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The Society of Antique Modelers

Deadline for næste nummer:
1. september 2013

Formandens klumme
Så er vi midt i sommerens flyveperiode. De lyse timerer mange og temperaturen er til modelflyvning. Så erder det med vinden, den er ikke altid til modelflyvning.
Vi har afholdt 2 hyggetræf på MidtsjællandsSvæveflyveplads, begge med hygge og meget lidt flyvning. I Jylland fik viarrangeret en god aftenflyvning på Grundlovsdagen, og har mulighed for ethyggetræf inden sommerferien.
I august kulminerer konkurrence sæsonen med først SvenskeJubilæumskonkurrencer og Oldtimer Mesterskaber. Senere kommer deDanske Oldtimer Mesterskaber på Randbøl Hede.
Søndag d. 1. september er af ”Modelflyvning Danmark” valgt som”MODELFLYVNINGENS DAG”. Dette betyder, at alle modelflyveklubberarrangerer stævner og opvisninger. Vi Oldtimere kan jo mødes på RandbølHede sammen med de ”Moderne Fritflyvere”  hvis ellers vejret vil det.

Forsidebilledet:
Der er håb forude. Bjarne Jørgensen giver sit barnebarn gode råd om, hvordan man
trækker en gummimotor op. Fra hyggetræffet på Randbøl Hede Grundlovsdag.

Kalender 2013
Mandag d. 17. jun
Lørdag d. 29.jun
Torsdag d. 8. aug
Fre.Sønd. d. 9.11. aug
Lør.Sønd. d.24.25. aug
Søndag d. 1. sep
Mandag d. 9. sep
Mandag d. 30 sep
Mandag d. 21. okt
Mandag d. 4. nov

Hyggetræf på Randbøl Hede fra kl. 14.00 (HFN)
AKM Total Wakefield på Rinkaby Fältet
Jubilæumsstævne i Rinkaby for Wakefield og A2 klassen. *)
Svenske Oldtimer Mesterskaber på Rinkaby Fältet. *)
Danske Oldtimer Mesterskaber på Randbøl Hede.
Modelflyvningens Dag.
Hyggetræf på Midtsjællands Svæveflyveplads fra kl. 13.00 (FN)
Hyggetræf på Randbøl Hede fra kl. 14.00 (HFN)
Hyggetræf på Midtsjællands Svæveflyveplads fra kl. 13.00 (FN)
Hyggetræf på Randbøl Hede fra kl. 14.00 (HFN)

Evt. aflysning af hyggetræf Sjælland hos Fritz Neumann,
mandag mellem kl.9.30 og 10.00.
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Nye medlemmerVelkommen til Noah Mac Key, Skovparken, Egernsund

ByggebrædtetPoul er godt igang med sin Stratos, Karl Erik og Christian bygger Wakefield modeller, og Hans er færdig meden A1 model af Surløkke Petersen. (SP)

ÅrsrekorderIngen rekorder er registreret endnu.

Fra medlemmerne
Vort Norske medlem Henry Bjønness har sendt os et jubilæumsskriftomhandlende TØNSBERG MODELLFLYKLUBS HISTORIE, de første 50 år.
Heri fortæller han, at klubben blev startet d.10 dec. 1936. Der var stor interessefor modelflyvningen, og inden længe havde klubben over 50 medlemmer. Manhavde klublokale på Skofabrikkens spisesal. Allerede året efter arrangeredeman et storstævne med deltagere fra Oslo, Drammmen, Sapsborg og Tønsberg iklasserne AB og C. Bedste flyvning var på 1.30.4 min.

Under Krigen 194045 var der ikke megen aktivitet iklubben, men efter krigen kom der gang i flyningen, og flerestævner blev afholdt bl.a. på Jarlsberg Flyveplads. Nu var derikke bare klasser for svævemodeller, men også klasser forlinestyrede modeller.
Halvtredserne var klubbens GULDALDERTID. Der blevvundet en masse Norske Mesterskaber især medsvævemodeller, men også nogle forsøgte sig med ”STRIKK ”og ”GAS”.
Henry fortæller videre. Vi var en fin ”Gjeng”(gruppe.) Ikkenoget med piger, ingen alkohol, lidt dårlige i skolen, for vivar så opsatte af at bygge modeller. Derimod kunne vikonstruere, bygge og trimme en fritflyvningsmodel. Vi havdelært luftens fysiske love og fremfor alt, TÅLMODIGHED.
I løbet af tredserne falder aktiviteterne, mange havde nåetden alder hvor familien skulle etableres og andre interessertrængte sig på.
I 70 erne dukker de radiostyrede modeller op. Først med 1kanalproposjonal anlæg, senere med flere kanaler. Motorervar næsten hver mands eje, også el. motorer var i handlen.
Friflukt var helt ude, ligeså ukontrol, nu var det RC meddigital ”proposjonal”, og med egne frekvenser.
Her afslutter Henry sin beretning og sender staffetten videretil næste generation som må berette om 80 –tallet og videre.
Tak til Henry Bjønness./ Hans.

