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Fotos fra C4 Open og Esbjerg Open
Til venstre er vi på C4 Open, 
hvor dette fl otte Mil Mi-24 diora-
ma var til stede.
Skalaen er 1/35 og modellen er 
fra Trumpeter.
I midten er det fortsat C4 Open 
og Trumpeters 1/35 lokomotiv, 
der er meget fl ot bemalet.
Nederst til højre er modellen fra 
Emhar, skalaen er 1/35 og stedet 
er C4 Open.

On the left we are at C4 Open 
and this beautiful 1/35 scale 

Hind from Trumpeter was detai-
led and put in a diorama.

In the middle we‘re still at C4 
Open and the Trumpeter 1/35 lo-
comotive was beautifully painted.

Bottom left the model is from 
Emhar, the scale is 1/735 and the 

place is C4 Open.

Nederst til venstre er vi taget til Esbjerg 
Open, hvor denne fi ne AEC panservogn
er fra Extratech. Skalaen er 1/72 !

Bottom left we have moved to Esbjerg Open. 
The AEC armoured car is from Extratech 

and the scale is 1/72 !

Fotos/Photos:

Flemming Hansen
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LEDER
Debuterende forfattere i bladet er ved at blive en trend. For tredie nummer i træk har der været nye folk ved tastaturet. Det er rigtigt 
dejligt at se, at der fortsat er nye, der har lyst til at skrive til IPMS-Nyt. Atter en gang vil jeg benytte lejligheden til at opfordre netop 
dig til at skrive en artikel om det som du brænder for indenfor modelbygningen. Små artikler modtages med taknemmelighed, store 
med udsøgt begærlighed.

Når jeg ser tilbage på denne årgang af  IPMS-Nyt, så synes jeg selv at det atter er lykkedes for os at komme godt rundt om hele 
emnet modelbygning. Der har været artikler om tips og teknikker, referenceartikler, beskrivelse af  museer, byggeartikler og meget andet.

Dette er altsammen lykkedes på baggrund af  Jer medlemmers indsats, idet I hele tiden har sørget for at der har været stof  nok til 
bladet, så vi har kunnet lave et blad med et varieret indhold. Jeg håber I har nydt at læse årgangen lige så meget som jeg har nydt at 
redigere den. Og jeg håber også at I vil være med til at årgang 2007 bliver lige så afvekslende og interessant som 2006.

Umiddelbart inden jeg skrev denne leder afsluttede jeg kalenderen på side 38. Der er masser af  konkurrencer og messer i både Dan-
mark og det store udland, så hvis I har lyst og lejlighed er det bare med at komme afsted og få en på opleveren. Vi har ikke mulighed 
for at bringe omtaler af  alle de konkurrencer der fi nder sted i hele Europa, så der er uden tvivl nogle seværdige som vi ikke omtaler 
i kalenderen.

På den anden side må jeg tilstå, at jeg også er lidt skuffet. Jeg ved at der fi nder møder sted i Jylland og på Fyn, men når jeg ikke 
kender datoerne for disse, så kan jeg ikke viderebringe dem. Dette skal ses som en opfordring til Jer derude i det ganske land om at 
informere mig om datoer og steder for disse, så der måske kan komme nogle fl ere folk til disse møder. Det skal vel ikke være „møder 
for de indviede“? Husk at jo før jeg har informationerne, jo bedre. Der er jo en vis produktionstid på bladet.

2007 er et DM år, allerede i næste nummer kommer der mere omtale og i maj-nummeret vil tilmeldingsmaterialet være indsat i IPMS-
Nyt. Jeg kan blot opfordre alle til at afsætte weekenden og så tage til Valby for at være med.

Som sædvanligt vil der være boder der kan sikre, at I kan komme af  med kontantbeholdningen. Swap-meet har der også været 
tidligere, lad os se om det også vil være på programmet i 2007. Endelig vil der sikkert være modelforretninger i København der holder 
lidt ekstra åbent, så I kan besøge dem og investere i fl ere modeller til de lange vinteraftener.

Til sidst er der så kun tilbage for mig at sige Glædelig Jul og Godt Nytår til både dig og din familie. Vi ses i det nye år.
Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 03. december. Deadline til næste nummer: 02. januar.

Forsiden viser et brasiliansk A-1 fl y, der deltog i øvelse CRUZEX 
III. På denne side af Atlanten kender vi den bedre som Aeritalia 
AMX
Foto: © Leandro Maldonado

Front cover: A Brazilian A-1 attack aircraft during
Exercise CRUZEX III

Photo: © Leandro Maldonado

Tryk: Sats-o-Grafi k, Frederiksværk
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Formandens side
Ja så går året på hæld. Det er de lange vintermåneder, hvor næste 
sæsons kreationer skal forberedes. Året 2007.

C-4 Open og Esbjerg har vi igen besøgt og det var den vanlige 
fornøjelse og samtidig økonomiske ruin, når man vågner op af  
trancen og fi nder ud af  hvad man har med hjem – selvom en del 
af  øvelsen egentlig var at komme af  med sæt for at REDUCERE 
samlingen!

Generalforsamlingen
Vi skal stemme om reviderede vedtægter på generalforsamlingen!

Ved sidste generalforsamling var det et ønske, at vedtægterne 
skulle ændres, således at man ved fremtidige afstemninger kan 
medbringe fuldmagt fra eventuelle medlemmer der ikke kan del-
tage på generalforsamlingen. Dette har vi i bestyrelsen taget til 
os og samtidigt opdateret fl ere paragraffer, så de fremstår mere 
opdaterede end de nu gør.

Bemærk at der på generalforsamlingen stemmes om „pakken“ 
og ikke formuleringer. Der er blevet brugt typiske formuleringer 
af  lignende paragraffer fra andre foreninger og virksomheder.

Ændringerne er som følger:
§3: Medlemskab

Enhver interesseret plastikmodelbygger kan blive medlem af  
foreningen, jvf. dog § 10. Dog modtager foreningen ikke 

medlemmer under 14 år. 

Kommentar: Det er valgt at fjerne den klausul i kraft af, at vi 
rent faktisk har optaget et medlem der var yngre!

§4: Bestyrelsen

Bestyrelsen består af  1 formand og 2 3 medlemmer. Formand, 

kasserer og sekretær. Formanden og Bestyrelses med lem mer-

ne vælges for 1 år af  gangen. Såfremt der fremsættes fl ere for-

slag, foretages skriftlig afstemning. Bestyrelsesmedlemmer-

ne vælges for 1 år af  gangen ved skriftlig afstemning. Såfremt 

der fremsættes fl ere forslag, foretages skriftlig afstemning. 
Ved valg til bestyrelsen har hvert medlem 1 stemme for hver post 

mand, der skal vælges. Se i øvrigt §5 stk. B. Valgbarhed opnås 
efter 2 års med lems skab af  foreningen. Til alle poster - undtagen 
for mands posten - er ethvert tilstedeværende medlem pligtig til 
at modtage valg. Dog ikke ud over 2 på hinanden følgende år. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Kommentar: Fintuning af  indhold samt henvisning til ny 
paragraf  (om den senere).

§5: Stk. A Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der 
af holdes én gang årligt på det ordinære IPMS-møde i januar. 
Indkaldel se til generalforsamling skal ske skriftligt senest 14 dage 
før afholdel sen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsam-
lingen, skal være formanden bestyrelsen i hænde senest den 
01/11 for at forslag kan være listet i foreningens blad forud 

for general forsam lingen. 

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter: 
1. Valg af  dirigent og referent 
2. Formandens beretning 
3. Kassererens afl æggelse af  regnskab - herunder frem-

læg gelse af  det nye års budget. 
4. Indkomne forslag 

5. Kassererens fremlæggelse af  det nye års budget.
6. Valg af  formand 
7. Valg af  øvrige bestyrelsesmedlemmer 
8. Eventuelt 
Kommentar: Let revidering af  rækkefølge på GF, således at 

forslag der er modtaget hos formanden senest den 1/11 evt. kan 
indgå i fremlæggelse af  budgettet. Læg mærke til datoen den 1/11, 
der passer sammen med deadline for bladet. Forslag der modtages 
senere kan deraf  først indgå på det følgende års generalforsamling 
idet de så ikke har været trykt i bladet.

§5: Stk. B Afstemninger

Hvert medlem der har været medlem i mindst 3 måneder umid-
del bart før generalforsamlingen har én stemme. Afstemninger skal 
fi n de sted skriftligt såfremt mindst ét (1) af  de tilstedeværende 
med lem mer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog så-
ledes at fuldmagt kun kan gives til ét (1) andet medlem, og således 
at hvert fremmødt medlem højst kan medbringe én (1) fuldmagt, 
der kan anvendes ved afstemning(er) på generalforsamlingen. En 
fuldmagt er kun gyldig, såfremt den er afl everet til og godkendt 
af  diri genten ved generalforsamlingens begyndelse og er påført 
hvilken gene ralforsamling den dækker.

Kommentar: Ny paragraf  der gør det muligt at medbringe 
én fuldmagt fra et fraværende medlem ved en evt. afstemning.

§7: Regnskab & Kontingent

… af  foreningens drift og udgifter iøvrigt. Ønsker medlemmer 

abonnement på et eller fl ere udenlandske IPMS-tidskrifter, 

betales prisen herfor sammen med kontingentbetalingen. 
Foreningens regnskab for afvigte år udarbejdes af  kassereren og 
forelægges generalforsamlingen bestyrelsen til godkendelse. 
Til generalforsamlingen…
 
§8: Møder

Der afholdes møde hver måned - med undtagelse af  juli, der er 
sommerferiemåned. Til stede ved møderne skal altid være 

mindst et medlem af  bestyrelsen. 

§9: Udvalg

Ved nedsættelse af  eventuelle udvalg, f.eks et redaktions-, ud-
stillings-, eller konkurrenceudvalg, kan der inddrages interesse-
rede medlemmer. Det eneste krav er, at et bestyrelsesmedlem er 

formand for deltager i sådanne udvalg. Denne Udvalget har 
meddelelses pligt overfor bestyrelsen. 

Kommentar: Fintuning af  indhold i §7, §8 og §9! 
§10: Foreningens blad
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En redaktion af  et eventuelt blad er ansvarlig overfor bestyrelsen 
for bladets indhold. Redaktionen udpeges af  bestyrelsen blandt 
interesserede medlemmer.

