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Kalender 2007
Ny dato meddeles senere. Danske Oldtimer Mesterskaber på Skjern Enge.
31. december  Årsrekordåret slutter.

Årsrekorder indføres i varighed og distance, modelklasse underordnet, almindelige konkurrence-
regler gælder og sekretæren modtager resultater.
Klubben udsætter en flaske god vin til vinderne.

Som bekendt er vi også velkommen til FF- Unionens konkurrencer.
15. og 16. september DM på Skjern enge.
30. september HØST 2 Kongenshus hede.
FF - Unionens konkurrencekalender kan desuden ses på deres hjemmeside med adressen. 
www.ffu.dk eller kan ses i Modelflyvenyt.

Side 2

Konkurrencemæssigt har det været sløjt, vejret har ikke været med os. De svenske Oldtimer Me-
sterskaber, der er et af årets højdepunkter, var i år flyttet fra Rinkaby til Ålleberg som jo ligger et 
stykke af vejen for de fleste danskere. Med en tvivlsom vejrudsigt afstod alle danske at tage den 
lange vej derop. Der blev imidlertid fløjet selv om vejret ikke var det bedste. Vi ser frem til en ny 
sæson,  hvor vi forhåbentlig kommer tilbage til Rinkaby feltet.

De danske Mesterskaber led som bekendt en krank skæbne da vejret viste sig fra den værste side. 
Det var overhovedet ikke mulig at flyve på noget tidspunkt i løbet af weekenden, så det var for-
nuftigt at aflyse, selv om den sociale side af arrangementet, det at man mødes lørdag aften og får 
snakket sammen,  er af stor betydning for de fleste af os og også en god inspirationskilde for den 
kommende vinters byggearbejde. Man arbejder på at finde en dato for afviklingen af DM, efter 
forlydende kunne det blive et enkeltdagsarrangement i løbet af oktober.
For FF-Unionens DM, der led samme skæbne som DMV’s, har man fastsat søndag den 14. okto-
ber. til et nyt forsøg.



Brev fra en oldtimer.
Her i sommer modtog jeg et brev fra en gammel modelflyver, der inspireret af min adresse i 
Ålsrode mellem Grenaa og Trustrup, beretter om en nødlanding under krigen af en tysk 
vandflyver på en mark her i nærheden. Her er et uddrag af brevet: 
” Når jeg er i stand til at berette om sagen skyldes det, at jeg er født og opvokset i Trustrup 
som søn af murer Poulsen. Han byggede meget over store dele af det daværende Sdr. Herred.       
Efter endt skolegang i 1938 kom jeg den 1. august i murerlære hos ham, men i januar næste 
år blev jeg syg af nyrebetændelse og holdt midlertidigt op med at mure. Den eneste kur mod 
den sygdom var dengang sengeleje og skrap diæt, for mit vedkommende varede det næsten 
et år, inden jeg igen kom oven senge. I sengen begyndte jeg at bygge modelfly, købt hos 
DMI i Skjern. Den første var en FJ 4, en svævemodel. For ikke at få savsmuld i sengen, sa-
vede min mor profiler og ror ud for mig med en løvsav.
Senere byggede jeg andre modeller, også motormodeller i balsa, dem kunne jeg selv klare 
udskæringen af. Jeg byggede flere modeller for andre, bl.a. for nogle drenge på den davæ-
rende realskole. Da jeg igen kom op, fløj drengene og jeg på de omliggende marker og på 
fodboldbanen i Trustrup, indtil modellerne havarerede.
Mange år senere begyndte jeg at bygge radiostyrede svævemodeller som jeg fløj med på Kø-
benhavns Fjernstyringsklubs plads i Sengeløse.”
Ivar Poulsen
Hvidovre

Hermed følger beretningen om vandflyverens nødlanding. 

Hans Fr. Nielsen har fundet et par gamle navnesedler, bl.a. fra Calles A2 model fra den første 
nordiske landskamp med A 2 modeller. Navnesedlen på billedet er fra Calle 9 som var hans re-
servemodel. Man se tydeligt at der står A 2 på kontrolsedlen som er signeret af Arne Ellila. Ved 
samme konkurrence fløj Mogens Erdrup med sin Suomi og Calle fløj med Calle 10.

Navneseddel fra Svend Pedersen, Sportsflyveklubben,        
A 2 model fra VM 1955. 