Harry Bjönness med to af sine modeller:
Lindners Spinne fra 1954 og
Garry Ritz' Continental fra 1960
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Norsk Oldtimer blad
Vi har fået et prøvenummer af klubbladet for Oldtimerbevegelsen i Norge. Bladet udkommer to gange om åretog er på ca. 40 sider.
Man kan melde sig som deltager i Oldtimerbevegelsen og få bladet ved at sende årsafgiften på 200 NOK til:Inge Kaafjeld, Hellebrekkevn 1, N3675 Notodden.
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Aeromodeller er genopstået
Aeromodeller var for mange af os en af de vigtigste inspirationskilder, da vi begyndte at modelflyve. Bladet,som startede i 1937, led bladdøden for nogle år siden, men er nu geopstået, og det første nye nummer udkomi december 2012. Et abonnement koster 30 £ + 10 £ i porto inden for Europa for 12 numre i papirudgaven,men det fås også i en elektronisk udgave, som kan hentes og læses på en Ipad eller Android tablet. Man henterblot en gratis app, hvor man kan kigge på de første par sider, og hvis man har lyst, købe enkeltnumre ellerabonnere på bladet.

Aeromodeller app
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Lidt om Jørgen Surløkke Petersen.(i daglig tale, SP).
Medstifter af Gråsten Modelflyveklub i fyrrerne. Jørgen var en meget aktiv og eksperimenterende modelflyvekonstruktør. Flyvende ”ænder” har han haft et godt øje til, og han var den første der bestod eliteprøven med ensådan. Tandemmodeller og flyvende vinger kunne han også få til at flyve. Han var også en af de bedste tilindendørs modeller.
Den mest berømte model er SP`s ”ØLHUNDEN”, som sammen med GRIMPONIMUS og MADS blevudgivet som byggesæt.
SP var også en dygtig organisator, det var bl.a. ham, som kom med ideen til distriktopdeling, og han blevselvfølgelig distriktleder.
A1 modellen MADS, som Hans er igang med at bygge, og som er vist på billederne nedefor, har mange af dekarakteristiske SPtræk, bl.a. kropformen og den elegante finne. Tegningen, som i sin tid blev udgivet afUngdomsbladet FREMAD, kan købes hos Hans i fuld størrelse og med en udførlig bygge og flyvevejledning.
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Velkommen til DM for Veteran og Oldtimermodeller
den 2425 august 2013 på Randbøl Hede

Program:
Lørdag13.30 Velkomst og briefing på Egtved Hotel, Dalgade16.(som tidligere)14.0019.30 Kørsel til flyvepladsen og periodefri flyvning.Ca.20.00 Middag og hyggeligt samvær på Egtved Hotel.Pris for en 2 retters middag ca.140,00 kr. excl.drikkevarer.
Søndag08.0009.00 Morgenmad på hotellet.09.3014.30 Briefing og periodefri flyvning på pladsen.15.00 Flyoff og præmieuddeling på flyvepladsen

Vejret kan medføre ændringer i programmet, så medbring gerne modeller, tegninger, billeder, film m.m. tilhyggeligt samvær.
Konkurrencen:Der flyves i følgende Veteran klasser (modeller t.o.m. 1953):

Svævemodeller: Klasse A1, A2, A3. ( klasse S1, S2, Sint., S3.)Gummimotormodeller: Klasse C1, C2, C3, (klasse. B, C, D, Gint.)I klasse A2 flyves der om Per Weishaupt pokalen (A2 modeller fra 1946 t.o.m.1953.)

Der flyves i følgende Oldtimer klasser (modeller fra 1954 t.o.m. 1968):Svævemodeller: Klasse A1, A2, A3,Gummimotormodeller Klasse C3 (wakefield, 80 gr.motor,195456, ell.50 g)
Chuck glider med og uden katapult..Klasse AR. Oldtimer, RC Svævemodeller: Der flyves efter de nye konkurrenceregler.

Konkurrence regler:Der flyves ialt 3 starter i løbet af weekenden, ved start under 20 sek.tillades èn omstart.Max. tider og linelængde fastsættes under briefing.
Handicaptal for veteranklasserne som tidligere.Er konstruktionsår ubekendt, fastlægger konkurrenceledelsen tallet.

Konkurrenceledelse :Frede Juhl og Hans Fr. NielsenStartgebyret er fastsat til 100, kr., uanset antal modeller.

