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Modelflyvenyt udgives af

Modelflyvning Danmark

Modelflyvenyt er dit blad. Brug det - og

skriv til det og send din artikel, notits eller

lille klubhistorie til en af grenredak-

tørerne. Organisationsstof, referater, ind-

bydelser og lign. sendes direkte til rcdak-

tøren. Vær opmærksom på at rcferater der

nrodtages mere end tre måneder efter et

arrangement, ikke nødvendigvis får plads

i bladet.

Tekster afleveres i elektronisk form. Lav

tekstens opsætning så enkel som muligt -
gcrne i et rent tekstformat fx u,ord og

uden specielle formateringer med spaltel,

bokse elJer lign. Sæt aldrig bllleder ind i

din tckstfil.

Husk at medsende billeder fx i jpg-format

i bedst mulige kvalitet (mindst 300 dpi).

Har du mange, så kontakt grenredaktør

Stecn Larsen og få adgarg til vores ftp-
SEIVCI.

Ekspedition og annoncer:

Strandhu.c 4, 5702 Ve*ter Skerninp,c

Posigiro nr. 7 1.6 L0 77

mf n@rplaka tf orl aget. dk

Tll: 62 2412 55 (i alm. kontortid)
Annoncemateriale skal være os i hænde 6

uger før udgiveJsesdato.

Oplysninger og meninger

frem,at i Modelflyvenyt står for forfatte-

rens eger rcgn'ing og dækker ikke nød-

vendigvis redaktionens opfattelse.

Modelflyvenyt udkommer
den 15. i månederne februar, april, juni.

august, oktober og 5. december.

Oplag 4.200

Tryk: SvendborgTrl,k
ISSN:0105-6441

Abonnement
Abonnement for 2012 koster i Danmark

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

ne og Grønland: 460,- kr. Øvrige uclland

575,- kr.

Hvis bladet udebliver
er bladet beskadiget I forsendelsen eller

skifter du adresse så skal du henvende dig
til sekretariatet. Tlf. 86 22 63 19 mandag el-

ler onsdag kl. 16.30-i8.30,

info@modelflyvning.dk

Ved eventuel udmeldelse er det vigtigt, at

du giver besked til sekretariatet og ikke

bare undlader at betale det næste kontin-

gent.

Forsidebilledet er fra

VM F2D i sommer'.

Det viser Morten efter

den sidste kamp. Læg

mærke tiJ, at de to

mekanikere har glø-

destrøm og ekstra

propcller i værktøjs-

bælterne. AIle er selv-

følgelig udstyrct rned

styrthjelm og sikker-
hedsbriller. Lies mete

sidc 56.

DEADLINE PA
MODELFLYVENYT

2013

Nn Udkommer Deadline

Nr.1 februar2013 0110112073

Nr 2 april 2013 01/03/2013

Nr3 juni2013 2610412013

Nr4 august2013 0510712013

Nr 5 oktobcr 2013 30/08/2013

Nr 6 deccmber2073 25 I 10 12013

ANSVAR SHAVE NDE REDAKTØR
\lariarure Pedersen

Assendløsevejen 30, -1130 Vibv Sjæliancl,

T)l 2087 07 17 pe@ pe-desi gn.dk

n,rvrv.pe-dcsign.dk
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og bladet i hele 20L3

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

måned fra nu af - Tegn et abonnement! Abonnementsprisen for hele 2013 (ialt
6 blade) er 390,00 kr. Er du ikke abonnent i forvejen så send en maii 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 til det.

Samiebindene er lavet i meget kraftigt plastbetrukket karton.
På forsiden og på ryggen er der trykt "Modelflyvenyt«. De leveres i fem flotte
farver (Btå, gul, grøn, rød og sølv) Husk at skrive i din bestilling, hvilke(n)
farve(r) du ønsker. Prisen er kr. 85,- pr. stk.

Ekspeditionsgebyr
Vi har desværre et ekspeditionsgebyr på alle ordrer under kr. 100,- på 30,- kr.,

der går til dækning af 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! Ring 62241255 (ml. 10-14) el1er mail: mfn@plakatforlaget.dk

Nn 5 Nr.6
DN
D T'T

DN
aal
ia
aa
atn
lli.]
.1 lf
DD
ftD
llD
on
JN
on
aa

fe

}{ode

Prisen på de seneste hele årgange er:
Årgang 201 2 kr. 300,-

Årgang 2011 kr. 275,-

Årgang 2010, kr.250,-
Årgang 2009, kr. 200,-

Årgang 2008, kr. 150,-

Årgarrg 2007, kr. 150,-

Årgang 2006, kr. 1 50,-

Årgang 2005, kr 120,-

Årgang 2004, kr 120,-

Årgang 2003, kr. 120,-

Årgang 2002, kr. 120,-

Årgang 2001, kr 1 00,- (5 blade)

Årgang 2000, kr. 120,-

Årgang 1999, kr 120,-

Følgende enkeltnumre koster 60,- kr. stk.

Nr. 1 Nn 2 Nr.3 Nr.4
7997:A 3 D A
1998: ll ll al 3
1999:A O :l tr
2000:DOOn
2001:llIOn
2002:n D O n
2003:Di:lD
2004:DDE3
2005:Dn1a
2006:3A11
2007:J 1 a A
2008:3aaA
2009:O1aA
2010: O al al D

20"11:A D n D

2012:A O O n

Ved bestilling:
Send din bestilling pr. mail til mfir@plakatforlaget.dk eller pr. postkort til: Mo-

delflyvenyt, Strandhuse 4,5762 Vester Skerninge og skriv tydelig afsender
(navry postadresse og telefonnummer) og angivelse af hvad du ønsker at be-

sti11e.

Indbetal beløbet for din bestilling på reg. nr.5702konto 6990064448

og skriv i kommentarfeltet dit postnummer og dit husnummer.
Din bestiliing er på vej så snart vi har registreret din indbetaling.

Modelflyvenyt

Huocelt



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

Silverlit helikopter med kamera . . , ,KUN 495,-

Kæmpe Cessna 182. ABF. EP

lnk. Ivlotor, ESC og servoer. Blå . . . . . . . . . 2395,-

UDI RTF N/ed aftageligt
sikkerhedsskjold . . .. KUN 499,-

i

4rr*'ffi
Mikro Quad. BTF...,...,........KUN 375,-

/'{* \-
Blade mCPxv2 BNF .+:S:*... 1115,-

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

X-4 miko quad. BTF. Vægt38gr . . . .KUN 375,-fr
'åÅ **-H*-*

christenEagle. ffi
EPSkum.85cm. ffi
RTF . . . , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . KUN 1295,-

PNP . ..,..,,........KUN995,-

t).,t,
ASW 17 EPARTF. Inkl motor, ESC og servoø. a.
EPo, 210cm..........SUPERPR|S KUN 695,-

IAVIONICI

\/.
,ø\

U.CAN.FLY

Komplet. RTF... ,.......1795,-
ABF. Uden TX/RX akku og lader... ........1295,-

NanoCPXBNF..... .......995,-
NanoCPXRTF ......'l'195,-

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

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

Åbningstider,telefonogbutik: Mandag-Torsdagl2-17. Fredagl2-16. (Lørdagsåbent10-l3iligeuger) . Tiderneervejtende.Eventueueændringerkansesivoreswebshop.

§q
&-"dd

.w

GeeBee R3R. EP PNP. EPO TILBUD KUN 1000,-

Beetle.RTF...... ...,. KUN650,-

KYPo$ll-
NY Prissiærk 

uru GODT NYT FRA I#§/IONICI
Jul.og trlytårs_

,ukket
22-26/12 saffi 1/1Se vores mange nyheder for hver måned i webshoppen

SOLE RTF. Robust helikopter til inden/
udendørs. .........KUN695,-

fff$.,i'k#* Å',
4 kanals UNI parldindoor.... .... ....kun 99,-

4 kanals JST parli/indoor.... ,... ....kun 99,-

Spektrum DX8

inkl. AR8000..............,..,..KUN 2799,-

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

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

Spektrum DXTs uden modtager . . . KUN 1595,-

Sbach 3423D BNF Basic ......... 850,-

. :..+,*.
d

P-40E Warhawk
Glasfiber krop. 135cm. 46-52ccm . . KUN 1000,.

I

--:l"i '-'.Å,
*-r§"€pt, a

FOX EP ARTF. Inkl motor, ESC og se^/oer.EPo.

180cm..... ....... ...SUPERPBIS KUN 695,-

Excell 200. RTF.

Mikro helikopter. også til udendørs , KUN 595,-

Cessna 310
Grand Cruiser.

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

www.avionic.dk o avionic@avionic.dk Mt#.fus@c@M§Wo$r!e&&eptæ,

Cessna 182 S§lane ARF. lnkl motor, ESC, ser-

voer og pontoner. ST-l\.4odel TILBUD KUN 795,-

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

IMAX 88
1-8LiPo..

w
KUN 495,-

,rrr*rr#
15V / 300W 27,5V/ 550W 1100,- plus 2 x 5V 1A

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

,tr*
Graupner Ultramat 18. 1 2/240V 300/90W
Kraftigste lader i klassen...... KUN 1æ5,-

Pro-Peak Warrior. 1-64 Li)«. NiMh. Pb.
12V. toA/200W .,..,..,,.....KUN550,-

,ffi
Futaba FASST kompatibel 2,4Ghz modtager
FrS§ 8 kanals m. RSSI og S-BUS . KUN 495,-

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

o
F4U Corsair. EPo, PNP 1 43cm , . . . KUN 1595,-

Real Flight Rc simutator

Den absolut bedste simulator på

markedet. .PRIS kr. 1495,-

Med USB lnterlink Controller - vælg selv om

du vil benltte den medfølgende conlroller

eller din egen sender.

Grundprogrammet rndeholder over 60 for-

skellige fly, over 25 forskellige flyvepladser,

utallige just6rbare parametre. lvulighed for
at flyve mod andre via internettet.
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Se mere på vores hjemmeside!

Gælder KUN online køb t.o.m.31.dec.

Sepdwres

HNE'AYFLY

+ Qlædelig jul *^ .

9.a
- ll i;

hvordandu l«n

Blade mQX
PnP:890,-
Spar 5To eller mere!

UDI Quadrocopter
RTF:495,-
Spar 5% eller mere!

Align T-rex 450 Plus (m. Futaba.'

RTF:3.695,-
Spar 8o,/o eller mere!

Normalpris:4.400 kr.

Julepris: 3.895 kr.
Levering: Januar 13.

Align T-rex 450 pro DFC

Combo:2.799,-
Spar 7Yo eller mere!

Vi præsenterer

=

Gryphon Blades

600 og 700 blade
Til de professionelle

AR7200 BeastX
1.495,-
Spar 6% eller mere!

Nye produkter

Align T-rex 250 DFC

Super Combo:2.895,-
Spar 7% eller mere!

Real Flight G6.5 Air & Heli
lnkl. 1 gratis fiifiega Pack

Waco YMF-5D (1270mm)

PnP:1.495,- De ultimative skalarigtige modeller med alt hvad hiertet begærer

PnP: 1.490,- Spar 6% eller mere! Spar 6Y" eller mere!

Er du klar til indendørs sæsonen? (alle BnF modeller er

\.§* 
-"'

o\
G

Champ

BnF: 595,-

T-28 Trojan

- P-47 os Corsair: 3.595,- 7%o eller mere!

Micro Beast 3D Blade 1205R

BnF: 895,- BnF:895,-
Blade mCP X
BnF: 1.125,- BnF: 1.595,-

Malibu
ARF:395,-

Piaget

ARF:495,-

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

'%ffiuYg*E' -å;i.# §w

@+ffiP
Spektrum airmodul og AR7010 modtager

Combo: 995,- inxt. antenne mm.
komnalihel m.: Futaba 7U.8J.9C.92. 10C

Bektædning i Balsatræ Kulfiber rør Lim-produkter Messing og alurør, 950 filtings'tilbehør til den

mange farver og krydsfinår profiler og stænger og maling profiler og stænger seriøse modelbygger

HOBBYFLY Vi har nettup udvidet yores soderne ntet af fty tilbehør igen. Se på vores hjemmeside og få inspiration tit byggesæsonen!
lslevdalvej 53 st. th.
2610 Rødovre
Man-Fre:kl. 14-1 I Lør:kI.1 0'14
E-Mail : info@hobbyfly.com
Tel.321 37 000 (k|.12-14) UTiMHE"NFSEæfr



NU GÅR HCILTEI.{OBMY AruIOK PÅ PRI§ O§ §HRV§G§!
Lagerstatustelefon 31678020 alle 7 dage om usen fra 1S - 3{

§et du ikke fimder ivores Webshop har vi i butikken!!

Besøg os i vores 300 m2 stCIre butil< med stor fly- og
ti I behønsafdel i ng, byg gematerla!er, fitti ngs, rad iog rej.

Blade §0§ BNF BA§|C 4450,-
RTF inkl. DX6i og batt. 6695,-

BLADE MCP-X Version 2
tsl\F kr. 1125,-
PTtr lzr 1?Oq -
MCP-X Lipobatteri 35C
3S0 mAh fra kr. 35,-

t{A[iNGAR-S PÅ-'!8
§uper Cub 2,7 nnete!'
Til bnændstof eller el
Kr". 4875,-

Eflite UMX SBACI"{ 34.2 tsNlF kr. 890,-
inkl. AS3X gyro god til indoorflyvning

hlF§ §bach 342 ink§. §L lVlotor
Fra Techone kr.745,-
taengde: 929 rnnr Vægt:1 15-1359r.
Vingfang: 840mni

lVlalibu 2 Techone ltlyhed
11. A Ar

Længde 884 mm
Vingfang 845 mrn

BLADE 130 X BNF t<r. tSgS,-
Vi sælger også tii 130 X
Lipo 45§ rnAh 65C 7,4 for kr.99,-

§LP.AE NANO CP X BNIF kr. 1040,-
Supen lille 3D flybarless Helikopter
sorn er meget stabil og holdbar

holte hobt)
Øverødvej 5, 2S40 Holte www.holtehobby.dk tlf.: 4542M13 lagerstatus: 31678CI2CI
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er den danske landsorganisation for modelflyvning i Damark. Modelflyvning Danmark er tilsluttet KongeliS Dansk Acroklub

og F6d6ration Aeronautiq International. www.modelflyvning.dk indeholder oplysninger om forenin5;ery medlemsskab, stævnc-

kalender mm. Desuclen {in{er du her vores fælles online forum, hvor op mttd tusinde mcdlemmer udveksler erfaringer. Model-

flyuning Danmark tilbyder herudover sine medlemmcr en ansvarsforsikring og bladet ModelflYl'enyt.
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Chris Jespersen & Marttin Stuart Nielsen

Postadresse: Kirkeskovvej 1, 4660 Store Heddinge

TlL &6 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@rnodelflyvning.dk.

www.modelflyuring.dk

l*.::
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1 Regnar Petersery Brande Mfk.
2 Peter Rasmussen, Østfyn Mfk.

3 Søren Vedstesen, Silkeborg El-og svæv

4 Formand Allan Feld, AMC
5 Henrik KiJdegaard Markussen, Aviator

6 Søren Vestermarken, MIk. Falken

7 Steen Høj Rasmussery NFK

8 Anders Hansen, Mfk. Falken

TIf:40522328

rl| 6262 s353

TIf: 2089 9830

TIf 86i3 4140

Tlf. 9682 8200

Tlf 5760 0433

Tlf: 4345 7744

Tfi.2028 5619

regnarbrande@gmail.com

elvis@rasmussen.mail.dk

dscvejl(0netscape.net

allan. f eld@lm ail.tele.dk
henrik@kildegaa rds.com

sv@danthermfi I tration.com
steen.hoj@mail.dk

bankeostCqrhotmail.com

: I :rli., ! J:trr'_; i.j ;r ii' Ii-.i r-]":i. i--i-, a-:'; .j

Hobbyudvalget

Anders Hanser! Ndr. Stationsvej 38, 2,4200 Slagelse,2028 5619, bankeost@hotmail.com

Flyvepladsudvalget

Henrik Kildegaard MarkusserL Vesterbygade 19,9520 Skørping, 4052 9901, henrikGtrkildegaards.com

Eliteudvalget

Regnar Petersen, Vænget 20, 7330 Brande, 4052 2328, regnarbrande@gmail.com

{.i""i.yi:i.t ji.jt+!|:i:i:,ri-,if,:-r.:: l::,.1 :.;i:_i:r i,!,.;j-:::.i-jllrri,!i-..ir:i-r'r

Kunstflyvning

Peer Hinrichsery Parkgade 27, st, 6400 Sønderborg,7443 '1260, 2328 0562, peer_gi tte@stofarlet.dk

Svævef lyvning (F3B+F3J+F3F+F3K+2M)

Erik Dahl Christensen, Damhusvej 50, Møborg, 7570 Vemb, 9788 1,332, moose@c.dk

El-svævef lyming (F58+F5F+Hotliner+F5J)

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

Helikopterflyvning

Nikolaj Karlsson, Rosenlunds4116 1,2720Yan\øse,2339 7857, Nikolaj.Karlsson(@hotmail.com

Skalaflyvning

Ulrik Liitzen, Kærbygade 7, 5320 Agedrup, 52 780 280 ulC@pc.dk

Fritflyvning

Karsten Kongstad, Degnebakken 22, vigersted, 4100 Ringsted,5752 5703, karstenkongstad@gmail.com

Linestyring

Ole Bjerager, Ryumgårdvej 58,2770 Kastrup,3257 4001 21827566,bjerager@get2net.dk

;{ ir: I*-it: 1 i ll ;."f r.-; il -- i--
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KLUBBER
Nye klubber
Modelflyveklubben Area 15,

Sechersvej L6, 7171, Uldum
v/formand Poul Ladefoged,

Tranholmvej 15, 87 65 Klovborg,
telefon 42L6 57 23,

E-mail poul.ladefoged@mail,dk.

A-certifikater

Jakob Reinholdt Knudseo Østjysk Mfk.

H-certifikater
Christoffer Schrøder, Næstved Mfk.
Christian Abel, Radioflyveklubben

Jan Perssory Kalundborg Mtk.
Thomas Hansery Midtjysk Mfk.
Jacob Podet, Odense Modelflyveklub

S-certifikater
Thomas Rune Pedersery Aarhus Mfk.

Sekretariatet ønsker alle medlemmer en

rigtig glædelig jul og et godt nytårl
Chris & Marttin

:

il
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LÅN MESSESTANDEN
Modelflyvning Danmark ejer en mes-

sestand 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 banner

2.5m windbanner
4.0m 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...

Tilkrryttet Society of Antique Modellers

som SAM-35 Denmark

www. dmvk.dk

Hans Fr Nielsen

Klemivej 4, 8344 Solblerg, 86927876

h{n(asport.dk

Frede Juhl

C1. Færgevej 22, Alnor, 6300 Gråsten,

7465 1452 sylesenaqgmail.com

Poul Christensen, Mallinggårdsvej 65,

8340 Malling, 86933101

hennyogpoul@mallinghuse.dk

Kontingent for 2012: 200,- kr
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- En hel masse, mener Kongelig

Dansk Aero Klubs generalsekretær,

Anders Madsen. Men først og frem-

mest er vi dem der træder til, hvis

ubehagelighederne en dag tårner sig

op.

Modelflyverne har 6t spørgsmåI, der
bliver rejst på omtrent hvert eneste re-

præsentantskabsmøde, nemlig spørgs-
målet orn at få lov til at flyve højere end

100 m. Det bringer os i lavpraktisk kon-
flikt med hovedparten af KDAs øvrige
medlemme4 hvis iovlige aktiviteter i fx
full size fly i det ikke-kontrollerede 1uf-

tenrum har en bundgrænse på 500 fod,
eller 152 meter.

Hvordan kan KDA repræsentere
begge de to interesser, generalsekre-
tær Anders Madsen?
- Ved at medvirke til finde løsninger.

Det har vi fx gjort i områder omkring
Billund Lufthavn, hvor kontrolzonen
for ikke så lang tid siden er blevet udvi-
det næsten fra kyst til kyst. Her var der
en modelflyveklub som kunne være

kommet i klemme, hvis vi ikke havde
medvirket til, at den blev markeret på

ICAOs Danmarkskort. Det kort, danske

piloter flyver efte1, og som nu advarer
om at der befinder sig en modelflyve-
plads ved symbolet.

Men danske modelpiloter har jo stort
set samme problemer over stort set

hver eneste plads i landet. Hvad vil I
gøre for at hjælpe dem med atfåhø-
jere til loftet?



KDA-kronerne?
vi egentligt for

- KDA tager fat i de spørgsmå1, som
medlemsorganisationerne, FAI, IATA,
danske myndigheder, ministerier eller'

europæiske myndigheder brir-rger op.
E1ler spørgsmå1, som KDA bliver op-
mærksom på, hvis disse har relevant for
flere medlemsorganisationer. Normalt
går KDA ikke ind i 6t helt fagspecifikt
spørgsmåI, sorn har relevant for netop
6n organisation, uden at denne har bedt
om det.

- Der har ikke været fremlagt et problem
fra modelflyveside til behandling her så

r,,idt jeg kan huske. Men jeg er dog sik-
ker på, at det relevante udvalg vil se på
det, hvis MDK bringer det op, som
noget man gerne vil have KDAs invol-
vering i. Dog er mange i KDA klar over,

at rnodelflyverne har en højdebegræns-
ning, men sikkert ikke en id6 orn hvor
stort et problem det er.

Formanden for KDA, Helge Hald sup-

plerer: " |eg har faktisk bragt emnet op
for ledende personer i modelflyveorga-
nisationen, og faktisk også foreslået

dem en løsning. Men jeg fik at vide, at

det ingen større interesse havde, og så

gør vi jo ikke mere. Nu har jeg lagt luft-
rumsproblematikken over på andre
hænder, men vi er da lydhøre hvis der

kommer et ønske."

- Det er altså op til os selv modelfly-
verne, at komme til jer og bede om
hjælp?
- Hvis I kommer, r,il vi prør,e at hjæ1pe

fer så godt vi kan. Men det hjælper
utvivlsom på processen, hvis I ikke blot
beder om en generel forhøjelse af jeres

luftrum, for det er nok en meget vanske-
lig sag. Men hvis I er konkrete omkring
de enkelte flyvepladser i områder, hvor
det er muligt pga. af anden trafik, hjæl-
per vi gerne.