Her er hvad Poul Christensen meget elegant 
skriver på sine modeller i håb om snarlig 
returnering:

Jeg fløj med fuglen på træk
og er for min ejer blevet væk
så venligst, hvis du mig finder
han bliver så glad, hvis du til han ringer
tlf. 86933101
Poul Christensen

Gamle navnesedler
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Junkers W 34

Som vandflyver var W 34
meget sjælden, men her er en 
fotograferet i Ringkøbing havn.
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Ørnen er en færdigbygget gummimotormo-
del fra MODEL MATERIALE, Tarm. Mo-
dellen har muligvis også kunnet fås som 
byggesæt,  priserne kendes ikke. 
Tidsmæssig er vi tilbage sidst i tredverne 
og firmaet er nok det første der kun har 
modelflyveartikler på programmet.
Firmaet blev omkring 1939 overtaget af 
Svend Herborg, Skjern der med sin svæve-
model SVH-1 havde sat et par Danmarks-
rekorder og som han derefter satte i pro-
duktion som byggesæt. Firmaet kom deref-
ter til at hedde Dansk Modelflyve Industri, 
Skjern eller bare DMI .
Tegningen i blåtryk der her er gengivet i 
næsten fuld størrelse samt vejledningen er 
fundet i Per Weishaupts efterladenskaber, 
der rummer flere primitive tegninger og 
byggevejledninger fra Model Matrialer 
Tarm.  

Ørnen er en færdigbygget gummimo-
tormodel fra MODEL MATERIALE, 
Tarm. Modellen har muligvis også 
kunnet fås som byggesæt,  priserne 
kendes ikke. 
Tidsmæssig er vi tilbage sidst i tred-
verne og firmaet er nok det første der 
kun har modelflyveartikler på pro-
grammet.
Firmaet blev omkring 1939 overtaget 
af Svend Herborg, Skjern der med sin 
svævemodel SV-H1 havde sat et par 
Danmarksrekorder og som han deref-
ter satte i produktion som byggesæt. 
Firmaet kom derefter til at hedde 
Dansk Modelflyve Industri, Skjern 
eller bare DMI .
Tegningen i blåtryk der her er gengi-
vet i næsten fuld størrelse samt vejled-
ningen er fundet i Per Weishaupts ef-
terladenskaber, der rummer flere pri-
mitive tegninger og byggevejledninger 
fra Model Materiale Tarm.  
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Side 6

De følgende to tegninger af Wakefieldmodeller hører til Erik Knudsens artikel om Wakefield fra sid-
ste nummer, hvor der desværre ikke blev plads til dem.
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I Hobbyboken 1953  fortæller Johannes Thinesen om nogle af de kendteste dan-
ske modelflyvere.  Jeg har suppleret teksten med  nogle fotos.

Erik Knudsen
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Jens Arne lauridsen med sin flotte A-2 model med større 
sideforhold på vingen end danskerne normalt brugte.
I 1947  fløj han Nordisk landskamp på Beldringe med  en 
mere ordinær model. Her så han de elegante og velflyvende 
finske modeller med stort sideforhold. Så i 1948 blev han 
danmarksmester med denne model.
En videreudvikling  af modellen vandt Nordisk Landskamp 
i 1949.

Øverst ses SWB´s  FJ-1, som Familie Journalen 
udgav i 1938 som byggesæt. Svend Herborgs 
Dansk Modelflyveindustri i Skjern solgte over 
10000 byggesæt !
Nederst FJ-1a. Den udkom i 1939 og var både 
kønnere og mere velflyvende,

 Dansk mester  1948
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Til venstre ses 
Flensted Jen-
sen
med SF-19 i
1936.

Til højre ivrigt 
spejdende efter 
en model i ter-
mik ved et 
stævne på Vær-
løse i 1939. 
Flensted  Jen-
sen skrev i 
1934 den første
danske bog om 
modelflyvning.
Den fik mange 
unge danskere 
i gang med 
modelflyvning .
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4 
Mogens Erdrup med verdensrekordmodellen  ME-14 fra 1940 
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Til højre Poul Rasmussen med sin kopi af  Henning Jønssons Pelikan.
Herunder Tage Hansen med en af Danmarks første dieselmodeller TH-35
Det er originalmodellen (også af Tage) fra 1945 med dansk Monsun diesel

Kan nogen hjælpe med at låne mig et foto med Henning Jønsson på ???     EK
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Til højre Høst-Aaris med sin smukke A-2 model 
ved DM i Beldringe i 1953. Foto Erik Knudsen.