Kommentar: Var egentlig paragraf  13 – men vi føler for at 
bladet bør nævnes FØR eksklusion og foreningens opløsning!

§11: Eksklusion

…Eksklusion af  et medlem meddeles til samtlige IPMS-foreninger 
i ind- og udland…

Kommentar: Nu er der jo kun én fuldgyldig IPMS forening 
i indland – så derfor fjernes denne klamamse.

§13: Opløsning

Foreningens opløsning kan kun fi nde sted efter vedtagelse på 2, 

med 1 måneds mellemrum, afholdte generalforsamlinger og 

med mindst kræver vedtagelse af 2/3 fl ertal af  de fremmødte 
ved en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling. 
Gene ral forsamlingen beslutter, hvorledes der skal forholdes med 
for eningens aktiver.

Kommentar: En præcisering og en udvidelse med én GF for 
at det hele skal går ordentligt til.

§13: Foreningens blad

En redaktion af  et eventuelt blad er ansvarlig overfor bestyrelsen 
for bladets indhold. Redaktionen udpeges af  bestyrelsen blandt 
interesserede medlemmer.

Kommentar: Er fl yttet op som paragraf  10.

Ja, det var de ændringer skal indføres. De gældende vedtægter kan 
ses på ww.ipms.dk og den fulde ordlyd af  de nye vedtægter kan 
ses på midteropslaget i denne udgave af  bladet.

INDKALDELSE TIL

ORDINÆR GENERAL-

FORSAMLING
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling.
Onsdag d. 10. januar 2006 kl.19.30 i lokale 211

på Nyboder Skole

Dagsorden:

1. Valg af  dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Kassereren afl ægger regnskab
 og fremlægger det nye års budget
4. Indkomne forslag
5. Valg af  formand
6. Valg af  øvrige bestyrelsesmedlemmer
7. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde senest d. 02/01 2007

NYT FRA ARMORSCALE
Se evt. www.armorscale.com
1:35

P35-008: Schürzen for StuG III G,
 dem med bølget underkant
1:35 kanonløb

050: 122mm D-25T - Gun Barrel
 for Soviet Tank JS-3
051: 100mm D10-T - Gun Barrel
 for Soviet Tank T-55
052: 75mm M3 Gun Barrel for US Tank
 M4 Sherman w. M34A1 Mantlet
053: 50mm KwK 39 L/60 - Gun & MG 
 Barrel for Pz.III Ausf.J-K
057: 75mm PaK 42 L/70. Gun Barrel for
 German Jagdpanzer IV L/70 (A)
K01: Gun Barrels for French Tank
 Char B1 Bis. Alle løb.
1:35 ammo

A35-011: British 17pdr Tank ammo
A35-012: 88mm FlaK 18, 36 / KwK 36
  ammo set
A35-013: 76,2mm F-34/ZiS-5 -
  Soviet 76,2mm ammo
A35-014: 3-inch M7 - US 3-inch ammo
  for Anti-Tank Gun M7
1:35 tilbehør

R35-002: British WWII Auxiliary
  Fuel Tank
R35-003: Soviet Rear Small Fuel Tank
  for T-34/76
R35-006: Burnt Out Wheels for BT-5/7
  and T-34/76 (model 1940)
1:48 kanonløb

B48-011: 5 cm KwK 39 L/60 -
  Gun Barrel for
  Pz. III Ausf.L, M, K
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA TANKOGRAD
MFZ-S 5014: The Leopard I in Bundes-
wehr, Late Years. 68 sider, 12 sh, 88 farve-
fotos, 1:35 tegninger
Militärfahrzeug 4/2006: LVTP7A1, Kfz. 
14 Adler, Wiesel, Char B1 bis, Drogne 
Cl.289, 68 sider
TG-MM7005: Esercito Italiano. Vehicles 
of  the Modern Italian Army in Action. 68 
sider. 131 farvefotos
TG-TYAGATSHI: Soviet Full-tracked 
Artillery Tractors of  Red Army and Wehr-
macht. 360 sider, 600 ill.
Warriors og Tankograd mporteres af  
SMT Hobby der kan henvise til nærmeste 
forhandler.

NYT FRA TRUMPETER
00213: German Railway Track Set.
 Taget fra K5E Leopold og BR52
00362: Munitionsträger IV også benævnt
 Pz IV D/E Early production
00363: Pz IV D/E Mid production??
00368: German Panzerjagerwagen
 Variant I Tank (jernbanevogn)
00369: German Panzerjagerwagon
 Variant II Tank (jernbanevogn)
00375: M1126 Stryker ICV
00376: Russian T62 Medium Tank
00377: Russian T62M Medium Tank 
00907: Porsche Tiger II 1:16
00911: M16 Half  Track 1:16
2305: German 10.5cm Kanone 18
5104: CH-47A Chinook
Nyheder uden nr:

M3A1 Personnel Carrier
M3A2 Personnel Carrier
M16 12,7 mm
M21 81 mm mortér
M3 75 mm GMC
10,5 cm le.F.H. 18/6 Heuschrecke IVb
17 cm K 43 Geschützwagen VI (Grille II)
M1126 Stryker ICV (Infantry Carrier 
Vehicle)
Future Releases

German 15cm sFH18 Field Howitzer

NYT FRA WARRIORS
WA 35606: U.S. Military Females OIF
  (May be Army or Marines)
WA 35608: Iranian M-38 Crew
  (Three full fi gures)
WA 35612: Middle East Head Set #1
 (6 Heads in Iraqi/Iranian helmets)
WA 35614: SS Grenadier fi ring K98 Rifl e
WA 35615: SS Grenadier Ost-Front 1944
  (Wearing Kharkov parka)
WA 54034: Austro-Hungarian Flame
  Team WWI vignette 54mm
WA 6007: U.S. Civil War Seaman
  (Buste 1:6)
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CRUZEX III
With over than 5.000.000 sq miles of  dry land and more than 180 million inhabitants, 

Brazil is the biggest South America country and a powerful emerging nation.

Text and photos ©2006-Leandro Maldonado

It commands the world’s eleventh-largest 
 economy and the country is becoming 
 a regional leader and a very important 

player on global political and economical 
issues.

Aspiring a permanent seat on an expan-
ded United Nations Security Council, the 
Brazilian focus is changing outwards  and 
it is moving to become a more active voice 
in the 21st century globalized world. Yet, 
Brazil is leading the UN peacekeeping 
contingent in Haiti and it keeps many more 
observers spread in hot spots around the 
world.

As the country searches to gain more 
importance on the global stage, its respon-
si bility increases too. Brazil already foresees 
the possibility to work in conjunction 
with the NATO forces in the future and, 
natu ral ly, it envisages employing not only 
its ground troops, but also its combat air 
as sets. That was one of  the reasons for 
the ela boration of  the Exercício Cruzeiro 
do Sul (Southern Cross), best known as 
CRUZEX.

Overview
The exercise CRUZEX is the biggest 
South America Combat Training Exercise. 

It is hosted and managed by Força Aérea 
Bra si leira (FAB – Brazilian Air Force) 
in coope ra tion with the other air forces 
attending the exercise.

The planning for CRUZEX exercises 
began in 2001 with the invitation from the 
FAB to the other South American Air For-
ces to attend the exercise. The CRUZEX 

III commander, Lt-Brigadier William de 
Oliveira Barros, told the journalists some 
details about the operation planning and its 
objectives: „All South American countries 
are invited to attend the exercise, including 
the French territory of  Guiana, and that is 
one of  the reasons for France taking part 

The Argentinian A-4 Skyhawks sported the exercise crest prominently on the fuselage albeit 
in a subdued version

The Argentine Air Force also participated with a number of IA-58 Pucará aircraft
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in the exercise. Our goal is bringing South 
American Air Forces to work together in 
a smooth way and to assimilate different 
stra tegies from each other, so we can cor-
rect defi  cien cies, learn new concepts and 
prepare our forces to keep the peace being 
ready to war.“

Normally about six months before 
the exercise takes place FAB organizes 
a planning conference attended by the 
respective Project Offi cers of  the foreign 

air forces partici pa ting. Chaired by a FAB 
senior offi cer, the meeting seeks to esta-
blish the various trai ning requirements of  
the individual nations attending as the basis 
for developing the exercise scenario. Each 
attending Air Force deciding the tactics 
to be employed, which type of  aircraft it 
can deploy and the number of  assets and 
personnel to be sent. The infor mation 
is afterwards passed to the Ope ra tions 
Division of  the FAB, which develop an 

exercise plan and prepares the stage for 
the simulated war.

CRUZEX is based on a Blue versus 
Red Forces war and it is organized in a 
similar manner of  Exercise Red Flag at 
Nellis AFB, Nevada. It is a two-week air 
war with two daily missions; one fl own in 
the morning and one in the afternoon. The 
fi rst week is the pre-exercise familiarisation 

Venezuelan F-16‘s are painted in an attractive scheme with light sand and two tones of green on the upper surface and light grey undersides,
a nice change from the grey/grey schemes most air forces use today. They were used in both strike and air defence roles during the exercise

Venezuela had also sent some Mirage 50 that are dedicated strike aircraft. Here are a couple on the tarmac at Anápolis
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with the second one being the live exercise 
or LIVEX.

CRUZEX History
The First CRUZEX was staged at Canoas 
AB in southern Brazil in April/May 2002, 
and it was the fi rst time ever the NATO 
procedures were used in a South American 
combined exercise. The fi rst edition of  the 
Exercise was attended by Air Forces from 
Argentina, Brazil, Chile and France and it 
was heralded a success. FAB concluded that 
the exercise results were very satisfactory 
and paved the way for CRUZEX II.

Two years later, in November 2004, the 

air war was settled again. For CRUZEX II 
the Theatre of  Operations (TO) had been 
relocated to the north east of  Brazil and 
Natal AB was used as a main hub for the 
Blue Forces component.  Argentina, Brazil, 
France and Venezuela attended the exer-
cise, with Peru, Uruguay and South Africa 
present as observers. Around 100 aircraft 
were em ployed on the exercise and FAB 
once again considered it a success.