Hvorfor betaler vi kontingent? Der er

andre grunde til, at vi betaler kontin-
gent til KDA - eller?
- Jeg kan se rigtigt marlge grunde, siger
Anders Madsen. Først og fremmest er
modelflyverne et fuldgyldigt og lige-
værdigt medlern af det demokratiske
samfurrd, som er knyttet sammetr i

KDA og som dyrker deres aktiviteter i
dansk luftrum. Uanset om du flyver
ballon, helikopter, f astvingefly, springer
i faldskærm eller dyrker modelflyvning,
har vi langt hen ad vejen nøjagtigt de

salnme interesser. I forhold til myndig-
hedeme og miljøet, fx.

- Det kan da godt være, at der ikke er
lige så meget lovgivning om modelfly,
som der er omkring større fly. Men det

kan hurtigt komme. Tendensen er; at

både de europæiske og de danske luft-
fartsmyndigheder snarere skærper end
lemper lovgivning. Fx var der for nylig
en episode i Sverige, hvor en model-he-
likopterpilot mistede hetredømmet
over sit modelfly, formodentlig på
grund af et pludseligt ildebefindende.
Efterfølgende opstod en debat om,
}rvon idt det ikke var betimeligt at

kræve alle modelpiloter lægeundersøgt,
inden de kur-rne få lov til at starte et mo-
delfly. Det er ikke sikkert, at det bliver
ti1 noget. Men hvis det gør, er det rart at
have nogen som sidder og holder øje

med lovgivrringen.

- Og her er vi ved et af KDAs helt væ-

sentlige områder. Der er tonsvis af nye

regler, som er resultatet af endnu flere

tons forberedende papirer, som korn-
mer fra især de europæiske luftfarts-
myndighed EASA som nogen må fø1ge

med i. For hvis man ikke gør det, så kan
der ske store ulykker.

Faldskærmsudspringerne kunne
have fået det svært, hvis...
- Lad mig bare nævne et eksempel: En

dag faldt jeg over et par linjer i nye reg-
ler vedrørende indretning af fly hvori
der stod, at passagerer i f1y under ingen
omstændigheder må sidde på gulvet.
Hvis ingen havde læst - og gjort indsi-
gelse mod - det, ville det blive meget

vanskeligt at dyrke faldskærmsud-
spring frem overl
En anden 1il1e pudsighed var de linjer
del dukke op om, at aIle fly, der skulle
tilbagelægge mere end to timer i 6t

stræk, skulle have toilet med håndvask
om bord. Der var brug for; at nogen for-
talte dem orn problemerne med at leve

op til det krav i en Cessna.

- Nu er det selvføigelig kun de lidt lat-
tervækkende og småting, ieg n.ævner.

Merr det gør jeg ene og alene fordi alle
de - mange! - andre ting, vi tvinges til
at gennemgå, er så komplekse, at du
skulIe bruge flere sider for at beskrive
dem. Flyvning, luftrumsforhold, fartøjs-
ir-rdretning - og rzedligehold osv. er så

komplekse begreber, at det kræver
timer og specialisteq, atfølge med i dem.

Og så fordi de mennesker, der for en
stor del er beskæftiget med at lave alle

de mange nye regler, har deres bag-
grund i flyindustlien, nærmere bestemt
fra job i Airbus og Fokker. Hele deres

begrebsverden handler om store fly. De

ved ikke ret meget om, hvad der sker
rned flyene i de lavere 1uft1ag, og det
fremgår desværre af mange af de regler,

som de producerer i endeløse baner og

som kan ende med at blive ti1 lov.

- Vi kunne ikke magte at6ølge mecl i alle
love og regler, hvis vi ikke havde en
mængde frivillige til at fø1ge med i
meget af stoffet på KDAs vegne. Jeg viI
tro, siger Anders, at det kun er omkring
25 pct. af det arbejde, vi udfører i KDA,
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der laves af os tre, der er på Iønningslisten. Det vil sige,

at 75 pct. laves af frivillige i vores forskellige udvalg og

arbejdsgrupper, hvoraf de vigtigste vel er Luftrumsud-
val get, Teknikudvalget, Uddannelsesudvalget, Kommu-
nikationsudvalget, Ungdomsudvalget, udvalget som

repræsenterer Danmark i Europæisk luftsport (EAS) og

ikke mindst "Kaffeklubben", som består af dem som føl-
ger med i lov- og regelstoffet.

Tal på sliddet
Lidt tal fortæller om den arbejdsmængde, generalsekre-

tær Anders Madsen og KDAJruset øvrige to ansatte -

som beskæftiger sig med bladet FLYV (hvor redaktøren

nu opsagt og bladets fortsatte drift er ti1 debat) og Pilots-

hoppen (hvis fremtid ligeledes skal gentænkes) og med

administration og salg - har:

Omkring 200 in- og eksterne møder om året, ekspedition
af ca. 20.000 mails og 2.500 telefonopkald, udstedelse af

200 sportslicenser til b1.a. modelf1yvere,400 ratingkort til
drageflyvere, et halvt hundrede internationale dragefly-
verlicenser, godt 600 forsikringer, 800 sprogtest og be-

handler et par hundrede sager for medlemmer og

samarbejdspartnere. Og så lige udarbejdelsen af tre års-

regnskaber inklusive den bogføring og bilagsproduk-
tion, som hører med hertil.
- Seivfølgelig er de modelflyve-relaterede sager ikke i
flertal, siger Anders. Men uden KDA kunne heller ingen
danske modelpiloter konkurrere. For det er os, der ud-
steder deres sportslicenser og sørger for, at alle arrangø-

rer af stævner rundt om i verden får de nødvendige
beviser for, at de danske deltagere faktisk har deres FAI-
licens, og at oplysningerne om dem i vores database er

rigtige. Et ikke helt ubetydeligt administrativt arbejde

der kræver om ikke daglig så dog meget regelmæssigt

manuelt arbejde, lige som hver eneste rekord, der sættes

af en dansk modelflyver noteres, attesteres og arkiveres

af os her i KDA.
Ud over disse tal på rent konkrete ekspeditioneq, kom-
mer de oceaner af hyldemeter Iæsestof med nationale og

internationale love og regler inden for luftfarten, luft-
rum, luftfartsmedicin ognll1ø, bare for at nævne nogle

få af de områdeq KDA løbende følger med i på vegne af

deres med'lemsorganisa tionet'.

- Så når du spørger mig, hvad Modelflyverne får for
deres kontingent, er mit svar: Alt dette og en hel del
mere. Hvis du spørger, hvorfor der er vigtigt for model-
flyverne at være medlem af KDA, så er svaret: Fordi I er

en del af en helhed, og fordi vi er jeres - og helhedens -
ansigt udadtil mod myndigheder og lovgivere og offent-
lighed. Desuden er vi den forening, som er jeres adgang

til FAI konkurrencer over hele jorden. Men jeg vil sige,

at I skal først og fremmest være glade for KDA-med-
lemsskabet den dag, hvor I i en stadig mere kompleks og

restriktiv verden møder større og mere indviklede pro-
blemer. Så kan I meget nemt få brug for al den hjælp og

ekspertise, I kan skaffe, og så er vi der for jer.

- Og indtil den dag måtte komme, holder vi øje med pa-

pirbunkerne, hvor ubehagelighederne pludseligt kan
dukke op fra, slutter Anders Madsen.
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Lu ftf artsinspektørerne
Henrik Michelsen og

Bo Feldberg bøjet
over det ICAO-kort

som med
masser af streger,

røde skraveringer
og symboler

klart fortæller,
at Danmark

er et lille
land.

Der er
ikke plads
til mange

udskejelser,
, hvis alle

skal være
sikre i
luften

over det.
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HvordAn kan
Jerntæppet i 100 m

nedbrydes?

Alt, hvad der sker i dansk luftrum op til
100 meter betragtes i Trafikstyrelsen
som forhindringer og behandler dem
under 6t som - forholdsvis uinteres-

sante. Det er ligegyldigt, om det så er

en dobbeltdækkerbus, et højhus
eller... et modelfly. (For modelfly-
ets vedkommende dog bortset fra
hvad der står i BL 9.4).

Sådan er det, fordi der principi-
elt ikke kommer fly under 100

meter, bortset fra under start og
landing. Minimumsfl yvehøj den
i Danmark en nemlig 500 fod,
152,4 m. Og d6 steder, hvor det
sker tit og tæt, er også det nedre
luftrum reguleret. Som fx ved

godkendte lufthavne og flyveplad-
SEI.

Det lille luftige regnestykke viser, at

der mellem højden som modelfly kom-
mer op i og højden rigtige fly kommer
ned i er en forskel på 52,4 m. Det
stykke luft, som modelfly og rigtige
fly med matematikkens knusende
logik altid vil være adskilt af. Trafik-
styrelsens eksperter kalder det sepa-

rationsafstand, vi modelflyvere
kalder det jerntæppet - og vi forstår
ikke, hvorfor det skal være sådan.

Når øjnene er nok
og ikke nok
- Når man flyver VFR-flyvning i et full

slze fly sker separationen til andre fly i
ikke-kontrolleret luftrum, altså uden for
lulthavnsområderne, alene gennem pi-
lotens øjne og intet andet. Hvorfor kan

det ikke også være sådan når man som
modelpiloter står på jorden? Altså, så

Iænge man kan se sit modelfly og evt.
andre fly og dermed som modelpilot
undgå de rigtige fly, hvad er så proble-
merne?

- Et af problemerne et at de piloter som
sidder i en full size-fly har en flyveud-
dannelse og hans fly er godkendt, lige
som han flyver efter langt flere regler
end det, det sker under 100 m.," siger
luftfartsinspektør Henrik Michelsen.
Man kunne da godt forestille sig, at det
du siger, kunne blive til virkelighed.
Men så vil vi kræve at I får en godkendt
uddannelse med prøveaflæggelse,
måske ligefrem en lægeundersøgelse
magen til den PPl-piloterne skal gen-
nemgå for at erhverve certifikat. Og
selvfølgelig skulle jeres luftfartøjer også

inspiceres og leve op til en række velde-

finerede krav.
- jeg siger ikke, at det ikke er en mulig-
hed. Men betingelserne for modelflyv-
ning vil blive helt anderledes, end det er
i dag.

Når modelflyvningen konkurrerer i fx
kunstflyvning, svæveflyvning osv. er det
næsten umuligt, at holde sig under 100 m.

Så kunne man forestille sig, at de god-
kendte modelflyvepladser fik en kasse

luft omkring flyvepladsen og fx op til
3.000 fod (godt 900 meter), hvor man gen-

nem afmærkninger på ICAO-kortet
gjorde anden lufttrafik opmærksom på at
her foregik en aktivitet som krævede op-
mærksomhed fra deres side også?
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Den store kasse frihed
- Det kunrre man sagtens forestille sig,

siger luftfartsinspektør Bo Feldberg,

som arbejder med luftrumsspørgsmål i
Trafikstyrelsen. Men så skal vi lige
kikke på en række forhold. Vigtigst af
dem er hvor kassen skulle placeres i
geografien. Vi forlanger ikke blot højde-
separation men også separation i van-
dret plan. Og fra kassens sider forlanger
vi en afstand fra det yderste, et modelfly
kan komme i zonen på 2,5 NM. (NM be-

tyder nautical miles, og er den længde-
enhed, der gælder i flyverdenen. 1 NM
er 1852 m). Lige så kræver vi en separa-

tion fra det tænkte full size fly til model-
flyets yderste sikkerhedspunkt på 2,5

NM. Altså en samlet afstand fra kassens

ydre sider på 5 NM til det sted, hvor full
size flyet måtte komme.
Sagt på en anden måde: Hvis kassens

bredde er 800 m., skal der fra ydercirklen
være 5 NM eller godt 9 km. til det sted,

hvor et godkendt luftfartøj må være.

- Hvilket fører til det næste forhold:
Hvor ønsker man en sådan kasse? Hvis
det er i nærheden af en stor lufthavn
som København, bliver det svært. I for-
vejen er der omkring store dele af Kø-
benh avn højdebegrænsninger som ville
umuliggøre en kasse modelflyverluft på
til 3.000 fod. Og det er også tilfældet
omkring de andre store lufthavne som
fx Ålborg, Billund, Esbjerg osv. og om-
kring de mindre, godkendte flyveplad-
ser.

- Så geografien spiller altså en stor rolle
for, hvordan vi ville se på et sådant
ønske. En anden lige så vigtig ting er:

Skal undtagelsen gælde for et stævne af
nogle få dages varighed, eller ønsker
man permanent et stØrre luftrum. Hvis
det første er tilfaeldet, og hvis man væl-

ger et fornuftig sted i landet er det rime-
ligt let at få sit ønske opfyldet.

- Det vil kræve en del arbejde af os i Tra-

fikstyrelsen, for der er mange parter
som i givet fald skal høres og informe-
res. Vi tager betaling for sagsbehandling
med i øjeblikket 900 kr. i timen. Et rea-

listisk gæt på hvad sagsbehandlingsti-
den vedrørende et midlertidigt hævet
loft for modelfly vil være, er vel i stør-
relsesordenen 6-12 timer, altså 5-10.000

kr., siger Henrik Michelsen.
- Og så er det altså kun i de begræn-
sede dage, der kan flyves højt. Hvor
skal modelpiloterne så øve sig i det
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daglige, hvis de også skal overholde
reglerne, Henrik?
- De skal øve sig samme sted som d6r,

hvor de træner til hverdag. Under 100

meter.
- Mange modelpiloter fortæller, at der
slet ikke eksisterer de samme restriktive
100 m regler i andre lande som England,
Tyskland, Nolge og Sverige. Hvorfor er
det i Danmark, vi er så restriktive?
- Jeg tror heller ikke på, at vi er mere re-

striktive end andre, siger Henrik. Det er
de europæiske og ICAOs regler som

siger, at minimumsflyvehøjden er 500

fod. Og den højdebegrænsning gælder
i aIle europæiske lande, i hvert fald
inden for + / - 100 fod. Og
intet tyder på, at der er
nogen forandringer på vej

i det forhold. Hvis der er
noget i horisonten, er det
snarere yderligere be-
grænsninger end det mod-
satte. Du er altså nødt til at

tænke på, at det vi taler
om her er sikkerhed i luf-
ten.

- Men hvis man oplever

mere eller mindre let adgang til at af-
spærre luftrummet.

Giv os et projekt
så kikker vi på det
- Men uanset om man vil forsøge sig
med selv at udpege et velegnet luftrum
til permanent øget llyvehøjde eller ind-
lede et samarbejde med fx en af de

nævnte parte4 så går turen derefter via
os, siger Henrik Michelsen. Der er et
stort informationsarbejde vi skal igen-
nem, hvis der skal gives tilladelse til
permanente forandringer i luftrummet.
Før vi kan markere et ICAO-kort med
symbolet for en svæve- eller rnodelfly-

veplads, er der mange na-
tior-rale og internationale
instanser som skal under-
rettes og accepterer.

- Det er ikke et umuligt
projekt at få løftet flyve-
højden lokalt. Men det er
ikke noget modelflyverne
skal forvente kommer
dumpene ned fra himlen
eller fra os. Hvis I har et

Det er vrøvl,
at det er

anderledes i
udlandet

- de er bare
større!

større frihed i andre lande, skyder Bo

Feldberg ind, kan det være fordi man
her har fået permanent tilladelse til at
hæve overgrænsen for modelfly i et om-
råde. Det kan marr også få i Danmark,
hvis man altså kan finde de steder; hvor
det er forsvarligt og muligt. Her vil jeg

anbefale, at man sætter sig ned med det

danske ICAO kort hvorpå alle luft-
havne og deres luftrum er markeret, og
hvor man t øvrigt kan se alle andre re-
striktions-bel agte områder.

- Når man kikker på vores ICAO-kort
vil man opdage, at der altså er forskel
på Tyskland, Sverige, Norge - og Dan-
mark. Vi bor meget tæt, og vores store
lufthavne ligger så forholdsvis tæt, at
det vil være sværere at finde steder,

hvor der er plads til, at man permanent
kan løfte højden for modelfly. Det kan
nok blive svært på Sjælland, men der er

da områder i Jylland, hvor der måske
kan findes plads. Måske kunne man
også tale med nogle af de eksisterende
og lettere befærdede lufthavne som fx
Beldringe, hvor der eventuelt kunne
etableres et samarbejde med lufthavnen
og flyveledelsen om lejlighedsvise flyv-
ninger i større højde end 100 m. Jeg
kunne også forestille mig, at man måske

kunne få et samarbejde i stand med mi-
Iitæret, som har skydeområder med

område, som I mener kandidere ril "hø-
jere luft," så er det je4 der skal gøre alt
fodarbejdet og sende et gennemarbejdet
forslag det til os. Så tager vi sti1ling.

- Du siger godt nok, at det ikke er umu-
ligt. Men det lyder unægteligt mere
umuligt end muligt at gennembryde
modelflyvernes jerntæppe. Er det ikke
fordi I er lige så bureaukratiske som
man var i gamle dage på den anden side
af det rigtige jerntæppe?

- Vi er; lige som vore kolleger i resten af
Europa... ja, Verden, kun optaget af en

eneste ting: At gøre luftfarten så sikkel
som det er menneskeligt muligt. Det
kræver samarbejde og regler, som alle
forstår hensigten med, accepterer og
overholder. Men når det er sagt, så er vi
også sat i verden for at hjælpe a1le, der

kommer i luften med den ene eller
anden flyver. Det gælder også modelfly-
vere. Vi vil hellere end gerne hjæIpe jer
højere op, hvis I kommer med de rigtige
projekter på de rigtige steder i geogra-
fien. Når bare sikkerhed holdes i højsæ-

det. Vi skal alle kunne være deroppe, og
vi skal alle kunne komme sikkert ned
igen.



Luftrummet
over Danmark

Sådan ser det ud - luftrummet over Danmark - på det

såkaldte ICAO-kort.

Det er det kort der skal studeres nøje, hvis modelfly-
verne i Danmark skal gøre sig forhåbninger om at
ændre flyvehøjdery uanset om det er til et enkeltstå-
ende arrangement eller med en permanent tilladelse
for øje.

På kortet kan aflæses de forskellige sikkerhedszoner
omkring lufthavnene og alt hvad der ellers er relevant
at forholde sig til af maste4, vindmøllet høje bygnin-
ger, områder med sensitiv fauna osv.

Læs de to artikler "Hvad får vi for KDA-kronerne"
side 10 og "Jerntæppet i 100m" side 13 og ]ørgen Mou-
ritzens kommentar på næste og endelig Henrik Kilde-
gaards svar på side 17 og bliv klogere på om det
overhovedet bliver muligt at få lov at flyve modelfly i
luftlag over de i dag tilladte 100 m.

Kortet kan købes hos www.kda.dk
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Vil vi fortsat
blive ved

jord en

Der er to artikler i dette nummer som

har fællesnævneren "100 m højdebe-

grænsning". Begrænsningen er begrædt

overfor to organisationer, KDA og Tra-

fikstyrelsen, fordi den ringe højde for
nogle af modelflyvningens udøvere
udgør et stort problem. Det bliver ikke
til meget termik, hvis det skal foregå

under 100 m., og kunstflyverne skal

også nå meget på kort tid hvis de skal

undgå at ramme taget.

Måske var problemerne bedst tjent med

at blive tiet ihjel. Men det forsvinder de

jo ikke af.

I Tiafikstyrelsen fortæller mary at det er

sværf men ikke umuligt, atfåIøftetfly-
vehøjden midlertidigt og permanent.
Det koster... først og fremmest en hel
del arbejde, men også kroner. Man for-
tæller også, at man "for snart meget

lang tid siden" havde besøg af en re-

præsentant fra MDK, som man fortalte
alt om, hvorledes sagen kunne og skulle
gribes an, for at få ønsket om højere

højdeløftet frem til en beslutning.
Og man undrede sig oveq, at man ikke
havde hørt fra ham siden ...

I KDA fortalte man, at man ikke havde

opfattelsen af, athøjdenvar et stort pro-
blem for modelflyvere. Der var ikke rig-
tigt kommet nogle alvorlige hen-
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vendelser til KDA eller KDAs luftrums-
udvalg om, at man ønskede hjælp. For-

manden, Helge Hald, sendte ligefrem
en mail, hvor han skrev: "Jeg har faktisk
bragt emnet op for ledende personer i
modelflyveorganisationen, og faktisk
også foreslået dem en løsning. Men jeg

fik at vide, at det ikke havde større in-
teresse, og så gør vi jo ikke mere."

Man skal slet ikke afvise, at Modelflyv-
ning Danmark er de kloge i den her sag.

For de ved jo bedre end andre, at MDKs

organisation er - dem selv, frivillige
menneske4, som også har et arbejde at

passe og ikke ork til at gå i gang med

den kæmpeopgave, som projekt som

"højere til loftet" ville være. (Jo, de har

to halvdags i sekretariatet, men de har

rigeligt at gfie med at administrere.)
Så måske er det klogeste helt at lade

sagen ligge og fortsætte alle flyvninger
i 100 m e1ler derunder.
Eller også skulle man virkelig kaste sig

ind i kampen og få fundet nogle steder

i Danmark, hvor vi kan dyrke model-
flyvning lovligt højt.

Problemet er, at det ville koste. For vi
var nødt til at finde ham eller dem, der

kunne tage sig betalt fri fra arbejdet til
at udføre jobbet som kræves for at

komme igennem lovgivernes nåleøje til

himlen. Og det er sikkert ikke billigt.
Desuden rejser det jo et andet spøtgs-

mål: Ønsker vi som modelflyvere en fri-
villig ledelse, som af gode og helt
forståelige grunde, ikke kan være meget

mere end et forstandigt ekspeditions-
kontor for de sager, der dukker op.

Kloge og energiske mænd, der naturlig-
vis må være begrænset af deres civile
arbejde, samt ægtefælle og børns beret-

tigede krav om mad ogtøi, et sted at bo

og sove.

E1ter vil vi lønne et menneske, hvis ar-

bejde det skulle være at kæmpe heltids
for de mål, vi ønsker at nå? Det vil koste

hver af os et par servoer eller tre om året

i ekstra kontingent. Men i betragtning af

at vi tilsyneladende har råd til at smadre

et fly eller to, har vi måske slet ikke råd

til at lade være med få noget professio-

nel hjælp til det politiske?

