneget luft. Hr,is man har pr'ø\'et at købe

relativ stærke "burgerbakke-agtige" fx en burger, der udleveres i en boks af

skum, sammen med den dengang nye Lit- ct isolerende sktttnmate'iale - så har
lran en god ide orn hvoL vi er'her-rr-re. De

hiurnteknologi og små borsteløse motorer, typer af Depron vi bruger i voLes ver'-

rantasriske. vi kunne nu bysse ry, der l"jl. "J"lllil::it;$"å,"1#1;Jlj.
var lette og med rigelig motorkraft til al sælges i forbindelse med kontoraltikler'.

ønskerig rorm ror ryvning. ?;f;*,,;;å1:illrti,J$::.T:::;
bygninger og ligncndc. Den Depr'on er
lelativ stiv r-ncn også rclativ tr-rr-rg. Den

i1'pe Depron jeg selv foletr'ækker, er'

ploduceret til isolering under' "fly-
dende" gr-rlr.e. Pladclr-rc er større
(800x1250mrn). De er noget mer:e s1a-

skede men også r,æsentlig lettele.
Når'man står med sådan en 3mm tyk
plade sorn nær'mest intet r.ejer, og sol11

er fuldstaendig umulig, bale at bærc fra

bilen og indenfor; hr.is det blæsel meget
r-rrerc end Onl/s - ja så trrir'ler man godt
nok på at det cl muligt at bygge f1y af
det, og sætte en 2,5KW motol i snuden.

Sæsonerne kom og gik
Vinter; solln'rct rrinter) somnrcr'- inden-
dørssæsonelne korn og gik. Gennem de

sidstc 10-12 år el dcr lrentet nrangen Dc-
plonpladcl scllnem storm og stillc vejr.
Der el snittct mange Depronfly ved spi-
sebordet. Modellen.re ændledes l.rele

.'i

lj
JU

&
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Det l.rnrinereclc rurcicrsicl nronteret på kroppcn
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?:blev bygget i depron - et Piper Ctrb lig-
nende 3D f1y på 1,7m i spænd, med en

0.50 methanol r-notor'. Et Extla 300 Iig-
nende f1y på 1,8m blev også gjort i De-
pron. Jo - indrørnr.nct - jcg cr nok lidt
forfalden ti1 materialet.
Sidste vinter gik jeg så i gang med det
hidtil stør'ste: En kvartskala Piper Cub,
som errdte på en flyveklar r'ægt på 2,2kg

inkl. batterier; med et 800W setup som
giver kraft nok til hover og lettere 3D
flyrn.ring.

Bygningen
Den er b1'gget traditionelt, med spanter
og libber - alt i 3mm depron.
En Ctrb på 2,7m i spænd på 2,2k9 kan i
sagens natul flyves ekstremt afslappet,

så navnet "Kaffe-Cub" var nærmest
uturdgåeligt.
Nu el det sådan, at jeg elsker at bygge.

Jeg elskel også at lave noget andre ikke

*.̂%

Det lanriueretle urrclersLel nronteret på kroppcn
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Hcr scs tvclclist, dor i tckstcn beskrevne b1'gge-

rletodc nrccl cn indcrl<assc.

Bagkantcn af finncn er opLrl,ggct i err hårdere tvpe

cl cpron.
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Rorhorncnc indeholdcr natrrrligvis også r-lepronl

Oversiden af kroppen, er ogsii opbl'ggct i den hår-

de type Depron.

28

gØf, og er nærlnest konstant i tænke-

boks over hvad rræste protekt kunne
være. Ikke at næste projekt nødvendig-
vis behøver at overgå det forrige, men

det skal være anderledes.

Hvad skulle man nu finde på?

Mit sidste indkøbte "rigtige" fly, er en

Extra 300 fra Extreme Flight. Et lækkert
kit, med lækkert grej monteret. Den f1y-

ver fantastisk, men er ... ja - den er

TUNG! Hhhhmmm - der kom lys i id6-
lampen: En tro kopi af den Extra - na-

turligvis i Depron.
Kaffe-Cub'en flyver fantastisk, uanset

om det er skalaflyvning, leg i lav højde,

eller 3D. Men den har et minus: derr kan
godt flyves i 5-7ml s, men er helt klart
sjovest i vindstille vejr, så helt tilbage til
de allerførste tanker om Extraen, var jeg

ikke i tvivl om, at den ikke skulle være

alt for let. Mit mål var at holde den mel-
lern 4 og 5kg, hvilket stadig cr ekstremt
let for et skala kurrstfly med en spaend-

vidde på 2,3rn.

I modsætning til Cub'en skulle Extraen

ikke ligne det, det jo egentlig er: et

skumfly. Oprindelig var tanken at den

skulle fuldbeklædes med glasfiber og
males, hvilket jeg senere ændrede, uden
dog at gå på kompromis med ndseen-

det. Som jeg typisk reagere9 val der
ikke langt fra tanke til handling, og 6

plader 3mm Depron blev indkøbt. Vin-
geribber blev printet ud i programmet
"Profili 11", hovedbjælke består af en
2x13rnm fyrreliste i top og bund, med
0,Bmm xfin6r webbing ved roden, og

depron webbing for resten af pengene
ud mod tippen. Vingen er herefter fuid-
beklædt med 3mm depron. Kroppens
konstruktion er lidt mere kompleks.
Den er bygget op rned en inderkasse

som på mange ARF'el fungerer som
tunnel ti1 udstødningsrØr, men også er
en styrkende del af konstruktionen.
Kroppen er hovedsageligt bygget i
3mm depron, men i en kombination
rned fyrretræslister og kulfiber, som

danner en samlet konstruktion hvor
krop, vinger, hale, motor, batteri og Lln-

derstel alle har godt fat i hinanden gen-

nem de hårde materialer. Hele
halepartiet inklusiv haleplan og

finne / sideror kan afmonteres lige foran
haleplanet, hvilket gør transport let.

Cowlet er støbt direkte udenpå Extreme

Flight'en, hvorefter det er spartlef slebet

og malet. Understellet er lamineret op i
0.8mm krydsfiner og limet sammeu med

PU lim i en form. Tanken var først at lave

et canopy i glasfibea på samme måde som

cowlet, men efterhånden syntes jeg altså

ai den fortjente et gennemsigtigt canopy,

så clen måtte have et fra Extreme Flight. I
stedet for glasfiber valgte jeg at beklæde

hele flyet med traditionel fi1m. Jeg havde

mine bange anelser omkring den sorte

film og solens indvirkning, og må er-

kende at det var et skidt valg, da den har

mere end tendens til at slippe og kr'ølle -

men sådan er d6t.

Der skal jo et ellel andet i snuden af

sådan et apparat. Jeg havde først lidt
svaert vcd at finde lroget der var pas-

sende, mest foldi vægt i forhold til stør'-

relse ikke helt passer ind i nolmelne,
men efter en del søgen fandt jeg frem til
en Hacker A60-6xs, som med kun 4809

kan svinge en APC 22x1'28 på 65. Det
giver et effektforbrug på 2500W hvilket
giver et effekt/vægt forhold på

550W/kg: passende!

Strømmen styres af en Castle ICE100. Til
at starte med havde jeg Hyperion Atlas
DH13-FTB servoer overalt, men måtte

sande at de ikke kunne magte sideroret,

så her sidder nu en DS2O-FMD i stedet.

I luften er den som Ønsket. Et 30'/n

kunstfly på 4,5k9 kan næsten ikke be-

skrives. Sjovt nok har den meget mere

inerti end forventet, og kan derfor sag-

tens flyves rimelig pænt i traditionelle
kur-rstflyvningsmanøvret men det er i
3D manøvrerne den vinder sin pris.
Den kan flyves i High alpha (stallet med

høj næse) uden dikkedaret og lave de

mest seriøse sideglidninger man kunne
tænke sig. Ikke at sideglidninger nor-
malt hører under 3D, men det vil jeg

påstå, at de på det nærmeste gør.

Nu nærmer vi os jo vinteren, og for os

med tendens til at fryse, betyder det at

sæsonen endnu engang bliver afløst af

aktiviteter, der kan foregå bag isole-

rende materialer noget tykkere end De-

pron. Det jeg frygter mest, er hverken
rnanglende flyvning, kulden, mørket,
snerydning eller vinterdepression - jeg

frygter mest af a1t, at jeg pludselig går i
gang med et nyt projekt, som kommer
til at fylde alle vegne!

Poul Offersen

Føig Poul Offerscns

byggetråd p;i Forum
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Roland Koglot & Lars Buch Jensen fløj i samme startgruppe

samrnen. Roland er et meget bclrageligt væsen.

Et billede fra morgenstarten. Startstedet

Var placeret op ad Vest-tysklands største

halm-stabel.



Den traditionsrige konkurrence bød
på rigtig godt vejr, kun 6n dansker
og lidt specielle ting at bemærke ...
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Optakten
I år tog jeg med min hustru og en en-

kelt arving tiI Ztilpich for at deltage
endnu en gang i dene konkurrence.
Vi kom først af sted ved 15-tiden fra
København. Efter en koncentreret og
hektisk køretur sydover nåede vi
frem ti1 campingarealet, som ligger
på selve flyvepladsen, kl. 3. om nat-
ter-r og vi begyndte at slå vores to
telte op. Det så ud soln om der var
færre telte end der plejede og naeste

morgen fik vi forklaringen.
Fredagen var druknet i regn og
blæst, så derfor havde man flyttet
F1C konkurrencen til søndagen,
hvor vejret ville blive meget bedre.
Desværre havde det ikke passet ind
i alles pianer, så nogle havde taget
konsekvensen og rykket teltpælene
op - so to speak.

Dei blev lørdag morgen og jeg fik
taget et par trimstarter med min stil-
levejrsmoclel, som så gode ud.

Konkurrencen
Klokken blev 8 og efter briefingen
var der 30 minutter til konkurrencen
rded ca. 50 deltager i F1A gik i gang.

|eg havde den store fornøjelse at
være på pol med Roland Koglot og

|an Vosejpka, hans datter og en
tredje tjekke.
Startstedet var placeret lige foran en
træ-række, vinden var 3 m/s og
solen var ikke rigtig kommet i gang.
Konsekvensen blev da også, at de to
første startende droppede og den
ene var mig.
Konkurrencen blev dog bedre op ad

dagen hvor der kom rigtig garrg i
termikken med høje flyvninger, som
kunne tage op ti1 et minut ned på
bremsen. Til gengæld stilnede vin-
den af så modellerne endte med at
komme flere hundrede meter væk

og næsten lige så højt op på et max.
Det var et meget smukt syn med de

elegante modeller stille glidende
rund oppe i luften. Sådan fortsatte
resten af dagen og da de ordinære
runder var gået, var 20 sluppet igen-
nem ti1 fly-offet. Konkurrenceledel-
sen havde placeret startstedet (tæt

på en høballestak med 9 ihøjden,20
i laengden og 6 i bredden) optimalt i
forhold til vindretningery så der var
ingen modeller der skulle den fryg-
tede tur i skoven med dertil hørende
halløj. I runde 6 og 7 gik vindretnin-
gen over en lille majsmark som ab-

sorberede mange modeller, inklusiv
min egen, men det eneste det ko-
stede var lidt eftersøgning med suc-

ces.

5. minutters fly-off
Til det første fly-off valgte de fleste
straks at gå på vingerne og det er-rdte

rned at en hollænder med en gam-
mel Nyhegn/De Boer-model fandt
en solid aftenbobbel som de fleste
gik rned i. Det var flot at se de

mange modeller kredse rundt højt
over startstedet, rnen samtidig betød
det at afgørelsen måtte udskydes til
7-minutters fly-offet. Roland Koglot
valgte klogeiig at afvente situatio-
nen nogle minutter før han gik på
vingerne, for så i ro og mag at finde
sin egen luft i en anden del af feltet.

7. minutters fly-off
Omkring 8 deltagere deltog i denne
runde og Roland kopierede sin stra-
tegi fra forrige runde og det så ud ti1
at være givtigt. Luften var nu næ-

sten død og østrigske Jorg Scheil-
hase trak meget langt foran feltet
sammen med sin coach Gerhard
Aringer og efter nogle minutter skød
han modellen af i en fin buntstart.

Jcirg flyver med traditionelt vinge-

profil og det blev hur-
tigt klart at den samme
gode luft ikke var til
stede og modellen be-

gyndte planmæssigt at
tabe højde for hver cir-
kel. De fleste andre rno-
deller var nu også

sendt af sted, men Ro-

land ventede til sidst
og lavede en meget høj

start hvor modellen
endnu engang fløj for
sig selv i en keempe cir-
ke1.

Selv havde jeg fornøjel-
sen at tage tid på Jorg og efter hele 6
minutter og 35 sekunder stoppede
jeg uret. De fleste forventede Roiand
ville vinde, men hans ur stoppede
på 6 minutter og 27 sekunder og
derrned var Jorg fortjent vinder af
konkurrencen.

Konklusion og strøtanker
Selv synes jeg det er forfriskende at
en model med normalt profil kan
vinde F1A klassen og i øvrigt så jeg

ikke en eneste flapper model i løbet
af dagen. Kan vi endeligt erkl;ere
den vingetype for et overstået kapi-
tel i F1A klassen ?

Det var et dynamisk træk af konkur-
renceleder Peter Mdnninghoff at
flytte propelklasserne fra den rnise-
rable fredag ti1 søndag med flot mo-
delflyvevejr. Desværre betød det at
en del så ikke kunne deltage.
Peter Monninghoff var endnu en-

gang den perfekte konkurrencele-
der, hvor han på sin egen gemytlige
facon sikrede sig at alle havde det
godt til arrangementet. En stor kva-
litet at besidde. Stævnet var alt i alt
godt, selv om min egen præstation
ikke var noget at skrive hjem om.