Intended to train the Coalition Forces 
to integrate United Nations Peace Missi-
ons, the structure of  the exercise meets 
the NATO model. It is composed by the 
Direc tion of  the Exercise (DIREX) headed 

by a Brazilian senior offi cer; the Co-Dire-
ction of  the Exercise (CO-DIREX) com-
posed by one senior offi cer from each Air 
Force; the Direction and Control of  the 
Exercise Staff  (DICONSTAFF) headed by 
a Brazilian senior offi cer; the Joint Force 
Air Com po nent (JFAC) under a Brazilian 
senior offi cer command and the Deplo-
yable Combined Air Operations Centre 
(D/CAOC) headed by senior offi cers from 
all participating Air Forces.

CRUZEX is fought between two notio-
nal countries with both countries ha ving an 
inventory of  assets and threats that can be 
either increased or progressively re duced 

The Brazilians employed a number of the Embraer T-27 in a RESCORT role (Rescue Escort)

From Uruguay came a few IA-58 Pucará strike aircraft, here one of them is taxiing out prior to a mission
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trough war attrition over the course of  the 
exercise. The director on DIREX monitors 
the participant’s performances and tailors 
the scenarios to meet the objectives set out 
at the planning conference. 

At The Heart of  Brazil
Following the relocation culture of  the 
exercise, CRUZEX III was held at the 
Centre-West region of  Brazil with Anápolis 
Air Base receiving all foreign air forces and 
hosting the Blue Forces components. Red 
Forces assets were based mainly at Cam-
po Grande Air Base, 410 NM south west 
from Anápolis, and formed exclusively by 
FAB aircraft.  The Blue Coalition also had 
aircraft located at Brasília AB, Uber lândia, 
Goiânia and Jataí airports.

Located some 150 km southwest from 
Brasília, the country Capital, Anápolis AB 
was built in the seventies and it is strate gi-
cally positioned in the very centre of  Brazil. 
Anápolis is one of  the most important 
Bra zilian air bases, fi rst for its proximity 

to Brasilia and second for its central loca-
tion, permitting any part of  the country to 
be reached by defence aircraft in a short 
period of  time.

Until 2001, Anápolis was known mainly 
by its resident supersonic Dassault Mirage 
III (F-103) of  the 1º Grupo de Defesa 
Aérea (1º GDA - Air Defence Group). 
But since the Sistema de Vigilância da 
Amazônia (SIVAM - Amazon Surveillance 
System) became operational, fi ve AWACS 
Embraer R-99A and three Remote Sensing 
Embraer R-99B from the 2º/6º GAv are 
operating from the base. The R-99 is the 
most ad vanced aircraft of  FAB and Aná-
polis was chosen for its geographic location 
and also for its very dry air humidity condi-
tions along the year, which helps preserve 
the very sen sitive electronic equipment 
these aircraft car ries.

Background of  the Confl ict
The Exercise is a scenario featuring three 
fi ctitious nations: Red Land, which has in-

vaded its ex-territory Yellow Land, and the 
Blue Land who supports the Yellow Land 
people. To push the Red Forces out of  the 
invaded Yellow territory the Blue Land 
forms a coalition force with Argentina, 
Chile, Uruguay, Venezuela and France and 
goes to war against the Red Land.

The Peruvian Air Force had intended 
to participate also, but sadly one of  its 
aircraft crashed while en route to Anápolis 
AB, killing the Peruvian detachment com-
mander Lt-Col Michael Eduardo Quiroz 
Plefke and its Air Operations Officer, 
Major Aldo Emilio Consiglieri Muñoz. The 
accident happened while one of  the three 
Peruvian Cessna A-37 Dragonfl y was ta-
king-off  from Porto Velho Air Base (north 
of  Brazil) after a technical stop. After the 
accident the PAF offi cially quit the exercise 
and the two other aircraft returned home.

After World War Two, Red Country, 
which had fought on the losing side, lost 
part of  its territory as a consequence of  
legitimate international arbitration favou-

France also participated in the exercise with a number of Mirage 2000‘s and a single E-3F AWACS aircraft

The Brazilian AEW component in the exercise consisted of four EMB R-99A aircraft.
The aircraft is an Embraer EMB-145 equipped with a Swedish made Erieye radar.

It is claimed to have 95% of the capability of e.g. E-3A AWACS aircraft
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rable to the victorious countries. As a 
result, Yellow Country appeared between 
Red and Blue countries. Some of  the 
Red population have not accepted their 
country’s division and still live in Yellow 
Country, near Santa Vitória, União de 
Minas, Limeira do Oeste e Iturama, with a 
strong political position against the Yellow 
Country’s government.

In 1970, a petroleum fi eld was disco-
ve red in Yellow Country and several 
multi-national companies established 
themselves there, bringing wealth and a 
higher standard of  living to the populati-
on. The Yellow and Blue countries signed 
several bilateral com merce treaties, further 
developing their eco no mies.

The Government of  Red Country then 
decides to adopt an ultra-nationalist policy 
and invades Yellow Country – much of  
the Yellow population spills out into Blue 
Coun try. Red Country is given an ultima-
tum to leave Yellow Country by midnight 
on August 15th. With no movement, the 
Blue Forces, with a coalition force, set 
about defeating the Red Forces and pus-
hing them back into Red Country, allowing 
the people of  Yellow Country to return.

So, the war begins…!

Red and Blue Forces
The exercise had three distinct phases: the 
Pégasus Exercise ran from August 14 to 18. 
It was a simulated computer exercise used 
to test the developing of  the real exercise. 
From August 21st to 25th the Familia ri sa-
tion Flights (FAM) and the Forces Inte gra-

tion Training (FIT) took place and between 
August 28 to 31 the LIVEX.

During the four days of  LIVEX 
two missions were flown per day with 
a pack, so called Com bined Air Opera-
tion (COMAO), composed of  around 
40 aircraft each. The fi rst two days were 
dedicated to gain air supremacy and the 
last two ones for ground attack, Coun ter 
Insurrection (COIN) and Combat-Search 
and Rescue (C-SAR) missions.

While the Red Forces had six Northrop 
F-5EM air defence fi ghters, fi ve Aerma-
cchi/Embraer A-1 attack fighters, one 
Embraer R-99A AWACS, one Lockheed 
KC-130 Hercules and  a sole Bell H-1H 
Huey, the Blue coalition were formed by 
89 combat aircraft (six Northrop F-5E, 
six A-1, three RA-1, four Embraer AT-26, 
fi ve Embraer A-29, four Dassault Mirage 
2000C RDI, four Dassault Mirage 2000N, 
three Northrop VF-5, three Lockheed 
F-16, three Dassault Mirage 50, three 
Douglas A-4AR, six FMA IA-58 and nine 
Cessna A-37), three AWACS aircraft (one 
Boeing E-3F and two R-99A) and one Bo-
eing KC-707, two Boeing KC-137 and one 
KC-130 providing air refuelling support.

The Blue Forces had also 27 more 
aircraft including one Aerospatiale H-34 
Super Puma, two Helibras H-50 Esquilo, 
one Embraer SC-95 and four Embraer 
AT-27 based in Uberlândia, capital of  the 
Yellow Land plus two Combat Search and 
Rescue (C-SAR) H-1H helicopters on alert 
in Jataí, on the Blue Country.  

The fl ight routine normally began at 

8:30h local time with the departure of  two 
R-99A and one E-3F. One hour later the 
fi rst COMAO was airborne and heading 
south west, it was followed by COMAO-2 
few minutes later.

Each COMAO was composed by 
different types of  aircraft having distinct 
missions. By 12:00 the COMAO-1 began 
landing with the COMAO-2 few minutes 
behind it. The two R-99A were back by 
13:00 while the E-3F endured 9hrs fl ight 
mission returning at 17:30h. The afternoon 
fl ights were con ducted the same as the early 
ones and by 15:30h all COMAOs were al-
ready airborne and on route to their targets.

To control the huge exercise air space 
and to manage all traffi c on it, DIREX used 
the NATO Stradivarius Mission Task and 
Monitoring software brought by France.

The exercise area comprehended 
214.970 sq miles with the air corridor 
created for the exercise being some 518 
miles (833Km) by 415 miles (668Km) long.

During the exercise no civilian traffi c 
were diverted and only short delays chan-
ged the area traffi c routine.

Future Exercises
Speaking to the author about future CRU-
ZEX exercises, Col Carlos Minelli de Sá, 
Senior Operation Offi cer of  DIREX said:

 „We are very enthusiastic with the exercise 
and we plan to still improving it. All par-
ticipants were very satisfi ed with the expe ri-
ence gained here and we look forward to be 
ready to deploy our forces in a real theatre 

The activity on the air bases can be seen here where a taxiing Brazilian F-5E is moving past a large number of Embraer A-1 strike aircraft
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when it became necessary.“
„Beyond the military experience gai-

ned, the exercise gives us the opportunity 
to inter act with our fellow comrades, 
minimize and break cultural differences 
existing between us. It enforces the ties that 
hold our friend ship and spread the trusty 
feelings existing between our nations.“

„I do not discard the possibility of  a 

future CRUZEX being held in another 
South American country instead of  Brazil. 
It will depend on the capacity of  the host 
country to plan and coordinate such an 
exercise and also the air space available for 
the combat training exercise.“

Three countries were present as obser-
vers this year, Bolivia, Colombia and Para-
guay and it is expected that they can attend 

future exercises and we may see a larger 
than this years Combined Force gathered in 
Brazil. Future CRUZEX could also contain 
sur prises with new aircraft attending the 
next exercises.

In a future exercise we may see Mirage 
2000Cs, Rafales, F-16s and Sukhois playing 
together. It can be a really very impressive 
meeting. Let’s wait for it!