Det er måske i virkeligheden d6n dis-

kussion, vi trænger til. Vil vi have et

MDK som alene ledes i fritiden af nogle

ildsjæle? Eller vil vi også ansætte en

eller flere kapacitetet, som disse ildsjæle

kan sætte til at arbejde heltids for mo-
delflyvningens anseelse og fremtid?

Jørgen Mouritzen
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Henrik Kildegaard er som medlem af bestyrelsen for

Modelflyvning Danmark og formand for flyveplads-

udvalget om nogen d6n, der arbejder for at skaffe øget

flyvehøjde for Modelflyvning Danmark.

* Y" .*s

og vi arbeider på sagen!

Hvordan vil det så fungere ...

Vi arbejder på at skitsere en model, hvor
det vil fungere lidt som et militært sky-

deområde. Dvs. at når man ønsker at be-

nytte sig af disse indrettede pladse4 så

sender man en ansøgning til enten fx
MDK eller TS som indeholder oplysnin-
ger om hvilken dato(er) man ønsker at

flyve og i hvilket tidsrum. På den måde
vil man i TS kunne registrere hvornår
der er aktivitet og advare andre lufttra-
fikanter osv.

Lad mig så understrege her: Vi kommer
aldrig dertil at man bare lige kan suse

forbi lørdag formiddag og flyve løs

langt over 100 m. End ikke på udvalgte
pladser.
En af de pladser vi har i kikkerten er på
en rigtig flyveplads, her vil det altid
være flyvelederen der har komman-
doen. Flere af vores medlemmer kender
allerede den løsning.

Jeg forventer at vores del af arbejdet er

af sluttet inden repræsentantskabsmødet
i marts 2013. Herefter afgør arbejdspres-

set i TS og grundigheden af vores ar-

bejde, hvornår vi kan få et svar og melde

ud om detbliver et"go" eller "no go".
Henrik Kildegaard

Henrik fortæller: Jeg er bestemt ikke til-
freds med atlørgen Mouritzen skriver
at Trafikstyrelsen (TS) undrer sig oveq, at
jeg ikke er vendt tilbage. Det er en mis-
forståelse, som jeg her skal gøre mit for
at rydde af vejen.

Jeg mødtes med TS i juni måned og der
Iigger en helt klar aftale om hvornår jeg

skal vende tilbage. Nemlig, når vi er helt
klar med en ansøgning.
På mødet blev det drøftet hvilke mulig-
heder vi har for at få løftet den tilladte
lufthøjde fra 100 meter til fx 1640 FT

eller 500 meter.

Der er flere muligheder
Der er den dyre og ikke permanente løs-

ning og den billige og permanente løs-
ning. Den dyre løsning er, at man fra
gang til gang ansØger om at få øget mak-
simalhøjden ved TS. Hvis TS herefter
giver tilladelse vil en sådan evt. tilla-
delse være tidsbestemt og kan altså kun
bruges den dag, der er søgt til og i et helt
bestemt tidsrum. Det vil koste ansøge-

ren en del penge hver gang, at der skal
ansøges ved TS om denne løsning. Mo-
delflyvning Danmark har besluttet at

den løsning ikke er holdbar i længden
og derfor er den ikke interessant for os.

Den billige løsning er at flyvepladsud-

\'!aJilall,l \ r'll.\ : {),, ll,i I

valget finder to til tre egnede steder i Dan-
mark der kan godkendes permanent til at

have et loft over de 100 M.
Flywepladsudvalget arbejder med det, og

det er en meget tidskrævende proces. Alle
der kikker på ICAO-kortet over Danmark

på side 15 kan se, at det ikke er nem! for
der er rigtig mange forhold der skal tages

hensyn til. I den sidste ende handler det jo

alt sammen om sikkerhed i luften for os

alle sammen. Flywepladsudvalget har et

par pladser på tegnebordet lige nu. Der er

tale om 6n plads på Fyn og to i Jylland.
Sjælland er ikke er i betragtning bl.a. pga.

de sikkerhedsafstande TS forlanger til fx
Københavns Lufthar.,n. På Sjælland vil det

simpelthen ikke vaere muligt at kunne

overholde de stillede krav.

Processen fremover
Når vi i flyvepladsudvalget har gjort
vores grundige forarbejde, skal andre
myndigheder (uden for TS) give grønt
lys, og endelig skal MDK-bestyrelsen
godkende projektet og sende en ende-
lige ansøgning til trafikstyrelsen.
Det er et meget tidkrævende arbejde og vi
sætter en ære i at gøre det rigtigt første

gang, benarbejdet skal simpelthen være

udført100% korrekt, da det koster mange
penge at få en ansøgning igennem TS .

17



a

Nu formulerer Modelflyvning Danmark en

itiklo

Itepo
Foranlediget af den senere tids debat

om, hvorvidt Modelflyvning Danmark
har en elitepolitik og hvordan den i
givet fald er formuleret, har hele begre-

bet "elitepolitik" været til behandling i
bestyrelsen. Og der er blevet truffet en

principiel beslutning: MDK SKAL have

en (ny) elitepolitik.
Det er komplicerede sage1, når man skal

finde ud af, dels hvordan elitepolitikken
skal være, dels hvorledes eliten skal

inddeles.
. Er det alle, der dyrker konkurren-

ceflyvning automatisk elite, eller
er nogen mere elite end andre?

. Skal man sigte efter at støtte nogle

enkelte flittige talenter eller bre-

dere grupper?
. Kan det enkelte individ være

mere elite det ene år end det

næste?

18

. Skal alle modeflyvningens disci-
pliner behandles ens i økonomisk
henseender, eller skal discipli-
nerne med det største potentiale
have ekstra opmærksomhed og

flere kroner?
. Hvad skal man forlange af den

elite, som får støtte fra MDK - i
træningsindsats og/ eller placerin-

ger?
. Hvor mange kroner kan/ska1

MDK investere i elitearbejdet?
. Kan der skaffes midler fra andre

kilder - fonde, sponsorer, andre?

... Bare for at nævne nogle få, af de

spørgsmål der trænger sig på.

Sendt i udvalg
Da bes§relsen ved mødet i oktober be-

sluttede, at der skal udarbejdes en elite-

politik og en strategi for at nå de måI,

der bliver en del af elitepolitikkery var
man helt på det rene med, at det er et

stort arbejde der ligger forude. Derfor
nedsatte man i første omgang et udvalg
bestående af den nuværende eliteud-
valgsformand Regnar Petersen og for-
manden for hobbyudvalget Anders
Hansen. Sidstnævnte har indsigt i,
hvorledes elitestrategiens økonomiske-

sportslige "motorrum" er indrettet i
Dansk Forening for Rosport.

To-mands-udvalget vil derefter sup-
plere sig med en eller flere fra den eksi-

sterende elite, og udvalget kan frit
supplerer sig / udvide / indskrænke an-

tallet af medlemmer i den periode, der

arbejdes med den ny elitepolitik. Mål-
sætningen e1, at man i starten af det nye

år er klar med en række overordnede
linjer for den kommende elitepolitik.

\l trde! ilvr. rr-rr,1 h 1 lll I 2



Dct htrrtigtarbejdende uclvalg for cn Elitepolitik i Modelflyvning Danmark består incltil videre af tv: Reg-

nar Petersen (EliteudvaJgsformand) og Anders Hansen (Hobbyudvalgsformand). Målet er en ny elitepo-

litik fra 2014.

Vigtigt med en debat
- Derefter er det så vores håb, at vi kan

sende et foreløbigt oplæg til videre be-

arbejdning i bestyrelsen. Senere vil vi
sØge debatforum udvidet til den eksi-

sterende elite, og senere endnu til samt-
lige medlemmet siger Regnar Petersen.

For det er selvfølgelig vigtigt, at en ny
elitepolitik er forankret i både de grup-
per der dyrker flyvningen på højeste

konkurrenceniveau og blandt de med-
lemmer, som forhåbentlig bliver så

stolte over at dansk modelflyvning
opnår internationale resultateq, at de vil
være med til at finansiere det.

Målsætningen er, at Modelflyvning
Danmark ny elitepolitik kan være gæ1-

dende fra 2014.
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jeg har i mange år været generet af ly-

set når jeg fløj ihøjtsolskin. ]eg bruger

briller med styrke, og har tidligere haft

nogle små solbrillea jeg kunne klikke

direkte på mine briller. Men det gav

ikke den ønskede effekt, da der stadig

blev lukket meget sol ind i siderne. |eg

har virkelig manglet en brille, som luk-

kede helt af for solen. Nu har jeg fun-

det løsningen, så her er lidt hjælp til

andre brillebrugere...
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En overskyet dag da jeg var ude at

flyve, kom en klubkammerat forbi. Han
havde sine nye solbriller med og han
var meget begejstret!
Han fortalte energisk om dem, og at han

havde fået en fin taske med og fire for-
skelligfarvede glas.

Han havde nogle gule glas på, og jeg

tænkte det var da mærkeligt? Solbrille-
glas er vel solbrilleglas. Han fortalte at

de gule glas var rigtigt gode en over-
skyet dag.

Jeg måte prøve dem for at forstå hvad
han mente. Han havde ret. Alle farver
blev pludselig meget tydeligere - især

dem på helikopteren.

Jeg har tit haft svært ved at se helikop-
teren mod en grå sky. Jeg syntes hurtigt
den blev til en silhuet, rnen med de gule

glas, var den meget nemmere at se.

Da jeg kom hjem, gik jeg straks på nettet
og søgte lidt på solbriller, og konstate-

rede med glæde at jeg endda kunne få
solbriller med styrke. Fedt, tænkte jeg!

Jeg skrev til firmaet, og fik hurtigt sva-

ret: De kunne sagtens lave briller ti1 mig
og ville anbefale mig deres "innovation
plus-mode1" specielt udviklet til rc pilo-
ter.

Derefter gik jeg til min optikkea og fik
målene på mine hverdagsbriller. Dem
sendte jeg så til rapideyewear/ og ca
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halvanden uge eftet kom solbrillerne
med posten. Prisen var ca 460kr.

Og for de penge fik jeg:

. Brillerne,
o To sorte g1as, i forskellig toning,
. To gule glas, i forskellig toning,
. Brilleetui, brillesnor og pudseklud.

Jeg har nu fløjet en del med dem, og

styrken passer helt fint. Og solbrillerne
lukker helt af, så der ikke kommer sol-

lys ind fra siderne.

Jeg har haft rigtig stor glæde af dem,

med de gule glas på, når det har været

ovelskyet. Det er næsten som at flyve en

dag det er solskin. De sorte glas der er

med, gør det rigtig godt i solskin, de er

meget behagelige at bruge.

Det er nemt at skifte solglas på solbril-
1erne, man slår glasset op, og trækker til.
I brilleetuiet er der er plads til de andre
glas, så man kan have dem med sig og

skifte når vejret skifter.

Får rnan engallg brug for en anden

styrke, kan man nemt trække styrke-
glassene af stellet, og sætte et nyt på.

Stellet skai derfor ikke smides veek, men

kan genbruges.

Jeg er selv blevet positivt ovelrasket
over dem, især over plisen. Jeg håber
dette iil1e skriv karr hjælpe andre.

Nysgerrig? Så tjek:
www.rapideyewear.co.u k

De rigtige solbriller blev min redning på
flyvepladsen. Før troede jeg solbriller
bare var solbriller.

Rasmus Hansen
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Crplloten
r og den menneskelige faktor

lørgen Bjørn skriver normalt artikler Feedback

om teknik, men retter her fokus mod

RC-piloten. Emnet får underligt nok

ikke meget opmærksomhed, men det

skal artiklen her råde bod på.

AT JøRCEI! tsJøRN

Fjernstyring af modelfly er som bekendt
baseret på, at RC-piloten står nede på
jorden og styrer et modelfly, som flyver
rundt i luften. For at det kan lade sig
gøre kræves det, at piloten får feedback
fra modellen. Det vigtigste e4, at piloten
har visuel kontakt med flyet men også

motorlyd eller telemetrisystemer med
tale kan indgå i styringen. RC-Piloten
må så reagere ud fra disse indtryk.

RC-pilotens inf ormationsproces
Som udgangspunkt vil jeg prøve at op-
stille en model af RC-pilotens informa-

tionsproces, altså det der sker inde i ho-
vedet af piloten. Se fig. 1. herunder
På inputsiden har vi først og fremmest
øjnene. Det er karakteristisk, at øjel fo-
kuserer mod et bestemt punkt, hvor
skarpheden og farvefølsomheden er
størst. Omkring fokuspunktet befinder
sig det perifere syrL hvor skarpheden er
langt mindre. Øjets sensorceller kan
dels opdeles i stave, som opfatter lys og
mørke, dels tappe som opfatter farver.
Det er karakteristisk, at farver kun op-
fattes, hvis fladerne er tilstrækkeligt
store, det vil sigø at alle små detaljer op-
fattes som sorte eller hvide. Der er der-

RC-pilotens og flyvnings

Radio 
'ignal 

til tclcnrctri

Radio sigrral til \rl ring

informationsprocess

)
(

Pilotens hoved

I elcmctt i lccdhacli ilrcd \lcnrmc opkald

22

Fig. I

h,trcri{olf lyvenyL {.t I 2t}12



for næsten ikke farver på en model, som
er langt væk.

Bag øjet ligger en sensorhukommelse,
som nærmest kan opfattes som en frem-

skudt del af hjernens hukommelse.
Hukommelsen leverer input til op-
mærksomheden, som er karakteristisk
ved, at den stort set kun kan fokusere på

en ting ad gangen, altså lav simultan ka-

pacitet. For at alle de meningsløse elek-
triske signaler, som kommer ind fra
nethinden, hele tiden kan blive tolket til
noget forståeligt, sendes de via percep-

tionsboksen videre til den centrale be-

slutningstager. Perceptionen er en

fortolker, som danner en for dig i hjer-
nen begribelig model af den virkelige
verden som omgiver dig, og som blev
opbygget fra du var spæd. Den centrale
besiutningstager må på grundlag af de

mange input vælge at træffe en hand-
ling blandt ofte flere mulige. Som du
kan se, understøttes den centrale beslut-
ningstager dels af langtidshukommel-
sen, hvor al din erfaring findes, dels af
korttidshukommelsen, som kun kan
huske ganske få informationer i kort tid.
Output fra din centrale beslutningstager
er en handling til din sender via musk-
lerne i din hånd. En hurtigere genvej til
handling går via kassen med ubeviste
kompetente rutiner, ting som ligger på

din rygrad, hvis du er en erfaren pilot.

Responstid
Hvis man ser på de reaktionstide4 der

er i det samlede system når du flyver,
kan det opdeles som følger:
. Tekniske forsinkelser i elektronik-

ken så som servoers reaktionstid
(typisk 0,1sek for 60graders bevæ-

gelse) senderens og modtagerens
processortid (normalt uden betyd-
ning)
Modellens træghed til at reagere

på ændringer afhængig af vægt,

energi, rorflader, motorkraft m.m.
Pilotens responstid som vil være

meget forskellig af erfaring og

træning. Det skal især påpeges, at

reaktionstiden bliver lang, hvis
der sker noget som er uforudset.

Arbejdsbelastningen og panik
Ligesom en computer kan din informa-
tionsproces oppe i din hjerne også blive
overbelastet. Hvis du fx flyver med en

selvstabil svæveflyver i stor højde i ro-
ligt vejl kan du 1ægge senderen fra dig
i græsset. Den mentale ydeevne vil da
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være lav. Se fig. 2. Den optimale yde-
evne og 1æring opnås, hvis du foretager
lidt kompliceret flyvning, som du dog
har fuld kontrol over. Der kan imidler-
tid hurtigt opstå situationer som kræver

din fulde procesydeevne. Her er det så,

at du især som begynder, kommer i en

or.erflou'situation, hvor du slet ikke kan
reagere rigtigt længere. Hvis du oplever
panik, vil du få er-r indsnævret percep-
tion, man kan sige at du bliver hand-
lingslammet. Se den røde kurve. Det
gælder ikke den pilot, som landede Air-
bus 320 maskinen med to stoppede mo-
torer på Hudson floden i New York og
hvor alle overlevede. Han trak på a1 sin
viden, havde ekstrem høj procesbelast-
ning og traf alle de rigtige handlinger i
den rigtige rækkefølge. Det er den form
for adfærd, modelflyveren bør efter-
stræbe. I overflowsituationen er det

sær1ig vigtigt at reagere på det, som er
væsentligt først, altså ikke at flyve mo-
dellen væk e1ler ramme jorden med fuld
kraft.

Kan du stole på det du ser?

Hvilket liniestykke er længst A eller B?

Se fig. 3.

Fig. 3

Liniestykke A er tilsyneladende tydelig-
vis kortere end liniestykke B. Sådan tol-
ker din hjerne tegningen. I den virkelige
verden er stykkerne måske lige lange.

Prøv at måle efter! Der er altså ikke
overensstemmelse mellem det du ser og
fakta. Din opfattelsesevne snyder dig.

Når du flyver med en RC-model, er du
ekstrem aflrængig, af hvad du ser. F1y-

ver modellen imod dig eller væk fra
dig? Det har vi vist alle pr'øvet.

Hvad vej flyver flyveren?

Fig. 4.

Du kan måske selv få din hjerne til at
væ19e, om modellen flyver imod dig
eller væk fra dig. Se Fig.4. Bemærk at
farver forsvinder op mod solen og i
mørkt vejr. Problemet løses ved, at du i
din korttidshukommelse godt ved,
hvad du har bedt modellen at gØre.

Hvis du alligevel ved sidelænsflyvning
langt væk bliver snydt, skal du undlade
at anvende det input, du får fra øjnene,

indtil du med sikkerhed kan se hvad vej
flyet flyver. Med hensyn ti1 a{standen
ud til modellen viser GPS telemetrimå-
linger, at du ofte er længere væk og hø-
jere oppe end du tror.
Specielt ved landinge4 hvor man Øn-

sker at ramme starten af en landings-
bane, kræver det en meget præcis
afstandsbedømmelse. Det kan være en
hjæIp at stå samme sted i forhold til
touchdownpunktet og i øvrigt foretage

så få korrektioner som muligt.

Hvad kan så den viden bruges til?
Først og fremmest kan man foretage
analyser af forskellige hændelser og

I)en proitsio:rei iu pilor

l.ar bclasuing
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ulykkeq, som RC-pilotens modeiler
kommer ud for. Man kunne dele hæn-
delserne op i forskellige årsage4 som:
. Fejl i syn eller perception.
. Fel'l i opmærksomhed.
. Fejl i hukommelserne
. Manglende eller forkerte beslut-

ninger i den centrale beslutnings-
tager.

r For høj arbejdsbelastning, for
mange input.

Ofte vil en kombination af ovenstående
medføre skaden på eller tabet af rnodel-
1en.

Kæde af hændelser
Ulykker opstår næsten altid sorn følge
af en kæde af flere forskellige uheldige
hændelser, som sker samtidig. Som ud-
gangspunkt for sikkerhedsteori opstil-
les derfor en række af sikkerhedslag
som skal forhindre ulykker. Se tegnin-
gen. I den øverste tegning er man brudt
igennem 4lag. Nu mangler blot det sid-
ste svigt, og ulykken er en kendsger-
ning. Normalt skulle alle sikkerhedslag
spærre af for ulykken, men som det ses

på den nederste tegning, kan et lag stå

åbent, uden at det får konsekvenser.
Man bør blot være klar ovet, at det står
åbent!

l
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styrtning. Den dygtige pilot har en stor
situationsopmærksomhed og kan på
forhånd fornemme, at der er ved at
opstå en tilspidset situation, på samme
måde som den kloge bilist kan "læse"
trafikken omkring sin bil. Det gælder
altså om at erkende de enkelte faktorer,
som kan føre frem til ulykker. Den tan-
kegang gør sig ihøj grad gældende ved
flykonstruktiorr, idet det ikke kan accep-

teres, at svigtet af en enkelt del i flyet
karr føre til nedstyrtning.
Særlig sårbar er forsyningsspændingen
til RC-modtageren, især hvis man an-
vender BEC, hvorfor man i store og
dyre fly anvender en strØmforsyning
baseret på to modtagerbatterier med au-

tomatisk omkobling, hvis et af batteri-
erne svigter. Flere parallelforbundne
stik giver også forøget sikkerhed. På

samme måde anvendes princippet om
at anvende flere antenner i 2,4GHz
modtagerne.

Check-lister
En god hjælp kan vaere at anvende
check-lister, til både at pakke bilen,
samle flyet samt være sikker på at al set-

up er i orden fØr starten. På min Fanli-
ner kontrolleres før starten blandt andet
at GPS'en starter fra det rigtige sted på
jordkloden, at en switch ikke står i lan-
dingsmode, og at flight datarecorderen
påbegynder optagelse i Jeti Profi boxen.

Software
Moderne digital fjernstyringsteknik
medfører en omfattende programme-
ring af software. Det kan anbefales, at
du foretager programmeringen i fred og
ro på værkstedet med brug af manualeq,

og ikke ude på flyvepladsen, hvor du
kan lave en fejl, fordi det skal gå stærkt.
Du kan hurtigt få et ro4 der virker mod-
sat, eller starte med en forkert model i
senderen. Specielt programmering af la-
dere til Li-Po batterier bør foretages
med stor opmærksomhed, fordi du kan
få alvorlige problemer med brandfare.

John Borgens skala DC9 er her samlet. John anvender en tjekliste til på 26 punkter at samle modellen og

err på 18 punkter til briefing af piloten Eric Huber før flyvningen. Det er absolut nødvendigt på grund af

moclellens kompleksitet. Modellen anvender Futaba2,4CHz anlæg og Jeti telemetri, som giver tilbagc-
mcldirg til cn co-pilot af blandt andet flyvefart og forbrugt kapacitet på motorbatterierne. Anvendelsen

af cn kompetent hjælper er en god ide til at mindske pilotens arbejc{sbelastning. Alle data optages i cn

flightrecorder til analyse efter flyvningen. Modellen er udstyret mecl 23 servoer, som blandt andet anven

des til styring af flaps, spoilers, slats, hiulbremser og thrust reverse.