Lars Buch fensen
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Den Flyvende kok
Modelpilot Thortsen Ritter kom i kokkelære

- en tur i marinens køkken vækkede drengedrømmene

og sendte ham op i rigtige jetfly

- Nu er han tilbage ved hobbyen

Ned på jorden med RC fly
Thorsten ville ikke være kok igen, men

han var jo også RC-flyver og åbnede i
stedet en webshop for RC-fly og alt til
RC-Flyvning. Det gik godt og i 2008 åb-

nede han så en fysisk butik. MR (Mei-

ster Ritter) Modelbaushop med speciale

i Modelflyvning i Rote Strasse i Flens-

burg. Thorsten følger tæt udviklingen af

modeiflyningen i Europa og er med til
at arrangere Tarp Luftshows, som også

er rigt besøgt af danske RC-piloter hvert
år i august.

De wtge lnr ikke ntere tid til nt sidde og

bygge modelfly. Når ai, der er uokset op nted

bnlsntræet er fløjet til hinunels, st'i tror jeg

ikke, at der ztil blizte bygget ret nnnge bnl-

safly. lo, sknlaltyggere, giir rrck ikke ouer til
skum. Skrmtntet ztil brede sig. Det er billigt
og nentt og sktuttJlyerte lnr jo rtæsten oaer-

tnget uerdertsrnnrkedet rned Khtn og ardrc

østenlande i front.

Som 14 årig fik Thorsten Ritter et
Graupner Maxifly med et Graupner C

14 anlæg i konfilmationsgave. Nu
skulle han lære at flyve ... Men Thorsten

havde også en drengedrøm: At han en

dag kunne sidde i cookpitet og flyve et

rigtigt fly - et jetfly!
Efter endt læretid som kok, blev han
indkaldt til marinen. Men det var noget

træls at stå og røre i kødgr1'dg11e. Han
kiggede misundeligt på rnarine jetpilo-
terne, når de sad i deres Starfighters jets

klar til take off. Det ville Thorsten også.

Ud og flyve jets. Han skrev kontrakt
med marinen og begyndte på en uddan-
nelse, der skulle føre ham op i et jetfly.

Globetrotter
Kaptajn Løjtnant Ritter blev flyttet
rundt på kloden. Klar til operationer i
NATOregi - med sin eskadrillie; Vikinge
STAFEL og sin PA200 Tornado. Han har

også deltaget i Air Shows rundt om i
verden - også i Billund og Ålborg.

leg følte mig mere sorn en flyaende sigøiner.

De nmnge rejser aør trættende med ørtelser

på baser i USA og Englnnd. Det gaa mig
kriller i tnar)en, når ai lettede med Torna-

tloen. Det at bliae presset tilbage i sædet og

mærke de nnnge lrcstekræfter hliue sluppet

løs. Det er jetsuset.

Thorsten kom tilbage til det gamle dan-
ske land og Eggebæk Flugmarine Base

i Tarp. Men efter 23 år i marineflyvevåb-
net, blev han fyret. Marinen skar ned og
basen lukkede. 2.500 ansatte blev ar-
bejdsløse, da den kolde krig ebbede
ud.

Så pak op og flyv
De t er det ai opleaer udtrykker Thorsten.

Flere og JTere køber skwnJly. Folk hnr ert

stresset huerdng.

Det er ikke nok, nt ui i ztesten ltcr nogle gode

ideer og Inder østen laue nrbejdet - det giaer

os jo ikke flere arbejdspladser. leg hør hørt

rygter om nt MultiTtlex ttil trække deres pro-

dtLktion tilbnge til Ttlsklnnd. Så md oi hålte

nt ardre nf de store firrnaer følger med, sd

det ogsd smitter nf på Dnnmnrk, slutter
Meister Ritter.

Thorsten driver i dag MR Modellbaus-
hop, Sabine hjælper med det sproglige.

Sabine og Thorsten har genneln flere år

holdt ferie i Danmark og har fået et godt
forhold til landet og byder alle velkom-
men i Specialbutikken MR Modellbaus-
hop. De taler udover tysk også Engelsk-

og Sabine - rimeiigt dansk. Så kig ind og

gør et godt køb lyder opfordringen.

rvn'l'.m rrnode'llbau shop.de



Svævere med klapmotor - sa klapper det
Finn Mortensen arbejder fortsat på at udvikle sine gamle svævemodeller med moderne udstyr

jeg har i længere tid forsøgt at finde det bedst egnede fremdrift-
middel til mine Oldtimermodeller, og nu har jeg fundet det jeg

søgte efter.

Kravet rnå i sagens natur være en motor/propel, der kun er syn-

1ig, når den arbejdeq så her kommer klapmotoren ind i billedet.
Fabrikanter af svævefly - altså dem i skala 1:1- har længe kun-
net leverer deres bedste udgavel med motor på ryggen, men
det kniber for modelbyggerne at gøre dem kunsten efter. feg
har tidligere set nogle få forsøg med håndbyggede eksemplarer,

men det er først det sidste halve år, jeg har set nogle æsker med
modeller med klapmotorer.

Jubiii for Forum
På Modelflyvning Danmarks forurn fik jeg nogle henvisninger
på et spørgsmål om der var nogen, der havde set noget om

KLAPPTRIEBWERK og det var der - der var endda nogen, der
havde bygget modellerne med klapmotorer. Man går aldrig for-
gæves i forum!
Der blev henvist til en forhandler syd for grænsery hvor mau

kunne købe motor og hele opsatsen som reservedel, så sådan

en bestilte jeg, men der kom hurtig besked tilbage om, at de var
udsolgt. Så en dag nogle måneder senere gik jeg i gang med at

se, hvad de forskellige forhandiere kunne levere af svævere
med klapmotor. Det var ikke blevet meget bedre, end sidst jeg

søgte, men en enkelt model var der da; en DG-1000 med klap-
motor og tilmed billig.
Da eesken kom, blev jeg noget overrasket. Den kom med en heit
færdig model på godt to meter i spændvidde og en vingeover-
flade, som siger spar to til alt hvad jeg har set indtil nu og hvor
jeg kun skulle montere modtager og batteripakke.
Så nu må jeg bare se at få slået DG-1000 modellen i stykke4 så

jeg kan få klapmotorer-r til min Diogenes.
Men det det kan godt vaere at min DIOGENES kommer til at
vente lidt længere end tanken var. For DG-1000 modellen flyver
rigtig godt, ligger godt i termikker-r og fylder heller ikke meget
i bilen - så vi må se ...

Med til historien hører også, at DG-1000 er en skum flyve1, med
de fordele og ulemper det indebæret men ikke en med en
masse små aftryk på overfladen. Her er oversiden glat som et

spejl.
Den er lavet pænt færdig og klapmotoren kommer op og ned

sorn den skal og lemmene lukker sig også præcis som de skal, -

men ikke nødvendig vis på jorden. Funktion kræver nemlig at

propellen antoroterel, men jeg har ikke landet uden at motoren
har vaeret nede med lemmene lukket korrekt.
Der er ikke r.negen plads til modtager og batteri i cockpittet,
men der er indstøbt bly i snuden, så tyngdepunktet passer med
en 1300 mAp tre-cellet pakke, sorn der skal til.
Der er udmærket vejledning med i kassen, og den kan styres på

forskellig vis fra 4 kanaler.
Købes den i dag, hedder den DG-1001M, der er i forbedret ud-
gave. |eg ved ikke hvad der er ændret, men jeg har set den til
1050, kr. (i Tyskland)
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Der synes at være ret stor interesse omkring KZ-
fIy for tiden, flere på Forum beskæftiger sig med

dem, og en artikel i MFN har der allerede været.

Selv har jeg altid ment at en KZII er indbegre-
bet af hvad man i min barndom kaldte for en

flyvemaskine.

Billcdet tv cr tagct ai Ole Steen Hanscn. Dct cl i
ør'rJgt Ole SLeen Hanserrs sør1 sorn er passager,

nrens pilotcn cr min n.rbo Kræn Hjortiuncl.

Jeg bol på landet og el så heldig at nrin
nabo Kræn Hjortlund har en rigtig en af
slagscn, nemlig OY-FAT, clen første af
typen træner der blev bygget lige eftcr'

krigen, og som blev anvendt til militær
tr:ening på flyvestation Armø. Der blev
flemstillet i alt 15 fly, hvoraf to eller tre
for:tsat er h-rftdygtige. OY-FAT er dog for
tider-r i hangar da den skal have rry vin-
gebeklædning.

OY-FAT r,.rr i militær tjeneste fla 8. juni
1946 til 2. febmar 1955. Herefter ftrlgte
en or.nskiftelig tilv;elelse i privat regi,
bl.a. blev den ombygget mcd lukket
cockpit og bernalet rned røde stribcr. Se-

nere reetableret til original stand. Købt
af Kr';en rr.fl. i 1990.

Udstyret er sparsomt, så del el ingen
sclr,starter ellel egentligt clsystcm, dog
oprindeli gt navigations-og I andingslys,
samt instmmentbelysning, drevet af en

lille r.notolcykelakku. Son.r standard ud-
stylet med talercrr fra pilot til eler. via
luftslanger. Det åbne cockpit r,'ar dejligt
en sommerdag, men især for instruktø-
rcn en kold sag en hel r.inteldag igen-
nern! Flyet er let på rorene og kan
udfør'c .rlle ktrrrstl'11,r rtingsrn.trtør ler'.

Der el ikkc flaps, men dog en blemse-
klap som er'med ti1 at give et lidt bedre
udsyn undel indflyvnin gen.

Nødlanding
Kr.æn hal i ør'r'igt oplevct cn nødlan-
ding n.red flyet. Lige efter start, i er-r

højde af 100 m, opstod pludseiigt rno-
torstop. Situatior.ren var ret kritisk idet
flyet var taet på at staile. Kun hultigt og
fuldt dyklot reddede passagct Kræn og

fly, d"t t,tr"rd"Oe uden problemel i nabo-
ens kornmark. Da Kr'æn bankede på og
undskyldte at har.rs fly stod r.nidt i korr.r-

marken, tog naboen det helt loligt. Han
kunne nemlig fortælle, at der faktisk
'havde 

været en lignende r-rødlar-rdir-rg på

hans malk nogle ål forinden!
Motolstoppet viste sig at værc fotårsa-
get af en knækket klumtap, så der blev
efterfølger.rdc foletaget total renoverir.rg

af motoren.
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bukkct og slcbct i iacorr.

Fra skala 1:6 til skala 1:5

Hos Kræn har jeg mØdt en del "skala

1:1"-piloter og flyir-rteresserede, her-

iblandt Bent Lund som selv har haft
mange timer i KZ Il'eren som passager.

Hertil kommer at han også er RC pilot
og ikke mindst, at han hal tegnet og

bygget modeller af næsten alle KZ-fly.

Selv havde jeg længe drømt om at

bygge en KZII'er, men jeg lravde aldrig
før bygget fra bunden efter tegning, så

ville det lykkes, selv med kun to tom-

melfingre? Det måtte prØves, så jeg fik
velvilligt lov til at kopiere Lunds teg-

ning der er i skala 1:6, og jeg fik også fat

i en gammel artikel fra MFN som Lund
havde skrevet omkring byggeriet.

Jeg ville gerne bygge lidt større, så teg-

ningen blev skaleret op i størrclsen 1:5

så vingefanget blev ca. 200 cm. Nu var

der mange r-rdfordringer: Rakte ev-

nerne, kunne jeg holde \'ægten nede,

rnaterialevalg, udregning af dimensio-
ner og meget andet. Jeg fandt ud af, at

selv om Ltrnd l-ra'n'de lavet en meget fil-l

tegning og beskrevet byggeriet i sin ar-

tikel, ja så meldte der sig alligevel tu-

sind spørgsmål undervejs. En del af

den.r har venner og bekendte, inkl' Bent

Lund hjulpet med, andre blev løst efter

fintænkning og udførelse af diverse

egne eksperimenter.

Handle lokalt, men...

Jeg blev klogere på en del ting under-

vejs, bl.a. at balsa ikke bare er balsa. Jeg

foretr'ækker at støtte danske hobby-

handlele, men godt (veldefineret, dvs.
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gram /arealenhed) balsatræ måtte jeg

have fra Tyskland. Elmotoren var svær

at fir-rde, men jeg farrdt den til sidst i

USA. Billigt er det bestemt ikke at bygge

se1v, en ARF- rnodel ville kun koste det

l-ralve. Men dels kan man ikke købe en

KZII'er, dels er der meget stor forskel på

kvaliteten af de to ting og ikke mindst:

Oplevelser.r af at bygge sådan en selv er

bare fantastisk! Jeg blei' for øvrigt også

cftelhånden gode venner med rnin bil-
lige dekupørsav men først eftcl besøg

af en RC-kollega med tømrererfaring.

Bygeriet
Lidt om byggeriet: Flyet er tr:aditionelt

opbygget som en kassemodel og vinger

er fuldt beklædt med balsa. Alt er efter-

følgende beklædt med Olatex. Det gør

den relativt tung, men også meget solid.

Kropsspanter og nogle af vingespan-

terne er bygget af to lag krydslimet to

mm balsabeklædt rncd 1 mm aerofin6r

på begge sider; en let og stærk løsning.

Hvor der hal været behov for ekstra

stærke samlinger (fx ved brandskottet)
hal jeg flittigt indlimet dyvler af to mm

kulstofstang. Døreue (der cr skæv-

vledne) og motorcorvlet er opbyggct af

to lag formlimet 0,8 mm finer som efter-

følgende er beklædt med glas'n'æv og

ePoxy.