NYT FRA CMK
1:72

NYT FRA DRAGON
6320: StuG Ausf. G tidlig
6329: M2A1 Halftrack
6334: Brückenleger IV B
6354: M4A3 Sherman 105 mm HVSS
6357: 10,5 cm K 18 Dicker Max

NYT FRA EDUARD
1:35

32 582: CH-47D Chinook interior
35 893: StuG.IV Ausf.G late
35 895: KV-1 German Pz.Kpfw
35 905: Pz.IV Ausf.B
35 906: M-548 Gun Truck/Cargo
35 907: JgdPz.IV A-0
35 908: Zimmerit JgdPz.IV A-0
35 910: Sd.Kfz.234/4
35 914: Pz.38(t) interior
35 915: Pz.38(t) Ausf.E/F exterior
35 919: A-34 Comet
35 920: M-2A2 Bradley OIF
35 922: JgdPz.IV L/48
35 925: Centurion Mk.5/1 Australian
35 932: Centurion Mk.5 tool boxes
35 938: KV-2 German Pz.Kpfw
35 940: Floor plate US 1939-1951
35 941: Floor plate US 1990-2006
35 942: Centurion Mk.5/1
 Australian grills
35 943: Centurion Mk.5/1
 Australian Ammo.Boxes
35 945: A-34 Comet tool boxes
35 947: Floor plate US 1939-1951
 diagonal
35 948: Zimmerit StuG.IV Ausf.G late
35 949: Zimmerit JgdPz.IV L/48
TP 091: Panther Ausf.G
 selvklæbende motorriste
TP 092: King Tiger
 selvklæbende motorriste
TP 093: M-113 selvklæbende motorriste
TP 519: German Infantry Ranks WWII
TP 520: German Panzer Ranks WWII
TP 521: German Artillery Ranks WWII
1:48 

28048: King Tiger Mid. Production
28051: KV-1
28054. LCM-3 Landing Craft
28055: M-4A3 Sherman
28056: M-4 Sherman
28058: Zimmerit King Tiger Mid. Prod
28059: King Tiger fenders
28060: M-4A3 Sherman sandbag
 hull protection
28062: M-4A3 Sherman (76mm)
Ætsninger i 1:72

22118: T-72M-1
22119: M-4 Sherman  Mid production
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

F72175: USS Gato crew
 (guard with binoculars) 3 fi g.
F72176: USS Gato crew
 (self  guard part I) 3 fi g.
F72177: USS Gato crew
 (self  guard part II) 3 fi g+dingy
F72178: USS Gato crew
 (canon crew in action) 3 fi g
F72179: USS Gato crew (armament crew
 in port) 3 fi g + torpedo
F72180: Wehrmacht mounted infantry set
 (2.fi g + 2 horses)
F72181: Viet Cong 1966 (3 fi g.)
N72006: U-Boot VII Supplies
 loading on dingy
N72007: U-Boot VII Winch for
 loading torpedoes on sea
N72008: U-Boot VII Rear torpedoes
 loading hatch
7115: Wellington Mk.VIII Marine Patrol
 interior set
7126: Sikorski JRS-1 exteriør
7131: TSR-2 interiør
7132: TSR-2 exteriør korrektioner i resin
7134: TSR-2 – undercarriage set.
 New undercarriage bays, doors,
 wheels and bomb-bay interior
7135: TSR-2 armament set. New bomb
 bay mounted weapons’ pod
7140: B-25 J exterior set.
 Weighted wheels, seats, cockpit
 fl oor, engines, gearboxes,
 guns & ladder
2022: T-34/85 Syrian/Egyptian version
 ombygningssæt med nyt tårn
MV 078: Oerlikon 20mm AA Gun,
 med æts
MV 079: Naval 102mm Gun, med æts
1:48

8003: „Bergetiger“ tårn
8006: Kübelwagen værkstedsvogn
8012: Hetzer model 1944 og 1945
8017: Stug. III Ausf.G – update set.
 For Tamiya kit
8018: Pz.Kpfw. III Ausf. J Late –
 conversion set. Conversion parts
 and new turret. Tamiya kit
4157: Dewoitine D.520 C.1 - interior set
 for TAM
4158: Spitfi re HF.Mk.VI - conversion 
set
 for TAM Spit. V

4159: Douglas A-20G - interior set
 for ITA/AMT
4160: Douglas A-20G - exterior set
 for ITA/AMT
4161: Douglas A-20G Russian bomber
 conversion set
4173: I-16 typ 24 – exterior set.
 New separate cowling, exhaust
 stacks, exhausts cover plates,
 etc. Eduard
4183: Wellington Mk.Ic – armament set.
 Complete resin bomb-bay
 interior. Trumpeter
4184: Wellington Mk.Ic undercarriage
4185: P-400/P-39 Airacobra exterior set
1:32

5015: Me 163B interiør
1:35

F35171: UH Door gunners Vietnam. 2 fi g.
F35172: US Cavalry sitting in UH Vietnam.
 Two US cavalry soldiers sitting in
 UH-1, Vietnam
RA 033: Reichbahn Kulkran
RA 034: Vandkran
RA 035: Stopbom i stål
RA 037: Stopbom i beton
Diverse

014: Hexagonal bolt head 1,0 mm
 (44 pcs). Plus 0,5 mm metal drill
 and drill template
015: Hexagonal bolt head 0,8 mm
 (44 pcs) Plus 0,5 mm metal drill
 and drill template 
Små save der i størrelse ligner et barber-
blad. Savskær på begge sider.
H1000: Ultra smooth and extra smooth
 saw
H1001: Ultra smooth saw (both sides)
H1002: Very smooth saw (both sides)
H1004: Ultra smooth and extra smooth
 saw, 5 stk.
H1005: Ultra smooth saw, 5 stk
H1006: Very smooth saw, 5 stk.
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Om nogle fl ymodeller fra HobbyBoss 
Hugo er ikke med.

Tekst og fotos: Martin P. Bendsøe

Som modtager af  det ugentlige 
 nyhedsbrev fra Hannants blev jeg for 
 nyligt fristet af  annonceringen af  

nogle nye 1:72 modeller fra et nyt kinesisk 
fi rma med navnet HobbyBoss (se hjemme-
siden www.hobbyboss.com - ifølge nettet 
et fi rma med samme lokaliteter som Trum-
peter). Modellerne skulle efter fi rmaets 
ud sagn være nemmere at samle.

Således fristet fi k jeg 4 af  slagsen le-
veret med posten: En Spitfi re Vb (Trop.), 
en Hurricane IIc, en FM-2 Wildcat og en 
P-40M Warhawk. Pris pr. stk. ca. 45 kr. 
Hvert sæt kommer i en forholdvis stor æske 
med låg, og i kassen fi nder man sættets dele 
monteret i en slags ramme af  sort plastic 
(som i en fancy småkagepakke).

Nyheden i forhold til andre mere „nor-
male“ sæt er, at HobbyBoss leverer vinger 
henholdsvis krop i ét.

Sættenes dele er nydeligt formede, med 
fi ne indgraverede detaljer. Desuden ser 
alt ud til at passe fi nt sammen, og fi ller er 
ikke nødvendigt (højst lidt Mr. Surfacer). 
Man har dog stadig brug for skal pel og fi nt 
sandpapir for at få perfekte sam linger, og 
vingeforkanter og midteraksen af  krop skal 
også have lidt med sandpapiret.

Ulempen ved, at kroppen er støbt i ét, 
er, at det er vanskeligt at gøre meget ud 
af  cockpittet. Det må begrænse sig til et 
instru mentbræt i decal (fra lager) og evt. 
nogle sikkerhedsseler af  æts eller tilsva-
rende. Med et lukket cockpit er det heller 
ikke en katastrofe.

Det umiddelbare indtryk for alle sæt-
tene er, at de er et fund – for detaljerne i 
sættene er faktisk næsten „Tamiya“ agtige. 
Men når man går sættene efter i sømmene 
opdager man, at alt ikke er så vidunderligt 
– og der er ret stor forskel på kvaliteten 
af  sættene, når det kommer til detaljerne. 
Dog er alle sættene ret fi ne hvad angår 
dimensioner.

FM-2 Wildcat
Dette er helt åbenlyst en variation af  en 

model af  en F4F-4 (som også føres af  
Hob by Boss). Halen og motorkappen er 
kor rekt justeret, men vingen og selve mo-
toren er fra en F4F-4.

Dvs. for at få en FM-2 skal de ydre 
maskingevær installationer fyldes med 
fi ller, og de to oliekølere under vingerne 
skal skæres af. Ligeledes skal de glasklare 
dele under kroppen males helt over, og 
og på kroppens overdel skal radiomasten 
rejses til vertikal.

Det er værre med motoren. Her er der 
en ganske nydelig repræsentation af  en 14 
cylindret P&W motor med to rækker af  cy-
lindre – men det burde være en 9 cylindret 
Wright motor med cylindrene i én række. 
Dette er næsten umuligt at ændre, så med 
denne model må man bare lade være med 
at se på den direkte forfra! Endeligt er pro-
pellen ikke af  den mest brugte type, men 
det må man checke med billedemateriale.

De nødvendige modifikationer er, 
bortset fra motorproblemet, forholdsvis 
simple, og man får en model, som bestemt 
ser ud som en FM-2’er, og som er langt 
bedre end den klassiske Airfi x udgave.

Dette til en pris som er under halvdelen 
af  hvad man skal slippe for udgaverne fra 
Sword og Hasegawa (hvis man da kan få 
fi ngre i sidstnævnte). 

Hawker Hurricane IIc
Denne kan bygges både med normalt 

Wildcat sættet med æske og indhold

Wildcat-sættets opbygning med helstøbt vinge og krop
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luftfilter under næsen, 
eller med et ørkenfi lter. 
Igen ligner det virkeligt 
originalen, og dimensio-
nerne er fi ne.

Hvis man rigtig skal 
gå i detaljer, så er næsen 
en smule for „spids“ i 
ud seen det.

Det te  sky ldes  a t 
Hob by Boss har valgt 
at gøre motorhjelmen 
lidt læn gere snarere end 
at for læn ge stykket fra 
cockpittet til motoren (i 
forhold til en Mk I’er). 
Men ellers ser alt fint 
ud, og de indgra ve re de 
detaljer, hjulkasser ne etc. 
er alle meget for nemt 
ud ført.

Jeg har faktisk på en 
udfl ugt til Berlin købt et 
samlet og MALET ek-
semplar (under et andet 
fi rmanavn – husker ikke 
hvilket); ret fl ot arbejde 
til ca. 7 Euro.

Den malede udgave af  Hurricanen hav-
de lidt problemer med mær kerne, og det 
går igen med HobbyBoss ud gaven.

