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Formandens klumme
Vinteren nærmer sig, og dagene er blevetkortere. Det er nu der skal bygges modellertil næste års konkurrencer. Det kanforhåbentlig blive til mange hyggeligetimer ved byggebrættet.
Kniber det med materialer kan vi i klubbenlevere en del lister og finer, samtbeklædning og timere.
Vi er på tærskelen til et nyt år og så er detvel tiden for et lille tilbageblik på 2014.
Vore hyggetræf både på Midtsjællands Svæveflyveplads og Randbøl Hede vargodt besøgt og der blev også ind imellem vist fine flyvninger. Bedste tid havdeDiogenes med ca.12 min. På Heden mødte flere nye ”flyvere” op, og også derblev der fløjet flittigt.
Var vi heldige med vejret til hyggetræffene, så blev det helt galt ved DM. Førsten udsættelse, så en aflysning. Ærgerligt da vi for første gang skulle prøve etDM over kun én dag. En anden ærgerlig ting var, at der var uhyggelig FÅtilmeldt. ?????
Vi var også få danskere der deltog i DE SVENSKE OLDTIMER MESTERSKABER, men klarede os endda. Tre dage med rigtig modelflyve vejr.
Efterårets træf blev indledt med alle tiders møde med vort medlem fra Canada.Henry Ekelund sluttede sin Danmarks tur i Slaglille sammen med flere afmedlemmerne fra Pingvinen. Det blev det sidste hyggetræf i år. Efteråret kommed blæst og regn.
Foreningen kan stadig notere en lille medlems fremgang. Men blandt de aktiveer vi ikke blevet flere, snarere tvært imod. Det er næste års udfordring.
Vel mødt til landsmødet i Odense Lørdag d. 7. marts.
Julen nærmer sig hastigt, så hermed ønskes alle en glædelig jul og etlykkebringende 2015.

Forsidebilledet:
Erik Møller og Hans Fr. Nielsen diskuterer trimning af Kadet på Randbøl Hede

Foto: Karl Erik Widell

Kalender 2015
Årsrekord året starter for henholdsvis Varighed og Distance.
Landsmøde i Odense fra kl. 10.30
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)
De Svenske Oldtimer Mesterskaber
Danske Mesterskaber for Oldtimer og Veteranmodeller på HEDEN
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. 13.00 (HFN)
Årsrekord året slutter.

Torsdag d. 1 jan
Lørdag d. 7 mar
Mandag d. 20 apr
Mandag d. 11 maj
Mandag d. 1. jun
Mandag d, 15. jun
August d. ???
Lørdag d. 22. aug
Mandag d. 7 sep
Mandag d. 21 sep
Mandag d. 5 okt
Mandag d .26 okt
Torsdag d. 31 dec
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Nye medlemmer
Velkommen til Michael Væth, Blåbærvænget nr. 8. 8660 Skanderborg,Jens Ramild, Seestvej nr.11. 6000 Kolding,Leif Jespersen, Lillegade nr.1. 6430 Nordborg.
Årsrekorder
Hans har stadig rekorden i tid og distance med KR 21 Diogenes, 11:30 min og 1,7 km.

Byggebrædtet
Ove Nesdam fortæller:
Den 23. september var jeg med Annette og modelfly på Eremitagesletten og der flyver min Pjerri 69, OYHalv4 ind i et egetræ ca. 1518 m oppe.
Den 26. september får jeg den ned efter 3 dagesintensiv jagt med bue, pil, line og tovværk. Den komned, men indsatsen havde været lidt voldsom så 3 afbagkroppens lister var knækket. Min gamle Pjerri fra195152 måtte på bedding igen, så alt fra spant 9 erfornyet. En bedding blev bygget til formålet ogkroplisterne omhyggeligt skærfet sammen. Godt atjeg endnu har den tegning af 69eren som jegdengang fik lov til at kopiere, tak for det Børge.
Halefinnen og en af haleplanets holdeplader kunnedog genbruges. Vingen var sluppet med kun 34knækkede ribber mellem bagkant og bagerstebjælke.