Colvlet er genuern luftindtaget i fronten

fixeret rned en enkelt tre mm skrue, for

at undgå flere grirnme skruer på siden

sorn man tit ser. Understellet blev lavet

af fem mm pianotråd, men det vistc sig

at være for svagt, så det blev lavet otn

ftrsirumortparrel samt cockpitdØre clcr er til at iibnc - så er clet bare ;rt stige op

og fl1'r,e sig en tur.

til 6 mm. Det er let at bukke i en sklu-
estik hvis man lige har en gammel rif-
felpibe cller andet kraftigt rØr med

passende hul. Det er bare at sætte røret

ned over tråden og bøje deu over et 5

mm bor'. Stellet er nemt at skifte da det

er fixeret med 3mm maskinskmer der i
modsætning til tr;eskluer kar-r holde til
at blive af-og påmorrteret flere gange.

Vingerne var det sværeste

Mngeprofilet ændret sig jo længere ud
på vingen man kommer, så det cr svær't

at lave en passende jig. Ydermere valgte

jeg (i rnodsætning til den oprindelige
tegning) at lave en anelse rvashout for
at undgå tipstall da vingen spidser til
udad. Det sværeste var at siklc helt etrs

washout hvilket heldigvis ser ud til at

være lykkedes fuldt ud. Efter beklæd-

ningen var del i øvrigt 3 grams forskel

på vægten af vingerne!
Flyet el som forbilledet opbygget med

en central vingedel og to egentlige vin-
ger der er monteret nred kraftigc vinge-

rØr og to dyvler. Vitrgerr-re fastholdes

ikke med skruer, men meget sitnpelt

med et lille stykke to mm pianotr'åd,

som genncln et hul kan skYdes ind i
yder-og inderrør'et.

Motor
I modsaetning til rnine andre store fly
havde jeg egentligt besluttet, at den her

skulle have en benzinmotor; men det

blev opgivet, væsentligst fordi der næ-

sten ikke er nogct plads i cor.vlet, soilr er

meget smalt. Det ville ødelægge udse-
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endet med alt fol mange udskaeringer
til udstødning mm.
At finde en passcnde elmotor var ikke
let. Jeg havdc lagt mig fast p.i at bnrgc
mir.re 5s 5000mAh akkucl og forbinde to
stk. i serie til 10s, altså 36 v. Valgct faldt
(som så ofte før:) på en Scotpionmoto4 S

4035 250kv Den klaler op til 2700W,
men med mit set up (18.8 prop) tr;ckker:
den ca. 55A, di's. ca. 2000W. Dc to ak-
kucr vejcr tilsamnren ca. 1300 granr og
motoren 465 glarn. Det viste sig at va:re
helt perfekt, balancen el bare spot on, sri

der el intet bli' nogen steder! (Jcg m;itte
seh'finde flem til CG) Netop den onr-
talte motor'r'ar ikke på lager.i DK og en
maiIforespør'gsel tiI folhar.rdleren, blev
ikke Lresvaret, så den nråtte skaffes fra
USA.
Regulatolen er nronteret i en passende
.ibning i br,mden af flyet så dcn kan
køle, selr' or.n der vist egentligt ikke er.

brug for dct, den klaler 80A kontirruer-
ligt. Radior-rdst\.ret er Jcti, så der cr til-
bagcmelding p;i str:ømfolbruget r.nm

under flyvnine.

Beklædning
Det var første gang jcg skr,rlle beklæde
et fi1z, 11s11 det er også er-r spærrdende
proces. Kloppen var svæl, da der stort
set klln er lister at feeshre bcklædningcn
på. (Listerne er kar.rtlimet på l<assen)

Vingefairingen \/al en udfordr.ing at bc-
klæde, jeg rlåtte "opfinde" et smalt fo-
liejeln lavet af et rejsestrygejeur og lidt
kobber'. Vingelnc var lettere da jeg fandt
ud af, at jeg godt kunne beklæde med

hele, stole stykkcr'. De skal bale lige fi-
xeles først rnndt omkring med et htn-
kent foliejern. Helcftcl kan stykl<et
varlnes ordortligt p.i med et varnrt jeln.
En vanrltrftblæso' er fir-r til dc runde
ting, så kan folien nærmest trækkes
OVCI.

Alt i alt
Jcg er eirdt nred et fly cler fi1'r'cklart
vejer 6100 glam. Jeg må indr:ømme, at
det t,ar rr.red mcget stol spændir-rg, jeg
en dag begav nrig til flyr.epladen i Skal-
Ier:up fol at for:etagc jomfmtulen. Først
lige et par hurtige ture på banen. Den
\/ar nelr at style selv orn der ikke er
str,11.,ur', h.rlehjul, r.el på gmnd af det
store sideror. Så r'ar det alr'or'! Først god
fart på, halcn op, og s.i til sidst lidt hoj-
der-or'. Op steg den, stille og r-oligt, hvil-
ken hellig bclonningl Et enkelt trim, og
den var deq fantastisk. N,lotorkt'aften er
overbcvisende, og r"nin fr.1,gt for at den
var blevet fol tung viste sig helt ubc-
glrndet.
En af KZ II piloternc havde foltalt mig,
at originalen hal det mcd at iarze snap-
m1 nnder snævre loops, hvilkct Lunds
egen model også gØr. Da jeg nn, cfter
nogen flyvnirrg rzar blevet fortt'olig med
flyct, skulle dct selr'følgelig afprør,es,
men 11ej, ikkc antydnir-rg af den slags og
ingen tipstall, selv ved lav falt. Den la-
vede ()gq,r flotte rul og r,.rr i ør rigt trerl
at lancle med en smule omdrejninger: på
propcllen. Eneste plolrlem var det svagc
understel, rren gr;csset val nu også lidt
lar.rgt den dag. Som n€evnt er stcllet ef-

terfølgende udskiftet med et kraftigere,
og der er kommet lidt stør'r'c hjul på.
Hele oplevelsen mcd at p1an1ægge,

bygge og til sidst flyve sådan et fly har
rzaæret fantastisk sp;ender-rde, l.rngt mere
tilfrcdsstillendc cnd det at samlc en
ARF rnoclel. Jeg kan ktrn anbef.rle dct,
men sar-ntidigt sige, at man skal r'ære
indstillet p.i, at dct er en proces der
tager tid og soltl mllln1eL rnange nfor-
udsete udfordringcr.
OY-FAT og rrr.rdertegnede er født
sanlme å4 rncr-r alderen el vcl ikke noget
problem, bare man er flyvende?

Bent Larsen

oY 9954

FAKTA OM KZ II TRÆNER:

.

Spændvidde haleplan: 32m

Spændvidde:
Længde:

V-forn:
Tomvægt:
Fuldvægt:

10,2m
7,6n

6,5 grader
525 kg
850 kg

Max hastighed: 220kmlt
Aktionsradius: 650 krr

Den ilrcligc rroclel

Motor: Gipsy Major 145 HK

J/
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I år var det ottende gang og helt sik-

kert ikke den sidste. Vi er netop korn-

met hjem fra 8 dage i Hanstholm' Bi-

len er endnu ikke Pakket ud, og ned-

tællingen til påsken 2013 er allerede

gået i gang. feg husker tydeligt forste

gang jeg var af sted, det var nærmest

et tilfælde, men for mig og min lille

familie er det nu nærrnest blevet en

selvfølge at påsken tilbringes i den

pragtfulde natur i og omkring Hanst-

hohn. Men hvad er det da for noget

det her med Hansthohn, modelflyv-

ning, familien og alt det der?

Jeg vil forsøge at forklare hvad der

trækker for en modelflyver sorn rnig

... og efterfølgende vil |ena (fruen)

forklare hvad der gør at også hun er

begejstret.
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Hanstholm er et af de få steder i Dan-

mark (hvis ikke det eneste) hvor der er

skrænter i så-godt-som alle retninger'

Det forhold har giort Hanstholm til et

"Mekka" for skræntflYvere fra det

meste af Danmark. Når man tager til
Hanstholm for at flyve skræntflyvning

kan man være ganske sikker på at nee-

sten uanset hvor vinden blæser, så er

der en skrænt ganske tæt på, hvor vin-

den passer. Det er ikke et nyt fænomen

det her med at tage til Hanstholm for at

flyve skrænt. Fra flyvekammeraterne

hører jeg at man de sidste 30 år nærmest

hvert år har fløjet en eller anden form

for skræntflyvning i Hanstholm i på-

sken - hvad enten det var konkurrencer

eller bare for siov.

Skræntflyvning, en kort introduktion
Skræntflyvning er en gren af modelflyv-

ningen der flyves helt uden brug af

motor. Frem (og op-) driften får man

ene og alene ved at vinden bliver pres-

set ind og op ad skrænterne. Det fæno-

men gØr at tyngdekraften i kombination

med den opadgående vind, gør det mu-

ligt at flyve heli uden brug af motor. Det

skal siges at det er en ganske fed for-

nemmelse at være nødt til at lande sin

model, ikke fordi man er løbet tøt ior
motorkraft, ikke fordi noget er gået i
stykker, men fordi man et blevet øm i
fingrene. En fornemmelse jeg klart kan

anbefale alle at opleve ... uanset om man

er nitro eller el-mand.

Fra vores lille flyveklub (EFK87) er vi
ca. 10 personer inkl. familie der hvert år

drager af sted til Hanstholm. For fly-
verne står den på skræntflyvning fra

tidligt til sent, og for familien står den

typisk på andre oPlevelser enten i
Hanstholm eller naturen omkring
Hanstholm. For min egen lille families

vedkommende har vi den aftale at jeg er

hjemme til frokost og aftensmad .. ' lige-

som vi typisk har I-2 dage I aftener hvor

det er familien og ikke modelflyvningen

der bliver plejet.

God vind og den sjoveste flYvning
For mit eget vedkommende er jeg ikke

til konkurrenceflyvning, men flyver

udelukkende for min egen (og nogen

gange klubkammeraters) fornøjelse'

Mine foretrukne flyvere til skræntflyv-

ning er et par skumvinger som er sær-

deles velegnede til combatflyvning'
Modellerne er både nemme og billige at

gøre flyveklare og de karr for det meste

repareres på skrænten med lidt tape og

lidt cyano. Vingerne kan flyves i alt fra

4-6 m/sek. og op til ca. 12 m/sek. Sjo-

vest er det selvfølgelig når der er god

vind og overskud til både at levere og

overleve et combat-hit' Hvis man ikke

har prøvet at flyve combat er man gået

glip af den, i mine øjne, sjoveste form

for modelflyvning.

Selv når vinden ikke blæser

Selv når det ikke blæset så har vi "Slet-

ten" mindre end to km. fra Vigsø, hvor

det er muligt at flyve termiksvæver,

kunstflyvning m.m. så længe en evt'

motoriseringen er på eI. Erfaringen

viser at der går et par år imellem de per-

fekte skraentår i Hanstholm, så en god

strategi er at fylde bilen med lidt til vind

og lidt til el. For det meste har vinden

lagt sig først på aftenen. Så efter aftens-

maden er indtaget sammen med fami-

lien, er der nærmest tradition for at

flyve med lidt lettere modeller på plæ-

nen ud for husene i Vigsø.

Påske lørdag I søndag er der næsten

altid konkurrence i F3F, som er katego-

rien af store og oftest ret dyre skrænt-

svævere. Konkurrence er en del af

Euro-turen og giver point for dem der

deltager. Hvis man ikke er til konkur-

rencer er der god underholdning i at

bruge et par timer På at se På når de

" dyre" drenge leger. Stemningen ti1

konkurrencen er oftest præget af en god

potion hygge og masser af tid til at være

social. Da konkurrencen samler flyvere

fra Norden og Nord-europa er der også

et strejf af "internationalisme".
De fleste modelflyvere slår sig ned,

enten i Vigsø feriecenter (tidligere

Dansk Folkeferie) eller på Camping-

pladsen. Selv har vi altid sværget til
Vigsø feriecenter hvor der kan lejes

hytte/hus fra 6 personer og opefter' Der

er tilknyttet et centralt "center" hvor

man kan boltre sig i badelandet, spille

dart, pool, bordtennis, airhockey, Wii
med mere. I centret er der også en re-

staurant hvor man kan slå sig ned og

bestille a-la-carte eller bloi ringe og be-

stille på forhånd til take-away. Alle hu-

sene inkluderer både trådløst internet

og billetter til badeland så underhold-

ningen er sikret for alle aldersgrupper'

Okay ... nok om hvad der trækker mig

til Hanstholm ... ordet er nu |enas som

fortæller lidt om hvorfor hun også tæl-

1er dage til Påskeugen.

lr
IF
s

fl

ii
å
I

l4
i$



ilil
ii'$i'
l ,,rli i i

' :.;.1t ti 
'l

ll'll')llr li "ii

iii
rirl

:i!!?tilli
iri!,lt:l
i,li iiii l

'i! -



Det er nok den uge på året vi ser mest
frem til, da den er helt speciel for os.

Jeg har været med de fleste af de

nævnte å4 på nær det år hvor vi havde
købt vores eget sommerhus, der mente
jeg jo nok at "man" skulle opholde sig
der. Det betød at Jens og jeg holdt påske
hver for sig, og jeg må jo veere aerlig og
indrømme at ikke engang vores eget
somtnerhus, nu kan afholde mig fra at
tage til Vigsø til påske.