I dette sæts decalark finder man 
mærker til to forskellige fl y. Den ene er i 
ørken bemaling og for denne er det røde 
i RAF kokarderne for højrødt, og faktisk 
er fl yet med koderne JV-Z en Mk. IId og 
ikke en IIc! Den anden, korrekte udgave 
er fra krigen i Burma og her er det lyseblå 
i centrene af  kokardene mere lilla end den 
korrekte lyseblå. Man må dog sige at for 
45 kr. får man en fl ot model, der virkeligt 
ligner, og med masser af  muligheder for 

Heri skal man installere cockpitdetaljer!
Læg dog mærke til den fi ne gravering på Spitfi remodellen.

En nydelig Hurricane næse – blot skulle der fl yttes ca 1mm fra „tud“ til mellem-stykket.

fl otte bemalinger.

Spitfi re Mk. Vb (Trop)
Dette er måske nok den mest skuffende af  
de 4 sæt. Før man sætter cockpit-dækket 
på, ser det ganske godt ud (igen med fi nt 
graverede detaljer), men canopyet er ganske 
sært og giver fl yet et mystisk look. Her må 
man fi nde noget fra reservedelslageret.

Når man også her går i detaljen fi nder 
man andre ting af  tage sig af. Først er der 
understellet. Der følger ikke døre med! 

Igen skal man til reservedelslageret. Og 
så er der nogle mystiske luftindtag på un-
dersiden af  vingerne (lige foran bulerne 
over kanonerne), der skal skæres væk. Og 
bulerne på over siden bør være større.

Man skal også se lidt på formen af  
oliekøleren under venstre vin ge; den ser 
lidt spøjs ud.

Den glædelige nyhed er at dekalerne er 
OK (dog stadig lidt for rødt i RAF kokar-
derne), og at det er en rigtig nydelig de 
Havilland propel, der kommer med sættet 
(den supplerer fi nt den Rotol enhed, der 
fås hos Airfi x, og den er klart pænere end 
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den fra Italeri sættet).

P-40M
Her er alt faktisk i skønneste orden – næ-
sten. Som i Spitfi ren er der problemer med 
canopyet, som er for højt.

Det påvirker dog ikke udseendet helt 
så slemt som for Spitfi ren. Dette sæt er 
desuden en smule anderledes end de andre, 
idet splittet mellem vinger og krop her er 
konstrueret således, at man kan komme 
til at lave et detaljeret cockpit (basisdele 
følger med).

Konklusion
Som sædvanligt er der ikke nogen „free 
lunch“. Der er tale om billige sæt med 
nogle fi ne detaljer, men også med nogle 
noget uheldige fejl. Dette gælder specielt i 
de tilfælde, hvor modellen ikke på overbevi-
sende måde fanger udseendet af  originalen.

Dette er synd, for konceptet er sikkert 
godt til at lokke nye og unge mennesker 
med på vognen som byggesætsenthusiaster. 
For sættene ér nemme at bygge.

De fi ne detaljer på Hurricanen. Og læg mærke til den fl otte kvalitet af bemalingen på dette sæt der er købt færdigsamlet og -malet.
De gule vingeforkanter er dog ikke korekte (de blev ikke brugt på en natjager som denne)

NYT FRA AFV CLUB
1:35

AF-35031: M40 155mm SPG
AF-35103: Sturmtiger
AF-35105: M5A1 Stuart early
AF-35116: Sd.Kfz.251/20 Ausf.D UHU 
AF-35122: Centurion Mk.5/2.6
  105mm Gun NATO
AF-35126: M1126 ICV Stryker
AF-35133: „Big Foot“ bælter til M2/M3/
  AAV7/MLRS/CV90
AF-35S33: M88A1G Bergpanzer 
AF-35S35: Sd.Kfz. 251/1 D Stuka zu
  Fuss, 251/7 D og 251/21 C,
  bemærk udgaverne!
AF-35S38: Sd.Kfz.251/22 Ausf.D+
  PaK40 +
  Sd.Kfz.251/1 Ausf.D Falke IR
AG-35015: Messingskjold til 234/4
  eller 251/22
1:48

AF-48001: Tiger I late, Ex. Skybow
AF-48003: Bælter til Tiger I late
AF-48005: 8,8 cm L/56 ammunition
  til Tiger I, messing
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA BARREL DEPOT
35061: 37mm Gun M6
 M3A1 Stuart/M3 Lee
35062: 37mm Gun M6 + 75mm Gun M2
 (short barrel) M3 Lee
35063: 37mm Gun M6 + 75mm Gun M3
 (long barrel) M3 Lee
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA HOBBY BOSS
i 1:35

82404: Strv 122
82401: Leopard 2A4
82402: Leopard 2A6
82403: Leopard 2A6EX
82405: Leopard 2A5DK
82406: Delta Force FAV
82407: M4 High Speed Tractor (early)
82408: M4 High Speed Tractor (late)
Enkeltledsbælter i 1:35

81001: Pz.sfl .V tracks
81002: Kingtiger late production tracks
81003: Hotchkiss H39 tracks
81004: Cromwell tank tracks
81005: Sd.Kfz.251 Tracks
81006: Sd.Kfz.184 Elephant tracks
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.



15

Historien om et mord
Nu får modelbygning og modelbyggere endelig den eksponering,

hobbyen fortjener. Og vi taler her „National Television - Prime Time“!

Af Torben Klein

Danmarks Radio er i færd med at 
 optage en ny drama-serie (arbejds-
 titlen er „Historien om et mord“, 

men den kan sagtens komme til at hedde 
noget mere funky, når den bliver sendt). 
Serien skal sendes i januar om søndagen 
kl. 20.00 (Krønnike/Ørnen tid).

Til afsnit 7 havde en snørklet hjerne 
ud tænkt det plot, at kriminalassistenten 
skulle udspørge en ældre enkemand, der 
har været modelbygger hele sit liv. Han 
hævder, at han ikke har set noget, for 
„hans øjne er ikke, hvad de har været“. Det 
tror kriminal assi sten ten (spillet af  Sofi e 
Gråbøl) nu ikke på, for han sidder jo der 
og fremstiller de fl ot teste små modeller. 
Personligt mistænker jeg her forfatteren 
for, med vilje, at drille regis sørerne. Noget 
i retning af  „det bli’r spændende, hvordan 
de vil løse DEN.“

DR’s modeljagt bragte dem til Model 
og Hobby, der så sendte dem videre til 
IPMS Danmark, repræsenteret ved Flem-
ming. Øn sket var en blandet modelsamling 
og da jeg jo ER personen (ældre enkemand, 
der har bygget modeller hele livet), så 
endte forespørgslen så i Brøndbyøster. 
Selvfølgelig ville jeg da gerne låne mine 
modeller ud, hvis de kunne bruges. (Vi vil 
jo gerne se vores hobby præsenteret på TV 
og mine acryl kas ser gør dem jo nemme og 
forholdsvis be tryg gende at udlåne.)

Så var det, at een hos DR fostrede den 
geniale tanke: „Hvorfor optager vi ikke 
bare scenen hjemme hos Torben?“ Efter 
et par besøg af  udvalgte DR medarbejde-
re bestem te man sig så for at gøre netop 
det. Hvilket jeg egentlig godt kan forstå, 
for sådan SER der jo faktisk ud hos en 
modelbygger, der har bygget hele livet. I 
min stue står der om kring 100 modeller 
udstillet, og er det ikke nok, så er der ca. 
det samme antal i mit ud hus.

Der var så den 29. august et totalt ryk 
ind på Espedammen. Regissør-medarbej-
dere dukkede op og transformerede min 
stue frem til det udseende, den skal have 
om 25 år.

Der blev stillet en rum-deler op (som 
siden hen også blev fyldt med modeller). 
Diverse vinduer blev dækket af  med sort 
stof  på ydersiden (det skal jo illudere en 
lejlighed på 3. sal!)

Hen på eftermiddagen kom så skue-
spillere, instruktører, lydmænd og teknikere 
m.m. De havde ikke fyldt mig med sludder. 

Der var omkring 30 
personer i gang på et 
tidspunkt. 

Når nu det var 
noget med et mord, så 
tog jeg min model af  
„Manden med leen“ 
med til sættet. Den 
kunne jo godt falde 
ind i den morbide 
stemning til histo-
rien. – Det var in-
struktøren heller ikke 
sen til at opdage, for 
den blev brugt me-
get aktivt i den sce-
ne, hvor Sofi e følger 
modelbyggeren ind 
i hans „hule“. Her 
vil kameraet så fi lme 
gennem modelkas-
sen og fange hendes 
ansigt, medens hun 
betragter udstillingen.

Alt i alt vil vores 
hobby blive brugt meget aktivt som kulisse 
i dette afsnit, så måske får vi lidt glæde af  
den nye introduktionsfolder her til foråret.

Skulle no-
gen en dag 
få samme til-
bud, så skal 
man  p røve 
det, bare for 
at se, hvordan 
det opleves. 
Men man skal 
være klar til 
at få vendt op 
og ned på sit 
hjem, og man 
har ikke noget 
sted at være 
hele dagen.

De t  tog 
fra kl. 9.00 til 
ca. 21.00, før 
vi var på plads 
igen, Og det 
bliver vel til 
omkring 2-3 
minutters TV 
i den færdige 
serie.

Torbens udgave af „Manden med leen“

Torbens modelrum i virkeligheden
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Ve Vojenském Technicém Muzeu Lesány
Czech Army Museum at Lesány

Tekst og fotos: Per Nielsen

Efter fl ere besøg i Tjekkiet lykkedes 
 det i sommeren 2005 og igen i 2006, 
 at få besøgt den tjekkiske hærs 

tekniske museum. Museet er beliggende 
ca. 40 km. syd for Prag, i nogle gamle 
artilleribarak ker nær landsbyen Krhanice. 
Samlingen dækker perioden fra år 1890 
frem til i dag.

2005
Efter at have set nogle opslag i Prag om 
„Tankdag“, tog vi en lørdag sidst i august 
ud til museet. Der var ca. 10.000 andre der 
havde fået samme ide, så der var fyldt godt 
op omkring opvisningspladsen.

Selve opvisningen varede ca. 2 timer. 
Der blev bl.a. vist Panzer IV ausf. J, 
T-34/85, SU-76, Cromwell Mk. V, Praga 
LT Vz 38 samt forskellige kampvogne fra 
den „kolde krig“.