'..l)i,kt

Lad os se på et eksempel hvor 4 sik-
kerhedslag brister for RC-piloten.
1. Piloten er ikke særlig rutineret og
2. Piloten flyver i kraftig medvind

og
Som følge af medvinden kommer
piloten overraskende hurtigt
meget langt væk og
Piloten holder ikke sin flyvefart
oppe i forhold til medvinden. (For

lav true airspeed.)

Flyet staller og skifter derfor flyveret-
ning, samtidig tabes højde. Ophobnin-
gen af ovenstående hændelser kan
hurtig føre til bortflyvning eller ned-

1A
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På min Fanliner har jeg optalt 105 mulige softu,a-

re menupunkter fordelt på speed regulatorerne
(2x9 stk), Jeti modtageren (34 stk), målemodul til
Li-Po cellerne (16 stk) samt GPS modtageren (37

stk), og så er der ikkc medtaget progranrmcringen

i senderen og Jeti Profi Boxen.

Eksempler på hændelser fra RC-mo-
delflyvning
Efterfølgende vil jeg her prØve at give
nogle få eksempler på, og analyser af,

hændelse4, som jeg eller andre har været

ude for.

KORTSLUTNING AF LI-PO BATTERI

Et 3000mA/h 35 Li-Po batteri med 4mm

guldstik skal tilsluttes
en regulator i en elmo-
del. Batteriet har et
han- og et hunstik, så-

ledes at en fejlpolarise-

ring af regulatoren
kan undgås. Hanstik-
ket på batteriet kan
imidlertid sættes i
hunstikket, hvorved
batteriet bliver kort-
sluttet. Der kom lidt
røg ud af batteriet,
derefter skete der hel-
digvis ikke mere. Ef-

- ffiffi m#§å*ffiffi
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MANGLENDE BA-
I,ANCEKLAPPER
Umiddelbart efter star-

ten styrter et Extra 300

kunstflyvningsfly ned.

Årsagen var ikke svær
at finde, idet det viste
sig, at ballanceklap-
perne ved samling af

modellen aldrig var
blevet tilsluttet modta-
geren. Piloten mente, at

han havde testet rorene

ved starten. Om årsa-

gen til den manglende
tilslutning, siger piloten, at han blev af-

brudt under samling af modellen for at

svare på et spørgsmål fra en tilskuer.
Her er der tale om en dobbeltfejl, testen

før start var ikke effektiv.

SLUKKET MODTAGER
Test af rorbevægelser kunne også have

forhindret bortflyvning af et stort svæ-

vefly ved start fra et gummitov, fordi
modtageren aldrig blev tændt. Model-
len blev fundet to dage senere langt væk

fra startstedet.

SVIGTENDE TRÆKKRAFT
Kort efter en sløv start med en el-model
bliver piloten nØdt til at udelande i højt
græs. Å.sagen er, at piloten forveksler
et opladt motorbatteri med et afladt.

Man bør laere af
sine fejl, så efterføl-
gende forsyner han
altid fuldt opladte
batterier med et
gummibånd, som
fjernes umiddelbart
før start, til under-
støttelse af sin
svage hukommelse.
Det er måske en

god id6 at have en
lil1e batterimåler
som fx Hyperion
EOS Sentry med ud

Teknisk- eller menneskelige feil?
Under termik flyvning i stor afstand
med et svæveplan forsynet med klap-
propel, konstaterer piloten, at flyet ikke
stiger ved start af elmotoren. Fiyet kan
stadig styres og viser på telemetri dis-
playet kun at have bruget 1/3 af motor-
batteriets kapacitet. Den forundrede
pilot bliver nu nervøs for manglende
forsyningsspænding til radioanlægget,

fordi der anvendes BEC. Han vælger at

hjemtage flyet for hurtig landing. Efter-

følgende konstateres, at klappropellen
er tabt, noget man ikke umiddelbart fo-
restiller sig. Den hændelse må betegnes

som er teknisk fejl, selv om man teore-

tisk kan påstå at alle fejl er menneske-

lige. Fejlen kunne have været undgået,

hvis propellen havde været efter-
spændt, men hvem tænker på det, når
den har siddet fast i fem år?

Afslutning
Foretag altid en analyse af dine fejl og

vær åben om dem. Det er flot at model-
flyveren, som brændte sin bil af pga en

fejlprogrammeret lader, fortæller om
det i Modelflyvenyt (se nr. 3-2011). Du
kan også ganske gratis forsøge at analy-

sere andres fejl. Prøv også at tænke på

dine egne fejl, du har sikkert også lavet
nogle. Lær af fejlene og gentag dem
ikkel
Den menneskelige faktor gør sig natur-
ligvis også gældende, med alvorlige
konsekvenser, indenfor andre områder
end flyvning, så som trafik, kraftværker
og hospitaler. Da de fleste modelflyvere
også er bilister, skal jeg oplyse at vejdi-
rektoratet har opgjort at 95'/o af alle

ulykker med dødelig udgang, skyldes
menneskelige fejl, noget du måske

skulle tænke ovet hvis du kører bil.
HaPPY Landing!

lørgenBjørn

STOR tak til |ohn Borgen samt tid-
ligere SAS kaptajn og human fac-

tor specialist Torben Back

Sørensen for inspiration og hjælp

med stoffet.
Denne artikel og andre med mere

teknisk indhold, kan også findes
på forfatterens webserver:
http:/ /elflytec.dk
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terfølgende undersøgelse viser, at

terminalledningen mellem celle 2 og 3

har virket som en sikring ved at den er

brændt over. Årsagen tit at fejlen finder
sted er, at piloten har en længere sam-
ta'le med sine kammerater om alt mu-
ligt, mens flyet klargøres. Man kan også

sige, at det ske[, fordi det kan lade sig

gøre. EfterføIgende skiftede piloten alle

de løse guldstik ud med Dean stik, som

ikke kan polariseres forkert, således at

fejlen ikke kan gentages.

i:J, t: r7,..:1 i1'.,, t: t: r,r | * I ?,t lt ).

på flyvepladsen.
Måleren tilsluttes balancer stikket og Li-
Po batteriets ladetilstand kommer ud i
procent.

Disse fire hændelser kalder alle på

manglende opmærksomhed. I rigtig
flyvning taler man om at cockpittet er

sterilt under starter og landinger. Dvs.

piloterne kun taler om det, som har med

flyvningen at gøre og ikke alt muligt
andet. Måske kan du lære noget?
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I seneste nummer af Modelflyvenyt,

kunne vi læse om Eggert Neistrups

tanker, udfordringer og pinsler i for-

følgelsen af sit mål - at bygge og fly-

ve med en skala stormodel af Votec

322.

Her kommer anden del hvor vi må se

om Eggerts trængsler er overstået, og

om han er ved at komme i måI.

Beklædning:
3W Voltec 322 er 1o en "foliejager" og
selvom det var et langsommeligt ar-
bejde at beklæde alle de store træflader,
så skred arbejdet rimeligt hurtigt
fremad. Det var godt hjulpet af, at det
oftest er simple designs, der vælges ti1

full size kunstflyvningsfly.

Jeg havde endnu en gang valgt Orac-
over til jobbet og så havde jeg valgt det
i farver, som jeg vidste jeg kunne få
blandet i matchende autolak. Men
inden jeg gik i gang med beklædningery
udformede jeg et par skalarigtige afrun-
dede vingetipper i stedet for de brutalt
afhuggede vingetipper, som byggesæt-
tet var leveret med. Hernæst var det
bare i gang med tålmodighed og folie-
jernet.

Sideror:
Sideror og krop med cowl blev sprøjte-
lakeret. Sideroret, som jo er balsabe-
klædt, blev pålagt et lag med 25 grams
glasvæv og epoxy/ der lige efter påfø-
ring blev afskrabet med et gammelt kre-
ditkort. Efter hærdningen fik begge
sider en epoxybehandling mere, og så

en let vandsllbning med korn 500.

Dernæst blev påført sprøjtespartel med
pensel og efterfølgende aftrækning med
kreditkort og sluttelig vandslibning
med korn 600.

Pyha I

Så blev sideroret ligeså let at male som
resten af kroppen.
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Lakering:

Jeg købte Deltron baselakker,som du
kan se på billedet over overskriften. De
var virkelig lette at arbejde med sam-
men med en billig malerpistol fra Bau-
haus. Jeg brugte acetone som for-
tynding og så ellers derud af med stri-
bevis af meter afdækningstape og papir
og så lige vente på tørvejr.

Det var jo sådan set let nok; vandslib-
ning, afdækning, påsprøjtning af den
første farve, ny afdækning, påsprøjt-
ning af den næste farve osv. osv. Og til
slut klarlakering af alle dele.

Der er altid noget der driller mig.

Jeg nåede til klarlakering af hele krop-
pen. Jeg havde udskåret og påklistret fo-
liebogstaver på begge sider a{ de

baselakerede kropssider, og spændt
kroppen op i min malegig.
Allerede efter første skud klarlak hen-
over foliebogstaverne kogte lak og ma-
ling op i de smukkeste store fiskeøjne,
jeg længe har set. Øv!
Der røg lige 10 dage mere på projektet
med vandslibning af hele kropsstykket,
ny baselakering, nye bogstaver og slut-
telig en klarlakering, der heldigvis gik
godt. Der er ingen tvivl om, at det er
overføringstapen fra bogstavpåførin-



"§ 
'*'ffi

Omlakcring af bogstavcr

gen, der har efterladt en fedtet over-
flade, som gjorde, at klarlakken kogte.
Be1ært af det sprøjtemalede jeg flere helt
tynde lag lak ovenpå bogstaverne, da
jeg klarlakerede igen, og så virkede det.

Ingen Iøbere og ingen fiskeøjne.

Under hele malearbejdet brugte jeg

gurnmihandsker til at håndtere delene.

Det er absolut nødvendigt, at der ikke
kornmer fedtpletter fra fingre e1ler

andet på baselakken, idet den er meget
sart over for farvepår,irkninger. Jeg
blugte almindelige forefaldne reklamer'
til afdækning og det skal man også

passe på med, fordi tryksværten nemt
smitter af på den sarte baselak. Specielt
den gule farve tager 1et imod tryk-
sværte.

Et 1ille fif er at tilsætte klarlakken en 1il1e

smule metallic lak, der giver en fed ef-

fekt i solskinsvejr, når modellen står og
glitrer.

Slutmontering:
Så blev det endelig tid til sidste fase af
byggeriet, nemlig montering af alle de

1ækre stumper mekanik og elektronik,
som vores modelfly altid består af.

Jeg begyndte med at montere hjulkåber
og hjul. Det er FEMA hjul, som ikke bli-
ver trykket flade, når modellen har stået

i selv flere dage uden at blive rørt.
Halestellet er det medleverede fra 3W i
kulfiber og med et tilfæIdigt hjul fra
skuffen.
Dernæst hængslede jeg sideroret og var
lige ved at indlime rorhornene, da det
slog mig at jeg hellere måtte give dem
en byge maling og lak, så de har samme

farve som sideroret. Sideroret bliver sty-
ret af et to-servosystem og wiretræk.
Som noget nyt for mig, brugte jeg små

wireforbindelser ude ved rorhornet.
Rød- eloxerede selvfølgelig!

Halen færdig, videre til radiorummet.
Her blev det virkelig uoverskueligt:
Mængden af problemstillinger med,
hvilke batterier der var bedst, hvilke
løsninger man skulle væ1ge for at føde
alle de mange kraftige servoer med
strØm, og de er ikke helt billige.

På min model er der tre parvise qervoer,

to til hvert krængeror og to til sideror.
De skal arbejde sammen/ ikke kun syn-
kront, men også med forskellige ende-
stop og også med forskellige sub- trim.
Alt sammen for at undgå at de modar-
bejder hinanden og dermed trækker ge-

arkasserne i stykker og bruger
uforholdsmæssigt meget strøm.

Jeg har satset på min sendel, og en for-
holdsvis enkel spændingsregulerende
enhed, til at varetage opgavell. Det kræ-
ver temmelig omfattende "bibberier" i
senderen, men har den fordel, at alle
faste prograrnmer i senderen umiddel-
bart kan anvendes på modellen.

: -'h .- - ,1 ::,-, -

Programmer som differentiering af
krængroq snaprul- funktion og vigtigst,
at alle subtrim overføres til de andre
flightmodes, jeg altid flyver med på
mine modeller.

Batterierne blev to stk LiPo på 4000

mAh stykket, og de skal også håndtere
strøm til tændingsanlægget. Modtage-
ren får sin egen lille kongestol og der
skal 14 kanaleren sidde og styre det
hele.

Fortsættelse følger
i senere nummer af Modelflyvenyt

Eggert Neistrup

I

i;

,l

;

Diverse dclc

'Færdig sideror'
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Efter at 700 størrelsen havde fået et

"comeback" hos mig, syntes jeg at det

var tid til at prøve kræfter med en ny

helikoptermodel. |eg søgte lidt rundt

på nettet, og der var da flere attrakti-

ve modeller, men især 6n skilte sig

ud, nemlig: Gaui X7.

Jeg havde set flere videoer af den og se-

nest nogle rigtige fede film fra årets 3D

Masterskonkurrence i Venio i Holland.

Jeg søgte på div. internet fora, og den så

ud til at få god kritik.
Det var vigtigt for mig at finde en for-
handler i nærheden og helst i Danmark,
så jeg måtte sØge en del på nettet. Jeg fik
held hos Planemania.dk, som forhand-
ler Gaui-modellerne og også ville tage

X7 modellen og evt. reservedele hjem
på bestilling.
Med en dansk forhandler følte jeg mig

sikker vedrørende reservedelsleverance
og fik et Gaui X7 kit bestilt hjem.

Hvad er det så for en model?
Helikopteren er en 700 / 90'er str. og

flyves med 700mm lange hovedrotor-
blade, og "125" setup med 12 baitericel-
ler i serie.

Udpakningen
Delene er pakket i poseq, med nummer
på, så man nemt kan finde de rigtige
dele. Jeg blev lidt forbavset over hvor

Allc delene, lige ud af kassen.

FAKTA

Inden for helikopterområdet an-

gives modellernes størrelse en-

ten på en skala som har sine rød-

der i forbrændingsmotorens

slagvolumen eller i den klasse

som de elektriske helikoptere er

inddelt i.

X7 er en ret potent model i "700

klassen" og svarer til en 15 ccm

methanolmotor.
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mange forskellige stykker kulfiberpla-
der der er med, men da jeg begyndte at

samle helikopterens ramme, den så-

kaldte "main frame" gav det hurtigt
mening.
Framen er lavet i flere dele, så hvis man

skulle være uheldig at styrte, kan man
nøjes med at skifte et lille stykke, i ste-

det for en hel side. Det gør det noget bil-
ligere reparerer modellen efter et uheld.
Rammen er ekstrem stærk og stiv når
den er opbygget som en rummelig kon-
struktiory som en 'sandwich'.

På billedet nederst til højre ses hoved-
rammen samlet, med understel, leje-

huse og div. monteringsplader til
fartregulatoren (ESC) eller anden elek-

tronik. Rammen er meget smal og kom-
pakt og alle dele passer rigtig godt
samme. Finishen er meget flot.

Lidt teknik til andre nørder
Derefter var det tid til at sætte hoved-
gear og hovedeaksel på. Som det ses på

billedet i midten herunder, har hoved-
gearet skråtskårne tænder,'helical' som

!: \'i 5 '(). r i<.\r l1':l:- I I \l\1: : !

det også hedder. Det lille billede i højre

hjørne, viser hovedgearet fra X7 ved

siden af et tilsvarende gear fra en T-Rex

700E.

X7s gear er noget tykkere og jeg har
læst, at det skulle være umuligt at øde-
lægge, selv med en for kraftig motor.
Helikopteren har trækaksel ud til hale-

rotoren og et spidshjul der går direkte
ind på kron\ul, som er skruet på over-
siden af hovedgearet. Nogle helikoptere
har flere tandhjul for at få gearingen
mellem motor og rotorer til at passe,

Hovedrammcn samlet, mecl understel, lejehuse og div monteringsplader

å$
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men her er det lavet meget enkelt og

med et minimum af dele.

Halebommen bliver fastholdt af tre hol-
dere, som er slidset op, og når man

spænder dem, klemmer de ombommen
og den bliver fikseret. Derfor er det
nemt at afmontere hele halen. Der skal

kun løsnes tre skruer på hovedrammen,

så er den løs og kan trækkes lige bagud.

Kron og spidshjul el1er paraplygearet
som sidder i enden af kardarrtrækket
ind mod hovedgearet, har i midten
monteret en 1ille aksel. Den går ind i et

lille leje, som derved styrer tandhjulet.

Hovederotorakslen kører i tre lejer, to

over hovedgearet og et under. Man ju-

sterer / fastholder sløret mellem lejerne,

med en spændebøsning, som sidder
mellem øverste og midterste leje. Bøs-

ningen er veldimensioneret og ikke kun
en ring med to pinolskruer, som nogle

fabrikater har for vane at bruge.

Da halerotortrækket køre direkte på ho-

vedgearet, må der ikke være for meget

aksialt slør i hovedrotorakslen. Gaui an-

befaler 0.1mm. slup. Det er nemt og

hurtigt at justere, fordi man kun skal

løsne to skruer på spændebøsningen.

Se billedet herover tv.

Da hovedrammen var samlet, var det

rotorhovedets tur. Alt er lavet i alumi-

nium og det ser rigtig lækkert ud. De-

lene ridser ikke hinanden fordi de er

godt pakket ind i poser hver især.

Pitchhorn hedder de arme hvor kuglen
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til trækstangen (pitchlink) sidder og de

er skruet fast på bladholderen.
Der cr Iavet cn lille udfraesnirrg og sam-

tidig går pitchhornet ca. halvt on-r på

bladholderen, så den støtter på et stort

area1.

Rotorhovedet er lavet lidt anderledes

end hvad man normalt ser. Når man ser

på rotorl-rovedet er der nederst på cen-

terstykket skruet to aluminiumsgafler
fast, som pitchlinket kører i og derved
fungerer som swashdriver.

På de første X7 modeller var designet
anderledes. Det var i stedet en ringpitch
linkene kørte i, men nogle piloter har

oplevet at de kunne binde og ikke kørte

som de skulle. Det har Gaui ændret på,

og lavet det om til gafler. Nederst i høire

hjørne har jeg vist forskellen mellem de

to §per swashdrivers.

Generelt er rotorhovedet rigtig flot lavet

og delene passer perfekt sammen. Der

er intet slup at nraerke.

Se billedet herover th.
Halegearet er fræset af en massiv alumi-

niumklods, hvor man kan åbne den ene

side og derved skifte aksel, tandhjul
eller lejer. Gearet ser utrolig lækkert ud
og er særdeles veldimensioneret.
Glideren til halebladholderne er også

lavet i et design jeg ikke har set før. Det

virker super godt og der er intei slup

overhovedet. Halebladholderne er også

lavet i aluminium og heller ikke her er

der noget mærkbart slør. A1t kører vir-
keligt super 1et.

Gearet ser utrolig lækkert ud og cr særdeles veldimensioneret

Elektronik
Så blev det tid ti1 at montere elektronik
på modellen og det var lige at gå til.
Flere steder er der lavet rum og kanaler
til at føre ledningerne igennem, så man

kan gemme dem rimeligt godt.

Der medfulgte servohorn, så det var

rneget r-remt at gå til. Servoerne er

nemme at komnre til og man skal ikke

sidde med firrgrene inde i kroppen hvor
man dårligt kan komme til.
Motor sidder på et justerbart motorfun-
dament og der er støtteleje i bunden.
Det er også justerbart.

Motoren var dog monteret med stan-

dardakslen, og den er for kort til at nå

lejet. Men en XL (længere) aksel kan til-
købes. Den er meget nem at skifte, så

det var hurtigt klaret.

Gyroen jeg valgte er en ar7200bx. En

spektrum modtager med indbygget be-

astx.

Beastx er en såkaldt Flybar less (FBL)

gyro som indeholder tre gyroer, en for
roll-aksen, en for nick-aksen og en for
yaw-aksen. Samlet udgør de et stabili-

seringssystem som er en meget stor

hjæ1p ved flyvning uden flybar. Da jeg

kender den fra mine andre helikoptere,
var opsætningen af gyrosystemet klaret

på meget kort tid.

Til at forsyne elektronikken med strøm
har jeg sat en Gryphon quasar strØmre-

guleringsboks på, som fjerr-rer behovet
for et modtagerbatteri, fordi strømmen

tages fra motorens batteri. Vi kender

Da hovedranrmen var samlet, var det rotorhovedets tru:.



dem som "Battery Eliminator Circuit (

BEC). Den kan tåle op til 18 celler (18S),

så jeg loddede ledningerne direkte på

stikkene fra fartregulatoren. Derved bli-
ver den forsynet fra den 12S akkuen.

Jeg har som ekstra sikkerhed valgt at

sætte en scorpion backup guard på. Den

gør, at hvis modtageren mister strøm-
men, overtager den forsyningen af

strøm til modtageren og jeg kan lande
helikopteren sikkert. Den har samme
funktion som en UPS til en computer og

har et lille back-up-batteri i sig.

Mit indtryk af helikopteren
Alle delene passer perfekt sammen og

er særdeles flot lavet. Finish er helt i top.

Manualen er rigtig veludført og meget

detaljeret. Den var samlet på ca. 2,5

time.
Der er mange rigtig smarte detaljer på

X7 og man kan se, at der er tænkt meget

over tingene. Bl.a. skal den være nem at

vedligeholde og forholdsvis bi11ig at re-

parere.

Jeg har valgt at sætte Gauis nye canopv

på. Det hedder Formula og er lidt støue
(kan ses på det første billede sammen
med det medfølgende, røde). Det gør

helikopteren mere strØmlinet og federe

at se på.

Første tur gik som forventet, alt funge-
rede som det skulle.
De første ture gik med at justere beastx
gyroen ind og langsomt presse helikop-
teren mere og mere.

fltr, #l

Rotorhoved frenstillet i aluminium

Helikopteren vejer knap 5100 gram,

men den føltes alligevel 1et i luften, og

den er fantastisk præcis og kontant i sty-

ringen. Halen føles stærk/kontant ved
høje omdrejninger, men også ved meget

1ave.