Når vi ankommer til Mgsø skal vi altid
starte med at finde ud af hvor a1le de

andre flyvefolk bor, og så er der jo stor
gensynsglæde. Der kommer folk fra
hele Danmark og vi har efterhånden
lært en del af dem at kende. Det er rigtig
hyggeligt.

feg skal hilse på havet
Fra vi har fået os installeret, og pakket
bilen ud, går der ikke larrg tid før den
første flyver bliver luftet. For mit eget
vedkommende er det havet der treekker.

Jeg skal altid hilse på havet når jeg an-

kommer, liesom det er det sidste jeg gør
inden bilen kører hjemad igen. Man får
jo visse ritualer.

Vi bor fint
Hytterne og husene i Vigsø er ftildt udsty-
rede, så vi vælger at lave vores mad selv

for det meste. På en god flyvedag, spiser

vi sent (ved 20-tiden), da Jens ikke er til at

drive hjem fø1, og det er helt fint.

Der er ingen ben i at frisk fisk
I Vorupør som ligger syd for Vigsø er vi
mange der handler frisk fisk. I Vorupør
ligger en meget god fiskehandler som

også selv ryger fisk m.m. Med andre
ord er det er også en uge, hvor vi spiser
meget fisk. Fisk smager nu en gang så

meget bedre når det er helt frisk.
De daglige indkøb foregår i Hanstholm,
som ligger 7 km. fra Vigsø. Man kan
dog også køre til Thisted, som er en ud-
maerket handelsby, hvor der også kan
shoppes 1idt, hvis man er til det. Der er
kun 17 km. fra Vigsø ti1 Thisted.

Kunst, kunsthåndværk og shopping
En del kunstnere ud i alle stilarter fx
glas og keramik findes også i området.

Jeg er selv meget fascineret af glaskunst
og har et par kunstnere som jeg besØger,

når jeg er: deroppe. I Vorupør er der
også en række butikker der også kan
anbefales. Det være sig et sportsoutlet,
en tøjbutik og et lysstøberi.

Jeg løber og cykler selv en del, og går
lange ture. Der er havet ved Vigsø jo
fantastisk på alle tider af døgnet, og i al
slags vejr. Og der er masser af skaller og
andre ting at samle sammen eller blot
kigge på. Vi er flere løbere og har ofte
løbet ture sammen, det giver en anden
oplevelse.
Ved Vigsø ligger resterne af nogle bun-
kers fra Anden Verdenskrig, de er fasci-
nerende i sig selv både for børn og
voksne. Bl.a. dem der dannede rammen
om "Olsen Banden i Jylland" og Hanst-
holm har et bunkers- mllseum.

Også hunde er velkommen
En del har hunde med tiI Vigsø og det
er tilladt i en del af husene. Når vi tager
af sted til Vigsø pakker jeg altid en

masse bøger og spil ned, i den tro at der

er jo masser af tid til at læse og spille,
men hvert år må jeg konstatere at når
naturen er lige uden for dørery så er det
den der traekker.

Kaffemik med kage oghøjt humør
Jeg har afholdt "kaffemik" som jeg kal-
der det, et par år deroppe. Det er rigtig
hyggeligt og skyldes i al sin enkelthed
at jeg elsker at bage kager. Når de friske
flyverfolk har fløjet en del timer, så

trækker vi sammen i en flok udendørs
med kaffe og nybagt kage. Det er altid
et hit. Det agter jeg at fortsætte med, da
det samler os og giver mig mulighed for
at lære flyverfolket at kende.
Stedet, naturen og alle de mennesker
der er der, gør at man bare må opleve
det igen. Så hvis der er nogle der har
lyst til at prØve det, så bestil et hus og

prøv det af. Der er ihvertfald alle mulig-
heder for en god familieferie med gode

oplevelser til alle.

Det der også gør stort indtryk på mig er
jens' glæde ved de flyveoplevelser han
får. Jeg er til daglig gift med en mand
der altid er meget glad, men når vi er i
Vigsø er det som om hans humør stiger
til 300'/o, og det er ret dejligt at opleve.
Det smitter jo af på ham i mange uger
efter vi er kommet hjem.

Det får følger for mig ...

jeg har efter vi er kommet hjem i åa

meldt mig ind i Jens' klub; EFK87. leg
skal nu i gang med at lære at flyve, og
mit mål er at jeg måske kan flyve en

vinge på skraenten til påsken 2013! D6r
er vi naturligvis igen at finde i Vigsø
igen. Nedtællingen er begyndt ...
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|eg følte at det var tid til en ny helikopter, men vidste endnu ikke

hvilken det skulle være. Derfor gik jeg på nettet og søgte lidt.

jeg tænkte jeg ville prøve noget nyt, som jeg ikke havde set i

Danmark før.leg havde sat mig for at den ikke måtte være dyr,

og reservedelspriserne skulle være overkommelige.
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Valget faldt på KDS Innova 700, dajeg designet så rigtig lækkert ud. Derefter gik jeg ellers i gang med at søge informa-

tion om den, men kunne ikke finde særlig meget. Det gjorde mig lidt betænkelig, men da jeg havde set nogle videoer på

nettet, hvor den blev fløjet ret vildt, så tænkte jeg, at den nok ikke var ringe alligevel. Jeg tog chancen og fik en hjem.

H6r ses allc delerrc som kassen indeholder., main-franre, rotorhovede, hirlcge-
ar er samlet fla fabrikken. Så clet er meget begrænset nrcd poser ... Alt skal
seh følgelit skilles ad, og har-c en gang Jock-tite.. Inkludcret i kittet er et par
T00mm rotorblade, og KDSs E-Bar (fbl gvro).

Hdr ses rotorhovedet, og srvashpladen. Robrhoveclet er det nt,e TDT, hvor
man sparer slvashdriver, og den'ccl noglc ekstra arme. Rotorhovcclct er i alu-
minium, og tolerancerne er rigtig gocle. Alt passcr perfekt sarrnten op; cler er
intet rnærkbart slør. Srvashplade'n kører også rigtig tint og heller intet slør el-
ler slup her.

Da alle clelene i hovedet I'ar monteret og sikret mcd locktitc, blev det ntonte-
ret på mainframe. Framen er lavet i kultiber og bliver holdt sanrnrcn af sm;i
alu stivere, motor rnount, og tre stk. lejehusc, som samtidig er nronteringsstecl
for sl'ash-servoerne. Framen er flot skåret, og der er ingen skarpe kanter, som
man ellers kau se r.ed andrc mærker.

Meget nem og hurtig montering. Nu blcv det tid til ai kigge pti lralegearct.
Sidernc er lavet i kulfibre og afstandsstykkcrne er lavct i alu. Bladholclerne cr
l.rvet i alrr og også disse er lavet præcist, så dcr ingen slup er. Nu er hclikoptc-
rcn klar til nrontering af elcktronik.

På modellen har jeg valgt følgende setup:

Motor: Scorpion 4525-520 Limited Eclition
Esc: Scorpion 130A opto
Bec: Cryphon Quasar
Servoer slvash: Align DS610

Servoer hale: Align DS650

Fbl enhed: Beastx

Batterier: 2x 65 5000mah ( 1 25 )

Her ses den flvveklar med overnævnte elektronik. Jeg valgte at bruge
beastx cle første ture, da jeg kender det, men jeg skal helt sikkert have
prør'et KDSs egen E-Bar. Fh,'vevægtcn med scorpionbatterier, som er de
letteste jeg har, ender på 4600gram
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Mit første indtryk af helikopteren: Alle c.tele var pakkct fint rretl. Canopl,et
cr flot bcnralet og havdc ikke fåct en eneste skramnre. Andrc smiiclele var
pakket i poser. Kvaliteten på delcrre er ovct.min fon,errtrring og alt har passet
rigtig eodt s.lrnrncn. Den cr supcr sinrpelt opbvggct og clet trecr ikke ret )ang
ticl at sanle clen.

Det cneste irriiationsmonrent har værct, (troede Jeg) err ntanglende papir ma-
nua1, men dct vistc sig at dcn kun tu)gte mecl på cn CD (ups). N{en cla leg op-
dagedc det rtrr irelikopteren næstcn samlctl Ddt viser hr,or lct clen var at sant-
le.

Min første fl'r'etur.mecl dcrr 
'ar 

sch,følgclig liclt spænciencle (det skal clet jo
r'ære) mcn alt gik sorrr jeg havde hribct. Blaclcne sporccle perfekt og helikopte-
Len harrs perfekt i iufterr, leg tog et par
minutter rlecl lidt hovcr og S-taller i bløde bcr,ægelscr. Sri lancledc jeg og alt
var stadig som dct skullc. På med et nyt sæt batterier og ænclre liclt p.i Beastx
og sti aisted igerr.

Dcnnc gang tik dcn lidt invertcd flvrrring. 81øcle tic-toc, pirotlips, funncls,
hurricarrcs osv Deu f1øj t,irkclig godt og foltes mcget let i luften, slet ikke strn
nrine anclre 700'ere.

Jeg gordc clet gentagcnde gange, hr.or jeg Jarlgsomt øgede Irastighedcn på
beastx'err, or: pressedc helikopteren mere og merc.'fil siclst var derr pcrfekt og
jeg ktrmre pressc den dct beclstc jeg kan.
Da je'g havdc landct efter siclste tur, rnærkecle je-g på rcnrmerr tjl halerotorcn
og srrrtes tlcn r.ar bleve't liclt slap. Me-n alt man så skal gøre er, at lØsne.+ sl(ru_
er, og tr'ækkcr i hirlegearct og spæuclc, igcn.
Så er den klar til nere sjor'. Jeg ved fra andre hclikoptcr, at ntan lige skal l<øre
rerlnren til så jeg I'ar obs på dct fra start.

Jet cr megct overrasket over hvor godt den flvt,cr. Jeg var ellers lidt træt åf
min trex700, den folies tung i hrften. Og leg havde cla ogs;i Jiclt mistct lvsten
til 700 klassen, rren dcn har virkelig gjort err forskel, så er glad for jeg gav clen
en chirnce.

lvlan kan sorn sitgt tvdeligt mærkc den er noget lettct.e og jeg syntes ogsii st\-
ringen cr mcget mcre præcis - og dct er rncd lrelt samme setup sorn på rrin
frex.

Dc't næste jcg skal have prør'et på den, er ctr scorpion l{K3.1035-500, så r,il jeg
prør'c clen nred 10S setup, srl kan jcg clelc b.ttterie r mecl rrirl 10g0600, rncn
samtidilj gøre c]cn en dcl letterc.
Alt i a1t er jeg rneget tilfrecis nred dcn, jen srntes clens clesign er rigtig flot og
den fl,,'r'er bare rigtig goclt.

Rasrnus Hansen
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Det er herren i midten, der er den mest

betydningsfulde på billedet her over.

Som Saudi-Arabiens kvindelige Ol-del-

tager i judo stillede han op til hotlinernes

sidste Euro tour-stævne inden VM i Bu-

zau i Rumænien uden en jordisk chance

for at blande sig i topstriden. Ganske vist

er det en bronzemedalje, der hænger

rundt om Rolf Petersens hals. Men den

betyder kun, at han blev nummer tre af

tre deltagende hos NFK i Langstrup.

Rolf var; som Saudi-Arabeins Wojdan Ali
Seraj Abdulrahim Shahrkhani, med - for at
være med.
Rolf havde trænet to flyvninger i alt i clen
mcget teknisk betonede hotlinerklasse, da
han {or første gang stod vecl startsnoren
med en skummodel til en tudse, omgivet,
startet og coachet ur-rder flyvningen af to
landsholds-pi1oter.. Og lad det være sagt
med det samme: Rolf fløj l3 ber.r som det
bedste, mens vinderen - Joachirn Bo Jenserr
- frøj 43.

Alligevel er det Rolf, der er. l-rotlinerpiloter-
r-res store håb. For nu har han prøvet livet i
den Introklasse, som Danrnarks hotliner-
sarnfund indstiftede for tre år siden. Og sorn
forhåbentlig kan føde nogle nye piloter til
den hurtigste form for n.rodelflyvning på
konku lrenceniveau.

Syv er mange,
men få til grillparty
Tyskland regerer inden for F5B-klassen, sorn
er hotlinernes eliteklasse. Der er omkring 40
tyske piloter - i et land med 82 millioner
indbyggere. Ved siden af d6t tal er Dan-
malks elite på 6-7 hotlinerfolk rigtigt, rigtigt
mange.
"Mett," som sportens grand old man, Peter
Bech fra NFK siger, "så cr 70 nltså ikke særligt
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tnntlge til et grillpnrty. Kikker mnn helt nøg-

terrtt på dett dnnske situation, så er der kun
lige folk nok til at stille et lnndslnld på tre

og en leder, lntis mnn sknl haue de bedste

rned. Der er reelt ktm fire-fent, der hnr en

teoretisk chnnce for at ainde. Derfor ttil oi så

gerrte haae nogle flere tned."

Derfor lavede man Introklassen for tre
år siden. Den afløste en anden begyn-

derkiasse - F5F - som var startet med
det ædle formål at få alle med, også

dem der ikke var klar til en investering
på de syv tusinde kroner dyre fly udsty-
ret med for andre 4-6.000 kr. grej, som
en klasse-hotliner koster. Men den
er-rdte med at blive en ekspertklasse af
samme kaliber som F5B.

Udstyrsbarriererne er væk
I Introklassen er der ingen grænser for,
hvad man kan stille til start med, som
flere skumbananer i klassens historie
har vist (og i Silkeborg var det faktisk en

skumbanan som vandt foran to "mere
rigtige" hotlinere!) Udstyrsbarriererne
et simpelthen revet helt ned, idet der
kun er to krav, som nye hotlinerpiloter

VINDERNE

Resultatet af Hotlinernes FSB kon-
kurrence i NFK (billedet) blev ai
den lokale Joachim Bo jensen (i
midten) for første gang vandt
foran den ellers næsten suveræne
jeppe Alkærsig (tv) og Tommy
Persson. Det er de samme tre som
fører i kampen om DM og som er
det danske landshold i Rumænien.