På et tidspunkt gik der ild i motoren på 
Panzer IV kampvognen, så publikum fi k en 
opvisning i nødevakuering.

Heller ikke Cromwell kampvognen 
klarede opvisningen. Den udgik ret hurtigt 
med motorfejl.

Ud over selve opvisningen var der en 
del private klubber, der viste materiel frem. 
Faktisk alt mellem himmel og jord. Det var 
ret sjovt at se en fl ok russere og tyskere stå 
og drikke sammen oppe ved ølteltet.

Selve museet åbnede lige efter op-
visningen, der var hurtigt 2 km. kø for 
at komme ind i hallerne, så vi besluttede 
at se resten af  museet næste gang vi lige 

kom forbi.

2006
Næste gang blev i sommeren 2006, da vi 
atter „lige“ kom forbi.

Selve museet er delt op i 8 haller, der 
viser perioden 1890-1962.

Endvidere er der en række halvtag, 
hvorunder der står en stor mængde 
Warszawa pagt materiel. Hal nr. 6 er fyldt 
med luft værns kanoner og hal 7 med Skoda 

Tjekkiet har en fortid i Warszawapagten, hvilket afspejles i en del af de køretøjer der er udstillet. Her er det en SCUD launcher

Indendørs har man bl.a. opstillet en Kettenkrad og en dysekanon, ligeledes af tysk oprindelse

kano ner.
Der er også en bølgeblikhal med et 

diorama fra østfronten, hvor man ved at 
gå i skyttegravene, kan følge slagets gang 
med lys- og lydeffekter for til sidst at ende 
i en tysk bunker.

Adgang m.v.
Adgangen til museet er gratis og det ligger 
i et dejligt sjovområde, så det kan varmt 
anbefales at bruge en dag på det, hvis du 
er på de kanter.
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Der fi ndes en ganske udmærket bog 
om museet fra WWP no.24, som bl.a. kan 
købes hos SMT Hobby.

Hvis du er interesseret i at vide noget 
om de historiske foreninger, der er tilknyt-
tet museet kan du besøge disses hjemme-
side: www.gardekorps.com.

Museets egen hjemmeside hedder: 
www.militarymuseum.cz men er desværre 
endnu kun på tjekkisk.

Øverst er det en Hetzer der er opstillet
under et bølgeblikshalvtag.

I midten er det et 1:1 diorama fra
ørkenkrigen, hvor en Morris er opstillet.

Nederst har vi igen et køretøj fra Warszawa-
pagtens dage, hvilket der er tale om er dog 

ikke redaktionen bekendt

NYT FRA
HORNET & WOLF

WAW-52: Tysker stående i frakke med
  camoufl agejakke over
WAW-53: Stående tysk tanker i sweater
HH-24:  5 hoveder af  nordeuropæere
HH-25:  5 europæiske hoveder
HBH-12: 5 englændere med
  camoufl erede stålhjelme
H-3203:  5 hoveder uden hår
1:32/54mm

HUH-08: 5 hoveder af  US tankfolk med
  tankhjelme VK2
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA LEGEND i 1:35
LF1124: Merkava Mk.4 Rubber Rimmed
 wheel set for Merkava IIID/IV,
 Namer
LF1125: M48A2/A2C/M2CG Conversion
 set for Tamiya M48A3
LF1126: IDF Humvee ambulance
 ombygningssæt til Academy
LF1127: M48A2GA2 ombygningssæt
 til Tamiya M48A3
LF1128: IDF tank cal. .50 sæt nr. 2
LF1129: M3/ tidlig Sherman ophæng,
 uden hjul
LF1130: M60 ombygningssæt til
 Tamiyas M60A1/A3
LF1131: IDF Magach3 ombygningssæt
 til Tamiyas M48A3
LF1132: M3 Lee ALCO Turret &
 Stowage Bin set
LF1133: M3 Lee Detailing set
LF1134: IDF Magach3 w/Blazer Armor
 Conversion set
Bøger

1: Magach 6BGal, M60A1 i IDF del 1
2: Merkava Siman 3, Merkava Mk. 3
3: Magach 6BGal, M60A1 i IDF del 2
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA TANK POWER/
GUN POWER

A4 format. På polsk og engelsk.
Gun Power 23: Ferdinand/Elefant vol. 2
Gun Power 24: Jagdpanther
Tank Power 8: Panther bd. 8
Tank Power 12: Japanese Armor vol. 4
Tank Power 21: Japanese Armor vol. 5
EOW 43:  Kriegsmarine colours 1.
   Fotos og farveprøver
EOW 47:  U-Boot VII vol. 1.
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Udstillingsnyt - C4-open og Esbjerg Open
I hver sin ende af  geografi en ligger Malmø og Esbjerg.

Tekst og fotos: Flemming Hansen

Malmø er målet for en traditionel 
 udfl ugt for en del København-
 ske IPMS’ere, da det efter bro-

ens komme er endnu lettere at komme til 
end i gamle dage, hvor det i sandhed var 
en heldagsudfl ugt. Ikke billigere – men 
lettere!

Således også i weekenden den 28. og 
29. oktober, hvor C4 endda havde 15 års 
jubilæum, siden første gang i 1991, hvor 
det blev afholdt i Kristiansstad. Siden er 
det blevet afholdt på Malmøs Tekniske 
Museum, der ligger praktisk uanset hvor-
dan man arriverer. Det ligger i håndterbar 
gå afstand fra Malmøs centrale station og i 
bil er parkering rimelig nem.

Selve konkurrencen var af  vanlig høj 
kvalitet, som det efterhånden er vane her. 
Mange gange er det de store dioramaer og 
store modeller der tiltrækker opmærksom-
heden. Sidste år var det Revell’s type VII 
ubåd – i år var det det store „futtog“ der 
tiltrak sig opmærksomhed. Intet mindre 
end to stk. Et „ud af  æsken“ og et der 
var usædvanligt godt patineret. Også en 
scratchbygget Mammut med hår på var et 
spændende og utraditionelt møde. Biler og 
motorcykler var ikke særligt velrepræsen-
teret – så det var fl y, panser og fi gurer ud-
stillingen blev præget af. Det er der jo ikke 
noget usædvanligt i. Der er udvalgt billeder 
af  nogle af  modellerne her i bladet – mens 
der kan ses mange fl ere på hjemmesiden.

Naturligvis var der også mulighed for at 
gå mangefold fallit ved de opstillede boder 
eller ved besøg hos „Hobbyfi xaren“ (aka 
Bosses Hobby). Men lad nu det ligge – det 
kunne jo være at konen læste dette!

Esbjerg
Esbjerg er noget helt andet – og så alligevel 
ikke. I weekenden den 4. og 5. november 
blev arrangementet afholdt i Gammelby 
Fritidscenter, hvor undertegnede med Per 
Voetman som hjælper og moralsk støtte 

til køreturen, fi k opstillet stand med IPMS 
„merchandise“ og diverse swapmeet effek-
ter for at lokke folk til.

Men inden det kom så langt så var det 
en køretur den søndag i lortevejr og for 
at det ikke skulle være løgn så skulle der 
også skiftes hjul, da en punktering fi k sat 
en stopper for løjerne på vej over Fyn. Ne-
deren! Desværre kunne jeg ikke helt holde 
mig til de 6 – 7 sekunder som er standard 
i F1. Men de har jo heller ikke et hjul der 
er begravet under lag af  skram… øhh ra-
riteter… i bagagerummet. Men vi kom da 
frem og fi k stillet vore ting op i tide inden 
der blev lukket for indtjekning af  modeller. 
I Esbjerg kan man komme med modeller 
om lørdagen OG søndagen.

Man skal ikke lægge så meget i konkur-
rencen. Esbjerg handler om hygge, snak 
og så har jeg hørt at den gamle sang der 
hedder: Sæt en trailer på krogen og tag med 
ud og fusk – stadig lever i bedste velgående 
og det der moms aldrig rigtigt har slået 
an i den del af  Danmark! Om ikke andet 
blev der handlet i de talrige boder blandt 
erhvervsdrivende og private sælgere og der 
gik traditionelt ikke mange sekunder før 
jeg købte mit første sæt! Det blev til en del 
indkøb i løbet af  dagen. Tænk – jeg synes 
ellers, at jeg sagde til mig selv, at der umuligt 
kunne være noget jeg havde brug for. Men 
man har jo et standpunkt til man får et nyt!

Det blev jo også et hyggeligt gensyn 
med en masse IPMS’ere og andre man ken-
der fra byggemiljøet igennem mange år. Til 
gengæld kneb det mere med at lokke folk Scratchbygning på højt plan i Malmø. En uldhåret mammut, med hår og det hele - sådan

En alternativ Ferrari F1 bemaling - Alles Klar - også selv om Flemming mener at modellen 
bør ødelægges og byggeren henrettes
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til foreningen – men det er jo ikke noget 
nyt. Trøjer blev der heller ikke afsat nogle 
af  – bortset fra ham der havde bestilt på 
forhånd. Hmmm… Nuvel – restlageret må 
ryge ved DM!

Hygge hele vejen igennem – men der 
var dog lidt grus i maskineriet. Jeg snakkede 
med nogle af  de lokale og de medgav at 
de havde et problem med hjemmesiden. 
Der er nemlig kun en forside efter, at ham 
der lavede den ikke er med mere. Derved 
kunne man heller ikke tilmelde sig ved bare 
at printe et eller andet fra denne. Nej det 
var traditionel udsending via snailmail. Man 
skal heller ikke undervurdere, at i og med 
Vestjysk Hobby nu er lukket, mangler der 
en udbyder af  tilmeldingsmateriale. Det 
kostede på deltagersiden blev det vurderet. 
Der er ikke noget easy-fi x – men sidder du 
og læser dette og har lidt weberfaring er jeg 
sikker på at Esbjerg Modelbygger Forening 
meget gerne vil høre fra dig!

Selve afslutningen blev desværre lidt 
kaotisk. De fl este ventede, at der ville blive 
udlagt sedler med 1., 2. og 3. placerede. Det 
var blevet fravalgt, da mange valgte at pakke 
sammen inden præmieuddelingen. Det har 
jeg fuld forståelse for. Til gengæld var der så 
nogle modelbyggere der modtog en præmie 
uden at vide hvilken model der var præ-
mieret. Men det stod vist på papirdugen?