Fra Kassereren
Ak ja, dagene bliver kortere og mørket sænker sig over os tidligere og tidligere.Kort sagt året er ved at rinde ud. Men fortvivl ikke, thi når vi har passeret den 21. december,vender moder jord sin anden kind til solen og dagene bliver atter lysere og længere.
Snart oprinder et nyt år og så er det tid til at forny dit medlemskab af DMV.
Kontingentet udgør DKK 200 ( SEK 220, NOK 200 og CAD 35 for vore udenlandske medlemmer)
Vore danske medlemmer har følgende indbetalingsmuligheder: Via betalingsservice Via netbank til reg.nr. 5953 konto 1104699 Andelskassen, Sønderborg.Husk at skrive dit navn under "Meddelelser til modtager" kontant i en kuvert direkte til kassererenKontingentet imødese indbetalt senest den 21. januar 2015.
Glem nu ikke at huske det! Tak og på gensyn i 2015.

Patienten på sottesengen
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Fra medlemmerne
Fra Canada skriver Henry Ekelund:

For nylig deltog jeg i et hyggetræf med gamle venner fra min ungdom,venner som byggede og fløj med modeller i alle klasser på mangeforskellige pladser rundt om i Danmark. Selvfølgelig snakkedes der omgamle dage og minderne kom frem, nogen gange måske ikke helt korrektmen nok til at give en stemning af hvordan vi alle nød at dyrke dennehobby. Jeg har aldrig været god til at huske detaljer: såsom steder, ansigtereller navne men minderne er der alligevel, bare ikke så præcist.
Min Far Arthur var lige så interesseret i flyvemodeller som jeg. Vor første oplevelse i den retning var et stedomkring København hvor Svend Wiel Bang fløj en af hans Familiejournal modeller såvel som, jeg tror,Weishaupt?
Vi tilbragte megen tid oppe i det lille loftskammer i ejendommen vi boede i. Jeg byggede min første Jokum derog vi lærte hurtigt om hvad en stærk vind kan gøre og jeg husker at min Far besluttede, at bygge en Jokumvinge med krydsfiner forstærkning på forkanten  den blev lidt tung men havarerede aldrig.
For mig var (og er) hobbyen mere om at bygge (designe), end om at flyve, måske fordi jeg elsker godformgivning og f.eks. foretrækker Henning Jønsons originale Jokum med hajfinnen i stedet for den stump mannu stikker under haleplanet.
Ligeledes har selve aerodynamikken altid interesseret mig og min “bibel” fra Sigurd Isacson var altid vedhånden. Stadigvæk stræbte jeg efter usædvanlige typer og måtte tit bare gætte, hvad der ville virke. Der var enstribe af haleløse svævere, nogle med omvendt pilform som jeg byggede men sjældent fik til at blivekonkurrencedygtige. For det meste var alle mine modeller selvkonstruerede, men jeg husker da Holger Danskesom fløj (eller sejlede) til Sverige fra et stævne i Lundtofte, hvor den nærmest forsvandt den opad ud af syne.
Ved en lejr på Vandel vandt min Far en Thorning motor og jeg endte med at bygge flere modeller for den, enhavde motoren fuldstændigt indbygget og siden motortiden jo var begrænset tog den ikke skade af varmen.Lidt linestyring, men siden jeg bliver rundtosset ret hurtigt ved jeg at nogle minder om mine bedrifter nok eroverdrevne.
Min triumf var vel at vinde“Svenskemesterskabet” i A2 togange i træk og skuffelsen var attredje gang kiksede det –(pokalenvar bestemt til at blive ejendomefter 3 sejre).Ved et stævne i Sydsjællandvandt jeg et Danmarksmesterskab og jeg husker at minelærlinge kammerater blev megetimponerede da jeg fortalte detnæste dag –HenryDanmarksmesteren!
Jeg byggede en Wakefield modelmed dobbelte halefinner som fløjfint men endte i vandet iUtterslev Mose og jeg smed alttøjet for at redde den i land. Pingvinerne med transportvogn
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Der var også den tur til verdensmesterskaberne i Jugoslavien hvor Børge, Hans og Kaj Hansen var udvalgt ogjeg fik tilladelse til at deltage på min egen bekostning. Det var dengang hvor man skulle have specielle visa’erm.v. for at komme ind i det land og det mærke i mit pas blev skam grund til stor diskussion da en USAgrænsevagt så det! Jeg var automatisk anset for en kommunist spion.
Selve konkurrencen var en total skuffelse for mig da ingen af starterne producerede en ordentlig tid; måske jegskulle have råbt højere den ene gang hvor jeg så at linen sad fast i græsset? Men i alle tilfælde var minemodeller ude af trim og måske ikke velegnede der hvor vinderne havde kropslængder næsten dobbelt mine?
Far og jeg var medlemmer af Sportsflyveklubben og jeg endte med at blive lagerforvalter der og på en elleranden måde distriktsleder  en position jeg næppe var kvalificeret til men det var jo en ære. På det tidspunktfløj vi ofte i en gruppe hvor Ole Olesen, Poul Guldbrandt Jørgensen, Verner BuchAndersen min Far og jegfandt sammenhold (og lidt utilfredshed men Sportsflyveklubben) så vi dannede en ny klub som blev: 113Pingvinen.
Hvorfor det navn? Der er jo diskussion om hvilken fugl nu er den bedste flyver, så vi tog det modsattestandpunkt og valgte en som ikke kan flyve overhovedet. Vi trak lod og jeg blev formanden, vi havde ingenklublokaler men byggede hjemme og bare mødtes når vi ville flyve, så ikke meget ansvar for en formand der.Ole og Poul fik ideen og byggede den anhængerkassevogn for vore modeller, den virkede bedre end forventetog vi tog tur til at trække den fra sted til sted.
Jeg var i mellemtiden på session og havde 18 måneders tjeneste foran mig. Jeg havde tjent godt som ungsvend,hvilket betød at skattevæsenet havde et øje til mig og endelig var der ingen lejlighed man kunne skaffe sig, så jeg bestemte at rejse hjemmefra.

