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D M V  ´s  !5-års Jubilæum 

Deltagerne i det stiftende møde i Kalundborg den 14.juni 1992
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Til medlemmerne af DMV

I anledning af, at det i år er 15 år siden, at DMV blev stiftet, 
har jeg samlet nogle af de første artikler fra Modelflyve Nyt. 
Artiklerne har ikke alle været bragt i vort eget blad. En del 
nye medlemmer er også kommet til. De har her mulighed for 
at sætte sig ind i tilblivelsen af DMV.

DMV har nået næsten alle de mål, som vi satte os: en samling 
af gamle effekter fra modelflyvningens barndom, bygning af 
og konkurrencer med de gamle konstruktioner samt udstillin-
ger på museer mm.
Desuden ikke mindst mange møder og konkurrencer med hyg-
geligt og spændende socialt samvær .

DMV er absolut bevaringsværdigt…                   Erik Knudsen

Her til venstre 
DMV´s vedtæg-
ter, som de blev 
vedtaget på det 
stiftende møde  i 
Kalundborg hos 
Poul Rasmussen 

14. juni 1992.

De er med få 
ændringer sta-
dig gældende. 

Erik Knudsen med  Jørgen Larsens  Victory
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Modelflyve Nyt   nr. 4  1991
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Modelflyve Nyt  nr. 6 1991
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Modelflyve Nyt nr. 3  1993
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Fra Modelflyve
Nyt  nr. 4 1992
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Billedet til venstre er 
fra et af vore første old-
timerstævner. Det hold-
tes ved Fredensborg.

Vi havde den glæde, at 
Per Weishaupt med 
frue besøgte stævnet 
kort før sin død.

Til højre ses Eli Niel-
sen med sin kopi af 
Hans Hansens VM-
vinder fra 1953 Auri-
kel.
I midten nu afdøde 
Hartvig Jensen med 
sin fremragende 1940 -
wakefield HART - 40.

Her i nybygget ved 

DMV´s  første klasseinddeling, hvor de gamle og de nyere modelklasser kombineres.
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Fotografiet er fra et Old-
timer DM på Skjern En-
ge.

Til venstre ses Bendt 
Schmidt (aktiv model-
flyver siden 1943) med 
sin Suomi.

I midten Erik Knudsen 
(aktiv siden 1946 ) med 
sin AH  - 24.

Til højre Hans Frederik 
Nielsen (aktiv siden 
1950)  med en vinge fra 
en Diogenes.

Fra Modelflyve
Nyt  nr. 3 1994