Herunder Høst en gang mellem 1945 og 1948 
med en klasse A-3 model  
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Til venstre ses Calle med sin Calle 5 fra 1943, som han 
bestod eliteflyverprøven med. Det betød 3 starter over 6 
minutter samme dag.

Herunder  et stærkt hold fra OMF: 
Det består af fra venstre de herrer Høst-Aaris, Mogens 
Erdrup med sin ME-14 og Calle .

Formodentlig  OMF´s hold til en bykamp i 1945 mel-
lem den svenske klub ”Vingarna”    og OMF´s stærke-
ste hold.
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Til venstre:

Kurt Rechnagel med sin flyvende vinge i klasse A-3.
Den deltog i Dansk Modelflyve Forbunds sommer-
lejr i Tranum i 1946, hvor den fløj væk i en termik-
boble.

Herunder:

Rechnagels mest kendte model  KR-21 Diogenes, 
som konstrueredes i 1944/45 som klasse 9 (senere 
klasse A-3) model med moderne Sigurd Isacsson 
profiler.
Var i mange år herefter den mest anvendte A-3 mo-
del i Danmark.  Utallige er bortflyvningerne i ter-
mik . Termikbremsen vandt først indpas i Danmark 
omkring 1950.

Også i dag bygges den og gør sig stærkt gældende 
ved oldtimerstævner .
Modellen herunder er bygget af Frank Dahlin. Den 
er forsynet med termikbremse.
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Herover til venstre ses SP´s kæmpe-
model.  Billedet er formentlig fra en 
sommerlejr i Bjergsted bakker.
Foroven til højre SP med en af sine 
legendariske andemodeller. Flyve-
pladsen er formentlig Beldringe.

Til venstre ses SP  ved Wakefieldkon-
kurrencen i 1950 på Jämi-Järvi i Fin-
land.

Ved siden af ham ses den også pibery-
gende norske modelflyvepioner Ha-
rald W. Orwin.

SP fløj modellen væk i en skov i en 
god første start, så hans placering 
blev ikke særlig god. 
Nøjagtig samme skæbne ramte Calles 
model, som blev proxyfløjet af en fin-
ne Olavi Lumes.
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Eventuel sammenslutning af modelflyveunionerne.
Tilbage i marts blev der på initiativ af formanden for RC-unionen, Allan Feld, foreslået en drøf-
telse omhandlende en eventuel sammenslutning af RC-unionen, CL-unionen og FF-unionen.
Herom var DMV uvidende, eftersom vi ikke bliver anset for værende medlem af Dansk Model-
flyve Forbund. Det er selvfølgeligt ikke korrekt, hvilket senere, efter indsigelse, blev beklaget af 
DMF.
Efterfølgende har undertegnede den 21. juni deltaget i et strukturudvalgsmøde sammen med re-
præsentanter for de øvrige 3 unioner. Som resultat af disse drøftelser er der udfærdiget et oplæg, 
der opfatter dels en tekst, dels et organisationsdiagram. Diagram anført efterfølgende. Oplægget 
forelå medio august.
Inden næste møde den 10.10. i strukturudvalget skal oplæget vendes og drejes på et bestyrelses-
møde primo oktober. Strukturudvalgsmødet skal, eventuelt efter mindre justeringer, resultere i et 
endeligt oplæg, som de respektive unioner og DMV så skal tage stilling til på de kommende 
landsmøder.
Såfremt køreplanen holder, vil vi orientere vore medlemmer så detailleret som muligt inden 
landsmødet i marts 2008, hvor vi så skal tage stilling til om DMV vil være med eller ej. Ifølge 
oplægget forbliver vort kontingent uændret kr. 170,- 
Frede Juhl

Side 17

Til og med 2010

Fra og med 2011



Uddrag af hvad der må være det første DMI katalog fra 1939 eller 1940 lige efter at Sv. Herborg  (senere Sv. Greig) havde overtaget Model Materiale, Tarm. 
Kataloget er på i alt 8 sider med balsa og fyrrelister, beklædningspapir, dope osv.