En anden ting der tiltaler mig eL at den

kan flyve med meget lave omdrejnin-
ger, og samtidig har den en rigtig fed
lvd.
Alt i alt er jeg meget glad for den, og det

er helt sikkert den bedste helikoptea jeg

har samlet til dato.
Håber at se flere X7'ere i Danmark, da
jeg (desværre) tror det er en lidt "over-

set" helikopter herhjemme.
Rasmus Hansen

Uds§r jeg har valgt at bruge på den:

MOTOR: Scorpion 4525-520 Ultimate

RRECULATOR Scorpion 130A opto ESC

BEC: Gryphon Quasar HV BEC

MODTAGER/ gyro: AR7200BX (beastx m.

modtager)

SERVOER: Savox HV BLS SB-22775C tll
su,ash platen og HV BLS SB-2272MG til ha-

1en

UPS: Scorpion Backup Guard (som sikker-

heci tjl BEC systemet)

HOVEDROTORBLADE: Gryphon 700rx

HALEROTORBLADE: 105mm

Tingene kan købes herhjemme bla. hos:

wu,w.hobbyfl)r.com (Grvphon blade /bec,

Savox servoer)

wu'w.planemania.clk (Caui )

n ww.headrc.dk (Scorpion)
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IGlider60årcrvandringspræmjorctnraleriaf Bernfcstvindermoclclfr.r1950,ogsåudført

.rf Åke GusLavsson.

En af n1ir1e slarter. Srrnc Starks 5 l -model er en sål<aldt krax-mo-

dcl med to gumrimotorcr på i alt 120 g , forbrrnclet i scrie mecl

ei tarclhjulssæt i bagkroppen. Betcgnelsen krar stanrnler fra cler

lr,cl cler korrrrs'fr.r tantlhjulene, n;ir motoretr lobcr rttl

Ved SMOS jubilæumsstævne Wakefield og Glider 60 år

mer, og modellen f1øj pligtskyldigt sine

tre makser. Med en stillevejlstid på godt
fire minutter, burde det heller ikke være

et problem, men man kan altid være

uheldig at få synk, og man er under alle

omstændigheder nødt til at trække mo-
torerne næsten helt op for at være sikker
på, at modellen kommer godt af sted i
jordstarten, som altid er et risikoele-
ment.

Da vi nærmede os konkurrencetidens
udløb, viste det sig, at både Martti Bog-

danoff og Åke Gustavson havde drop-
pet nogle få sekunder, så jeg var den

eneste med fuld tid og kunne g1æde

mig over at få lov til at beholde Åke Gu-

stavssons vandringsmaleri af Sune

Starks model endnll et år.

Som sædvanligt havde Anita og Åke
stået for et vellykket alrangelnent. De

fleste af deltagerne afsluttede en fin fly-
vedag med fællesspisning på en restau-

Iant i Åhus om aftenen.
Karl Erik Widell

De danske deltagere havde noget at

leve op til med sejre i både 2010 og

201L, d.a de tog af sted til årets kon-

kurrence.

Stcdet var Rinkabyfåltet i Svelige og des-

r,ærre var de tidligere vindere Haus Fr. og

Steen forhindrede i at deltage i åt, så der

var kun Ove og Karl Elik til at forsvare de

danske farver; med Cl-rristian Schrt artz-

bach sorl hjælper or.r.r lørdagen.

GLIDER 50 år?
Dansk NttodeJfll'vc Veteranklubs svenskc sø-

sterforening, SMOS afholdt i 2010 et stævne for

at fejre dcn første konkurrence om Srvedish Gli-

cler Cup i A2-k1asser1 der blev afholdt i Trcll-

håttan 60 år tidligere. Det inltjativ er blevet

fortsat som et år1igt tilbagevendende stævne for

A2-modellet sur er konstruerede for mindst

60 år sidcn. Sidste år kom stævnet også til at

omfattc Wakefieldmodellct til minde om den

første svenske sejr i den klasse ved \rM i Jåmi-

jån:i 1951. Vinderen, Sunc Sta& sorn dengmg

var 32 år gammel, var stadig i fin form og over-

værede stævnet.

32

Lørdagt
Wakefield 60 år

Wakefield konkurrencen blev fløjet lør-
dag eftermiddag i firrt vejr med e11 svag

til ja:r,n vestlig vind, der var lige tilpas
for jordstarterne og en helt ideel retning
i forhold til flyveplaclser-r. Der blev fløjet

med 2 minutters maks. så modellerne
kom sjældent mere end 500 r.n væk, og

der var clerfor god tid til både at flyve
og at nyde de øvrigc deltageres flyvnin-
ger.

Medens der i fjor var deltagelse af et par

italienere, var jeg i år den eneste uden-
landske deltager. Der var imidlertid til-
meldt mange af de gode sverlske

Wakefieldflyvere, så rned det gode vejr

og 2 min. maks. så jeg frem til et f1y-off,

hvor man virkelig vilIe kunr-re se disse

klassiske modeller med ubegrænset

gurnrnivægt folde sig ud.

Det mest besværlige ved min Sune

Stark krax-model er at skifte gummimo-
tore{, men med god tid til rådighed og

hjælp fra Christian gik det uden proble-
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llerovcr startt-r l\'lartii Bogclanoff si:r Nilborn-51.
I midtcn startcr Freddl'Dahlstrand Oves Pjerri 69

Ti1 hø;re ses et stilstudie af Oves højstariteknik

Søndag:
Glider 60 år
Nu var det rnin (Red: O1e Nesdam) tur
til at flyve A-2 klassen, hvilket ikke gik
helt så godt. |eg havde medbragt to stk.

Pjern 69, den ene var blevet skæv og jeg

brugte for megen tid på at trimme,
inden jeg opgav der-r.

Pga. skiftende vindretning blev der
også brugt tid på at flytte startstedet tre
gange, så jeg var lidt i tidr-rød da jeg

havde fået justeret den anden Pjerri til
kornme i tophøjde. Efter 1. start (med

100 m. line) var jeg lidt ukoncentreret,
så jeg ikke helt pleecist så, hvor model-
len landede. Det kostede en li1le time
inden jeg havde den tilbage.

Nu var vinden drejet endnu mere mod
vest og styrken øget, rnåske til 10

m/sek. Så selvom max. tid var sat så

lavt som 2 min. vi1le modellerne drive
længere end græsarealet rakte og bag
dem var der dyrkede marker. En svensk
deltager, Martin, med en "Viking" la-
vede en perfekt start og fik vha. RC. rno-

*.ffi*

dellen ned efter to minutter og 4-5sek.

men den var alligevel ubekvernt langt
væk. Den næste var Freddy Dahlstrand
Sverige; da hans model var oppe i ca.40
grader knækkede vingen. Så r,ar det
min tur og Pjerrien kørte per fekt mod
toplrøjde, men ved ca. 60-70 grader
knækkede snoren, med linebrud helt
r-rede ved trornlen.
Un ærket fik den ned efter 2 min.og 20.

Denne gang havde jeg en ret præcis ret-

ning at gå i, men efter 2-300m gennem
1 rn. høj havre og videre 100-200rn i
ca.1rn.højt frøgræs o\/er en dyb grøft og
her udsigt til en kæmpe kartoffelmark,
så havde jeg opgivet at se min Pjerri
igen. Martin som var ude i samrne om-
råde råbte pludselig på rnig han har
fur-rdet min model i frøgræsset.

Hans "Vikir-rg" var svær at finde, men
den blev til sidst fundet i havremarken.
Freddy Dahlstrand kørte mig tilbage til
startstedet. Jeg fik tilbudt at starte en
gang mere. Hvis jeg så ville få rnin 3.

rnax-tid, så kunne jeg komme den føl-
gende r,r,eekend og flyve orn den ende-

**\

Lars L;rrsson, Sven lanclen,ik, Kurt Straimdahl og r.inderen Sten I'ersson

lige afgøre1se, men jeg takkede nej. Jeg
betragter fundet af mir-r model som et
rent lykketræ{, og ville ikke risikere en

bortflyvnirrg.
Min erfaring er: Få fløjet starterne ret
hurtigt, rrinden vil normalt blive krafti-
gere i løbet af dagen.

Trods den st;erke vind fik fem deltagere
fuld tid, men fly-off'et blev først fløjet i
forbindelse med OT-SM, hvor Sten

Persson vandt med en 5 minutters flyv-
ning.
Konkurrencen blev dækket af er-r rneget
flittig fotograf, Mats Strornberg, hvis
mange billeder er rigtig gode. Find dem
på: r,r,wn.hangfl,vgning. se.

Efter konkurrencen fik jeg adressen på
"Hobbytrå" som er et firma, der cnc-

skærer i træ. Jeg har fået levelet et s;et

ribber og spanter til den svenske A-2
"Viking" - en Ragner Odenmann kon-
struktion fra 1950. Den virker meget

startsikker og stabil i sine præstationer
og jeg g1æder mig til at bygge den
model.

Ove Nesdam
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Øverst;
Arrows Hawk ved start.
Ejer og pilot Keld Hansen fra Fal-
ken. Ved Jettræf i Holstebro.

Lille billede indsat:

Jettubine helikopter.
Yægt24,5 kg. Ejer og pilot er en ty-
sker. Billedet er fra Tarp i Tyskland.

Nederst:
Folkevogns helikopter. Rotordia-
meter ca. 80 cm. Den raser som en

raserbil og flyver som en helikop-
ter. Billedet er fra Tarp i Tyskland.

Ejer og pilot er en tysker.
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Modelflyet
der giver liv
og volder dØd
I serien "modelflyvning for alvor" gør vi honnør for Danske Artilleriregiments ISTAR-afdeling

og de operatører og UAS-systemer, der har været i krig i Afghanistan i fem år.



I løbet fem års aktive tjeneste er ikke

et eneste Raven B fly blevet skudt

ned. Men de har skaffet danske sol-

dater og deres allierede mængder af

oplysninger, der har været af kritisk

betydning for løsningen af deres op-

gave - og for deres liv.

Måske er modelflyet den mest vellyk-

kede materielanskaffelse artilleriet

har gjort i nyere tid.

Det bliver ikke mere modelflyvning
for alvor end i Afghanistan.
En dag for ikke så længe siden var en

dansk patruljebase under beskydning af
fjendtlige morterer. Artilleripejleradaren
fortalte morterens generelle positioll i ter-

rænet. Men slet ikke præcist nok til, at der
kunne åbnes i1d. Derefter blev de tre vin-
gesfumper på en Raven B sat sammen og

monteret på flyets krop. Dagkameraet
blev sat i næsen på det 1,9 kg. tunge fly,

som derefter blev håndstartet.

Tie minutter senere modtog modelflyets
groundstation kameraets billeder af Tali-

bans morterstilling, og den indbyggede
GPS leverede koordinaterne for den helt
præcise position. Minutter efter regnede

danske morterer og artillerigranater ned

over den fjendtlige stilling. Til sidst kom
også en amerikansk kamphelikopter og

blandede sig.

Morterstillingen blev destrueret, og

mindst en af de talibankrigere, som få mi-
nutter tidligere havde beskudt den dan-
ske patrulje, blev dræbt.

Den dag var modelflyet med til at tage liv.

Da Raven gav liv
Kort efter Raven B systemet kom til Afg-
hanistan i 2008 blev en dansk enhed op-

mærksom på, at der iblandt en folkean-
samling langt væk var flere, som havde

våben. Det var ikke muligt at identificere

personerne med kikkertel, og soldaterne

vidste, at der ikke skulle være venligtsin-
dede tropper i området. Altså måtte våb-
ner.re tilhører' fienden, "bad guys".

Dengang, i 2008, var danske soldaters

mission i Afghanistan fredsskabende, så

det var lettere at få tilladelse til at afgive
ild end i dag, hvor man er inde i en fase

hvor det er landets genopbyggelse, der er

i fokus. Og lederen af den danske patrul-
je, del stod overfor en menneskemængde

hvori flere havde våben, følte sig overbe-

vist om, at han stod overfor fjendery hvor
et angreb jo er bedre end et forsvar. Så

han bad via radioen
sin kompagnichef om
tilladelse ti1 at åbne ild
mod mængden.

For at være helt sikker
i sin sag, beordrede
kompagrrichefen en

Raven på vingerne.
Han ønskede at skaffe

rrrere sikre efterretnin-
ger; inden han tillod
morterhel'u,edet at bry-
de ud. Kort efter send-

Raven B

kontrolstation, sender og modtager og et

antal reservedele. Eller på modelflyver-
dansk: Tie fly, enjordstation og en fjern-
betjening. Der er tilknyttet to soldater til
systemet, en pilot og en der kan være klar
med friske batterier; reservedele og betje-

ne laptop computeren osv.

Hele hardwaredelen af systemet kan væ-

re i en rygsaek. Når flyene skal bruges,

monteres den tredel-
teog l,4mbledevin-
ge på den 0,9 m lange
fiberkrop. Et lithium-
batteri ilægges og

man vælgeri om det
fremad- og siderette-

de kamera skal vær'e

af dagslystypen e1ler

infrarødt natkamera.

Til systemet hører
desuden en ganske

alminelig laptop pc,

som indsamler data

er model-

for blodigt
flyvning

alvor!

te modelflyet klare billeder tilbage af
merureskemængden. Den bestod af en

bestod af en stØrre mængde koalitions-
soldater. Venligtsindede, hvis tilstedevæ-

relse på d6t sted i ørkenen var uventet og

ukendt for de danske soldater.

Den dag gav Raven med stor sandsynlig-
hed livet tilbage ti1 mennesker som end
ikke vidste, at de var sekr-rnder fra at mis-
te det.

Som sagt: Raven B er modelfly for blodigt
alvor.

Enestående system
Lige siden det danske forsvar stiftede be-

kendtskab med Raven B systemet i slut-
ningen af 2007 har det været en eneståen-

de succes. De første operatøre4 som for-

svaret kalder modelpiloterne, blev ud-
dannet oml,r'ing årsskiftet. Selv om det
var meningery at en egentlig troppetest -
flyvning i felten under fuldt krigsmæssig
forhold - først skulle begynde noget sene-

re, følte man sig allerede i februar klar til
at sende de første Unmanned Arial Syste-

mer (UAS) i felten i Afghanistan.

- UAV er betegnelsen for hele systemet,

siger kapiajn Flemming V. Olstrøm, sags-

behandleren som har spillet den ledende

rolle i at finde det bedste blandt mange

tilgængeligt systemel, og som er ansvar-

ligt for den strukturelle det af projekt Ra-

ven. Et komplet Unmanned Arial S),stem

består af tre Urunanned Aerial Vehicle, en

fra kamera og GPS, og som tolker teleme-

tridata som fx batteritid tilbage, der sen-

des ned fra flyet. Laptoppens software
karr også flyve flyet - fx tilbage til ud-
gangspunktet og lande det - men når det
1,9 kg tunge fly arbejde4 er det altid ope-

ratØren (modelpiloten) som flyver.

Store krav til piloten
Og det er der brug for. En af de få svaghe-

der ved Raven er nemlig at kameraet er

fastmonteret. Så flyet skal pege lige rnod
d6t, man ønsker billeder af. Hvilket en-

hver modelpilot ved, kræver det en hel

de1 af piloten om dagen. Tænk så på, hvis
du skulle fly UAS om natten! Af samme

grund har forsvarets Raven-piloter en

uddar.melsestid på seks rnåneder inden
han er fuildt flyvefærdig.

- Flyet kan ifølge specifikationeme være i
luften imellem 60 - 90 rninuttel, men vi
har fløjet længere med det, siger kaptajn

Olstløm. Det har; ligeledes ifølge specifi-
kationerne, en rækkevidde på 10 km.
Men vi har været oppe på det dobbelte
under de rigtige forhold. Og i skarpe si-

tuationer har vi haft en Raven i luften i
mere end 14 timer kun atbmdt af korte
Iandingeri hvor batteriet er blevet udskif-
tet.

Naturligvis havde Artilleriet helt klare

forver.rtninger ti1, hvilke opgaver Raven

kunne og skulle løse iAfghanistan: Over-
våge forsamlinger for at se, om alt gik
som forventet. Overvåg fjendtlige områ-
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Raven B
overrasker

positivt ...

ogang Pa
gang

der for at holdeøje med aktiviteten. Re-

kognoscerer fjendens stillinger. Observe-

re resultatet af egen ildafgivelser. Gen-

nemflyvning over landevejsstrækning

forud for enpatruljes gennemkørsel af tu-

ren for at opdage evt. baghold eller akti-

vitete{, som kunne stemme overens med

planhring af vejsidebomber. Bedømmel-

se af skader. Beskyttelse af egne lejre mod

fremmede styrkers morterer. Osv', osv'

Overalt, hvor der er

brug for et øje i skyen

inden for en radius af

en snes kilometeq,

kan Raven spille en

rolle.

- Og den har spillet
en fremragende rol-
1e, siger kaptajn Ol-
strøm. Lige siden det

første hold modtog
deres Ravery har vi
kun fået ros for syste-

af at folk ved vi kikker med, skal man ik-
ke under vurdere.

Fælles problem: jerntæppet
For at Raven skal have den utroligt høje

effektivitet, som den igen og igen har be-

vist, skal flyet op i højderu højere op end

de 100 meter vi herhjemme kender som

jemtæppet.

- Overblik kræver høj-

de, og da vi herhjem-

me flyver under sam-

me BL 9.4 som civile

modelfly, har vi store

udfordringer med at

give vore operatører

den rigtige uddamel-
se inden vi sender dem

af sted til Afghanistan.

Som militær er vi na-

turligvis forpligtet til
at følge regleme helt
shikt, så jeg tør godt si-

danne vore operatØrer før de faktisk er

fremme i et krigsområde.

Afløseren er på vej
Som sagt har fjenden ikke formået at sky-

de et eneste Raven ned, selv om de altid

kan høre dets surrende elmotor. Og det er

ikke fordi, der ikke bliver skudt efter del
Men et lille fly i stor højde er næsten

umuligt at ramme. De danske soldater

har hørt om en amerikansk Raven B, der

landede med et hul i vingery og det er det

tætteste vi har været en nedskydning.

Den gennemhullede Raven fløi igen, da

den havde fået et plaster over skudhullet

Så når der efter fem år er behov for at for-

ny systemef er grunden mere ønsket om

større Pay load, længere fllwetid og stør-

re rækkevidde end begrundet i at Raven

har lidt nederlag.

- Men systemet er ved at være slidt ned,

siger kaptajn Olstrøm. Og det kan man

ikke bebrejde de små fly, som har tusind-

vis af landinger i ørken og under vanske-

lige klimatiske forhold. Et fly kan have op

til en halv snes landinger i døgnef og det

er klart, at det slider.

Så derfor er det besluttet at købe et nyt sy-

stem. Et system som allerede har bestået

prØven i Afghanistan hos den amerikan-

ske hær. Det hedder Puma AE og er et sy-

stem efter helt samme retrringslinl'er som

Raven B. Men flyene er næsten tre gange

så tungt, har dobbelt så stort vingefang

mets effektivitet. Og man kan også med

en vis ret sige, at det har givet os den ene

positive overraskelse efter den anden.

Overgår forventningerne
- Det har vist sig, at de små fly kan bruges

i mange andre sammenhæng end vi hav-

de forestillet os. Thg en tilsyneladende lil-
le ting som et civilt færdselsuheld, som vi
får melding om. For en sikkerheds skyld

sender vi en Raven ud i veirkrydse! hvor

det er sket, og finder på den måde ud af

at det langt fra er et banalt uheld. Det er

faktisk en bus med mange menneskel,

der er væltet. Som et resultat af Ravens

observationer er vi i stand til inden for

nogle få minutter atrekvirere den fornød-

ne assistance og varsko hospitaler om, at

mange kvæstede er på vej ind.

- Eller at en lille ting som en melding om,

at der forekommer uroligheder på et

marked hvor mange mennesker er sam-

let. I tiden før Raven ville vi - at hensyn til
egen sikkerhed - have sendt en større ko-

lonne ind for at se, hvad der var gang i.

Sådan en kolonne fuldt udrustede solda-

ter kan i sig selv virke provokerende og i
sig selv give anledning til meget mere

uro, end der var i forvejen. Nu sender vi i
stedet en Raven ind over området, hvor

vi måske set, at der i virkeligheden ikke

er noget særligt i gang. Og alene Ravens

tilstedeværelse - for alle kan høre deru

selv om den er svær at se på himlen -

kan modvirke at en lille ballade til bliver
til stor ballade. Den præventive virkning
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ge med rank ryg, at vore Raven fly ikke

kommer op i 101 meters højde. Men som

sagt giver det også problemel og vi arbej-

der gennem de militære kanaler på at

skabe regler, uddannelser og certifikatio-

ner som gør, at vi under visse omstæn-

digheder kan komme betydeligt højere

op. I hvert fald i fx de skydeterræne4

hvor en stor del af vore operatørers ud-

dannelse foregår - men hvor der også er

anden lufttrafik som helikoptere og jetfly.

- Hvordan det gå4 må vi se. Men det er

klart et problem, at vi ikke kan færdigud-
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og en halv gang længere krop. Dets ræk-
kevidde opgives til 15 km. (og man håber

på det dobbelte lige som for Raven) og

flyethar en minimum flyvetid på to timer
(hvor man også håber på noget nær det
dobbelte). Det kan tage meget større last

med, og derfor vil man endelig få mulig-
hed for at have både nat- og dagkamera
om bord, og kameraeme vil kulne opere-

res uafhængigt af flye! hvilket selvsagt

gør den nye Puma til en endnu bedre fo-
tograf og observatør.

Puma AE systemet forventer ISTAR-af-

delingen i Varde at indsætte i Afghani-
stan i sommeren 2013. Når det har fløjet
nogle månede1, har kaptajn Olstrøm 1o-

vet os at fortælle, hvordan det arter sig.

Om det lever op til forventningeme. Eller

om det, lige som Raven B, langt overgår
dem.

\iu/\httit\Li\ i,/!t<
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I forbindelse med vores artikelserie om modelflyvning for
alvor skal vi minde om, at flyvning med disse UAS, ligesom
modelflyvning for sjog er reguleret under BL 9-4.

Det havde vi i redaktionen øjensynligt ikke fået skrevet tydeligt
nok i artiklen om Pennien from Heaven im.S12012.

Lad os derfor undersbrege: Der er IKKE lavet om på bestem-
melserne - heller ikke for erhvervsflyvning og det er stadig
IKKE lovligt at flyve hvorsomhelst eller nårsomhelst med disse

luftfartøjer, selvom man holder sig under 100 meter!