Egentlig skulle de vindende modeller 
ha ve været vist på storskærm. Men den 
plan svig tede da pedellen ingen steder var 
at fi nde. Så ja, det gik lidt skævt til slut, men 
det fjerner dog ikke billedet af  en hyggelig 
dag ude vestpå.

Lidt billeder fra Esbjerg skal I ikke snydes for
Herover er det en fl ot Avenger i 1:48, der havde fortjent en præmie.

Lige herunder er der en 1:72 F-16 med royal hale fra kronprinsebrylluppet.
Nederst til højre ses et udsnit af en samling af Flyvevåbnets fl y i skala 1:48

NYT FRA ARCHER DECALS
35222: M2 halftracks in North Africa,
 with extra stars and fl ags for
 other US vehicles
35223: USMC M4A2 Shermans Tarawa.
 Corrects the error on kit decals
 and includes all vehicles not on
 kit decal sheet.
35224: M2/M3 halftrack stars
 in white and yellow
35225W: M2/M3 halftrack stars in white 
35225Y: M2/M3 halftrack stars in yellow
35226: M2/M3 halftrack registration
 codes for M2, M3, T19, M4, T30
 and M13 variants
35227: US softskin „gas paint“ stars.
 During the D-Day U.S. softskins
 had a special chemical paint applied
 to the void areas of  the national
 insignia on the hood. For: GMC
 CCKW, Diamond T wreckers,
 Willys MB, Ford GP, WC51/52,
 WC54, WC56/57, WC62/63,
 halftracks, M2/M3 Scout Cars,
 6-ton trucks.
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Vedtægterne der er til afstemning på

Generalforsamlingen 11. januar 2007
Disse vedtægter indeholder de ændringer som er omtalt på Formandens Side i dette blad. 
Det er IKKE de eksisterende vedtægter. Disse kan ses på hjemmesiden www.ipms.dk

§1: Navn

Foreningens navn er International Plastic Modellers Society - Danmark, til daglig forkortet til IPMS - 
Danmark 

§2: Formål

Foreningens formål er at udvikle og styrke et godt forhold blandt plastikmodelbyggere - både 
nationalt og internationalt, at videregive erfaringer og viden samt, at orientere om nye materialer 
og tekniske hjælpemidler. Foreningens motto er „For modellers, by modellers“ og foreningen drives 
efter non-profi t princippet. 

§3: Medlemskab

Enhver interesseret plastikmodelbygger kan blive medlem af foreningen, jvf. dog § 11. 

§4: Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesmedlemmerne 
vælges for 1 år af gangen. Såfremt der fremsættes fl ere forslag, foretages skriftlig afstemning. Ved 
valg til bestyrelsen har hvert medlem 1 stemme for hver post, der skal vælges. Se i øvrigt §5 stk. B. 
Valgbarhed opnås efter 2 års medlemskab af foreningen. Til alle poster - undtagen formandsposten 
- er ethvert tilstedeværende medlem pligtig til at modtage valg. - Dog ikke ud over 2 på hinanden 
følgende år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§5: Stk. A Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes én gang årligt på det 
ordinære IPMS-møde i januar. Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt senest 14 dage før 
afholdelsen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 
senest den 01/11 for at forslag kan være listet i foreningens blad forud for generalforsamlingen. 

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Formandens beretning 

3. Kassererens afl æggelse af regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Kassererens fremlæggelse af det nye års budget.

6. Valg af formand 

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

8. Eventuelt

§5: Stk. B Afstemninger

Hvert medlem der har været medlem i mindst 3 måneder umiddelbart før generalforsamlingen 
har én stemme. Afstemninger skal fi nde sted skriftligt såfremt mindst ét (1) af de tilstedeværende 
medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til 
ét (1) andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem højst kan medbringe én (1) fuldmagt, 
der kan anvendes ved afstemning(er) på generalforsamlingen. En fuldmagt er kun gyldig, såfremt 
den er afl everet til og godkendt af dirigenten ved generalforsamlingens begyndelse og er påført 
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hvilken generalforsamling den dækker.

§6: Ekstraordinær Generalforsamling

Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt 1/3 af medlemmerne - med 
angivelse af emner - forlanger dette. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 14 dages 
varsel og senest 1 måned efter krav herom skriftligt er tilgået foreningens formand. 

§7: Regnskab & Kontingent

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen 
på et møde forud for generalforsamlingen. Kontingentet opkræves til dækning af foreningens 
drift og udgifter i øvrigt. Foreningens regnskab for afvigte år udarbejdes af kassereren og 
forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Til generalforsamlingen udarbejder kassereren et 
budgetforslag for kommende års virksomhed. Godkendes det, gælder det for det nye regnskabsår. 
Medlemskontingentet betales for 1 år af gangen og indbetales til foreningens kasserer. 

§8: Møder

Der afholdes møde hver måned - med undtagelse af juli, der er sommerferiemåned. 

§9: Udvalg

Ved nedsættelse af eventuelle udvalg, f. eks et udstillings-, eller konkurrenceudvalg, kan der 
inddrages interesserede medlemmer. Det eneste krav er, at et bestyrelsesmedlem deltager i sådanne 
udvalg. Udvalget har meddelelsespligt overfor bestyrelsen. 

§10: Foreningens blad

En redaktion af et eventuelt blad er ansvarlig overfor bestyrelsen for bladets indhold. Redaktionen 
udpeges af bestyrelsen blandt interesserede medlemmer.

§11: Eksklusion

Ethvert medlem af foreningen, der anvender dennes navn eller aktiver - herunder medlemmers 
modeller - til personlig vinding eller skønnes at modarbejde foreningens ve og vel (Jvf. § 3), kan 
af en enig bestyrelse ekskluderes med fortabelse af retten til tilbagebetaling af kontingent. Inden 
en sådan beslutning træffes, skal medlemmet overfor bestyrelsen have lejlighed til at udtale sig. 
Ved uenighed i bestyrelsen om en sådan beslutning skal bestyrelsen indkalde til generalforsamling 
for at få prøvet beslutningen. Et ekskluderet medlem kan forlange at få sin sag prøvet ved 
førstkommende generalforsamling. Beslutter denne at optage medlemmet igen, skal dette ske 
omgående. Eksklusion af et medlem meddeles til samtlige IPMS-foreninger. En enig bestyrelse kan, 
når vægtige grunde taler herfor, nægte at optage en interesseret modelbygger som medlem. Ved 
uenighed i bestyrelsen skal beslutningen prøves ved en generalforsamling. En modelbygger, der 
nægtes optagelse, kan forlange af bestyrelsen at få beslutningen prøvet ved en generalforsamling. 
En generalforsamlingsbeslutning er defi nitiv. 

§12: Vedtægternes fortolkning

Uenighed vedrørende fortolkning af vedtægterne afgøres af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges 
førstkommende generalforsamling til afgørelsen. 

§13: Opløsning

Foreningens opløsning kan kun fi nde sted efter vedtagelse på 2, med 1 måneds mellemrum, afholdte 
generalforsamlinger og med mindst 2/3 fl ertal af de fremmødte. Generalforsamlingen beslutter, 
hvorledes der skal forholdes med foreningens aktiver.
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Convair F-106 Delta Dart
50-års jubilæerne for kendte fl y kommer i hastig rækkefølge i disse år.

I det historiske tilbageblik skal vi denne gang se på et fl y der kun har optrådt i ameri-

kansk tjeneste. Ingen andre lande havde brug for et så specialiseret kampfl y på den tid.

Af Lars Seifert-Thorsen

Der er temmelig mange, der anser 
 Convair’s F-106 Delta Dart for at 
 være den bedste altvejrs inter-

ceptor der nogensinde er blevet bygget. I 
alt var fl yet i tjeneste i USAF i knapt 28 år, 
længere tid end nogen af  dens samtidige.

Baggrund
Designet af  fl yet stammer tilbage fra et 
ønske fra USAF fra 1949, hvor man op-
ridsede behovet for et avanceret jagerfl y 
med supersonisk hastighed som ville være 
i stand til at fl yve både højere og hurtigere 
end de sovjetiske interkontinentale bombe-
fl y som efter retningstjenesterne advarede 
om var på trapperne.

På den tid havde USAF fl y som F-86D 
Sabre, F-89 Scorpion og F-94 Starfi re på 
vej i aktiv tjeneste, men alle disse manglede 
den supersoniske hastighed og man vurde-
rede at ingen af  dem kunne videreudvikles 
tilstrækkeligt til at kunne imødegå den nye 
trussel fra Sovjetunionen.

Samtidigt var man kommet til den 
erkendelse at det ikke nyttede at tro, at 
man kunne udvikle alle de forskellige 
komponen ter i et jagerfl y separat og så 
forvente at de ville kunne fungere sammen 
når man samlede de forskellige ting. Derfor 
indførte man begrebet „våbensystem“, der 
i dette tilfælde skulle dække luft-til-luft 
missiler, altvejrsradar og fl y med superso-
nisk kapacitet. Flyet gik under betegnelsen 

„1954 Interceptor“ (ud fra en forventning 
om det kunne gå i aktiv tjeneste i 1954).

I oktober 1950 blev Hughes udnævnt 
som vinder af  udbuddet omkring elektro-
nik  delen, deres forslag var et MA-1 ild-
ledningssystem, der skulle bruges sammen 
med GAR-1 Falcon missiler. Udbuddet på 
selve fl yet begyndte i juni 1950 og lukkede 
i januar 1951. Republic lavede tre forskel-
lige forslag, North American lavede to og 
Chance-Vought, Douglas, Lockheed og 
Convair hver et forslag.

D. 2. juli 1951 meddelte USAF, at de-
signforslag fra henholdsvis Convair, Lock-
heed og Republic var blevet udvalgt og at 
udviklingen ville gå helt frem til mock-up 
stadiet, hvor der så ville ske en udvælgelse 
blandt de tre forslag. På et senere tidspunkt 
erkendte USAF at det ville være for kost-
bart at fi nansiere udviklingen af  hele tre 
typer og besluttede derfor at afl yse hele 
Lockheeds projekt.

