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CZ—Hydro
Benzinmotormodel konstrueret af Christian Zøylner fra modelflyveklub-
ben OZ — den senere Rungsted Modelflyveklub. Modellen blev fløjet på 
Øresund i 1941.
Billedet er fra Jørgen Dommergaard’s fotoalbum som Eli Nielsen i Lyng-
by har sørget for kom i klubbens besiddelse.
Vi vil prøve at få Chr. Zøylner til at berette om flyet i et senere nummer.



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

DMV’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
12. maj SMOS holder vårkonkurrence på Rinkaby feltet i Sverige. Søndag er reservedag.
14. maj Hyggetræf på Rødekro svæveflyvecenter. Kontakt Frede eller Hans.
12. august Træning og trimning på Skjern enge eller Randbøldal hede.
25. og 26. august SMOS holdes SM på Rinkaby feltet. 
Deltagelse og indkvartering som sædvanlig.
15. og 16. september. 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. april VÅR 1 Skjern enge.
29. april VÅR 2 Kongenshus hede.
3. juli Jyllandsslaget Kongenshus hede.
26. august HØST 1 Randbøldal hede
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.
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Historien om IK 250 Goofy , det første radiostyrede modelfly i Danmark.

Som lovet i sidste nummer bringer vi her Bendt Schmidt’s beretning om Goofy og dens vi-
dere skæbne:
Min motormodel IK 250 Goofy tegnede jeg i 1953, og den kom kun ud at flyve en enkelt 
gang, så vidt jeg husker i vinteren 1954.
Som det fremgår af min brors beskrivelse endte flyvningen med et mindre havari. Ikke desto 
mindre mener jeg at vi var de første der forsøgte sig med en radiostyret motormodel.
Modellens videre skæbne er følgende:
I nogle år var den bare til pynt– og indimellem til fornøjelse som legetøj for vores børn.
Jeg havde lagt modelflyvningen på hylden i en årrække, og i slutningen af 90 erne kom Hans 
Fr, Nielsen på besøg for at se om jeg havde nogle gamle fly. Han fik min Diogenes og IK 
250 med, og den sidste restaurerede han halvt og udstillede den i en periode på flymuseet i 
Stauning.
Derefter har den tilbragt en rum tid på Hans’s loft, men ved Danmarksmesterskaberne i 
Skjern 2006 spurgte jeg Hans om jeg måtte få den igen. Nu har jeg så brugt en del tid på at 
tage beklædningen (moll) af og derefter at måle modellen op, for originaltegningen var jo for 
længst forsvundet. Resultatet kan ses her.
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Forsøg med radiostyret modelfly
Radioen i IK-250 GOOFY.
Da forsøget foregik for godt fyrre år siden, og hele 
styringen, incl. sender og modtager, forlængst er hug-
get op, er det vanskeligt at beskrive systemet i detaljer.

Der var kun styring af sideroret. Hjertet i systemet var 
et palhjul med otte stillinger, der via en trækstang dre-
jede sideroret. Der var således to stillinger til højre, to 
til venstre og to neutrale. Systemet er i og for sig ro-
bust, men det var svært at styre fordi palhjulet kun 
kunne gennemløbe stillingerne i en bestemt rækkeføl-
ge: l = neutral, 2 =  svag højre, 3 = højre, 4 = svag 
højre, 5 =  neutral, 6 = svag venstre, 7 = venstre, 8 = 
svag venstre, 1=neutra1 osv.  Der var ingen tilbage-
melding om rorets stilling, så det var nødvendigt både 
at se flyets retning og at vide hvilken indstilling næste
tryk på sendetasten ville give.

Senderen og modtageren arbejdede på en frekvens i et 
af de bånd der var tilladt til amatørradio. Sendeeffek-
ten var meget lav, og der blev kun sendt en kort impuls 
ved hvert tryk på sendetasten.
Både sender og modtager var bestykket med rør, og 
batteridrevet. I modtageren i flyet var der anvendt en 
type minirør, der også blev brugt i den tids høreappa-
rater. Modtageren fyldte således ikke ret meget, men 
rørene krævede både glødespænding 1,5 V og anode-
spænding 30 V, så vægten af batterier og af relæet der 
betjente palhjulet gjorde flyet ret tungt.
Vægten var nok en af grundene til at flyet blev beska-
diget under en landing og aldrig kom i luften mere.

Erik Schmidt

Byggebrættet.
Der er aktivitet rundt om i landet, men tilsyneladende mest i Jylland, men fra Sydsjælland 
meddeles det at Bent Schmidt er næsten klar med en ny Diogenes. 
På Fyn er Tage Hansen færdig med vingerne til en TH-35, en motormodel som Tage fløj 
med ved det internationale stævne på Eaton Bray i England i 1946, modellen var monteret 
med en Monsun 2,5 prototype som Tage havde fået til afprøvning. Nu bliver modellen mon-
teret med en Viking 2,5. 
Bjarne Jørgensen er næsten færdig med en amerikansk Wakefield.
Frede Juhl er godt i gang med OJA, en finsk A-2 model. Poul Christensen er færdig med  en 
Aurikel og er nu startet på en Skymaster. Hans Fr. er færdig med sin tredje Diogenes, og der 
bygges på en A-2 selvkonstruktion fra 1958. Frank Dahlin har en ungarsk svævemodel 
CSÓKA fra ca. 1948 klar til beklædning, den passer i den svenske klasse S2, samt en ameri-
kansk gasser med en Tee Dee .020, Senior Playboy som er næsten klar til prøveflyvning.

Playboy Senior

Hans Fr.’s nye 1958 A2er med 
tungesamling af vingerne.
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Widell forklarer— — 

Poul Christensen forbereder en 
flyvning.
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