AL udendørs flywning med modelfly sorterer under Luftfarts-
loven - med linestyrede modelfly som eneste undtagelse.
Vær opmærksom på at luftfartsloven også gælder for de mo-

delfly, der sælges som legetøj i Iegetøjsmagasiner og varehuse.

Derfor må der kun flyves på steder hvor man kan overholde
BLg-4.

Find BL 9-4 via hjemmesiden
www.modelflyvning.dk

Marianne Pedersen
Redaktør
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MIN TIL DATO

Men det lærte/mig at svævning er sjovt

og krævende. Derfor vi11e jeg prØve en

anden udgave, som heller ikke skulle

være alt for dyr at kotnme i gang med.

Valget blev DLG. Da der ikke er andre i
min klub, der dyrker den gren af vores

hobby vr der kun 6n måde at søge erfa-

ringer på: At dukke op ved konkurren-

cerne herhjemme: Det har vist sig at

være rigtig RIGTIG sjovt. Det kan på det

kraftigste anbefales at a1le andre, der

står rurrdt omkring i li1le Danmark med

en DLG i hår'rden, at dukke op til kon-

kurrencerne.

Swinging Denmark
Ved en konkurrence i Odense, be-

gyndte de etfarne at snakke om Swin-

ging Denmark. Jeg kunne høle det var

et stolt stævne og en del af Euro-touren.

Erik Dahl prikkede til mig, og sPurgte

om ikke jeg skulle med, hvilket jeg selv

syntes lød alt for vildt, men de andre

forsikrede mig for, at der også var plads

til nybegyndere, så jeg fik min påkræ-

vede sportslicens, og ti1-

meldte mig...

|eg har i år prøvet en ny gren af vores

super mangfoldige hobbY, nemlig

DLG. ]eg har deltaget i vores konkur-

rencer herhjemme benævnt F3K. Det

har været rigtigt sjovt, og der har ab-

solut ikke manglet hjælp undervejs.

Teksten herunder skulle have været et

leferat af 5th Swinging Denmark 2012,

men da jeg slet ikke har haft overskud-

det til at skabe mig overblik over, hvad

del foregik i de enkelte runder (min

manglende erfaring), har jeg i stedet

valgt at skrive om mhrc oplevelser, og

hvordan jeg oplevede at deltage i så

stort et stævne.

Det skal nævnes, at ieg absolut ingen

forudsætninger har for at flyve F3K.

Den eneste anden svæveflyvetype jeg

har prøvet, var da vi i sidste sæson, i Es-

bjerg Modelflyveklub, folsøgte at få
DM i 2-meter klassen oP at

Jeg tog ti1 Brar-rde Modelflyveklub og

deltog i Sth Swinging Denmark og jeg

var fuldstændigt oppe at kør'e af spæn-

ding over at skulle deltage.

Da jeg ankom til pladsen havde Ruben

Sonne og Axel Handrup allerede s1ået

lejr, og var ved at slå et partytelt op.

I løbet af fredag eftermiddag ankom de

fleste af deltagerne. Vi var 30 deltagere

fra Holland, Tyskland, Polen, Sverige,

England og Danmark og del kom efter-

hår-rden en del fly i luften.

Thomas M. Jensen fortaeller her

om den bedste RC oPlevelse han

har haft i de 14 år,han har beskæf-

tiget sig med RC-flYvning' Dette
"wake up call" drejer sig om DLG

flyvning (Discus Launched Gli-
der). Kastet af modellen kan På en

måde sammenlignes med en dis-

koskaster.

na
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Hold da helt op - de stod kun og legede,

og alligevel kastede de højere end jeg

turde drømme om, Wauw! Jens Hoff-
mann stod ved siden af mig ude på

pladsen mens vi hyggefløj. Det var ret

fedt, mens vi stod der blev Jens ved
med at komme med små råd (og stikpil-
ler) om, hvad jeg skulle gøre. Flyvnin-
gen på pladsen udviklede sig til lidt
konkurrenceflyvning i opgaverr ALL
UR LAST DOWN. Fedt.

Der blev bestilt take away, og efter af-

tensmaden blev der tændt et li1le båI, og

så var der dømt aftenhygge.
Helt suveraent.
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Lørdagmorgen skælvede knæene

Morgenmad klokken 07'00 efterfulgt af

en briefing, så ned og herrte mine mo-

deI1er og gøre klar til start. Øj hvor så

det godt ud, når man kiggede ned langs

linjen med alle deltagerne og deres fly.

Der var mange forskellige f1y, og nogen

af dem var deltagernes egne konstruk-

tioner. Vildt spændende. Som det er

med vores hobby, er alle villige ti1 at for-

tælle om deres modeller', selvom det er

en grønskolling, der står og savler.

Vi var heldige med vejret hele lørdagen,

og der blev gået til den på pladsen. Det

var en stor oplevelse at modtage den

store hjælp fra alle dem, der tog tid for

mig under hele stævnet. Uanset om det

var en jeg kendte hjemmefra, eller det

var en af de udenlandske deltagere, var

der alticl gode råd undervejs, og hele

tiden blev der "skubbet" til mig. Ieg

skulle ikke give op, når ieg brugte god

flyvehøjde til at forberede en rigtig fin
smørlanding. Jeg skulle blive ved med

at presse mig se1v, kaste hårdere osv.

Jeg oplevede også min første "mid air

kollision". Min halefinne blev rykket af,

og jeg måtte lande ude i en kornmark'
Da der kørte en majetærsker ude På

marken, kan det nok være, at jeg kom af

sted efter mit fly. Heldigvis for rnig, sad

finnen fast i vingen på det fly jeg tør-

nede sammen med, så den fik jeg stuk-

ket i hånden, da jeg forPustet kom

tilbage fra turen i marken'

Erik Dahl var så flink, at han flikkede

flyet sammen for mig igen (Det kan

være han så tårerne i rookiens øjne).

I løbet af dagen var der sørget for fin
frokost med et par hurtige sandwich, og

om aftenen var der sørget for den helt

store middag. Nam nam hvor var det

godt.

Efter aftensmaden havde Erik Dahl

gjort klar til en lille konkurrence, hvor

deltagerne blev sat sammen to og to,

dog måtte de ikke være fra salnme land.

Herefter skulle deltagerne bygge err 1i11e

HLG (Hand launch glider) af et stykke

udleveret balsa, og hvad de ellers havde

i deres værktøjskasser' Tiden til rådig-

hed var en halv time. Rigtig sjovt at se

Lejrbål cfter mørkcts frcmbrud. Det giver en helt

særlig stemning

folk angribe den opgave' Til sidst var

det ud og finde bedste fiy i en "sudden

death match i all up last down". Første

mand nede røgud. De blev simpelthen

ved ti1 alle undtagen vinderen var e1i-

mineret. Det var god underholdning.

Søndag morgen begyndte som om lør-

dagen med morgenmad og briefing.

Men ikke alt var som lørdag.

De to første runder gik som sådan godt

nok, rnen så skal jeg da lige love for at

det blæste op - ikke nok ti1 en aflysning,

men for pokker da, hvor val det kræ-

vende.
Ikke kurr for rnig, men også for de er-

farne. Del var rigtig mange udelandin-

get og det var absolut ikke alle der

scorede fulde tider.

I sidste runde knækkede min kroP

henne under haleplanet ved udgangs-

hullet for træk ti1 høideror - en lidt for

hård landing - ØY ØY.

Weekenden var en for mig helt vjldt
sjov og lærerig tid. Det var samtidig

også rigtigt hårdt, både fysisk og psy-

kisk - der var max. koncentration kon-

stant. Nok også gmnden ti1 at jeg lørdag

aften 1å i soveposen klokken 21..30. Jeg

kunne simpelthen ikke mere.

Jeg havde haft den bedste RC weekend,

jeg overhovedet kunne drørnme om. Der

var konstant tun på aldrig et kedeligt øie-

blik. Stævnet var godt sat sammen, både

konkurrencen men også alt det, der var

mndt omkonkurrencen'

Super mange tak for denne suveræne op-

levelse både til arrangørerne, pigeme der

sørgede for os og alle I andre deltagere'

Thomas M. |ensen
OY-nr.6397

Esbjerg ModelflYveklub
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EasyPower ny generation NANO 35C

serie:
Max charging rate: 8C

Model: EP5200/35-6S

Capacity(mAh): 5200mAh

Voltage (V): 22.2V

Dimensions(mm): 48.0mrn x 46.0mm x 158.0mm

Approx Weight(g): 7609

Continuous: 35C(204.0A)

Burst: 80C(408.0A)

Passer fx til Align T-REX 550E, 6008 og 700E

Se flere størrelser på: www.rotordisc.dk

Gens ace batterier
Capacity: 5300MAH
Voltage: 22.2V

Size: 138.59-42.78.63.2mm (L.W-H)

Weight: 7609

Discharge rate: 30C Continuous,60C Burst

Charge rate: 5C

PJug: T-plug (DEANS)

Passer fx til Align T-REX 550E og 700E.

Flere størrelser kommer på lager i løbet af vinte-

ren! Se mere på: www.rotordisc.dk

I
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Fatshark SpiroNet
Hvis du flyvcr FPV på 5,8 Ghz, så fanger det her

nok din interesse. Fatshark har i samarbejde med
Immersion RC, sendt nogle antenner på marke-

det, som Iorbedrer både rækkevidde og kvalitet
på signalei. Anternerne er de såkaldte Right-hand

circular polarization antennas (RHCP), som hidtil
kun har været tilgængelige, hvis man selv kon-

struerede dem via guides på nettet.

De kan anvendes sammen med alle antenner af

samme type, og leveres med SMA stik. En rigtig
smart feature er, at selve "antenne-hovedet" er

pakket ind i en plast kapsel, som beskytter anten-

nen mod stød. Derudover kan ledningen bøjes og

holde formery så antennen kan monteres på både

en vandret og lodret udgang. Set til 290,- dkk
Læs mere og find nærmeste forhandler på:

wwu,.fatshark.com

FunCopter V2
Den robuste begynderhelikopter fra Multiplex er

kommet i en ny version, der tilbyder forbedrede

flybar paddles for en mere neutral håndtering af

helikopteren.
Halerotoren og halerotorakslen har fået nyt de-

sign, så den er blevet endnu mere robust. Den har

ligeledes fået en anden motor, som giver mere

overskud og mere kraft. Set til: 2450,- dkk
Læs mere og find nærmeste forhandler på

www.multiplex-rc.de

Hitec HTS-iVIEW
Er du vild med gadgets? Og har en iPhone eller

iPad? Så er det her noget for dig. Du kan nu få

vist alle dine telemetridata på din iPhone eller
iPad i flot grafik i stedet for på din sender. Derud-

over kan du via GPS modul, monteret i dit fly, få

r.ist din fl)rvning på Google Maps.

Læs mere og find nærmeste forhandler på:

www.hitecrcd.com

Hitec telemetri moduler
Så er der kommet nogle spændende nyheder, der

især vil være interessant {or svævefolket, som an-

vender den populære Hitec Aurora 9.

Hitec har sendt nogle nye moduler på markedet,

som bl.a variometer, airspeed modul, som måler

hastigheden via pitotrør Modulerne kan anven-

des sammen med den nye HTS-SS advanced sen-

sor station. Læs mere og find nærmeste forhand-
ler på: www.hitecrcd.com

Spitfire Mk IX BNF
Parkzone har scndt deres første warbird på mar-

kedet med deres innovative AS3X sytem, som er

et 3-akse gyro system, som kan holde spitfiren
klippestabil. Selvom spaendet kun er på 403mm,

vægten på 45,8gram kan den flyves udendørs,

men den er især velegnet til indendørsflyvning.

FIyet har mange utroligt flotte skaladetaljer på

trods af sin lille størrelse. Det kan flyves på: 1s

3,7volt 150mah 25C LiPo batteri. Læs mere og

find nærmeste forhandler på: www.parkzone.com

Set til 750,- dkk (bind'n' fly version)
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Vi må se i øjnene, at en sæson er s1ut,

og dermed er vi også færdige med de

a rrangemen ter som styri ng,sgru ppen

ved samme tid sidste år planlagde for

20 12. Det arbeide skal vi ntr i gang

med for 2013, og jeg håber at vi kan få

alle datoer og konkurrencer med i
næste nummer. Så snart vi har det På

plads, vil de selvfølgelig også findes

p; hjemmcsiden.

Introweekend
Styringsgruppen var for første gang

afiarrgør af Introweekenden som blev

atholdt i Bording Airport. Stor tak til
Bording Airport og Jan Lindebjerg for

Iån af flyveklubben. Vi må sige, at sid-

ste års affa gørct var en del bedre,

eller jeg må nok hellere sige meget

bedre til at få vejret til at spille med.

Der var en del vind der gjorde flyv-
ningen meget spænder.rde. Rigtigt vejr

til at trimme og træne var det i hvert

fald ikke. Men vi havde taget forskel-

ligt uds§r med så vi kunne trimme og

justere modellerne ind og det blev der

brugt meget tid på. Jeg tror alle {ik en

mere lige flyver med h.iem.

De5
Det lykkedes igen i år at finde fem

klubber som ville lægge plads iil en af

de fem kunstflyvningskonkurrencer
vi heist skal aflrolde hvert år. De fem

konkurrencer tæller jo alle med til ud-

tagelsespointene til landshoidet og de

danske mestre. Det er nemiig de tre

bedsttællencle konkurrencer som lnan

har deltaget i som bliver talt med.

Man har dermed fem forsøg til at få de

tre bedste point. Nogle deltager i alle

fem konkurrencer, mens andre nøjes

med færre konkurrenceL hvis familien

kalder til kaffe, eller der er andet vig-

tigt, som skal gøres i en af de weeken-

der.

Vi er hvert år meget glade for, at vi
kan komme til de forskellige klubber'

og overtage deres bane og faciliteter i

en hel rt,eekend. Det er vi meget tak-
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nemmelige for. Vi ved hvor meget ar-

bejde klubben 1ægger i det, når vi
kommer forbi og 

",i 
kan kun give en

masse ros for det arbejde klubberne
gør for- r,ores sk)zld. M håber selvføl-
gelig altid, at vi har inspireret nogle af
klubbens medlemmer og at de også

har fået en god oplevelse af, at have en

kunstfllzvningskonkurrence på besøg.

Der skal derfor lyde en stor tak til Fal-
con RC klub, som både havde os på
besøg ti1 et domrnerkursus og til det
år1ige Falcon Cup. Ligeledes en stor
tak til Grenå Mfk. som igen leverede
en stor oplevelse for piloteme, da de

afholdt Grenå Cup. Bording Airport
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havde også besøg af os to gange. Før'st

til Intro Weekend og så igen da der
blev afholdt Bording Cup. Tark til Jan
Lindeberg og Bording Airport. Tak til
Nordsjællands fjernstl,ringsklub, der
atholdte det årlige NFK Cup og til
sidst en stor tak til RC Parken som for
første gang fik atholdt et Jysk mester-
skab i kunstflyvning. Det var som
altid en stor fornøjelse at komme til
klubberne o€i se og mærke den velvilje
der er, til at få vores konkurrencer af-

ho1dt.

EM i Frankrig
Styringsgruppen havde også fire
mand ti1 Europamesterskaberne i

,
I
,
t
E
F

ben ]ørgensen, Morten Laugesen, Se-

bastian Jessen og Peer Hinrichsen sorn ,. - .: 
,:

to5; turen til Frankrig. For første gang "'r';'
havde vi en junior cleltagel, Sebastian t: . .

Jessen, mcd på holdct som dcrfor bc-

kun tre piloter. Der er ikke løbet meget . ', '

nyt vand i åcn 'iderr sidste EM. Det er
stadig de samme lande og piloter der
Iigger på de øverrte pladser. lgen blev
det Christophe Pay-sant Lerour. dcr
blev europamestel med Gerhard . .,.'"..'.

Mayer på 2. pladsen og den unge;'u- .' r,,;,.

niordeltager fra Italien Marco Maz- , ,
zucchelli på 3. pladsen. Der var igen
ingen tvivl om, at det til sidst ville \
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blive CPLR der ville blive europame-
ster. Når der først skal flyves de

ukendte og finaleflyvninger, så traeder

han i karakter og viser de øvrige del-
tagere, hvordan manØvrerne skal ud-
føres. Det er imponercnde at se.

M blev placeret næsten lige e{ter hin-
anden. Jeg blev trods en svingende
præstation placeret som nr. 38 med Se-

bastian Jessen på en 52. plads og Mor-
ten Laugesen på en 53. plads og

Torben Jørgensen på en 54. plads. Der-
med havde der i hele konkurrencen
været kamp mellem os danske piloter.

DM
Herhjemme blev der også kæmpet orn
de danske mestertitler og der skal her-
fra lyde et stort tillykke ti1 de nye dan-
ske mestre:

Dansk mester i Sport klassen 2012.

Jens ]ørgen Larsery Dronninglund

Dansk mester i Nordic klassen 2012

joen Pedersery Odense Mfk.

Dansk mester i X-klassen 2012

Eggert Neistrup, Nordsjællands Fsk.

Dansk mester i FAI klasser-r 2012

Peer Hinrichsery Sønderborg Mfk.

Alle billederne på disse sider er
taget af Bent F.Hansen og er fra
hhr,. Bording Cup og Falcon Cup

Tilbage er nu at få 2013 sat på skinner
og vi er her i slutningen af oktober
godt i gang med at finde klubber og
datoer for næste års konkurrencer.

Vi vil igen til næste år atholde dom-
mer seminar og vi vil også prøve at af-
holde en introweekend igen og

selvfølgelig vil vi afholde fem natio-
nale konkurrencer.

]eg vil afslutte med at ønske alle en

rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi
ses igen til næste år.

På Styringsgruppens vegne
Peer Hinrichsen
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luropalnesterskabet 20:,?

lToralla ltallen
Det Toscanske landskab er bare smukt,

- bjergene og det afsvedne landskab

med masser af sol. Det var en perfekt

ramme for EM.

Søndagstrimning
Om søndagen var der programsat pro-

cessing for danskerne og derfor havde

F1A-holdet aftalt trimnirrg fra solop-

gang. Ies, Steffen og Lars mødtes derfor

til en god gang trimning i stort set vind-

stille. Vi pakkede modellerne ud og tog

no5;1e trimstarte4 der så lovende ud. ]es

trænede med sin nYe LDA vinge, der

kom virkelig højt op. Desværre var der

en fejl omkring krogen/timeren som

En relativ stor delegation deltog
fra Danmark.

F1A:
Steffen jensen, Jes Nyhegn og Lars

Buch jensen.

F1B:

]ens B. Kristensen

F1C:

Hugo Ernst. Thomas Køster var

også tilmeldt i F1C, men måtte

trække sig kort før konkurrencen

gik i gang fordi modelkassen var

for tom. Lars Buch Jensen kom
med på afbud for Leif Nielsen.
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betød, at modellen lavede loops en gang

imellem når fejlen slog igennem. Jes ar-

bejdede derfor med at få den fejl ryddet

af vejen før konkurrencen. Lars' indsats

var i den mere ydmyge ende af skalaen

- han var tilfreds med at konstatere, at

han kunne gennemføre højstarter med

de fire betydende modeller. Sagen var,

at modelkassen var afleveret til trans-

port sydover seks uger før EM. Derfor

gik tiden med den helt grundlæggende

udstyrsgennemgang.

Modelprocessing og indmarch
Efter et par fornøjelige timer tog teamet

ind til modelprocessing i idrætssalen på

det lokale gymnasium. Her foregik alt

roligt og afslappet og i en professionel

atmosfære. Det overraskede meget po-

sitivt, og vores forventninger ti1 itali-
ensk effektivitet n'råtte justeres. Alt
kørte, og vi gik alie derfra i en positiv

ånd. Sært som nogle detaljer kan give et

positivt indtryk.
Lars tog iilbage for at trimrne videre i
den biæst som eftermiddagen havde

bragt, da han manglede at få kigget på

blæsevejrsmodellens trim.
Om aftenen var der indmarch på det 1o-

kale torv foran kommunens rådhus

eller kulturpalads. Det var med hornor-

kester og festligt klædte italienere, som

Efter F1A dagen Var overstået, satte det danske hold sig ned og fik en forfriskning For enden af bordet

kan anes en hollænder og senere kom en svensker til*+en han blev opdagetl



livede op på sagerne.

Efter indmarchen var der taler fra borg-
mesteren, Ian Kaynes og den italienske
formand for fritflyvning.

F1A konkurrencen
Fiyvepladsen kan bedst beskrives som

en stor kortklippet græsmark på cirka
lVzkm x 500 meter. Uden om var der
majsmarker, krat, er-r landevej og spise-

området. Med andre ord en utilstrække-
lig piads efter dansk målestok. Det
hollandske mandskab havde efter si-

gende meldt fua på forhånd af den

årsag.

Stævneledelsen havde til lejiigheden
indkøbt noget amerikansk tidtagnings
software som gjaidede ud over de tre
store højttalere på startfeliet på forud-
satte tidspunkter. "Ten seconds to end

of round one, and encounting, ten, nine
... " og, så videre. Man kom uværgeligt
til at tænke på en raketafskydning på

Cape Canavaral. Det lød professionelt
og hævede arrangementet et niveau op

igen - flot!

Klar til første runde
Konkurrencen biev talt i gang af det

elektriske system, og Jes gik først i luf-
ten og fandt noget god morgeniuf! som

gav de 372 minut med en flot margin.
Steffen lavede også en fin flyvning med
rigelig margin ned til de 3% minut. Lars'

model fik lov at glide hele vejen ned til
jorden i neutral luft, som gav kun 24

overskydende sekunder, men alle ma-

xede.

Runde to blev gennemført på samme

facon og alle tre maxede endnu engang.

Lars fik sendt modellen op i en fin bob-

bel hvor den var hele 40 sekunder om at

komme ned på bremsen. Jes havde en

mere ydmyg flyvning med sin gode

LDA model, hvor den stallede en del i
overgangen til gliddet og begyndte at

glide meget snævert med en del højde-

tab til følge. Heldigvis gik de tre minut-
ter, før modellen nåede jorden.

