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Konkurrence søndag 8. november på Flyvestation Værløse 
I går – søndag 8. november – oplevede vi det sjældne fænomen, at vinden dagen igennem holdt sig 
under 1 meter i sekundet. Temperaturen var mere gavmild – den sneg sig midt på dagen helt op over 
10 grader i takt med, at solen brød igennem den tidlige formiddags tåge og eftermiddagens stedvise 
skyer. 
Det var – kort sagt – perfekt fritflyvningsvejr, i hvert fald hvis man fløj med propelmodeller. 
Tre fritflyvere mødte op med modeller – og tre mødte op uden modeller. 
Da ingen af de tre deltagere fløj samme klasse, overlod konkurrencelederen det til deltagerne i hver 
klasse at bestemme, hvornår de ville flyve deres fem flyvninger med 3 minutters max. i F1A og F1B 
samt 2 minutters max i F1S. 
Karsten Kongstad kæmpede en brav kamp for at højstarte sin model i det rolige vejr. Det helt store 
problem for ham var, at vinden var så svag, at det var svært at mærke, hvor den kom fra. Altså 
undtagen, når Karsten ville udløse sin model – så kom den for det meste bagfra, så han havde svært 
ved at få hastighed nok til udløsningen. Det endte med, at Karsten besluttede ikke at flyve 
konkurrencestarter. 
Anderledes så Christian Schwartzbach på sagerne. Han fløj med en model, der ikke havde været i 
luften siden VM i USA i 2019. Det kunne man ikke se på den – den steg smukt og gled virkelig 
fantastisk, så det krævede en flyvning i dagens største nedvind at få den ned før max. Det skete i 
fjerde start, hvor modellen lå i græsset efter 174 sek. i luften. Så Christian scorede ialt 894 sek. 
Jeg selv fløj F1S med min "Eldromeda 1", der kommer kolossalt højt op. Derefter glider den som en 
anskudt and, men stort set uden chance for at nå jorden, før maxet er hjemme. Så jeg fik 600 sek. 
En fly-off-start skulle jeg dog lige prøve. Med fem sekunders motortid og relativt dårlig luft blev det 
kun til 86 sekunder. 
Tom Oxager, Christian Dunning og Henrik Iskov lagde vejen forbi og hjalp med tidtagning. Så det var 
en rigtig hyggelig dag for de få fremmødte! 
 

Indendørs-flyvning i vintersæsonen 
Jørgen Korsgaard genopliver herunder sit gamle "Indoor News", der handlede om 
indendørsmodeller. Jørgen har også en artikel i Modelflyvenyts december-nummer, som skulle lande 
i postkassen omkring 15. december. 
 

Indoor News 
Af Jørgen Korsgaard 
 
Hej alle aktive og kommende indendørsmodelflyvere. 
Overskriften hentyder til lidt historisk i mit liv som indendørsmodelflyver. Fra 1984 til og med 1989 
udgav jeg et nyhedsbrev med det navn tre gange årligt. Det første nummer var stort set på dansk, 
men så fik jeg henvendelser fra flere og flere udenlandske modelflyvere, der ville abonnere på mit 
blad, så bladet blev derefter skrevet på engelsk. Det blev til seks årgange , 18 numre og 270 sider i 
alt. I USA var der nogle, som udgav ”Indoor News and Views”. Det udkommer stadig, men i digital 
form - gratis. 
Jeg har nu besluttet at skrive lidt om indendørs fritflyvning  engang i mellem i vores fritflyvningsnyt, 
som Per Grunnet samler sammen og udgiver. 
 

1. Jeg har lige købt en meget flot optrækker med elektronisk tæller, lås osv. Den kan ses på 
Facebook ved at søge efter Deszo Orsovai. Her kan man også bestille den. 



2. Jeg har to optrækkere til salg: En fin 1:10 Vilim Kmoch (YOU) og en polsk (Sylwester Kujawa, 
POL.) med mekanisk omdrejningstæller. Priser: 50,- og 150,-, meget billigt! De fungerer 
stadig 100%, selvom de er lavet i starten af firserne. 