I Introklassen blev der medaljer til
Jørgen Bentsen, Rasmus Jakobsen
og Rolf Petersen - sidshlævnte var
den, der var gladest for sin meda-
laje!

I
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og deres Lldstyr er underkastet: Der er
en motorbegrænsning på 750 Watt, og
man kan kun optjene point i 6n klasse i
løbet af en sæson.

Den sidste legel el lavet for at forhindre,
at en pilot i den bedste klasse brugel de
første af sæsonens fire konkurrencer til
at optjene points nok til fx en lands-
holdsudtagelse, hvoreftel har-r så går
ned i Introklassen og flyver alle andre
sønder og sammell for at få de lokale
præmier. Der er nemlig frit klasseskift
sæsonen igennem, men man mister a1le

sine optjente point hver gang man skif-
ter klasse.

De meget, meget enkle regler gø4 at
hotlinerflyvning i Introklassen ikke er
dyrere end almindelig billig søndags-
flyvning. Men man lærer en hel del. Og
man risikerer at blive bidt at sporten,
hvilket hotlinersamfundet selvfølgelig
inderligt håber. For man vil rigtigt gerne
være lnange flere. Delfor skynder Peter
Bech sig da også at berolige folk, der
rnåtte have fået lyster:

Først kravle, siden gå
"Der er ingeu, der siger, at ntnn sknl springe

fra det helt billige til det helt dyre udstyr nted

rnindre, nnn blitter rigtigt bidt nf de teknisk

krættende konkurrettcer. Selt, en skwnfidus
kon for en ploztnntd peppes geztnldigt opt."

Hvad er det så lige en hotliner-pilot skal
præsterer? Konkurrencen går' ud på at
gerurernflyve en 150 meter lang bane flest
gar.rge i løbet af 100 sekunder på den
måde, at motoler.r (som kan få en hotliner
til at stige lodret rned over 200 krn / t) kun
rnti slås iil, når' flvet el udenfor banen.
Noget af det kr'ær.ende i disciplir-ren er na-
turligrris valget af højden i for-hold til altal
ben, så den givne enelgi baselet på flyets
fart (topfart må1t til over 350 km/t) og høj-
defaldet kan optimeres til at give - og så

vendingeme (hvor der trækkes op til 60

G), som vel er det sværeste overhovedet.

Jo tættere på begrænsningeme man ven-
del og jo hurtigere, jo flere gerurernflyv-
ninger bliver der tid til inden for
tidsbegrænsningen.
Efter sidste gennemflyvning sender man
flyet højt til vejrs, og derefter skal der fly-
ves termik i nøjagtigt 10 minutter. Hvis
det bliver nødvendigt at bruge motoren
et antal sekunder irrden landing på klok-
keslaget, trækker det fra. Selve landingen
skal ikke alene være på sekundet, rnan
skal også ramme en "skydeskive" på lan-
dingsbanen. Der er tre ringe og så en
70m2" "Bulls eye" i midten.

Men pr'øv det selv siger hotlinerfolk.
Det kan gøres med er-r skumfidus i In-
troklassen, hvor alle er mere end vel-
komne ... bliver du bidt, kan du altid
høle mere om de 1,700 gram tunge fart-
vidundere med den slanke krop og et
sp;end på172-192 cm.
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Jeg spurgte en ven:
" t i',-;ili.;r:! tt'tr:/!t:'i.iit r:t' r't'si

b,,:rit:l* lti iitj.:{its!'!1i!r hnr

1'!it;ili "

Svaret kom prompte:
" f-,;t i;n, .j i,i/ Vr:tec 3:2,
it':':l r::r "{5i} r-rllt 3\,4/ tttott::'
i."

"JAmen jeg hør ikke lyst til så
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Den tyggede jeg så på et par gange.
Byggesættet består af glasfiberkrop og
skumvinger beklædt med balsa. Sideror
og haleplan er udvirket af samme mate-
rialer. Vingen sidder højt i kroppen, og
der er plads til de iange udstødningsrør
,som jeg gerne vil bruge. Skumvingerne
vil sikre minimalt bulder og så er der
lige den sidste detalje: Den har en
spændvidde på 270 cm ... Og kropperr
er 270 cm lang. Det giver god retnings-
stabilitet og laekre r-ul! "I kurv" trykkede
j"g, og ventetiden på byggesættet blev
brugt på at undersøge:

Forbilledet!
Se billederrre af fullsize Votec øverst
side 48. Max Vogelsang har designet
Yolec 322, og det er en experimental
kunstflyver med en 320 hestes motor
med plads til to i cockpittet. Det er en
kompositflyver med vingekonstruktion
i træ komplet med udskårne træribber
og pudset forkantsliste, som vi kender
fra modelverdenen. Hele vingen bliver
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fuldbeklædt rned plader af krydsfiner
og til slut omviklet med prepreg kulfi-
ber. Værsgo! En vinge der kan klare + /-
25 G. Den er godkendt til +/- 10 G.
Kroppen er en svejset gitterrørskon-
struktion beklædt med behørigt udfor-
mede, håndoplagte, glasmåtter vædet
med epoxy og lamirreret op i støbe-
forme, i samrne proces, som jeg efter-
hånden har gjort mange gange med
Gibson i diverse projekter. (Nitrogen,
Hydrogen/red.) og dernæst presset ud
i formene med vacuum.

Max er udlært tømrer fra sin fars firma,
og har altid har været bidt af flyvere og
har en lang karriere bag sig som repara-
tør af Mustangs, Extraer og Cap'er,
inden han kastede sig over at udvikle
støbeforme og vingekonstruktion og
altså efterhånden hele Votec'en.

Man kan ikke købe en færdig Votec,

men hvis man lægger 100.000 Euro og
selv deltager i arbejdet, kan man få lov

at bygge en, sammen med Max og hans
hjælpere.

Indtil videre er der vist lavet 9 stykker.
Der-r færdige maskine vejer ca. 100 kg
mere end den helt extreme Edge 540,

men er lidt lettere end Extra 300L. Alle
bruger den sarnrne motor, men hvilken
der er den bedste perforrner indenfor
fullsize kunstflyvning ved jeg ikke. Men
mon ikke Edge 540 er den bedste lige
for tiden.

Modellen ankommer
I en kæmpe papkasse ankommer mo-
dellen og efter et hurtigt gennemsyn,
ser alting ud til at have overlevet trans-
porten. Kroppen er rigtig peent lavet og

bærer præg af godt håndværk. Vinger
og haleplaner er fornemt bearbejdet, og
de allerede udskårne rorflader er alle
både helt lige og færdigpudsede. Vinge-
rør og halerør er "bare" af aluminium,
men de er ikke særligt tunge, og jeg tror
såmænd ikke at flyvebilledet bliver

Sevoholder



Halerør

meget anderledes fordi, der sættes
nogle l.rundrede gram lettere kulfiberrør
i i stedet for. Motordomen er ligeledes
nydeligt arbejde. Med til at give et godt
førstehåndsindtryk el et solidt, og skal-
arigtigt understel, i en blanding af kul-
og glasfiber.

Første step: Opmåling
|eg måler altid lige en ny flyver igerr-
nem, for jeg biider mig ind, at jeg ved
hvordan den skal sættes op for at flyve
ordentligt, og selvfølgelig også for at se,

om der er skævheder eller ting, der er
gået galt under bygningen. Til det ar-
bejde bruger jeg en laser fra Brugserr og
et rnetermål fra Ikea af papir og lidt tål-
modighed.

Proceduren er, at rnan finder den linie,
hvor haleplanet er helt vandret. Når fly-
veren går fuld gas "vinder" halepianet
over de andre parametre i en flyver,
fordi haleplanet har en meget lang mo-
mentarm til det samlede opdriftspunkt

for hele ekvipagen. Med fuld gas, og ha-
leplanet i vandret, kan der kurr opret-
holdes en vandret flyvelinie ved, at
vingen, ikke særlig overraskende, kan
bære hele flyveren. Jeg væ1ger at tro, at
vingen kan holde kilogrammene i luften
med en indfaldvinkel på hovedplanet
på 0,5 grader. Det vil sige vingebagkant
er sænket med X mm (Bagkant laver.e
end forkant ) = tangens 0,5 grader x vin-
gekorde i rnm, eller: X: tangens 0,5 x
650 mm = 5,6 mm i forhold til forkant
vinge. Hint! Tegn haleplansprofil og
vingeprofiler op på millimeterpapir og
påklister ved roden og forlæng centerli-
nier, så langt som muligt så bliver præ-
cisionen stor. Ikea papirlineal klippes i
passende stykker og klistres fast ved
forkant og bagkant og nu kan afstanden
X simpelt findes ved at aflæse afstand
fra laserstråle til forkant henholdsvis
bagkant.

Ligeledes kontrolleres motorens nedad-
træk og her foretrækker jeg altid mel-

lem 0 og 1 grads nedadtræk, som findes
med samme formel.
Det er så her; at byggekvaliteten og den
tyske præcision, skal stå sin prøve. Hm!
Med højre side mod laseren, skulle
halen løftes unaturligt højt op for at
komme i vandret, og bortset fra at det
så forrykt ud, så var forkanten på vin-
gen nu lavere end bagkanten, stik imod
al barnelærdom om fiyvere. Det kan
simpelthen ikke flyve.

Jeg arrangerede om på rnin måleopstil-
ling og fandt de 0, 5 grader på hoved-
planet og tegnede op på påklistret
millirneter papir, hvordan haleplanet
skulle sidde for at komme i 0 grader.
Man kan sige at 3W har indbygget 1,5

grad dykror i højre side. Og for at føje
spot til skade, og efter vending af måle-
opstilling konstaterede jeg, at de har
været næsten konsekveute og givet ven-
stre side ca 1 grad dykror på haleplanet.
Det duer jo slet ikke, og der må fiies i
hullerne for at bringe orden i det. Til
slut sigtede jeg lige bagfra med laseren
og kunne konstatere, at det heller ikke
var lykkedes at seette vingerør og hale-
rør helt vandrette i forhold til hinanden.

Byggeriet startede rnens jeg tænkte "Det
er en ommer 3W " (Se billede her tv.)

Jeg flåede halerørs-hylsen ud med en
nedstryger og forstærkede den, nu jeg
alligevel havde den ude, og så indli-
mede jeg det hele på ny. Halen er nu i
nul, når vingerne flyver rned lz grad
indfaldsvinkel. Under halerørshylsen
indlimede jeg et vandret stykke honey-
comp, der er blevet fæstet i begge sider
et godt stykke frem i kroppen for at bi-
drage til torsionsstivheden i bagkrop-
pen. I aluhalerøret er indlimet et par
træklodser og hvert haleplan har fået
indsat et krydfinersstykke med om-
vendt monteret islagsmøtrik. En 4 mm
unbrakoskrue kan så holde halepla-
nerne på plads og samlemetoden giver
en solid, sikker og ensartet montering.
Det er nødvendigt, da haieplanerne skal
af og på, hver gang der skal flyves. (Se

stort billede øverst s. 49).

Rorforbindelser
Mens halerørets 24 timers epoxy hær-
dede, grublede jeg over; hvordan ror-
hornene skulle udformes. 3W foreslår
en gevindstang indlimet ved kantli-
sterne på rorfladerne med lidt epoxy og
det synes jeg er en dårlig løsning. Ror-
hornene bliver altid påvirket af diverse
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papil blev 30 rnm modellen bestilt hjem.
Det er altid rart at vide, hvilken stør-
relse rorudslag man får.

Vinger og haleplan el bare udstyret med
et firkantet hul til sen'ornontering, og
det er så op til b1'ggeren at finde på en
løsning for servomonlering.

Jeg ville gerne have dækket hullerne
rnest muligt og samtidigt undgå at ser-
voen stikkel op af r,ringen, så løsnir-rgen

blev en hjemn-rekonstruktion af krydsfi-
ner, hvor scrvoen siddel på undersiden
af et 1åg, i en lille ramme, der støttes af
tr'ævinkler.
Sammenlimningen er foretaget med
epoxy. Helt vildt besværlig metode,

#

ry

Vinge på fullsize Votec

Ringspant i honycornb

håndteringer og almindelig utilsigtet
hårdhændet behandling, for ikke at
nævne de utallige snapmanØvrer og
waterfalls og andet, som de bare folven-
tes at holde til i lang tid fremover, så

efter lidt glanskning blev Lindinger.s
rorhorn med kuglelink og dobbeltkon-
stluktior.r bestilt hjem. Ti1 at fæshre ror-
hornene blev ell lille balsakasse
sarnrnenlirnet og nedsænket i rorene.
Indlimningen er foretaget med PU lim
og nu sidder de bale fast. Når beklæd-
nir.rg el foretaget er det ingen sag at ind-
lime rorhornet med et lille skvæt helt
flyder-rde epoxy. Lindinger har også
nogle lækre servohorn nred kuglelink,
og efter lidt skitsealbejde på rnillimeter

50

Rorhorn rned indLrl'gningskasse

ikke alene måtte jeg udsave alle dele
rned 1øvsav men servohullernc i vin-
gerne er ikke ens, så jeg måtte r.ariere
må1ene lidt for alle seks servoholdere,
for at få dem til at passe.