I runde tre havde jes skiftet sin stille-
vejrsmodel ud med sin termikmodel og

med en flot start hvor alt kørte kom
maxet bare i hus. Det samme gjorde sig

gældende for Lars, hvor modellen blev
plantet i en solid bobbel hvor modellen
var he'le 53 sekunder om at komme ned

på bremsen. Så heidig var Steffen des-

værre ikke, hvor han efter en langhøi-
start fik lavet en flot start. Modellen tog
en stor åben halv cirkel og begyndte så

l-rurtigt at tabe højde. Det var tydeligt at

modelien havde fløjet sig seiv ud af ter-

mikken, og desværre betød det at grup-
pen fik et drop.

Runde fire blev temmelig skidt for det
danske hold. Vinden var nu frisket op
til en 3 m/s og det begyndte desværre

at drille alle tre deltagere. ]es fik utilsig-
tet åbnet krogen under højstarten og

modellen lavede det klassiske dyk med
en stabilisering i omkring 20 meters

højde, hvorfra modellen var i stand til
at glide hele 2/z minut hjem. Det kan
kun lade sig gøre hvis der er god luft,
og hvis modellen havde fået bare 50 me-

|ens B. Kristenscn gør klar til en morgenstart, mens holdleder Peter Buchrvald ser til.

ters udgangshøjde var maxet kommet i
hus. Steffen lavede også endnu et drop,
hvor starten var god, men luften var
skidt. Det var lidt spændende at se hvad
der kom først: ]orden eller de 3 minut-
ter. Jorden vandt med 1 sekund.
For Lars havnede modellen i solid ned-

vind efter en OK start og det kunne kun
blive til 1 minut og 45 sekunder og her
kan man desværre kun skyde skylden
på pilotens usikkerhed med at finde
god luft.
For resten a{ feltet var runde fire også

slem og det var runden hvor fiest drop-
pede. Nogle gange var det rart om vi
danskere ikke fulgte den generelle ten-

dens.

Runde fem gav max til alle tre, så pro-
blemet blev ikke værre i denne runde.

Runde seks betød desværre at både Jes

og Lars droppede endnu en gan& mens

Steffen fløj en sikker max. Jes og Lars
havde igen problemer med at rnodellen
gled ud af termikkery for at lande inden
de tre minutter og |es's flyvning var lidt
kortere end Lars'.

I den sidste runde var der max til hele

holdet igen, men for Lars blev det lidt
mere spændende end beregnet. Vinden
var nu i det friske hjørne med en 5-6

m/s, som gav en del piloter problemer
i højstarten og fik dem til at droppe.
Lars skiftede derfor over til sin russiske

elektronikmodel som han højstartede i
omkrirrg 20 minutter før han fandt
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brugbar luft. Modellen blev trukket

mod jorden for at få ekstra højde på og

Lars trak pænt tiI for at få den accelere-

ret op. Så gik haieplanet i opløsning og

nærmest eksplodelede, så det legnede

ned med mylar konfetti og andet spæn-

dende. Lars skyndte sig tilbage ti1 start-

linjen og riggede stillevejrs Yablonovsky

model ti1 og trak den op og udløste den

- heldigvis i termik. 30 sekunder efter

blcv perioden fløjtet af.

Stemningen på den danske startpol

havde væt'et god hele dagen, men stem-

nir-rgen sank nok en del i den svenske

lejr i runde s1'v, hvor Anders Persson'

Hugo Ernst tør en ticllig morgenstart

? - ia*"

efter at have fløjet maxer hele dagen,

blev nødt til at smide højstartsiinen i sin

omstart. Årsagerl var at rnodellen stak

af ti1 siden på selve startlinjen og lavede

hele to linekryds, som tvang Anders ti1

at smide linen.
Mnden havde i løbet af dagen svinget

stort set hele kompasrosen rundt, og det

stabile l'rjemherrtningshoid, Henning og

Hugo, gjorde et godt arbejde for at få

modellelne hurtigt frem til startlinjen'

En stor tak for denne flotte indsats!

På modelsiden kuntre det noteres, at

flapperne stort set ikke blev benyttet i

konkurrencetl, mens en de1 forsøgte sig

med LDA profiler. Dct kan lidt Pa aC

stand se ud som om flapperne snart er

historie eller i det mindste sjæ1dne fore-

komster.

Fly-off
Der var heie 24 deltagere i Fly-off som

blev f1øjet ved daggry r-ræste dag og her

vandt Per Findahl over Roland Koglot'

F1B konkurrencen
Danmark havde i år Jens B. Kristensen

som repræseutant, og Jens Ieverede en

flot indsats, selv om trimmet på model-

len drillede lidt overvejs. Vejret var fan-

tastisk hele dagen med svag vind og

ikke urimeligt meget solskin. Igen svin-
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gede vinden en del, men indtrykket var
nærmest at det var store termikbobler
forskellige steder på sletten, som trak
vinden i sin egen retning.

Runde 1

Vinden var stort set nul og Jens gik i gang

med at trække sin gode stabile stillevejr-

smodel op. I første periode skulle der fly-
ves hele fire minutte4 så det er vigtigt at

alt kører. Modellen blev kastet en anelse

fladt og svang sig elegant op mod himlery

og propellen klappede som den skulle.

Mnden havde desværre taget en uheldig
retning direkte mod en stor majsmark,

som Jens'model også drev over imod.
Modellen landede desværre blot fem se-

kunder før maxet var i hus, og hjemhent-

ningsholdet fik masser at gØre med at

lokalisere modellen. Det viste sig at en he1

del modeller var landet nogenlunde

samme sted, så hurtigt myldrede majs-

marken med mange eftersøgningshold.

Opgaven var ret svær og sammen med

Peter Buchwald og Jens lykkedes det til
sidst at finde modellery som kom tilbage

i god tid til næste start. Det viste sig, at det

var det sidste problem vi fik med d6n

majsmark den dag.

Runde to - fire
Jens fløj tre maxer, og det var §deligt at

se der var godt drev i motoren rned større

udgangshøjder til følge. Som hjemhenter

på en næsten vindstille dag var der mas-

ser af tid til at iagttage flyvemønstret på

|ens' model og dens trim gjorde at den let

fløj ud af boblerne og ud i nedvinden.

Konsekvensen varl at de tre maxer ikke 1å

så højt som de andre modelle(, der ma-

xede på samme tid.

Runde fem
I denne runde var der lidt uheld med ter-

mikken og trimmet, og modellen fløj des-

værre ud af termikken og landede før tid
med et beskedent drop på 12 sekunder.

Runde seks og syv
Her var der igen fuld tid, men max høj-

derne var ikke så overbevisende som

hos konkurrenterne. I en af starterne be-

gyndte modellen i omkring et minut at

kurve venstre om og set lige nedefra så

det ud som om sideroret kæmpede en

brav kamp mod modellens trim for at få

den til at kurve højre om.

I runde seks kom der et optriry som hele

startfeltet fulgte med i. Franskmanden
Stephane Morandini var sidste franske

startende og han kæmpede mod tiden

:. . l'. "

med højlydte eder og

forbandelser. Modellen
blev næsten klar til start

og så sprang motorenl
Stephane vurderede
korrekt, at der skulle
skiftes model og den

nye model blev rigget til
uden uheld. Mens den

elektroniske nedtaelling
for runden gik i gang,

løb Stephane ned mod
startfeltet, kastede mo-
dellen - og motoren gik
ikke i gang. Modellen
ramte jorden efter tre se-

kundet, og så gik moto-
ren i gang med den konsekvens, at

modellen skadede sig selv, fordi rnoto-
ren har så stort et drejningsmoment.
Hele startfeltet havde fulgt optrinnet og

der gik et- åh nej! (på forskellige sprog)

over hele linjen. Trist for Stephane der

ellers havde fløjet fuld tid hele dagen.

Fly-off
Næste morgen var der tro mod pianen
fly-off med mere end 30 deltagere. I lig-
hed med fIy-off på F1A dagen var max

tiden straks sat til 10 minutter, og med

et stort og stærkt felt med et vejr der var
fantastisk var der iagt op til store præ-

stationer. De fleste modeller blev slup-
pet fri på samme tid og de gled graciøst

rundt på himlen lige over startstedet i
den smukke morgensol - så er fritflyv-
ning fantastiskl
Niveauet var så højt at a1le fik mere end

fire minutter og hele 28 fik mere end

fem minutter i flyvetid. Vinder blev den

relativt ukendte Gostojic Svetozar fra
Serbien med seks minutter og 52 sekun-

der. Lidt interessant at det ikke var en af

de kendte som vandt.

F1C konkurrencen
Vejrmæssigt forløb F1C-dagen ca. som

de forrige. Efter de stille morgenperio-
der kom der dog lidt mere vind, som

drev modellerne ti1 pladsens begræns-

ning eller lidt ud over den. Vi stillede
med en deltager, Hugo Ernst, hvis
model fløj stabilt og sikkert. Den kom
ikke helt så højt som de moderne mo-
deller med gear og stor propel, men ter-

mikegenskaberne var meget fine, og vi
så flere gange at Hugos model var bedre

end mange andre til at udnytte den

svage termik, der prægede de første

runder. På denne måde fløj Hugo sikre

max i de første 6 perioder.

Den nye Europamester i F1A - Per Findahl fra Sverige. Nummer to

blev Roland Koglot fra Slovenien.

I sjette periode fløj Hugos model ud
over pladsens begrænsning, og landede

i et vanskeligt område med majs- og soi-

sikkemarker. Da Hugo ikke havde tillid
til sin reservemodel valgte han at satse

på at finde førstemodellery og tog selv

med ud i marken for at hjælpe til. Mo-
dellen blev fundet ret kort før 7. perio-
des afslutning, men på grund af et

uheld med hjemhentningsmotorcyklen
nåede Hugo ikke tilbage i tide, og fik
derfor ikke fløjet7. periode. Ærgerligt,
da en plads i fly-offet afgjort var inden
for rækkevidde.
Fly-offet blev fløjet tidligt om morgenen

den følgende dag, og sejren gik - igen -
til Leonid Fuzeev fra Rusland, foran ita-

lienelen Giorgio Venuti og franskman-
den Pierre Marrot.
Holdkonkurrencen blev vunden af eng-

lænderne, som hele dagen fløj sikkert
og effektivt.

Afslutning
Præmieuddeling og afslutningsbanket
fandt sted om aftenen lørdag 1ll8 i
haven ved et lille slot, Villa Mazzarosa,

hvor der var stillet et stort telt op. Også

den del af EM var meget fint organise-

ret. Der var god plads til alle, god mad
(som kom til tiden), god viry godt vejr,

god stemning ... og så var festtalerne
dejligt korte!

Konklusion
Samlet må europamesterskabet beteg-

nes som velorganiseret og de værste

anelser omkring pladsens størrelse kom
ikke til at holde stik. Resultaterne for de

danske deltagere kunne have været
bedre, men vi må håbe på det bliver
bedre næste gang.

jens B. Kristensen

og Lars Buch Jensen
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Det var højtideligt som

ved et OL, da det blå

flag gled ned ad en flag-

stang i Frankrig, foldet

sammen og overrakt til
danske Søren Nørskov.

Ir
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modelpiloter og deres hjælpere så til, og

de små hår næste rejste sig På mange

arme, overdrog han FAI flaget i Dan-

rnarks varetægt. Søren bukkede 1et, ac-

cepterede ansvaret for det smukke blå

f1ag.

Om godt 8 måneder...
Nu er der kun godt otte måneder til det

igen vajer over et stort F3K staevnet' Et

endnu større stævne. Det fornemmeste

af dem aIIe. 2013 Word Championship
for Soaring Model Aircraft Radio Con-

trol Hand Launch Glider (F3K) i Her-

ning fra den 19. til der-r 27. juli.
- I og med flaget nu er I vores varetægt,

er det lidt som om VM er ved at komme

i gang, siger Regnar Petersen, bestyrel-

sesmedlem i Modelflyvning Danmark

og manden, der i Lausanne afleverede

dansk modelflyvnil'rgs tilbud om at lave

et af de stØrste arrangementer hidtil i
dansk modelflyvning. Han var også

manden, som glad kumre SMSe hjem og

afsløre, at Danmark havde fået tildelt
arrangementet.
Selv om der er længe til juli næste år, er

de første forberedelser for længst i gang.

Der er naturligvis lavet aftaler med Her-

ning flyveplads, med kommunen og

rned Modelflyvning Danmark, som alle

el helt afgørende foI; at det prakt:iske ar-

rangement kan gennemføres. Del er op-

rettet en Facebook-gruppe for VM i F3K

(som du kommer til ved at skanne QR-
koden ovenfor), hvol de første likes al-

lerede er likket ind. Adskillige gruPPer/

hver med deles speciale, er gået i gang

med at arrangere alle de praktiske de-

taljer om alt fra dommerindkvarterirrg
ti1 flyrute4 campingmuligheder og for-

tæring, præmier og afspærringer . '. tu-

sind ting er der at tænke på og sørge for.

Omkring nytår kommer arrangemen-

teis professionelle website ti1 syne i cy-

berspace, og så er det tid for løbende at

afsløre alle de praktiske arrangetnenter

- og for de mange, mange hjælPere at

melde sig. Der er brug for snesevis af

modeflyvere og deres venner og koner,

hvis det skal lykkes at holde et VM i
Danmark, som verden vil tale om' Og

du behøver ikke vente På websiden,

Hvis du allerede nu ved, at du vil holde

en uges sommerferie ved at hjælPe

nogle af verdens bedste, kan du tilbyde

VM fl aget er nu I
Det var næsten lige så højtideligt som

r.ed OL.
F3K France var slut. Arrangementet, der

havde varet i otte dejlige augustdage i
Chamblay, en by i juraregionen nær den

schweiziske grænse, var slut. Deltagele

fra 18 lande i Europa havde kastet deres

små, vidunderlige skabninger af svæve-

fly op i den franske sommerluft. Sven-

skerne nappede guldet, tyskelne og

schweizerne fik de øvrige medaljer i se-

niorklassen.
Nu var præmierne overrakt og alle hy1-

det. Deltagerne var takket, og dom-

merne, arrangØrerne og hj;elPerne

havde også fået deres smukke ord med

på vejen. Den sidste tale blev holdt, og

nu gled det blå FAI-flag ganske lang-

somt fra flagstangens top. Et par mand

gik frem og tog forsigtigt imod flaget,

sørgede for; at det ikke rørte jorden da

det r-råede helt ned. Tog det med respekt

og foldede omhyggeligt sammen'

Så blev Søren Nørskov fra Greve kaidt
op på podiet foran de smukke gamle

søjler. Formanden for den franske ar-

rangementskomite gik frem mod dan-

skererr, og mens små hundrede

54



VM i DANMARK!!

WORLD CHAMPIONSHIP

DENMARK 2OI3

tnmarks varetægt!
din hjælp til Erik Dahl Christensen på

moose@c.dk

Planlægningens crescendo
I april venter man at kende deltageran-
tallet, og man håber på arrangørernes

side at mindst 60 seniorer og et større
antal juniorer fra hele verden vil
strØmme mod Herning. Det danske

hold er allerede klar. Det blivet, lige som

ved EM I Chamblay, Jens Hoffmann fra
Falken, Palle Rasmussen fra Odense
Modelflyveklub og Søren Nørskov fra
Greve. I Frankrig blev de som hold
nummer 12, i Herning sigter de højere.

Bliver det en af dem, der skal hejse fla-
get, efter Hernings borgmester Lars

Kraup har budt velkommen? Eller bli-
ver det dig, som har tilmeldt dig som en

af hjælperne? Det er en af de små og
store ting, der endnu ikke er taget be-

slutning om. Men sikkert er det, at når
verden igen ser det blå FAI F3K flag, så

vajer det fra en flagstang på Herning
Flyveplads den 19. juli, mens hele svæ-

veflyverdenen ser på.

Jørgen Mouritzen

"l"tt,..it:li'1', 
",t:tz',,1 

(t I 2.1.11 )"

Æ'

ffi

55

i,II
I
I



PAWililII
f<;.!)),.)t i i.RÅ yt* I a.ll!rr:ilY11it:;c å{i. ;'.t)<}t)tr- 1. 

't:P-l-I.lvBi:" 
2.{}12

Stævnet blev afholdt i Pazardzhik, Bul-

garien ca. 100 km syd-øst for Sofia.

I år havde vi 6t combathold af sted,

Henning Forbech, Andr6 Bertelsen, Ole

Bjerager og jun. Morten Friis Nielsen.
Mortens far, Henrik Nielsen, var med

som mekaniker og assisterende Team-

manager, det giver nogle flere mulighe-
der på banen.

Det var sent på sæsonen, så vi havde

gode og friske erfaringer med i baga-

gen. Det havde de øvrige deltagere

også, men der var godt med selvtillid på

holdet op til konkurrencen.
Rejsen var med fly og opholdet med

camping. Det giver lidt udfordring til
pakningen når combatudstyret skai

med. Motorer var tilpasset den forven-

tede temperaturer på 30-35'C. Modeller

splittede og pakkede i"bløde" lette pak-

ker. De kommer normalt ubeskadiget
gennem lufthavnenens handlingssyste-
mer. Flightcases kan også bruges, men

det koster på vægten og er svære at

bakse rundt med i personbiler.

Henning og Andr6 var taget af sted for
at deltage i opvarmingskonkurrencen.
Det blev dog kun til to æg. Men 42oC

gav en god træning i at bevæge sig i
skyggen, have masser af vand med På
banen og at holde grejet fri af støv.

Det burde ikke have været en overra-
skelse, men stØv var en udfordring. Det

klæbede til a1t. Pit- og forberedelsesom-

rådet var en støvkasse, og de tilstede-

værende grejhandlere kunne godt have

taget flere kuglelejer med.

Combatkonkurrencen blev afviklet af

de velkendte dommere: Vernon Hunt,
Ingemar Larsson, Pavol Barbaric og

Slava Belyayev.

Audrius Rastenis blev en velfortjent
verdensmester. Han holder sig tii sit

koncept: Velforberedt, godt overblik og

flot flyvning. Og hvorfor nåede vi så

ikke så langt som vi håbede? )o, Hen-

ning var uheldig med sine nye shut-off,

landinger på hårdt underlag kan de

ikke tide, og små klip skader ikke.

Andr6 var virkelig uheldig, selv efter io
omkampe fik han ikke tippet resultatet

til sin side. Ole skal træne .

Årets lyspunkt var vores junior Morten.

Der deltog i alt tolv juniorer, der f\øj

med i hovedkonkurrencen. Alexandr
Pokorskiy, Ukranie genvandt titlen som

juniorverdensmester, men Morten og 4

andre piloter 1å til at dele de næste plad-

ser. Der blev arrangeret en fly-off kon-

kurrence til at finde nr. 2 og 3. Det

lykkedes Morten at nå frem til at skulle
flyve om 2. pladsen. Efter omkamp og

lidt uheld blev det til flot 3. plads. Det

er første gang vi har en junior på skam-

1en til et VM eller EM.

Når vi kikkede på eget og andres grej,

er det tid at udnytte evt. overskud på

motoren til bedre flyveegenskaber. Ten-

densen går mod større modeller. 50 mm

i spændvidde,20 mm mere På kordery

tynde kulbagkanter og stivere hoved-

sektionen. For købemodeller er det dob-

belt op på prisen, selvbyggere kan finde

kulfibre frem. Selvtilliden støttes med

optimalt grej, men der kan dog stadig

hentes meget på endnu mere træning.
Især Mortens flotte resultat viser hvor
langt man kan komme med en seriøs

træningsindsats.
Taktisk overblik er ikke at kimse af. Der

var stor forskel på hvordan det udnyttes

under kampene, og i evt. protester. Det

bliver spændende hvordan taktikken
ændrer sig til næste år hvor kamPen

s'lutter når alt streamer er væk. Det

kommer til at give nogle helt nye mu-

lighedea når man skal væige mellem

1av startvægt eller lang flyvetid.

Resultater:
F2A, Speed
1. Lluis Parramon, Spanien,302,4 km/h,
2. Ken Morrissey, England, 302,0 km/h
3. Oleksandr Osovyk, Ukraine, 300,7 km/h.

Det blev ikke til ny verdensrekord, det

var det for varmt til. Hvis man har

hang ti1 linestyret speed kan man godt

laegge vejen forbiPazardzhik. Speed-

anlægget var lækkert og klubhuset
havde bl.a. aircondition, bekvemt på

den bulgarske højslette.

F2B, Stunt
1. Igor Burger, Slovakiet , 1093,09 points

2. Alexander Schrek, Slovakiet, 1053,58 points

3. jiri Vejmo)a, Tjekkiet. 1044,62 points

Der er kommet mange el-modeller og

det fungerer godt, også i den varme luft.

F2C, Teamrace
1. Sergey Andrssl, / Qlsg Vorobyey Rusland,

Semi 3:07,7 Finale 6:19,1

2. Ribert Fitzerald / Mark Ellins, Australinen,

Semi 3:05,4 Finale 6:22,8

3. Murray Wilson / Mark Porschkcns, Australi-

rren. Semi 3:05,t Iinalc 136 omg.

Med omgangstider på 1,7 sek. i trafik
kræver det en del af piloterne at få nogle

rene heat. Der er måske 15 hold på ver-

densplan der kan gøre det, og når det

svinger er det rigtigt flot. Der var såle-

des også i år en del uheld, DQ og knuste

modeller.

F2D, Combat
1. Audrius Rastenis, Litauen

2. Igor Trifonori Rusland

3. Igor Dementiev, Moldavien

26. Morten Friis Nielsen, Danmark

44. Henning Forbech, Danmark

58. And16 Bertelsen, Denmark

58. OIe Bjerager, Denmark

F2D, Combat junior
l. Alerandr Pokorsliy, Ukrarrie

2. Raul Mateo, Spanien

3. Morten Friis Nielseu, Danmark

Flere resuitater på

http: I lf2abcd.com/results.php og bille-

der samt filmklip på http:/ /modelflyv-
ning.dk/ elite / linestyring.aspx

Ole Bjerager og

Henning Forbech
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Der findes ikke noget meget mere spændende end at

lette med sin hjemmekonstruerede model for første

gang.