3. Tilbage i firserne beklædte man ofte EZB modeller med det såkaldte kondensatorpapir, som 
er meget tyndt og i øvrigt meget nemt at have med at gøre. Nu har jeg lige købt 10 ark, idet 
David Lindley, der lige har startet en lille indendørs butik i USA, fandt en stor mænge ark hos 
en bortgået modelflyver. Jeg vil godt afgive nogle få ark til en pris af 40,- pr. ark. Størrelsen er 
30 x 50 cm. 

4. På det tyske FF blad, Thermiksense, kan man finde enormt meget FF nyttigt. Prøv at google 
thermiksense.de/saalflug-f1dm …. Her finder man en fin 1:1 tegning af Lillflygar´n med tysk 
tekst og en meget flot byggevejledning på tysk og engelsk. En af medarbejderne, Heinz Eder, 
sælger også byggesæt til denne model.  

5. Ray Harlan, USA, sælger indendørsting: ray@indoorspecialties.com 
6. David Lindley sæger også indendørsting: www.indoorffsupply.com/shop 
7. Lidt indendørstræ skulle ligge hos Ruben Sonne og Per Grunnet, hvis der skulle være mere 

tilbage. 
8. Begynd allerede nu at samle 1, 1,5 og 3 mm balsatræ. Vægtene skal for en 100 x 1000 plade 

ligge på 10 gram, 15 gram og 30 gram. 
9. Hvis man også er så heldig at finde en 1 mm plade quarter grain balsa med en vægt på under 

10 gram, så kan den bruges til ribber og propelblade.. Jeg har en lille plade på ca. 10 x 25 cm, 
hvor jeg med 4 cm afstand på langs af pladen har limet to strimler 0,5 mm messingplader. Så 
tager jeg et stykke 1 mm balsa i knap 4 cm bredde og sliber balsaen ned til 0,5 mm. Skal den 
være endnu tyndere er det på frihånd eller med tyndere metalstykker. Brug meget plane 
pudseklodser. Først korn 100 og så 240 og til sidst 400. Det kræver lidt øvelse at slibe 
balsaen, når den er så tynd!! 

10. Jeg har bestilt 15 P-15 propeller, der kan bruges til P-40 eller selvfølgelig også P-15 modellen. 
Da portoen efterhånden er helt vildt dyr fra USA, koster de 25,- stykket – desværre. 

 
Nogle billeder(billederne er vedhæftet mailen): 

En hjemmelavet momentmåler.  
Tråden er 0,35 mm pianotråd  
ca. 70 mm lang. 

 
 
 
En hjemmelavet mikrovægt. Fjedertråden er 

0,50 mm pianotråd. Den kalibreres 
vedhjælp af lodder fra et autoriseret sæt 
lodder. 
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Optrækkere og en polsk gummisnitter. De to, jeg har til overs og den nye avancerede. 

 

 
 
Aktiviteter for Fritflyvning Danmark 
6-14/2-2021               Californiske World Cups, USA 
Februar/marts          DM for indendørsmodeller, sted ikke fastlagt 
5-6/3-2021                 Eagle Cup, F1ABCQ, norsk World Cup-konkurrence på Mjøsa, Norge  
7-8/3-2021                 Danish Winter Cup, F!ABCQ, dansk World Cup-konkurrence på Mjøsa, Norge 
13-14/3-2021             Moose Cup og Bear Cup, F1ABCQ, to World Cups i Finland 
20-23/5    Samlet DM for alle modelflyveklasser, Skinderholm flyveplads, Herning 
8-11/7       Scandinavian Free Flight Week, F1ABCQS, Øland, Sverige 
1/9-2021  Uofficielt Nordisk Mesterskab klasse F1S/E-36, Bollerup, Sverige 
 

Kontakt 
Nyhedsmailen udsendes af Per Grunnet, der er formand for Fritflyvning Danmar 
Send evt. indlæg til mail: pergrunnet@hotmail.com 
Eller ring på 40 24 68 00 
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