Overnatning:a. Egtved Hotel, Tlf. 75.551.484. www.egtvedhotel.dk NB: hurtig tilmeldelse !b. Vejle Vandrehjem, Tlf. 75.825.188. www.vejledanhostel.dk.
Tilmelding:Vi glæder os til at se mange. Har du ikke modellen(rne) flyveklar, så kom og få en hyggelig modelflyvesnak. Vi mangler hjælpere til tidtagning mm.

Tilmelding omhandlende antal modeller, klasser og middag, sendes til Hans,Tlf.86927876. mob.25137276 el.mail hfn@sport.dk senest mand. d.12.aug.
I tilfælde af dårligt vejr bliver der lejlighed til udflugter, hygge i gode venners lag.
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AKM inbjuder till ”Total Wakefield 1930 – 2013” den 29
juni
På grund av hårda vindar ställdes tävlingen in på Rinkabyfältet den 17 – 18 maj 2013. Total Wakefield skall nui stället flygas på Rinkabyfältet lördagen den 29 juni. Vi kommer att tävla parallellt med ”LillaFriflygcupen”. Vi träffas på fältet kl. 0900 för genomgång och registrering av ev. oanmälda modeller förTotal Wakefield. Tävlingen börjar kl. 1100.
I Total Wakefield ställs markstartande OTmodeller mot handstartande 50g OTmodeller (19581965) ochnutida 30g modeller. För kompletta tävlingsregler kontakta EH nedan.Modeller konstruerade från 19301953 deltar samtidigt i Classic Wakefield om de är upptagna i AKM:sförteckning från 2012.
TävlingsreglerAntal starter: 3.Maxtid 3 minuter.Periodlängd: 2 timmar.Angiven maxtid och periodlängd är preliminära och en ev. paus kan tillkomma.Startavgift 0 kr per Ekipage.
Priser: I både Total och Classic Wakefield utdelas kontanta pengar: 1:a pris 999 kr, 2:a pris 666 kr och 3: pris333 kr. V.v. notera att en tävlande p.g. av skattelagstiftning inte får vinna mer än totalt 999 kr.Vi delar också ut vandringspriser till segrarna i Total och Classic.
Total Wakefield: skänkt av Anders Håkansson, stor silverbuckla med slutdatum 1952Segrare 2012: Gunnar WivardssonClassic: Stor tennbuckla som Lennart Hansson och Einar Håkansson ställde upp 1991.Segrare 2012: Einar Håkansson
Anmälan: Gör helst anmälan med mail eller på telefon senast 20130624 till:einar.hakansson@telia.comEinar Håkansson Värlingevägen 24 241 75 StehagTlf. 0413 540790

Paul Kuniss' Musketör
Paul Kuniss er måske mest kendt for sin C1'er Hugin, men han konstruerede også en serie på tre små elegantegummimotormodeller, som Sven E. Truedsson i Malmö udsendte som byggesæt i begyndelsen af 1950'erne.Den ene af disse modeller er Musketör, som er vist på næste side.
Både Musketör og søstermodellen Balbo er mest beregnet på hyggeflyvning. Jeg byggede selv Musketör i sintid og husker den som ret velflyvende.
Den er nok lidt for kompliceret til at være en egentlig begyndermodel, men er en fin model til flyvning en påen mindre plads en stille aften.
Karl Erik
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Hyggetræf på Randbøl Hede Grundlovsdag
Efter flere mislykkede forsøg på at finde godt vejr og tilstrækkeligt mange deltagere, lykkedes det efterihærdige telefonkontakter fra formandens side at afholde et vellykket hyggetræf på Randbøl HedeGrundlovsdag.
Nordpå i Jylland kom der nogle få dråber regn, men vejret på heden var fint fra vi begyndte ved 17tiden tilsolen gik ned. Vinden var svag til at begynde med og lagde sig helt ud på aftenen. Alt ialt var der mødt en halvsnes deltagere, som nød at få modellerne i luften eller blot at se på dem, der gad løbe (gå) efter dem.

Et sjældent syn. To ens gummimotormodeller
med krax.
Bjarne Jørgensen og Karl Erik Widell gør
klar til en fælles start med deres Sune Stark
51 modeller.
Bemærk også den smukke himmel!

Hans og Poul samler modeller

De yngste kan også!



12

Fra arkivet  start med
gummitov
I vores arkiv har vi fundet et gammeltmodelflyveblad fra januar 1943 med en ganskerelevant artikel om gummitovsstart. Mange afvore medlemmer er efterhånden i en alder, hvordet ikke er lige let at løbe en Diogenes op i stillevejr, så en alternativ startmetode, som i hverttilfælde kunne bruges til trimstarter, er ikke udeninteresse.
Artiklen i Det Nye Modelflyveblad giver enrække gode råd om start med gummitov  nogetpræget af forsyningssituationen underbesættelsen.