Den holder på græsset. Alt el tjekket for gud ved hvilken
gang. Jonas - mir.r faste fotograf - har fotograferet der-r, og

står nu klar til at forevige den første take-off, om ikke
arrdet, så for at der skal ligge noget godt materiale til ha-
varikommissionen. Det er jo ikke hver gang, det lykkes
lige godt. Natulligvis ligger tyngdepunktet fornuftigt, for-
holdet mellem vægt og motor er som på tilsvarende mo-
deller. Indfaldsvinklen - eller rettere forskellen mellem
den på hoved- og haleplan - er som det plejer. Luzie burde
kur.rnc- flyve. Men det her er altså ikke en model, der a1le-

rede er solgt og fløjet i tusindvis af eksernplarer af, efter
at være bygget af kinesere ellel tjekker. Det cr min ege.rr.

3.',"1":,:: 
først i luften' det viser sig' om det hele spiller

Jeg skal da gelrre indlømme, at jeg i tidens løb også har
bygget byggesæt og købt stort set færdige f1y. Jeg har stor
respekt for struktur og aerodynamik i Multiplex' Twin
Start II, som jeg selv f1yve4 og Easy Star; som andre har
på vingerne i klubben. De er gennemtænkte, veh,rdvik-
1ede, har sund aerodynamik osv. Min Elipsoid hal jeg også

haft stor fornøjelse af (den el for resten til salg, hr.is nogen
skulle væle interesseret - pladser-r er ved at blive trang i
kælderen). Men det bliver aldrig det samrne som en

model, der er hjemmebygget. Det er mere spændende, når
typen opstår ud af ens tanker, ideer og ikke af andet. Der
er simpelthen en større glæde ved at se sir-re egne pinde
på himlen.

Luzie el en sådan hjernrnekonstruktion. Bare fri fantasi
bygget op uden nogen tegnir"rg som sådan. Bale et par lige
streger på et stykke papir, så der ikke sneg sig en skaevhed

ind, og sådan at libberne kom til at sidde med nogenlunde
samme afstand. Den er bygget mele eftcr at skulle se ud
pti en bestemt måde, end for at opnå bestemte flyr,.eegen-

skaber.

Det er noget med en stor snude - lidt klodset - og så en

bagkrop med et elegant sving i de 3 x 3 mm fyrreliste4 den
er bygget af. Den underste bøjede liste blev bare holdt i
forskellige former på byggebordet, indtil jeg var tilfreds.
Der stod jeg så og holdt den, mens jeg råbte på en af de

andre i huset, sorn kom og tegnede en streg efter listen, så

jeg kunne sætte den fast med byggenåle.

Den åbne konstruktion tiltalte rnig. Jeg har altid haft lyst
til at bygge en åben bagkrop, men ikke haft samme lyst til
at tØffe den af igen for udstødr.ring og olierester. Det var
et ploblem engang, men er det ikke mere, når det er med
elmotor.

Vir-rgen har hovedbjæ1ker på 1,00 meter - altså nøjagtrg
dcr.r lær.rgde, de er købt i. Så slipper man for at save. Ellers
nyder jeg at putte forskellige stykker tlæ i mine konstruk-
tioner. Cenbrug er ikke bare fornuftigt, men også sjovt,
fordi modellen kommer til at hænge sammen med andre
ting i ens liv - mennesker og begivenheder. På Luzie er

lljul uncler b1,gning. Sømmet i miclten skal fjemes nu, så clet kan )øftes af, og

den næstc fæJg pJaccrcs, s.i cgcrne kan linres i.

t. :

Det var den overste clel af clet franske minisalamiskiærebriæi vi fik tiljul, sorn clet

bare r,ar oplagt at bmge til baiteribakke.

-'ri:..-.

Hjulenes placering er ikke icleel set fra et praktisk synspunkt. Men nu handler

det om rrdseendet. Og udseendet har jo sorr bckcndt ikkc nogct at gørc mcd

hverken praktiske forhold eller logikl

I
t
r

I
§
E

F

59



§

F

l'
l.

batteribakken hentet fra et lille bræt, vi fik tilsendt fra Frankrig
som julegave med en lokal salami på. Den egnede sig utrolig
godt i vægt og tykkelse (brættet, ikke salamien - den spiste vi).
Krydsfineren i modellen er fra mine forældres gamle bogreol.

Det er en meg et fin2,5 mm (må være fra før den tid møbler blev
lavet af billigt skidt, man henter i store papkasser, og skruer
forsigtigt sammen, så intet går i stykker). Jeg har krydsfineren
i så lange bane4, at der vil gå lang tid, tør jeg får behov for at

købe noget i den tykkelse. Skal jeg bruge noget tykkere træ,

limer jeg blot flere stykker sammen.

Modellen endte med at få et udseende, der kan minde om
gamle legetøjsfly i bli( som man kan se fx på legetøjsmuseet i
Den Gamle By. Den her kan bare flyve. Så er der også noget
gammel full-size-flyvemaskine over den. Og gammel barne-
vogn, hvad snuden angår - min bedre halvdel har påpeget, at

"den skulle bare have håndtag i stedet for propel".

Hjulene blev iavet ved at laminere 3 striber 0,8 mm krydsfiner'.

De blev lagt omkring låget fra et syltetøjsglas fra "Den gamle

fabrik". Et fra et glas med abrikossyltetøj er bedst, vil jeg til en-

hver tid hævde. Det bliver en meget stærk fælg. Fælgen blev
holdt på plads af søm (se foto øverst side 59), som jeg satte fast

omkring det. Et femte søm markerede midten. Herefter mon-
terede jeg eger af 3 mm fyrreliste - jeg havde noget ti1 overs fra
bygningen af kroppen. Egerne blev sat lidt stramt i : savet så

de i hvert fald ikke var for korte. Og jeg sparede ikke på limen

- ellers risikerer jeg, at de bliver flået af ved sideværtsbelast-

ninger. Det er sket ved en tidligere model, der er tungere end

Luzie. Hjulene på Luzie har indtil videre holdt til mere end 230

Iandinger. Til sidst limede jeg en lille skive krydsfiner på begge

sider af navet, borede hul til et messingrør, og så var jeg klar til
at lakere. Hjulene på modellen er i den grad en del af dens ka-

rakter, og de tog ikke lang tid at lave. Montering inde på krop-
pen er teknisk set dårlig - meget ustabil ved kørsel, men der

SKULLE de altså sidde. Det skulle jo ligne en gammel barne-

vogn eller et stykke legetøj. Det er i øvrigt lige meget med den

hjuhnontering. Modellen har et solidt kraftoverskud og letter
med den samme.

Luzie blev ptøvefløjet i april 2011. Med sine 450 gram er det
ikke en stabil model. Den skal flyves hele tiden. Ikke at jeg har
noget imod det. Når man slukker motoren, er synkehastighe-

den stor - en konsekvens af den store modstand, dels fra den

noget kluntede krop, dels fra den store propel. Det er sjovt at

sende modellen lodret op i en lavt hængende sky og slukke mo-

toren. Når man ser den igen, kommer den ud af skyen stort set

samme sted. Den kan ikke svæve nogen vegne hery og den dyk-
ker ikke særlig voldsomt på grund af modstanden. Det er helt
uproblematisk at rette den op. Luzie flyver fint på ryggen, rul-
ler nydeligt, laver megei små loops og har et sideror, der spar-

ker snuden rundt i en stallturn eller bare ligeudflyvning, hvis
man pludselig vi1 have turen til at gå den anden vej. Jeg har
ikke den store kunstflyveerfaring, og jeg er sikker på, at erfarne

3D-folk ville kunne få meget mere ud af den. Jeg hygger mig
bare med at blive bedre. Og med samtidig at nyde synet af en

helt unik model - min egen - på himlen over modelflyveplad-
sen. En glæde jeg under andre, men så må de i gang med at

bygge deres egne modeller.
Ole Steen Hansen

Grenå MFK

Luzie i luften over sommer-Danmark
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JørgenMouritzery Michael Gibson og Regnar Petersen studerer de medbragte stumper.

Troels Lund fotograferede inden han også selv stod med hovedet i bagagerummet'

Vi har også en ambition om at få alle klub-
ber i bladet iløbet af et par åq, så hvis du
har en god klubhhistorie, eller kender 6n

der kan fortælle deru så skriv til os.

Endelig så vil vi selvfølgelig geme have

alle de andre gode historier om det der

flyver på modelflyvepladseme. Vi har

hørt om alt fra brødristere til folkevogne

og koste, så vi ser frem til at få dem præ-

senteret her i bladet.

Endelig så skal der jo væreVM iDanmark
næste år - Det er helt unikt - og jeg håber

du har lagt ferien (19.-28.juli 2013) så du
kan være med i Heming. Læs mere på si-

de 54

Marianne Pedersen

Kender du det?
Her skulle egentlig have været et refe-

rat af et effektivt og arbejdsomt re-

daktionsmøde i begyndelsen af no-

vember 2012.

Modelflyvenytredaktionen var samlet

hos redaktøren. Men gæt hvad der

skete ... Netop! Den ene grenredaktør

havde nogle stumper i bagagerum-

met, som de andre lige skulle se ... og

så gik snakken ellers om dimser og

dutter, tips og tricks fra den ene mo-

delpilot til den anden ...

1;{*dr:1 i1 r,vrr: }, l: 6 I 2..} 1 2

Selvfølgelig havde vi også et godt møde

og kom langt omkring i bestræbelserne

på at skabe et endnu bedre Modelflyve-
nyt til det kommende år.

Og faktisk fik turen til bagagerummet os

til at tænke på, at det erjo sådan det e{, det

at være engageret modelflyvepilot. Vi in-
spirerer hinandery udvikler på de mange

ideer og bliver klogere på materialel, tek-

nik og termer i fællesskab. I redaktionen

vil vi geme videregive nogle af alle de go-

de tips og tricks fra bagagerummene/ mo-

delflyvepladseme og klublokaleme.

Har du fået et rigtig godt tip, eller kender

du 6n som er ekspert i tricks eller et helt
særligt materiale, så send os et tip.



Suunfer Cup
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I sensommerens sæson for World Cup
konkurrencer var det denne weekend et

valg mel1em Eifelpokal i Tyskland, eller
en konkurrence hvor vi ikke tidligere
har forsøgt os; Turbia Summer Cup i det

sydlige Polen øst for Krakow.
Valget faldt på det nye og uprøvede ...

Fire F1A drenge i Jes Nyhegns VW-bus,
der udover Ies selv talte Steffen Jensen
og Karsten Kongstad og Peter Rasmus-

Godt 1200 km. fra København ligger
Turbia Airfield, hvor den lokale klub
stod for en velfungerende konkurrence
på en græsklædt sports- og svæveflyve-

p1ads.

Efter en aften og nats kørsel var vi
fremme \ørdag formiddag midt under

dagens F1B og F1C konkurrence, og gik
straks i gang med trimning til sønda-
gens FlAkonkurrence. Hvem kan mod-
stå vindstille og22 graders varme på en

græsplæne?

Der blevet gået til vaflerne med trim-
ning til sidst på eftermiddagen, hvor
matheden trods alt indfandt sig, og det
bookede hotel begyndte at trække, og

som det ville være rart at have lidt
glæde af før konkurrencestart kl. 07 søn-

dag morgen.

0 -3 m/s fra skifterrde vindretninger i
overskyet, diset vejr i de første runder
gav ikke meget termik eller det mod-
satte, så det var i første omgang et
spørgsmål om at få skudt modellerne

godt af i den rolige luft, hvilket så også

kunne have sine vanskeligheder. For
nogen mere end andre ... Det kan hæv-
des, at forudindtagede lokale stimulan-
ser i flydende form (Hvem sagde

doping?) ikke nødvendigvis er præsta-
tionsfremmende.

Vi klarede dog alle de første runder i
mere eller mindre fin stil, og med les
som den suverænt sikreste gennem hele

konkurrencen.

På pladsen var ikke mange vi kendte,
eller kunne kommunikere med, men det
var sjovt at være med i en konkurrence,
der viser andre ansigter end dem der
huserer i de store World Cups. Der var
35 deltagere i F1A" primært polakke4 og
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ud ovcr os danskere, en håndfr-rld fra
Slovakiet.

Vi havde alle underveis f1yvni1r",, .1",
l.raltede lidt i tvivlsom luft, der dog
endte mcd kur-r at gå ud over Karsten
fi'em ti1 fernte periode. I fernte periode
valgte konkllrrenceledelsen, lidt utradi-
tior.relt, at ændre maxtiden til 5 minutter
for alle der havde f1øjet fuld tid, hvilket
irrdbefattede Jcs, Steffen og Peter. Vi fløj
a1le tle de 5 minutter, rnen Steffer-r havde

det uheld at flyve over og bag luft-
havnsbygningen, hvor urerre blev stop-
pet 4 sektrnder før maxtiden. Sut't s'hor,r,,

- det rakte ti1 en 10. plads.

Fly-off for dc sidste ni deltagere blcv sat

til kl. 18 n-red 7- min. max, hr.ilket gav

mulighed for eftermiddagstræning i det

fantastiske vejr.

|es har.de uncler hele konkurlencen f1ø-

jet med sir.r Chop LDA model, og de-

monstrerede med dcn at være i star-rd til
at få rnodellen højere op cnd nogen

arrden på pladserr, i snit vel omkling de

100 m.

Det gentog sig også i Fly-off runden,
hvor Jes supplclede rned svag tclrnik,
og som den eneste klarede de 7 min.
r-naks. En suveræn r.inder.

Peter præsterede en OK start, men i dår-

ligere luft - det rakte til en femte p1ads.

Err god'rveekend i Polen på en fin plads
i godt vejr.

Peter Rasmussen
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Har du en god historie, et tip eller
en god id6 til en artikel i Modelflve-
nyt så send redaktøren en mail. Det
kan også være at der er noget du
mangler i bladet? Så 1ad os høre om

det.

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

Og så vil vi selvfølgelig altid gerne

have de gode klubhistorier. Fx om
hvordan kiubben er blevet synlig {or
nye medlemmer og den øvrige om-

verden.

Find kontaktoplysningerne på side

2 og skriv tii os!

mvh
Marianne Pedersen

Redaktør af Modelflyvenyi
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v/Svend Wirenfeldt
Viborgvei 250, Svenstrup
8450 Hammel
Tll.40 37 27 73
www.swhobby.dk
E-mail : info@swhobby.dk

Butikken er åben efter
forudgående aftale.

Altid gode tilbud - se hjemmesiden.

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

6,'
17
71

Når kun det bedste er godt qok

-{ W, Silsnær
tsanzin W/
berzin

FS308 W, Silencor
F§-mS W, §il.neor

Wl Sibnær
W / §llåncor

ULTIMATE W/

1205,00
,230,00
,540,00
1205,00
,r§50,00

,88§,00
215§,00

MAX-10 LA W, Silancsr
MAX-16 LA W/ §ilencer
MAX-16CV-A WlSilencsr
MAX-25L4 W/Silencar
MAX-25L4-S W/Siloncar
MAX-25FXW/Silonc€r
MAX-25 AX W/ Silencer
MAX-35 AX W/ Silencar
MAx-46 LAW/ Siloncor
MAX-/t6VX-DF
MAX-40 FX W/ Siloneor
MAX-48FXlW/§ilancar
MAX-46 AX W,/ Silenccr
MAX46 VX-DF
MAX-§o SXW/Silsncsr
MAX-65 AX W/ §ilencor
MAX-61 FX W/ Siloncsr
MAX-65LAW/Silsnc.r

11

MAX6SAX W I Silencar

w/ 8il..tpo§:;.;§

Y{,ll?.n'år*,,.

:ji*:,.,,ri :..:.§§-120s lll w/ silencEr
FS-200S W / Siloncsr

690,O0

MAX-76 AX W, Silencrr
MAX.glVROF ROUND HEAD
MAx-91 fxl&iågilsncar .

MAx-es 4i!§r:p i §il3ncor
MAX-120 AX W/ sil.nc.r
MAX.{20 AX PYLON SPECIAL
MAx-1,+0 RX W / HEADER PIPE
MAX-150 FX W/ Sil€ncer

Til
Vi har

w/
l*v.l
il w./

&r

§ilsncar

2825,40
3050,00
3110,00
339§,00
3650,00
3775,00
3966,00

W, Sil.nc.r

FT.3OO SUPER GEMINI 3OO

IL.3OO DIA.§TAR
FF.32O PEGASUS 320
rR6.!00 §tntus

.. FR7420 SIR|US

så læ

fdihandler eller på iccom.ifk/

Trt5{3q}

MAX.IO5FIZ.R W'AOO3T PIPE

ROTARY ENGINE 49-Pl Typ. ll

*2170,WÅ&eso,oo
r'" gr§5.00

32oO.0o

lmportør:*
lC Cornnffinication

,..' -Folehaven 12 2500 Valby
Tlf, 36170333 www.iccom.dk

if 2860,00
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LeiJ Mortensen Hobby
" Nørremarksvej 61 DK-9270 Klarup

Abningstider onsdag og fredag k|.13.00-17.30

Ilf .26377 612 e-mail: leif@lm-service.dk

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

Pladestørrelse 1270 x 1270 mm.

Hurtig levering.

OS-FINER
v/ Ole Lautrup

Kirkeholtvel 90

8543 Hornslet

Tlf. 8691 4884

Mobil3025 3222

!i.

3
a
)
s
*

Sendere
VG 600 35 Mhz 6K / modtager I 4 servoer / låder
VG 6000 35 Mhz 6K / modtager / 4 servoer / lader
RD 6000 35 Mhz 6K / modtager / 4 servoer / lader
RD 8000 35 Mhz 8K I modtager / 4 servoer / lader
SO-6G 2,4 Ghz 5K / modtager FIISS I
SD-6G 2,4 Ghz 6K / rnodtager FHSS 1

RDS 8000 2,4 Ghz 8K / modtager I 4 servoer FHS§ 1

SD-10G 2,4 Ghz 10K / modtager / lader FHSS t

Modtagere
RX€slS-FM 35Mhz Skanaler
RX4129 PCM 35 Mhz 8 kanaler { RD 8{Xl0 )
RX$o 2,4ghz Gkanaler short range FIISS 1

RX.600 2,4 Ghz 6 kanaler FHSS 1

RX-700 2,4 Ghz 7 kanaler FHSS t
RX-84't 2,4chz I kander Ftl§S 1 ..,

RX{31 2,4 Ghz 6
RX-1011FS 2,4GHZ

§00,00
§40,00
870,00
930,00
665,00
970,00

1455,00
2840,00

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

§im$0
g*0,ffi
8$§,0s
t1§*g
tH|0;{O

TILSUD
TILBUD
TILBUE
TILBUD

Hisl,i

Servoer .t;.i.rli::.,,:

ERG-VB'l3,oKg. 0,09 §åi,ir,::
ERG-VR 8,0K9.0,07 Sec '!ia,'
ERG-WRX digital 8,1K9 0,06 Scc
ERC-WX digital 14,0K9 0,r2
HVS-ZS digitat 20,5Kg 0,10
HVS-ZV digitai 24,2K9 0,15
RS§91 5,5Kg 0,08 §ec
sDX-765 5,8K9 0,11 §e§,;lir,!
SDX-762 3,9Ks 0,15
sDx-801 6,4Ks
SDX-901 29Kg
SRG.BL
SRG.BR
SRG€Z
§RGCZ
sRM-1322
SX-165 T t,6Kg 0,09 Sec -:.,*,*

§AH11rA de
Køb dem hos din forhandler

, 
. . ,, ,, . I 

,

iul

eller,i

4N"t"

,ffiiUt)DIiL6+!#:;'
ei-*x:.t HOIIBY -

Svæve- og gumminrotorll)' - balsa - lisler
japanpapir -dope-tråd-ror-l im-vær'ktø-j nrasser a1'

h1 gge-,r-r'kalatcerrirrgcr
Sanrl I 0.000 andre ting. - kom og kig !

Frederiksborggade 23, 1360 Kbhvn. K
Tlf. .13 l{ 30 l(} - kl. t l-17, k}r. l0-t:l & onsd.,{ LUKKLT

wrvw.modcl-hobbv.dk

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

Venligst kontakt os for et samarbejde!
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RC-UNIONEN
- næsten 40 år på vingerne

12E siclcr

p.rprerback

i ll trstreret

Medlemspris 798,- kr.
\1r.jl. Urlsalgspris 273, 1<r.

3e.r" . rl

'%it
tL al

Y'$:; .l*:|r
.,,x)*_,M,,',

Specia[iseret netbutik
med all udstyr til.

RC-Etftyvning
Vi forhandler mærker såscm:

ÅPC (Propeller)

BanLam (Ladeudstyr)

BLue Bird (Ser-voer)

Corona {SynLese modlagereJ

Hyoerian (ALl til elflVvning)

Desire Pouver {LiPa batlerier}

Duelsky { El-ivlclorer og regul;;fu:n:r}

Iagie Tree {Dalalaggere)
E-Flite (Ei-Modeller og Heiikcnleip)

E-Max (FarireiluiaLorer cg mororer)

Flying Siyro Kit {El-skaLamocelLer}

Me;del Molors {ÅXl -mnt,r:rer)

MuLtiptex (HL-nl0deiler)

Parkzr:n* {El-l'4oCei ier}

fi C-Factory (ei-MorlelLri)

Speklrunr (2,4 GHz Fjernsl.viirg)

1:)

..lr]ti

Bogen beskrivcl et lil1e stl,kke fot'eningshistolie i Danrnark i ct spænder.rdc

nr-riveLs trf r-nodcllcr', metanol og nrcningsudvekslir-rger, fra der-r spæde og op-

hidsede start til dcn se1r.fø1ge1ige fusion af tre urrioner 40 år ser.rcrc.

Forfatteren, Arild Lalsen er se1r, passioueret Modclflyver, forerrir-rgsaktiv og

genlrem nlarlge år den enc halvdel af RC-unionens seklctariatet, så har-r ket-rder

folenirrgen r-rd og ind.

Du kan sorn rrccllcnr af Nkrclell'lvvninq Dantrark købc bogert iil mecllurspris
Bcstil bogor på hjornrcsitlcrr tvu'rr'.trroclclflt'r'ttiug.clk

[.1]cr vcil ai skrile til scl(rctari.rtet pi nrail: irrfoiit tllocleJflvr rring.dk

I lusk at opgivc nll'cl lenrsnumrnerl

=årt di'

el

'-,

-.!
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Afsender: Modelflyvning Danmark, Kirkeskowej 1, 4660 Store Heddinge. Biad nr, 46083
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