Kroppen
Hjemmelavet honeycomp i 3 mm med
i00 grams glasvæv på begge sider er
blevet brugt ti1 hele mellemd;ekket i
kroppen. Frernstilling af placleme udfø-
les med PVA sliprniddel påmalet to
glasflader'. Efter tørretid af PVA, leegges

et lag 100 glams glasvæv på rned epoxy'

og ovenpå kommer så honeycornp, som
presses ned rned den anden glasflade.
Dagen eftcl vendes pladerne og den
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side der mangler væv og epoxy, får nu
det påsmurt, og sættes på ny i pres i 24
timer. Først herefter skilles glasflader og
honeycompplade fra hinanden. Den
epoxy jeg bruger er så tyndtflydende, at
den løber ned fra Øverste lag, hvis man
forsøger at nøjes med 6n arbejdsgang.

Kroppen er blevet opdelt i to vanclrette
sektioner; en radiodel og en udstød-
ningsdel og dette vandrette dæk ender
så i et fuldspant lige bagved canopyet
og deles omkring vingerørets hylse og
fortsætter frem til understøtning for
benzintank og batterier til modtager og
tænding. Det er i hvert fald tanken.

:

Første samling

Ktoppen er som sagt ganske fornernt
foralbejdet og også godt udført, men jeg
syntes den føltes lidt slasket nede vecl
bagenden af canopyet og med det ind-
satte ringspant er den nu meget vrid_
ningsstabil.
Til siderorsservoerne indlimede jeg en
lille kasse af krydsfiner og honeycomp,
ovenpå det vandrette dæk, både for at
det skulle præsentere servoerne i tog, og
fordi den plade godt kunne bruge yder-
ligere stivhed.
Samme model er anvendt forrest til
tankholder. Under dæk incllimecte jeg et
par udsavede krydsfinerplader, som
med anbringelse af stumper af silikone

Fastgørelse af haleplaner

slange, skal udgøre clet for potte hol-
dere.

På undersiden af kroppen har jeg mon-
teret seks udstansede blikplader som
giver sug på bagsiden, altså inde i ud-
stødningskanalen, for at være sikker på,
at den varme luft kommer ud indefra.

De lameller er meget effektive og det te-
stes let ved at puste langs med dern,
samtidig med at der holdes et stykke
papir op mod indersiden. Et ganske lille
pust og vupti suges papiret helt fast
mod indersiden.

Fortsættelse fø1ger

Eggert Neistrup

?\.. ; 
-,, I
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jeg har tidligere skrevet om hvordan

det gik med vinger i Borup modelfly-

veklub. Igen har en gren af model-

flyvningen bredt sig til en del med-

lemmer.

For et par år siden anskaffede jeg mig
en Cessna 182 som vandflyver (se MFN
512010). Efter et pænt stykke tid så et
andet af medlemmerne endelig lyset og
købte sig en model magen til. Kort efter
endnu et medlem og vi rnødtes alle tre
til lidt flyvning ved Bøgeskoven på
Stevns. Samme aften kom der en lille
gruppe af "BMF bikerne" ud for at
kigge og naturligvis var der videoka-
mera i en af sidetaskerne, så vi kunne

forevige det på video. Der gik ikke lang
tid fra de samrne medlemmer kom
hjem, til der var valgt og bestilt model-
ler til vandflyvning. På den måde fik en

enkclt flyver lavet så mange rirrge i van-
det at vi er mere end ti medlemrner.med
vandfly.

Fælles udflugt
En dag tikkede der en sms ind om at et
medlem havde sørget for afgang ti1 en
lille afsidesliggende sø hvor vi kunne
flyve fra. Fedt nok, for ferskvand er nu
en gang bedre for skruer og elektr.onik.
Tilmed var der en jolle som rri kunne
bruge ... l'rvis nu ... (det vidste sig senere
som en rigtig god id6.) Dagen oprandt
og der holdt en kortege af biler ned af
stien.

aaa

Søen lå helt i 1æ af siv så det var spejl-
blankt vand der mødte os, desvælre er
de selvsamme siv en hindring når man
kommer ud til kanterne. Der var en del
grøde i vandet som greb fat i de fly der
havde var-rdror på (Cessnaerne). To
havde modelbåde med, men pga. grø-
den kunne de ikke sejle særligt længe
uden at få renset skruerne. Der gik ikke
lang tid før de første fly var i luften - for
selvfølgelig var det flyvningen det
handlede orn. Men som aftenen skred
frem viste det sig at blive en rigtig hyg-
gelig aften med gode grin, og ikke
mindst super godt hurnør hos alle, hvor
det i høj grad var ligeså meget det so-
ciale det kom an på. En RC slæbebåd
var også med til at trække fly ind med.
Men den kunne sorn nævnt, ikke sejle
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pga. gr(:rdcn i vandet. Men jollen viste
sit vaerd da Carsten som utrættelig rors-
mand, kaptajn og redningsmand assi-
steret af forskellige gaster; fik hentet
ikke så få fly ind i løbet af aftenen.
Heldigvis tikker der.stadig SMSer ind
rned beskeden, vejret ser godt ud, vand-
flyvrring i aften ved søen? Så er det om
at have ladet og have fri, for. der er helt
sikkert dømt aftenhygge for alle kontin-
gentkronerne.
Hvol vi før havde den almindelige fly-
veklub, så fik vi for lrogle år siden "BMF
Bikerne" senere kom "pensionist grup-
pen" på banen med formiddagsflyv-
ning. Denne gren i klubben er døbt
"BMF vandhunde" - hvad rnon det
næste bliver?

SL

"lcon A5" flvet scm fakrisk findes i virkelighedcn. søg på "Icon 'A5 airplanc,, og se video og biJlede af 1-1
flyet. Her cr det dog rrodellcrne sct forfra og fra siden på samme tid.

Dct ser bestcnlt ikkc ud som de fJy vi normalt kigger på

Enclnu en rednirrgsaktion, hvor kr fll' m;itte have hjælp

".- !,€
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FRA VUGGE TIL (MÅSKE) GRAV

Historien om Vejle Modelflyveklub

En klub der ikke vil d,ø!

På den stiftende generalforsamling den
11-4-7986, blev klubbens vedtægter
godkendt, og man blev enige om at an-
lægge en modelflyveplads på en mark
ved Lindved.

Klubbens navn var fra starten RC-
rÅnNpalrnNp

Midlerne var små i starten, men ved
faelles hjælp fik vi stablet en h.ederlig
flyveplads på benene. Klubhus havde vi
ikke - det fik vi først i 1987. Når det reg-
nede måtte vi krybe i ly i landmandens
maskinhus. Men hvad gjorde det, vi
havde jo nu vores egen klub og snart
kom der flere medlemmer til. Fornøjel-
sen blev dog kort. For allerede året efter
kom landmanden, hos hvem vi havde
lejet jorden, og fortalte os, at han havde
solgt sin ejendorn og at vi derfor var
nødt til at finde et andet sted at flyve i
fremtiden. Surt, rnen sådan kan det jo
gå.

Klubben var nu uden flyveplads en tid,
men med velvilje fra Vejle kommune,
fik vi stillet et stykke jord til rådighed
på Andkærvej i Vejle. Ved fælles an-

strengelser fik vi planeret og sået græs.

Klubbens navn blev ved flytningen æn-

dret til det nuværende: Vejle Modelfly-
veklub.

I 1989 var den gal igen. Det nærliggende
industrikvarter skulle udvides og vi
måtte igen firrde en ny flyveplads. Det
var ikke nemt, vi søgte i øst, vi søgte i
vest, men fandt ikke noget. Et alternativ
i Riis ved Give, var ikke lige det med-
lemmerne fandt mest hensigtsmæssigt
pga afstanden fra Vejle. Nogle faldt fra,
resten knoklede på for at anlægge ny
bane for tredje gang. Men så i 1990 stod
den nye bane errdelig.

Efterhånden udviklede det lille stykke
jord sig til at blive den dejlige flyve-
plads vi har i dag.
Vi er virkelig kommet til at holde af den
lille plads i Riis. Den er måske ikke ideel
til stormodeller og slet ikke jet. Men a1-

ligevel bliver der fløjet med et breclt ud-
valg af modeller. Der el mange træer
omkring banen. Det gør, at landinger
skal planlaegges iidt i god tid, og at cler
er en del turbulens. Alt det er en del af
charmen ved den lille bane. I alle de år

der er gået siden starten i Riis, har der
veeret et nogenlunde godt naboskab.

Vi har som så mar.rge andre modelfly-
veklubber en landzonetilladelse. Vores

tilladelse gæ1der for 10 år ad gangen.
Landzonetilladelsen udløb der-i 1. okt.
2010, så derfor skulle den fornycs. Det
er en længere sagsgallg i det komrnu-
na1e, så allerede i efteråret 2009 be-

gyndte vi udfærdigelsen af diverse
dokumenter til Vejle kommune. De
fandt ingen problemer i at forlænge ti1-

ladelsen med yderligere 10 år, men den
skulle lige i nabohøring. Så gik det ga1t.

Der kom en indsigelse og kommunen
var jo nødt til at forholde sig lil den og
behandle den. Bestyrelsen i klubben
bad om aktindsigt for at se hvem det
va4 og se selve klagen. Klager-r var så

voldsom i sin ordlyd, at formanden ikke
turde banke på klagerens dør for at
finde en løsning. Til historien skal lyde
at denne nabo har været nabo til klub-
ben i al den tid klubben har ligget i Riis.
Og - der har aldrig været noget blok fra
hans side.

Under sagsbehandlingen i komrnunen,
fandt de frern til, at der jo var en nabo
tættere på klubben end klageren. Da det
var ell klage der gik på støjerr, fandt
kommunen, at så måtte den nærmeste
nabo jo være mere generet af støjen. Vi
fik lavet en stak støjberegninger på de
to naboer, sorn selvfølgelig viste, at vi
ikke kunne overholde støjkravet ved
den nærmeste nabo (ham som ikke
havde klaget!) og kun lige ved klageren.
Men kommunen stod fast, klubben
skulle lukke sine aktiviteter omgående.
Ved at hælde lidt vand ud af ørerne så

lykkedes det at få forlænget tilladelsen
i to åq, så vi havde en chance for at finde
en anden placering. Vi tænkte, at nu
havde vi så muligheden for at lave den
lille klub omgivet af træer om til, lige
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ryrsl.n'ad vi ønskede. Vi gik ind i det rned
oprejst pande og tænkte, det kur-rne ikke
r,ære så svært. Vi søgte på Google Earth,
tegncde og målte. Vi rzille have cn barre
der knnne tilgodese alle typer modeller.
Vi ville havc at der var masser af afstand
til naboerne, så en klage ikke koni på
tale.

Nu har vi så søgt i to år; og vi har be-
stemt ikke ligget stille. Vi er nogle st1'k-
kcr del nn har status sor-u sr-rperbr.ugere
i Coogle Earth. Vi har: talt lned mindst
100 jordejere. Ud af dem har vi fået del-
vis accept fra mindst 25, mer-r så pga. a1t

muligt tænkeligt og utænkeligt har det
ikke kr-rnnet lade sig gør.e alligevel. Den
helt store stopklods i vores pastorat er
jægere. Dc er overbevist om, at hvis vi
laver en baue, så forsvir-rder alt vildtet.
Vi ved jo sorn modelflyrrere, at sådan
hær-rger det ikke salnmen, men prø\. at
overbevise en jæger. om det! Nogle af
stedelne har udlejeror stået med en jagt-
indtaegt i den ene hånd, og en beskeder.r
incltægt fra os i den andcn, og har selv-
fø1gelig valgt jagtcn, ikke begge ir.rdtæg-
ter'. Der har r';eret dir.erse fredninger;
nogle mele spøjse cnd andre. Her kan
nævnes Vår'fluer som det nrcst ekstreme
vi er blevet brernset af. Afstande til for.-
skellige ting, del er helt hen i hegnet. Fx
skal der ifølge Hedensted Kornmnr.rc
r';cre 1,5 km fra kantctr af luftrummet til
Cr,rc-len.ien. Hvorfor, spørger vi bare?

\len det er alligevel blevet til en hånd-
fr-rld :te.t1e1 sor.rr har r'æret så langt i til-
biivelscn, i,rt vi stolt set kun halmanglet
tilladclsen. \lcn de er. a1le blevet brern-
set, lige-som r i tlocde, at nu var den der.
For at illtistler.t hr-ad vi er. oppe imod i
modelflvveveldencn, s;i har I'i sagt at vi
skal blr,rge en barre pa ca 50 x 150 rneter
plus parkerin5;sor.nr.rde. Det i sig selv er
ve1 ikke urealistisk. Dertil kornrner et
luftrr-rm. Vi har valgt at dele luftr.ummct

op i flere, da del
jo el forskcl på
n-r odelstør'r:elscn
og dermed også
hvor langt rræk
man flyvcr fla
pilotfeltet. Det stør'ste luftrum satte vi ti1
200 x 600 meter. Ifølge støjmanden på
kornmunen, skal delhelst være rnindst
500 meter fra kanten af det luftr.un.r til
næLr-neste nabo. Det gør at det områdc
vi ledel eftel skal r'ære 1,? kn.r x 1,6 krn
uden nogerr iolmeL for bebvggelse. Der-n

el del ikkc lrarlse af, oe clem del cr; er.

f r.1d t rnecl r.in d n.r ø1 ler; el ler f lcmtid spla-
ner'/r.isionel om vindnroller. Vi har selr,-
føigclig skmet ned fol ar.rrbitionerr.rc i
forh old ti I luf trr-u'n sstcrr.reise og af stand
til naboer; og delr.ned også accepter.et at
del vil blivc restriktioner.b;ide i forrl af
fh.r'etidsbegr.ensnir.rg og måskc også
rnode1tvpcr'. Mcn stadig intet r.csr-rltat.

