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Fra OMF’s 25 års jubilæumskonkurrence i 1960 på Brændholt Bjerg.
Trods stiv kuling og regndis blev der fløjet. På billedet ses Bjarne Jørgensen i færd med 
at trække sin wakefield op. Hvis man ser godt efter anes en trådforstærkning af vingen.
SP holder modellen medens Frank Dahlin støtter vingen, i baggrunden ser Hans Schiøtt 
Sørensen til. De øvrige har redaktøren ikke kunnet identificere.



OMF’s  25 års jubilæumskonkurrence, håndstart fra Brændhold  Bjerg
Der blev fløjet med svævemodeller, her vandt  Arne Hansen med 185 sek.
Gummimotormodeller tog Bjarne Jørgensen sig af med 153 sek.
Gasmotormodeller blev vundet af Hans Schiøtt Sørensen med 143 sek. 
Endelig vandt Frank Dahlin veteranklassen med en gummimotormodel fra 1938 bygget efter en 
tegning i en hollandsk hobbybog som et klubmedlem i Randers havde stående. Propellen var noget 
så eksotisk som en etbladet friløbspropel som imidlertid ikke overlevede første start. Da videre 
flyvning som Wakefield ikke var mulig, blev modellen bygget om til en svævemodel ved hjælp af 
en Albyl blikæske med bly i holdt fast med elastikker, gummimotoren sad stadig på plads i krop-
pen.  
Den stride blæst gjorde det af med mange modeller, min egen veteran 
model klarede heller ikke alle tre starter, men med 106 sek. vandt jeg for-
an Oscar Vang med 79 sek.  FD
FD

Dansk Modelflyve Veteranklub
SAM-1935

Stiftet den 6. oktober 1991

Formand:                                              Sekretær:                                     Kasserer:
Frede Juhl                                               Hans Fr. Nielsen                           Fritz Neumann
Gl. Færgevej 22                                      Klemivej 4                                    Kjærsvej 73
Alnor                                                       8355 Ny Solbjerg                         4220 Korsør
6300 Graasten                                         Tlf.: 86927876                           Tlf.: 58372376                            
Tlf.: 74651457                                   e-post: hfn@sport.dk                    e-post: fritz@dawc.dk

DMI's hjemmeside: www.dmvk.dk
Webmasteren meddeler.
Billeder er altid velkomne, det gør vor hjemmeside mere interessant.

DMV’s tegningsarkiv bestyres af Poul Rasmussen, Nyvangsvej 25, 2.th. 4400 Kalundborg.
Tegninger kan bestilles hos Poul skriftlig eller på tlf. 59516211. Vi vil fra tid til anden bringe en op-
dateret liste over tegningerne her i bladet.

Redaktør: Frank Dahlin, Toftevangen 12, Ålsrode, 8500 Grenaa. Tlf.: 97372442  
                 e-post: frank_dahlin@aalsrodes.net
som gerne modtager stof og billeder til bladet, også håndskrevne ting er velkomne.

Kalender 2007
31. december  Årsrekordåret slutter. Der er ikke meddelelser om Årsrekorde
Der er ikke fastlagt nogen aktivitetskalender for 2008.

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.
FF - Unionens konkurrencekalender kan desuden ses på deres hjemmeside med adressen. 
www.ffu.dk eller kan ses i Modelflyvenyt.
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Et par billeder fra Jørgen Dommergaards fotoalbum fra perioden 1939—1945

Jørgen Dommergaard med Rekord modellen ”PLUTO”

Peter Christiansen, Helsingør, med Wakefield

Hermed redaktørens bidrag til interessante og an-
derledes navneskilte, dette stammer fra en havare-
ret kinesisk wakefield fra VM i Ungarn i 1995.



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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I det svenske Hobbyblad ” MODELL-TEKNIK ” har Johannes Thinesen  rapporteret om 
dansk Modelflyvning. Her byder redaktøren Ulf Hallvig i januarnummeret 1945 ham vel-

kommen til bladet og præsenterer ham for læserne.  
På en følgende side skriver ”Johse ” om Knud Flensted Jensens meriter.            Erik Knudsen
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Fra Modell-Teknik  april 1945
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DM-vinder i A-2   1964

Sten Simonsens vindermodel er konstrueret af Jørgen Larsen. Jørgen er i dag bedre kendt 
som Jørgen Korsgaard.  I 1964 var han formand for Ry Modelflyveklub, hvor Sten Simon-
sen var medlem.  

Modellen er enkel at bygge og med rene linier. Desuden er den meget velflyvende og kan 
bruges til DMV´s stævner. Jørgen vil sikkert kunne give gode tips om bygningen og har tid-
ligere udtalt, at modellen er robust og sikker  - også i blæsevejr. På en følgende side giver 
Jørgen gode råd om at finde termik. SÅ  -  der er serveret…                             

Erik Knudsen
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Jørgen Korsgaard
er måske mest 
kendt for for sine 
wakefield- og in-
dendørsmodeller. 

Han har dog fløjet 
meget med svæ-
vemodeller  - nog-
le vil huske hans 
eminente A-1   
model Hot Max.

Herover ses han 
på en sommerlejr 
i gang med at bi-
stå ved en høj-
start.

Måske ser vi ham 
snart ved et Oldti-
merstævne med 
en nybygget DM-
vinder 1964 på 
linen jagtende ter-
mikbobler ??? 

Også relativt unge 
modelflyvere med 
veteranmodeller 
er velkomne i 
DMV ! 

Erik Knudsen
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Herunder ses resultatet af Poul Christensen og Hans Fr. Nielsens byggeri fra 2007.

Lidt forsinket  bringer vi beretning og billede fra Randbøl Hede.
Hans Fr. skriver: 
Mandag den 11. juni havde en del veteraner sat hinanden stævne på Randbøl Hede kl. 19.00. 
Vejret var lunt og næsten stille, et perfekt trimmevejr.
Carl Erik Widell kom med wakefield modeller fra 1956 og 1957, Frede Juul med Jens Arne 
Lauritsens model fra 1946, Poul Christensen med Hans Hansens Aurikel fra 1953, Hans med 
Rechtnagels Diogenes ligeledes fra 1946, samt en selvkonstruktion fra 1955. Senere dukkede 
Leif og Ole fra FF-Unionen op med nye, købte Ukrainske svævemodeller. Det blevtil mange 
fine flyvninger og en masse hyggesnak om både gamle og nye modeller. Vi fløj lige til kl. 
22.00 og oplevede en smuk solnedgang over heden. En herlig aften som vi må have flere af.
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Byg en super oldtimer, Earl Stahl ”Hi-Climber” fra 1939.  En rigtig KLASSIKER.  Spændvide 75 cm.
På side 12 er profiler og finne i fuld størrelse.



Side 12