Jeg har selv i de senere år fløjet en delstarter med gummitov med minradiostyrede Suomi, og mine erfaringerer, at starten næsten altid er problemfri.Det er stort set ikke nødvendigt at styremodellen under starten og den går fintover i glideflugt. At Suomi'en i denfortsatte flyvning så er stort set umuligat styre med andet end forsigtig pulsenmed trimmet er en anden sag, dersandsynligvis har at gøre med det megetstore bærende haleplan, men jeg kanikke se, hvorfor en veltrimmet A2'erikke skulle kunne startes medgummitov.
Karl Erik
Her hvor bladet er på vej i trykken,fortæller Hans Fr., at han har lavet etgummitov efter anvisningerne Det nyeModelflyveblad og har foræret det tilklubben. Gummitovet blev afprøvet vedhyggetræffet på Randbøl Hede 17. junimed godt resultat.
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Dansk Modelflyve Veteranklub
Landsmøde den 16 marts 2013
ReferatMødet blev afholdt i Nyborg med 11 deltagere
Dagsorden
1.Valg af dirigent og referent2.Formandens beretning, herunder oplæg til årets aktiviteter3. Klubbens regnskab, økonomi og budget4. Indkomne forslag5. Valg af formand,sekretær og kasserer, samt en suppleant og revisor6. Eventuelt, herunder tid og sted for næste landsmøde7. Beslutningsprotokol (Punktet udgår)
Ad.1) Christian Schwartzbach blev valgt som dirigent og Poul Christensen som referent. Dirigentenkonstaterede herefter landsmødet for lovligt indkaldt og gav herefter ordet til formanden for aflæggelse afbestyrelsens beretning.
Ad.2) Formanden kunne berette om medlemsfremgang for klubben, som bl.a. skyldes flere besøg på voreshjemmeside, men efterlyste samtidig større deltagelse i de Jydske hyggetræf. Han takkede samtidig redaktørenfor det fine medlemsblad samt alle, der bidrager med artikler hertil. Med hensyn til tegningsarkivet, som nuindeholder 245 tegninger er der oprettet et plukkearkiv med de mest efterspurgte tegninger.Spørgsmål fra Ove Nesdam: Hvad er et plukkearkiv?Svar fra formanden: Det er populært en form for hurtigsøgning.Der blev endvidere spurgt, om man kunne benytte sig af microfotografering for at spare arkivplads, dategningsarkivet fylder 12 ringbind.Beretningen blev herefter godkendt med stort bifald til Hans Frederik Nielsen.
Ad.3) Regnskabet udviser et lille underskud samt en kassebeholdning på kr. 14,147.Spørgsmål fra Finn Sonne: Hvorfor så store portoudgifter?Svar fra Frede Juhl: Skyldes primært, at bladet sendes med post til Norge og Sverige samt at mange af voremedlemmer stadig også får bladet med ”Snailmail”Regnskabet blev herefter godkendt
Ad.4) Der var ikke indkommet nogle forslag
Ad.5) Hele bestyrelsen samt suppleant og revisor genvalgt.
Ad.6) Christian Schwartzbach har kontakt til Danmarks Tekniske Museum, som er interesseret i et nærmeresamarbejde vedr. vores udstilling. Effektliste vedr. Stauning sendes til Christian som også fik tilladelse til atkontakte Modelflyvning Danmark. Christian arbejder pt. på en præsentation vedr. Dansk Wakefield flyvningmåske som powerpoint foredrag.Karl Erik Widell: Der kommer noget om museet i næste blad.Ove Nesdam har besøgt Værløse flyveplads og kan anbefale den bortset for den store afstand fra standplads tilflyvefelt.Til slut opfordrede Karl Erik Widell bestyrelsen til at fremkomme med en overlevelsesstrategi for klubben iform af nye initiativer.
Næste landsmøde afholdes den 8 marts 2014 et centralt sted på Fyn
Herefter kunne dirigenten kl. 12.15 afslutte landsmødet og takkede for god ro og orden.
Med venlig hilsenPoul ChristensenReferent
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Billeder fra Landsmødet

Øverst, tv:
Der var også tid til hyggeligt samvær
Øverst, th:
Formanden og Christian Schwartzbach
Midt, tv:
Tage Hansen og Hans Fr.
Midt, th:
Tage Hansen beundrer Hans Fr.'s
udgave af hans egen TH25 GITI
Nederst:
Ove Nesdam bød også i år på nostagiske
"Amager Fælled" øl til frokosten