Vi har.de faktisk irrdtil i gal (28. juni) en
god mulighecl. Ejeren af jordcn vil1e

"-\

have err klub på
sin jord, rren
den nær'meste

nabo(300 meter
fra luftrumrnet)
ville ikkc. Og da

han har nogle traeer dcr skal fældes for
enden af bar.ren, bliver det ikke der. Men
det kan r,;eLe del er andre mr-rlighedcr i
orlrridet. Det er så bale desr';elre endntr
længere r'æk fra Vejle end Riis.

Så i sklit.ende stund har vi ikke noget
sted at flyve fra pr. 1. okober 2072 når
vorcs follængelse udløber.

Alt det hel kan godt lyde som et sur.t op-
stød, men det er bale for at sige: Pas på
jeles baner rundt om i landct. Hvis I skal
ud og finde et nyt stcd at flyr.e fra, kan
det godt gå hen og blive en kraftig kamp
op acl bakke - med forhindr.inger man
ikke troede eksistelede.

Vi ka:mper dog stadig
- r'i vil ikke dø!

Billtclerne cr im klubclasc rlecl limbosjrtv os rn.rsscr af flotte Ilr
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JM skrænt Euro-tour
8-10 juni 2012
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I år lykkedes det at afvikle |M Euro-

tour i modsætning til sidste år, hvor

det ikke lykkes at flyve fire runder,

som er mindste antal til, at stævnet

kan godkendes.

Også i år'blev det med lodder og trisser;
at det lykkes at gennemføre stævnet,
selv om det val udvidet til et tre dages
st;evne - og så spiller vejret ind med en
meget høj faktor.
Stævnet begyrrdte fredag middag, hvor
deltagerne blev noteret for ankomst og
deres sportslicer.rs blev kontrolieret. Kl.
14 var der bliefing med velkomst og
praktiske informationer. Samtidig med
at vi skulle starte første runde, kom det
første udspil fra det danske vejr: Massiv
regn! Hele fire timels regnl
Først dereftel kunne vi starte på første
runde, som blev fløjet i fint vejr, så en-
delig kom vi godt igang på førstedagen.

Andendagen
Lørdag morgen var del briefing direkte
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på sydskrænter.r. Vejret for dagen var
ingen opmuntling - den lød på regn og
byger hele dagen. Vi bliefede, at der
ville vaere perioder hvor der ville skulle
flyves i lidt regn. Anden og tredje rurrde
blev fløjet i rzarieret vir.rd 6-9 m/stk. og
sidevind pi 20-50 gr..rde.

Regnvejrspauser
Der kom nogle pauser på grund af regn
og for meget sidevind, men i fjerde
tnnde var der før'st en pause på 29.17
minutter; hvor det bare regnede meget!
Vi manglede knn syv piloter i, at fjerde
runde var fløjet færdig. Vi kom igang
igen og to piloter fik fløjet før der igen
måtte holdes regnvejrspausc i trc kvar-
ter. Så var fjerde lunde aflyst, da der
havde vær'et et stop på mere end 30

min. Herefter holdt vi en længere pause
til legnen var holdt helt op. Vi havde
ikke opgivet at nå en lunde mere

Fjerde runde
M fik fløjet fjerdc runde f;erdig sidst på
eftermiddagen. Beskrivelsen her viser;
hvor svært det var, at flyve under disse

vcjrforhold.
Lørdag aften var der barbecue gril1 på

campingpladsen, hvol deltagerne kun-
ne få dagen resultat.

Tiedjedagen
Søndag morgen begyndte det med fire
m/sek. rneget skråt ind på sydskræn-
ten. Vi sattebanenop, oghåbede atvin-
den vil1e dleje mod syd. Så kunne vi
med lidt held nå en runde inden n.rid-

dag, hvor vinden ville falde til 0 m/sek.
Sidste på formiddag rnåtte vi konsta-
tere, at der ingen vind kom. Hernred var
årets JM skræntstævne slut.
Sol, vind og rcgn blev nok ikke fordelt
helt lige, men det lykkes at få fløjet JM
skrænt. Helge Borcl.rert fra Tyskland
ble-"' samlet vinder af JM Euro-tour.
Søren Krogh blev nr. to og Knud Hebs-
gaard fik en tredjeplads. Men da det
også var Jysk Mesterskab blerz det Søren

der blev Jysk mestel, Knud Hebsgaard
fik anden pladsen og Kaj H. Nielsen fik
tredjepladsen.
Mange tak ti1 klubbens hjælpere til år'ets

stævne!

Resultater og flere billeder kan ses på
klubbens hjemmeside: rv'n,w. thyrc.dk

Thy RC klub

Jørgen Larsen
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AlJe deltager til JM Euro-tour

Søren Kroglr
fik en anden-

plads i JM
Euro-Tour
og blev Jysk
mester 2012.
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En glacl JM
Euro-Tour
vi nder

Helge

Borchert

Resultat/navn

1 Helge Borchert
2 Søren Krogh
3 Knud Hebsgaard
,l Martin Nernham
5 Dieter Periick
6 Arild Møllerhaug
7 Kaj H. Niclsen
8 Jespcr Christerrsen
9 Espen Torp

l0 Simon Thornton
11 Jørgcn Larsen
72 Rolf Inge Waaga

13 Michael Leveling
14 Klaus Untricser
15 Eberhard Roseman
76 Axel Barnitzke
1.7 Thorsten Folkers
18 Stefan tsertschi
19 Martin Kopp
20 Klaus Brettner
27 ErikAndersen
22 Olav Kallhoved
23 Jilrge:r Piegsa

21 Fabian Schw.rrz
25 Ivan Pedersen

26 Tryggve KalJhovcd

27 Josef Wiklicky
26 Thomas Deinert
29 Martin Eggcrt
30 Torsten Hermann
31 Aagc Egsgaard

LAND

CER

DEN
DEN

GBR

CER

NOR
DEN
DEN

NOR
GBR

DEN
NOR
GER

DEN
AUT
GER

GER

SUI

CH
GER

CER

NOR
CER

GER

DEN
NOR
AUT
GER

GER

CER

DEN

point

2.E97

2.853

2.806

2.728
aaat

2.699

2.662

2.625

2.601

2.575

2.552

2.517

2.187

2.,181

2.474

2.161

2.411

2.432

2.129

) J17

2.424

2.422

2.4'17

2.398

2.390

2.291

2.285

2.248

2.218

2.078



æ--,& :

... l
:'

,."..,-...,*

**t*xaww**s.€

-- q -"".,L

lil1t

Midt i regeringshovedstaden Wa-

shington DC ligger en lang række

museer af høj klasse, som er med til

at definere USA som nation.

Som besøgende i byen har du adgang

til mange museer inden for et lille

geografisk område. En væsentlig del

af byens museer ledes af Smithsonian

gruppen/ hvilket sikrer en høj stan-

dard og på National Air and Space

Museum er der oven i købet gratis

adgang.

Museet bærer præg af, fra starten at
være byggct som mlrseuln for luftfalt
og er ikke som det ofte ses, blot en om-
bygget hangar i udkanten af er.r by, hvor
der for' lang tid siden 1å en flyveplads.
Til gengæld er der så ikke plads til vir-
keligt store maskiner som en B52 eller
en Blackbird, men det kan man sagtens

leve rned, fordi de har en mere traditionel
aflægger af museet uden for byery med
meget mere plads og de store maskiner.

Det går ret hurtigt op for 6n, at museet
har gjort sig store anstrengelser for at få
fat i de originale flyvemaskiner; og hvis
man kommer r.ned på en af de guidede
ture, kau man få en hel del at vide orn
den lristorie, der ligger bag museets an-

skaffelser. Guiderne som fortæller, er er-
farne, godt inde i stoffet og rneget

engagerede.

Rariteter
Nogle af museets fly er kun bygget i et
e1ler ganske få eksemplarer og er derfor
unikke. Her kan blandt andet nævnes
Spirit of Saint Louis (første fly ot'cr At-
lanterhavet), Gossamer Condor (Før'ste

menneskedrevne fly som virkede) og
det kæmpestore Voyager Ailo:aft (før'ste

f1y hele jorden rundt på en tankfuld).
Hvis du er passioneret skalabygger, er
alene en af disse maskiner oplagte und-
skyldninger for et besøg på museet!

Temaer
Museet er bygget op over forskellige te-

mael soln fyldel en selvstændig sektion
i bygningen. To af mine favoritter var
WW2s jagermaskiner og WW2s Han-
garskibe med de flotte belølnte maski-
ner; som man kender så godt.
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I WW2 jagermaskinerummet har man
de mest berørnte jagermaskiner fra
USA, Italien, England, Japan og Tysk-
land, hvor min egen favor.it er den flotte
\,Iacci C202 jager fra Italien. En jager fra
Rrrsland savnede jeg, og det havde ikke
gjort noret, hvis der fx havde stået en
Yakovlcr. Yak-9 som kunne rnatche en
8F109 eller en FWl90. Nåh, den dukkcr
nok op cn gar1g.

I hangarskibsafdelingen blev jeg mest
imponeret o\.er en skalarnodel af det
arnerikan ske hangarskib USS Enterprise
bygget i skala 1:100, hvilket gav en sam-
let længde på 3 ileter og 40 cm. Model-
len var utroligt detaljeret og havde taget
meget lang tid at bygge. Meget lang tid
er i denrre samrnenh;eng mirrirnunr
12.000 byggetimer.

I den mere r"rhyggelige afdeling var
atomrnissilerne, hvor man havde stillet
en vaskeægte lussisk SS20 op ved siclen
af en arnerikansk Minuteman og ar-rdre
modeller. Man kan ikke lade vaere med
at tænke over. a1 den død og ødel;cg,
gelse disse våben kan sprede - og der er
jo stadig rnange tusind derude endnu.
SUK!
Man findel også de tyske piondrkon-
struktioner inden for området: V1 og
V2. Museet gør sig også umage med at
forklare linket fr.a det tyske raketpro-
gram til det arnerikanske ditto. Det er.

tydeligt, at nedk;empelsen af Nazitysk-
land og overførslen af tysk ekspertise til
Amerika gav det amerikar-rske raketpro-
gram et 1øft. Mest berømt er.nok Werner
Von Braun, der efter krigen kumre fort-
sætte en god karriere i USA.

Noget af det r.ryeste inden for militær
luftfatt har museet også godt fat i. Der
er hele file droner i forskellige størrel-
ser r-rdstillet. Den mest berømte - pr.eda-

torcn - er endda vist med de to styr:bare
bomber den kan baere. Den helt store
drone del bruges lige nu - Global Hawk
- er desværre ikke vist, men det kan jo
også være svært at få plads til 40 rneter
vingespænd.
I den anden ende af museet fir-rdes også
et Tornahawk Cruise missil.

A1t i a1t er der ntassel at komrne efter
hvis du skulle v;er.e på disse kanter.
God forr-røjelse hvis du når så 1angt.

Lars Buch Jensen

Se flere billeder fra nruseet på næstc sidc
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Den klirssiskc Dauntless dyklromber med den IrcJt rietige tlotte marinebema-
ling.

Vnge loldnirrgs nrekanismen p;i en Hellcat. Hvis man har ambitioner om at lave

sådan en skala modcl korrekt, har marr mrrlighcd for at komme ret tæt pil.
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Et vue fra dækket p.i den floite skala 1 / 100 modcl af USS Entcrprisc

Motorblokkcn fra cn 8F109 med den bmtale 30 mm kanon i midten. Ikke sær-

lig sjov at Jøbc ind i en mørk nat.
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Dctte fl1' behør,er n;tppc noten introcluktion.

Klassisk Zero - et harmonisk fl1'fra alle vinkier



Redaktøren har fået tilsendt en lille glad
hilsen fra en poetisk modelflyver, der
har digtet en sang. Den er hermed givet
videre til ahn. fornøjelse.

Mel: Jeg er så glad for min cykel

Tekst: Bent F. Hansen

ViI du lege q:eed flyzning
er ntodelflyet helt i toyt,

dtt brunmer lidt nted nrunden
og speeder motoren op,

leg er så glnd for mit modelfly,
jeg kommer hurtigt langt ontkring.
Og det fordi nted et modelJly
gdr det let som ingenting.

Bedste hilsener
Bent F Hansen

Silkeborg

sr,4Å & ST*Rtr HtsfoniEF

Har du en god historie, et tip eller en
god id6 til en artikel i Modelflvenyt så
send redaktøren en mail. Det kan også
være at der er noget du mangler i bla-
det? Så lad os høre om det.

Lige nu vil vi gerne i forbindelse med
unge modelflyvere, kvinderne bag mo-
delflyvefamilierne og modelflyvere der
har gjort hobbyen til deres erhverv.

Og så vil vi selvfølgelig aitid gerne have
de gode klubhistorier. Fx om hvordan
klubben er blevet synlig for nye med-
lemmer og den øvrige omverden.