Fra de glade dage på Amager Fælled, Distriktskonkurrence d. 9. september 1951: Foto: Ove Nesdam
Stående : Børge Hansen, Ove Nesdam, Steen Agner, Fritz Neumann, Karl Erik Widell, William Friis Møller og

Sørensen (Sven E. Truedsson's repræsentant i Kbh.)
Siddende: PoulG.Jørgensen,HenryEkelund,TorbenStripp,VernerBuchAndersenmedhaleløsmodel og

Niels Harboesgaard.
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Man kan altid tænke hvad nu hvis? Fakta er, atjeg klarede mig godt i Canada og sandsynligvisogså ville have klaret mig fint i Danmark, så nuda jeg har genset mit fødeland kan jeg kunkonkludere at man må leve hvor man nu enderop og bare nyde livet.
Mine erfaringer med fritflyvende modeller harhjulpet da jeg for en halv snes års siden igenbegyndte at bygge og flyve her i Canada, alt erradiostyret her i min klub hvor de fleste byggerskalamodeller af gamle krigsfly så det medaerodynamik bliver ikke studeret ret meget sidenen stor nok motor og fjernstyring kan korrigerenæsten alt.
Jeg konstruerer stadig noget usædvanligt bare nuer det med elektriske motorer og diverse servoopererede styreflader. Jeg har et par svæveflysom også er motoriserede, de giver mig det mestglæde siden man jo bare kan sidde i en lænestolog styre dem ind i termikken. Vi harmedlemmer som er fantastiske til fjernstyringog vinder konkurrencer med fly og helikoptere,men jeg har aldrig blevet helt så god til det og ertilfreds når jeg kan lande en model uden uheld.
Jeg var glad for at møde medlemmerne afOldtimers (som jeg har tilhørt i nogle år) ogspecielt Poul som er den eneste tilbageværendePingvin i Danmark – Verner prøvede at få tid tilat deltage også men vi måtte nøjes med atsnakke på telefonen måske der bliver ennæste gang?

Karl Erik Widell skriver:
I fortsættelse af Henrys beretning om Pingvinklubbens tilblivelse, kan jeg fortælle, at da Steen Agner, NielsHarboesgaard, William Friis Møller, Torben Stripp og jeg et årsrstid senere også blev lidt trætte afSportsflyveklubben og dannede vor egen klub, gav vi den navnet 124 Dronten.
I vort ungdommelige overmod var det ikke nok for os at abe efter Pingvinerne og opkalde klubben efter enfugl, der ikke kunde flyve  det skulle sandelig også være en, der var uddød! Det endte klubben også med atblive.

Bladet
Til manges overraskelse var billederne i det sidste nr. af bladet i farver.
Det gjorde bladet lidt dyrere, men var igen en opfordring til, at flere medlemmer især de udenlandske, vilmodtage bladet via mail, hvor netop alle billeder er i farver.
I vort blad nr. 2 dette år, efterlyste vi nogle tegninger til vort tegningsarkiv. Nogle har sendt os tegninger, menvi mangler stadig tegninger især i klasserne D1, f.eks ME28 Typhon og ME? Pimpernel og PoulChristiansens Jupiter og af linestyrede modeller Junior Pilot og Jørn Rasmussens Abraxius.

Henry med sin let modificerede Cumulus med radiostyring og el
motor i næsen
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Hermed indkaldes til
Landsmøde 2015 i Dansk Modelflyve Veteranklub
Landsmødet afholdes i ODENSE, lørdag d. 7. marts fra kl.10.30 til ca. 15.00
Vi mødes samme sted som sidste år i Senior Huset, Toldbodgade 5
Vi kan arrangere transport fra banegården.( 8 min. gang ) og starter med lidt hyggesnak, og en kop kaffe

Kl. 11.00 starter selve mødet med dagsorden efter vedtægterne:
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 en revisor.6. Eventuelt, herunder tid og sted for næste landsmøde7. Beslutningsprotokol

Frokostpause holder vi fra kl. ca.12.30 til 13.30.Der kan bestilles smørebrød. Øl og vand kan købes på stedet.
Efter mødet er der lejlighed til at se på tegninger, fotos, evt. medbragte modeller, m.m. .
Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 2 uger før mødet
Tilmelding kan ske til Hans på Tlf. 86927876 elleremail: hfn@sport.dk, senest fredag d. 27 februar

VEL MØDT

Hans Fr. Nielsen
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Diverse træf
Tænk om vi boede i et land med fastlandsklima, og hvor vinden bare listede af sted på lette fjed. Så ville detvære en smal sag at planlægge terminerne for, hvornår hyggetræffene skulle afholdes. Men det danske vejr ersom bekendt yderst afvekslende, og det planlagte lider ofte skibbrud på grund af regn eller for megen vind.
Træffet på Randbøl Hede den 29.9. blevafviklet dage senere grundet for megen vind.Til gengæld var vejret nu overdådigt med sol ognul vind. Og det er jo perfekt, såfremt manflyver med gummimotormodel. Det varimidlertid kun Karl Erik Widell, der varbevæbnet i så henseende, og kunne lufte sinPrometheus. Erik Møller gryntede lidt med sinKadet, men heller ikke meget mere. Vi andreHans Nielsen, Kjeld 0. Petersen, Ove Nesdam,Poul Christensen og ego forsøgte så meget, somremmer og tøj kunne holde til, at hive vorediverse svævere i højden, men bortset fra Hansmåtte vi andre med røde ansigter og lunger somblæsebælge give op.