Find kontaktoplysningerne på side 2 og
skriv til os!

mvh
Marianne Pedersen

Redaktør af Modelfl yvenyt
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ME-262 Messerschmitt var den første
Warbird med jetmotor under Anden
Verdenkrig. Dynam har produceret en
flot PnP skalamodel af ME-262 udført i
stærkt EPO-materiale. Modellen er ud-
ført meget detaljeret, og er udstyret med
2 x 3500kv børsteløse EDF motorer, 2 x
fanenheder, 2 x 60 A ESC, servoer og
elektrisk optrækkeligt understel. Mo-
dellen kan købes for 2.150 kr. Og for-
handles af www.Hobbyfly.com
Af andre nye Warbirds fra Dynam kan
følgende nævnes: BF-109, Spitfire, p-51

og T-28 på ca. 1250mrn vingefang og
med optrækkeligt understel og pris
under 1.500 kr.
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Er rnan til kunstflyvning, er Dynam
kommet med tre fede modeller.
Sbach342, Pitts 12 og SU-26M er udført
i stærkt EPO-materiale og pakken inklu-
derer servoer og et kraftigt børsteløs
setup der kan trække flyet lodret. Sam-
learbejdet er minimalt, planbelastnin-
gen er meget lavt og det er prisen også.
Se mere på www.hobbyfly.com

Det glæder os og introducere Aligns nye
T-Rex 800E DFC tekker super combo.
Align står for en innovation, som aldrig
stopper. Aligns sidste skud på stammen
er en helikopter, der er endnu større.
Den er baseret på flere års erfaring
inden for professionelt design og eks-
pertise. Den nye T-Rex 800E henvender
sig til alle helikopterinteresserede. Den
er rigtig velegnet til både ekstreme 3D
manøvre4 sportsflyvning og som plat-
form til luftfoto.
Se den hos www.rotordiscen.dk

Nye stærke digitalservoer fra Align:
DS615 Digital Servo
Kr.410,00 (12.8 kg - 0.07 sek./60 (6.0V)
DS655 Digital Servo
Kr. 425,00 (5.s kg - 0.05 sek. / 60 (6.00V)

HAR DU NYHEDER som Jepser skal præsentere i
denne spalt, venligst kontakt ham direkte på oven-

stående mailaclresse.
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Modelflyveklubben Woodstock er gå-

et alternative veje for at kapre nye

medlemmer læs her hvordan.

Søndag d. 24. juni kunne de handlen-

de i Danmarks største Kvickly-butik i

Odder se en lille udstilling af model-

fly fra MFK Woodstock. Og hvad

skulle det så gøre godt for?

Ved forårets generalforsamling i Wood-
stock i marts måned, konstaterede vi en
mindre medlemsnedgang og dermed,
at vi var lidt færre til at betale kontin-
gent. Vi diskuterede hvad vi skulle
gøre? Det mest nærliggende var at sætte
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kontingentet op, men det var der natnr-
ligvis ikke så meget stemiring for.
Et andet forslag gik på, at vi skulle ud
og promovere os i nærområdet og der-
med måske hverve nye medlemmer,
men hvordan?

Udstilling i Kvickly
Vores forrnand Benny Busted havde set,

at Odder golfklub havde haft en udstil-
ling i Kvickly i Odder, der er Danmarks
stØrste. Benny kom med et forslag om
vi skulle prøve noget lignende. Vi snak-
kede lidt frem og tilbage om det, og der
var stor tilslutning til, at det var værd at

Prøve.

I slutningen af april var der ligesom
ikke rigtig sket noget, eller der var i

hvert fald sket for lidt. Benny efterlyste
lidt mere initiativ, og det hjalp. Der blev
nedsat et udvalg, og flere medlemmer
meldte sig frivilligt som hjælpere til at
tage sig af det praktiske, og som udstil-
lere. Med hensyn til selve udstillingen
blev vi enige om at holde det nede på et
rimeligt plan, og udstille modeller som
er nemme at bygge, og forholdsvis bil-
lige i indkøb.

Benny kontaktede direktør Arne Søren-

sel'r, som var villig til at stille et hjørne
af cafeteriet ti1 rådighed, og det blev af-
talt, at søndag den 24. juni vi1le være
passende, idet der var søndagsåbent.

I klubben gik vi så i gang med forbere-
delserne. Der skulle laves plakater, og



små foldere samt kort over området, så
man kunne se hvor vores flyveplads lig-
ger, alt sammen opgaver som det ned-
satte udvalg og hjælpere tog sig af. Vi
lejede messestanden ved Modelflyv-
ning Danmark, og brugte blandt andet
storskærmen til lysbilledshow.

Selve dagen
Søndag den 24. juni mødtes vi så ved
Kvickly i Odder og fik gjort kla1, og da
butikken åbnede var vi på plads og i
orden. Det øsregnede hele dagen, det
var ikke vejr til andet end at gå på ind-
køb og slå et slav forbi os, og det var der
rigtig mange der gjorde. Mange af klub-
bens medlemmer var mødt op og hjalp
til med at tale med de mange besø-
gende.

Der var mange som gerne vil ud at se,
hvad det er vi laver. Der var også nogle
som godt kunne tænke sig at blive mo-
delflyver og alle blev inviteret til at be-
søge os.

Da dagen var omme var vi alle enige
om, at det havde været en rigtig god
dag med mange nye bekendtskaber.

I skrivende stund har vi allerede fået tre
nye klubmedlemmeq, og har haft besøg
på pladsen af et par stykker, som kunne
tænke sig at blive medlem.
Vi er spændte på om der hen over som-
meren kommer flere.

Svend Erik jensen

Woodstock
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RC-UNIONEN
- næsten 40 år på vingerne

128 sider

paperback

illustreret

Medlemspris 198,- kr.
Vejl. Udsaigspris 278,- kr

Bogen beskriver et lille stykke foreningshistorie i Danmark i et spændende
univers af modeller, metanol og meningsudvekslingeq, fra den spæde og op-
hidsede start til den selvfølgelige fusion af tre unioner 40 år senere.
Forfatteren, Arild Larsen er selv passioneret Modelflyveq, foreningsaktiv og
gennem mange år den ene halvdel af RC-unionens sekretariatet, så han kender
foreningen ud og ind.

Du kan som medlem af Modelflyvning Danmark købe bogen til medlemspris.
Bestil bogen på hjemmesiden www.modelflyvning.dk

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

v/Svend Wirenleldt
Viborgvej 250, Svenstrup
8450 Hammel
Tft. 40 37 27 73
www.swhobby.dk
E-mai I : inlo@swhobby.dk

Butikken er åben elter
forudgående aftale.

Altid gode tilbud - se hjemmesiden.

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

SPAR TID . SPAR PENGE . SPøRG FøRST I ROTORDISC'EN
NETSHOPPEN MED KNOWHOW
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Når kun det bedste er godt nok

MAX-10 LA W/ Silsncer
MAX-15LA W/Silencer
MAX-16 CV-A W/ Siloncer
MAX-25L4 W/Siloncor
MAX-25 LA-S W/ Siloncar
MAX-25FXW/Silencor
MAX-25 AX W,l Silencor
MAX-35 AX W/ Sil€ncor
MAX-46 LAW/Silencer
MAX.46VX-DF
MAX-40 FX W/ Silencer
MAX-46 FXI W/ Silencsr ,

MAX-46 AX W / Silencer i'

MAX-46 VX-DF
MAX-50SXW/Sil6nc6r ':
MAX-55 AX W / Silencår 

...

MAX-61 FX W/ Silencer :.
MAX-65 LAW/Silenc€r
MAX-654X W / Silencsr
MAX-75 AX W/ Qil,åncar
MAX.g1VR-DF:XC'UND HEAD
MAX-91 FX W,iailencår
MAX-95 AXWl gilencer
MAX-12griÅXW / Sil€ncar
MAX.12S AX PYLON SPECIAL
MAX.TiI'O RX W/ HEADER PIPE
MAX-160 FX W/ Silåncar

i':a' .;

ilfJ
r+Qgsf ;
s4qlråf l:A
s6{,$ i:
61400' ,:

4?!!QQ_rr
746-{ffi

W / SilEncer
bonzin W / Silånc.t
benzin
W / Silencor

Fqi{0s W t Siloncer
...FS{6 Wl Silåncår

W , gilencår

; r;r*.,!:i:-slåx$osx-H R|NG HypER
f - ::.-:"*låYiFq7 q.,-.,

1205,00
1230,00
1540,00
1 295,00
{555,00
1885,00

3755,00

3200,00

1 1 06,00
690,00

ULTIMATE W/
W/ Sil6nc.r.

1s +e Cc r siton$S,- .
lO tF, SiLncir e

W,l Siloncof "j"e*qffi 267{f,00

'W/silen*pr ffiæ,,.;:" .*å91O,OO
r w t silcrr*crg*riv .-, _* 

-ts+Ss,ooS ll W / Silencir -- : 2620.00
... å{25,00 , r: :: 

.

. .$40,0g,TlLEtIb':,
: 1110,08.,. :' . ..

,' 976'0!:Tll"ElJD:
. : {lt0;C$ri: .. . .

. ,1!lY{,90 ,

ro{to! ..

:ir&s .

1${5,S.TLBUD

Siloncer
W / Silencor

FS-1 20S lll W / Silencgr

2860,00
2828,O0
3060,00
3'110,00
3395,00
3650,00
3775,O0
3955,00
7720,EO

10*3å00
rr$*ai#,
19E10,00

FS-200S W I Silencsr
FS-200S-P W / Si16ncar
FT-160 GEMINIl60
FT-3OO SUPER GEMINI 3OO

IL-3OO DIA.STAR
FF-320 PEGASUS 320
FR5-300 StRtUS
FR7-420 StRtUS

MAX4 o6r-tzff W / BOOST P|PE

ROTARY ENGINE 49-Pl Type ll

Tilbud så læ el
Vi har stort,rgservedels lager, også til udgåede

Køb dem hos din forhandler eller pa iccom.dk/os

lmportør:*
lC Cornmånication
Folbhaven 12 2500 Valby
Tlf. 36170333 www.iccom.dk

TILBUO
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Leil Mortensen Hobhy
Nørremarksvej 61

Abningstider onsdag og
Ilf .26377612 e-mail:

DK-9270 Klarup
fredag k|.13.00-17.30

leif@lm-service.dk

svæ\,e- og su* nr in'o,n.rti 1Kiif,
japanpapir -dope-tniilror- I inr-værl,tø.i

- Iister
ntasser rl

h\ gsc- o.[ \l\illiltc.trrit]tcr
Samt 10.000 andre ting. - konr og kigl

Frederiksborggade 23, 1360 Kbhvn. K'Ill: 
-13 l.l.10 |{} - kl- Il-I7, lor. I{}-13 & unrdag l.l KKtil'

u'* r'.rnodcl-hobbv.tl k

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

Venligst kontakt os for et samarbejde!

AEROPLANKRYDSFINER
Wisa Craft plywood
Vand- og kogefast birkekrydsfin6r i tykkelser
fraO,4Iil10,0 mm.

Pladestørrelse 1270 x 1270 mm.

Hurtig levering.

OS-FINER
v/ Ole Lautrup

Kirkeholtvej 90

8543 Hornslet

Tlf. 8691 4884

Mobil3025 3222

Sendere
VG 600 35 Mhz 6K I modtager / 4 servoer / lader
VG 6000 35 Mhz 6K / modtager / 4 servoer I lader
RD 6000 35 Mhz 6K / modtåger / 4 servoer / lader
RD 8000 35 Mhz 8K / modtager / 4 servoer / lader
SD-5G 2,4 Ghz 5K / modtager FHSS 1
SD-6e 2,4 chz 6K / modtager FilSS 1
RDS 8000 2,rl Ghz 8K i modtager I 4 servoer FHSS
SD-10G 2,tl Ghz 10K I modtåger J lader FHSS 3

Modtagere
RXSS1S+M 35Mhz Skanate?
RX$129 PCM 35 Mhz I kanater ( RD 8000 I
RX-60 2,4ghz Gkanaler short range FHSS .i

RX-€00 2,4 Ghz 6 kanaler FHSS 1
RX-700 2,4 Ghz 7 kanaler FHSS {
RXA41 2,4Ghz 8 kanaler FHSS 1 .:,.

RX{31 2,4 chz 6 kanaler FHS,S $
RX-1011Fs Z,lcHz totræ*s ritag r

500,00
5/t0,00
870,00
930,00
665,00
970,00

I 1455,00
2840,00

298,00
s49,00
298,00
330,00
398,00
498,00
498,00
680,00

8?i,n0
9{{lp0
s4s,00
8es,r0
2lfr,QS
l{3,{0

TILBUB
TILBU9
TILEUD
TILBUD

ERG-VB 13,0K9.0,09 Såc ..,

ERG-VR 8,0Kg. 0,07 Sec
ERG-WRX digital 8,1Kg 0,06 Sic

Servoer

ERG-WX digitat 14,0K9 0,12
HVS-Zs digital 20,5K9 0,10

SDX-755 5,8K9 0,11
SDX-762 3,9K9 0,15
SDX{01 6,4K9
SDX-901 29Kg
SRG€L
SRG€R
SRG.BZ
SRGCZ
sRM-1322 Sec
SX-165 T 9,6Kg 0,09 Sec

HVs-zV digital 24,2K9 0,1S $
RS-991 5,5K9 0,08 Sec eil

qr

i3r
"..1"år,

_. 
"1..SAITIWA de stlrref

Køb dem hos din forhandler ellei nwa
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5pecialisereL netbutik
med alt udstyr til

RC-Elflyvning
Vi forhandler mærker sås*m:

APC {Propeller}

Banlanr (Ladeuds!:yr)

Blue Biiri {5i:rvoc.ri

Corcna (Syniese nlc;dLagere)

Hypericn {Alt til elflyvning}

Desire Pawer (LiPo baLlerier)

Dualsky {El-Motcrer og iegulaLrrer)

Fagle Tree (Dalaicgge.re)

'& Vi ndposer
'B Logoflag

Tekstilbroderi
Z Dybvad Design ApS

E Chr. Lundsga-ardsVej 39

ffi Tzoo Grind-sted

* Tlf. 2279 0408
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