Ja det vil sige, Karl Erik fik sin RCstyrede Suomi i luften med gummitovsstart, hvilket forløb udmærket. Viandre skulle selvfølgelig også prøve, men det udmøntede sig i nogle — nærved og næsten samt nogleforkølede trin op ad himmelstigen uden at nå ret langt op. Nogle kom tilmed hovedkulds ned med skader tilfølge.
Men vejret var fint, ja for fint. For Æolus holdt åbenbart fridag. Pokkers, når nu der var deltagere fra Jylland,Fyn og Sjælland (København). Inden vi pakkede grejerne sammen, nød vi den nedgående sol og nogle natlogisøgende traner, der orbittede lavt over heden. Men der var andre, viste det sig, som endnu ikke var landet fornatten. Nemlig nogle minimyg, som stak umærkeligt, men viste det sig senere, efterlod os overfaldne med enmodbydelig kløe og røde pletter. Kløen flovede i øvrigt først af efter en lille uges tid.
Slaglille befandt hele flyvepladsen sig i en form for vandbad, der egnede sig mere til sejlads end tilmodelflyvning, så vi forblev selvsagt hjemme med uforrettet sag.

På Randbøl Hede har nogle af osherudover mødtes et par gange, når vejretindbød til flyvning. Men hver gang var detpraktisk talt vindstille, så det var umuligtat hive modellerne i luften. Kungummimotormodellerne nød det vindstillevejr. Men sådan kan vejret jo ofte værelunefuldt.
For at undgå disse "tomgange" arbejdesder nu på nogle alternative løsninger. Bl.a.højstart ved hjælp af en boremaskine medpåmonteret spole. Tiden og forsøg vil såvise om det er den rette løsning.
Tak for i år og gensyn i 2015

Frede

Hans gør sin Sans Egal klar med hans nybyggede Donald Duck og
Karl Eriks KR40 i forgrunden

Ove starter sin Pjerri 69 med gummitov
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Dieselmotorer
I det seneste nummer af vort svenske søsterblad har Sten Perssonen spændende artikel om den gamle danske dieselmotor ThorningIII. Sten er selv den lykkelige ejer af en motor i originaludførsel,som i dag er en virkelig sjældenhed.
Jeg blev lidt nostalgisk, da jeg læste Stens artikel, fordi ThorningIII var min første modelflymotor. Da jeg fik den i 1950 varVikingmotorerne endnu ikke kommet på markedet, så det vardengang den eneste motor til modelfly, der var til at få for en knægtpå 14 år.
Det kostede mig mange timer og ømme fingre at få den til at køreførste gang, men efterhånden viste den sig meget pålidelig. Jegbrugte den i flere forskellige modeller og nåede at slide tocylinder/stempelsæt op, inden jeg henad vejen fik fat på en lidtmere moderne motor fra England. Min første linestyringsmodel varen Samba og siden blev motoren brugt bl.a. i en teamracer og enombygget Segel Scout fritflyvende gasmotormodel.

Som Sten også er inde på i sin artikel, var noget af det første, man denganggjorde med en Thorning III, at "barbere" den, dvs. at save skørtet omkringakslen af og fjerne den støbte tank for at gøre motoren lettere. Sammenlignetmed Stens fine, næsten ubrugte eksemplar var min gamle og slidte motorderfor ret så forslået, da jeg for nogle år siden gav den videre til HenningNyhegn, som ville prøve at få den tilbage i kørbar tilstand.
I en artikel om modeldieselmotoren i Luftsport fra april 1946 , der ergengivet på de følgende sider, skriver Jørgen Donnergaard lidt omforgængeren for Thorning III: Monsun og de andre dieselmotorer fra den tid,herunder MikroDiesel. Bemærk slægtskabet mellem Monsun og ThorningIII. Karl Erik W.

Ombygget Segel Scout med Thorning III og en Laban i
baggrunden Team racer med Thorning III
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Peter Christiansens fra 1948 med Thorning III

Tage Hansens TH35 fra 1946 med Mosun
(ikke MikroDiesel, som Flyg skriver)

Smukke gasmotormodeller fra 1940'erne
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Fra Erik Knudsen har vi fået denne originaltegning af Reino Hyvärinens C1 Jeppe4 fra 1955
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Det er ikke så ofte vi bringer tegninger af linestyrede modeller i bladet, men her er Artist,
en kunstflyvningsmodel, konstrueret af Egon Brix Madsen i 1962 for den "nye" Viking 2,5 cm2 motor