Republics projekt var særdeles avance-
ret og fl yet skulle kunne opnå en hastighed 
på Mach 4 og en fl yvehøjde på 80.000 fod. 
Det repræsenterede så absolut et kvante-
spring i forhold til de fl y som var i tjeneste 
i begyndelsen af  1950’erne.

Convairs forslag var en videreudvikling 
af  deres XF-92 der var blevet bygget i 1948. 
Dette fl y var det første deltavingede fl y i 
USA og var blevet udviklet i samarbejde 
med Dr. Alexander Lippisch, der var en 

pioner i deltavingede fl y og havde lavet en 
del forskning i dette i Tyskland under 2. 
Verdenskrig.

F-102B
D. 11. september 1951 fi k Convair en kon-
trakt på at fremstille deres F-102, senere 
kendt som Delta Dagger. Samtidigt gik 
man også videre med Republics forslag 
under betegnelsen XF-103, der dog var 
så teknologisk avanceret i forhold til den 
viden man havde, at det ikke var en seriøs 
konkurrent til F-102. F-102 skulle udsty-
res med en Wright J67 jetmotor, men de 
første fl y ville dog kunne udstyres med en 
Westinghouse J40 motor.

For at få fl yet i operativ tjeneste hurtigst 
muligt valgte man en risikabel løsning. Man 
sprang ganske enkelt prototypestadiet over. 
Ideen bag dette var at man i stedet ville lave 
et lille antal produktionsmodeller og så 
foretage testfl yvningerne med disse.

Gik alting som forventet ville man 
hurtigt kunne sætte fl yet i produktion, til 
gengæld kunne man så også risikere at det 
ville tage lang tid og være meget kostbart, 
hvis der kom nogle uventede vanskelighe-
der. Da F-102 basalt set var en videreud-
vikling af  XF-92A mente man at det var 
værd at tage risikoen.

I december 1951 måtte USAF indse 
at hverken J67 motoren eller MA-1 ild-
ledningssystemet ville være klart i tide og 
man besluttede derfor at gå videre med en 
interim udgave som skulle hedde F-102A 
med en Pratt & Whitney J57 motor og et 
midlertidigt ildledningssystem og den fuldt 
udviklede type ville så blive til F-102B.

F-102A løb dog ind i en stribe uforud-
sete problemer og det betød at en hel del 
af  de penge der skulle have været brugt til
F-102B i stedet endte med at løse proble-
mer med F-102A. Hermed skred tidspla-
nen for F-102B endnu mere og projektet 
begyndte at miste noget af  sin prioritet i 
USAF’s planer.

I november 1955 blev der placeret 
en ordre på i alt 17 F-102B og den første 
mock-up var klar i december 1955. I foråret 
1956 blev det fastlagt at der skulle leveres 
en prototype i december 1956 og at resten 
skulle leveres i januar 1957. Samtidigt er-
kendte man, at F-102B i virkeligheden var 
et helt nyt fl y og ikke kun en videreudvikling Fra slutningen af fl yets karriere ses her et eksemplar fra Montana ANG på vej ud til start

Foto: Via Internettet
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af  F-102A. Det betød at USAF i juni 1956 
ændrede betegnelsen fra F-102B til F-106A.

F-106A
Vingerne på F-106A ligner til forveksling
F-102A vingerne. Dog er det kun det første 
prototype, der har „fences“ på vingerne. 
De senere fl y har alle slats i stedet.

Den største forskel ligger i fuselagen, 
der er meget mere strømlinet på F-106. 
Luft indtagene er fl yttet længere bagud, for-
men på halefi nnen og sideroret er ændret 
og en luftbremse er monteret ved basen 
af  halefi nnen. Endelig er landingsstellet 
i næsen udstyret med to hjul. Samtidigt 
ændrede man på motoren, idet denne blev 
en Pratt & Whitney J75 motor.

Bevæbningen var en ren missilbevæb-
ning, idet fl yet var udstyret med dels en 
enkelt AIR-2 Genie raket med et 1,5 kT 
atomsprænghoved samt 4 stk. AIM-4 
Falcon missiler, hvoraf  de to var infrarødt 
styret og de to andre var semi-aktivt radar-
styret. Alle missiler var anbragt indvendigt 
i fl yet.

Det trykluftsystem der sørgede for at 
åbne for lugerne til missilerne havde kun 
tryk nok til at åbne disse tre gange, hvorfor 
fl yet i virkeligheden var et tre-skuds våben, 
nemlig en gang med en Genie, en gang med 
to stk. infrarødt målsøgende og en gang 
med to stk. radarstyrede missiler.

Første fl yvning
Den første F-106A (s/n 56-0451) gik i 
luften d. 26. december 1956 på Edwards 
AFB med Convairs testpilot Richard L. 
Johnson ved roret. Flyvningen var absolut 
ikke problemfri, idet der dels var motorpro-
blemer, dels at luftbremsen åbnede sig og 

ikke kunne lukkes igen, men der var ingen 
problemer i at lande sikkert.

Fly nr. 2 blev leveret i slutningen af  
februar 1957 og så gik det ellers slag i 
slag med at gennemføre testfl yvninger på 
Edwards AFB. I alt blev de første 12 fl y 
udelukkende brugt til testformål. De første 
tests viste at fl yet kunne nå en hastighed på 
Mach 1,9 og en højde på 57.000 fod, men 
dette var et godt stykke under det forvente-
de. Samtidigt viste det sig at accelerationen 
fra Mach 1 til Mach 1,7 tog knapt 4½ minut 
og så skulle der bruges yderligere 2½ minut 
op til Mach 1,8.

Midlet til at få mere fart i fl yet var at 
gøre luftindtagene større og samtidigt blev 
en større og mere kraftfuld udgave af  J75 
motoren tilgængelig, hvilket hjalp betrag-
teligt på fl yets ydelse.

I løbet af  testperioden fi k fl yet også sit 
offi cielle navn, nemlig Delta Dart.

Operativ tjeneste
Oprindelig var det meningen at USAF ville 
have bestilt 1.000 stk. F-106, hvilket ville 
have været nok til at udstyre 40 eskadriller 
med typen, men på grund af  forsinkelserne 
havde man i mellemtiden fået bl.a. F-101 
Voodoo i tjeneste som et rent jagerfl y og 
der var derfor overvejelser om helt at skrot-
te F-106 programmet eller at redesigne fl yet 
til opgaven som langdistance interceptor.

Det hele endte med at der blev skåret 
voldsomt ned i antallet af  fl y, nemlig ned 
til 260 stk., hvilket kun gjorde det muligt 
at udruste 14 eskadriller med fl yet. Fordi 
nedskæringen var så drastisk konverterede 
man alle de 35 testfl y der efterhånden var 
produceret til operativ standard.

De første fl y i operativ tjeneste blev 

tildelt 539th Fighter Interceptor Squadron 
på McGuire AFB i New Jersey d. 30. maj 
1959, hvilket var ikke mindre end 5 år se-
nere end man oprindelig havde planlagt. Til 
gengæld gik det ret hurtigt derefter og den 
første eskadrille blev erklæret operativ d. 
31. oktober 1959 og de sidste 13 eskadriller 
var udstyret med F-106A med udgangen 
af  1960.

Selv efter at fl yet var gået i aktiv tjeneste 
fortsatte udviklingsprogrammet og samti-
digt var der fortsat mange problemer med 
fl yet. Hver eneste ændring man foretog, 
skulle siden hen indføres på de fl y som 
allerede var i aktiv tjeneste, hvilket gav 
mareridtsagtige tilstande når talen faldt på 
vedligeholdelse ude i eskadrillerne.

På et tidspunkt i begyndelsen af  1960 
var man nået op på 63 ændringer i ildledel-
sessystemet og 67 ændringer på selve fl yet, 
ændringer som det var nødvendigt at efter-
installere på de fl y som var i aktiv tjeneste 
i forhold til fl y som kørte af  samlebåndet.

Hastighedsrekord
På den tid var det almindeligt at man skulle 
forsøge at sætte hastighedsrekorder med 
nye fl y som kom i tjeneste.

Med F-106A var det ingen undtagelse 
og d. 15. december 1959 satte en Delta 
Dart (s/n 56-0467) en ny absolut hastig-
hedsrekord på 1.525,96 mph i 40.500 fods 
højde. Piloten var major Joseph W. Rogers.

Trænerudgave
I august 1956 bestilte USAF 63 stk. tosæ-
dede F-106 som trænere. Man besluttede 
at fl yene skulle beholde den fulde operative 
kapacitet og at de derfor skulle betegnes
F-106B.

Herover ses fl yet der satte hastighedsrekord i december 1959
Foto: USAF via Internettet
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Forskellen bestod i at man havde de to 
sæder monteret i tandem under et enkelt, 
langt canopy. Placeringen af  bagsædet be-
tød at der var reduceret brændstofmængde 
ombord, men ellers var intet udvendigt 
ændret. Den tosædede version er nøjagtig 
lige så lang som den ensædede.

Modifi kationer
Som med stort set alle militære fly og 
især med typer som har så lang tid i aktiv 
tjeneste som F-106, er der mange mo-
difi kationer undervejs i fl yets levealder. 

Blandt de som man kan se udefra er: Et 
infrarødt „search-and-track“ sigte monte-
ret umiddelbart foran cockpittet (1960-63), 
halekrog til at fange en wire ved enden af  
landingsbanerne, ikke til hangarskibsbrug! 
(1962).

Nye katapultsæder, i to omgange (1961 
og 1965), installation af  en 20 mm M61A1 
kanon i den bagerste del af  våbenrummet 
(1969 og kun på ensædede fl y), droptanke 
under vingerne (slutningen af  1960’erne) 
og lufttankningsudstyr bag cockpittet 
(1967-68).

Modelbyggeren er derfor henvist til 
den gode gamle metode med at fi nde et 
passende referencebillede, sammenligne 
det med sit sæt og så enten kaste sig ud i 
ombygningen eller fi nde et andet fl y at lave 
en model af.

Udfasning og måldroner
Fra 1972 og fremefter blev F-106 erstattet 
med F-15 Eagle i USAF, men de blev 
overført til Air National Guard efterføl-
gende. Den sidste eskadrille i USAF udfa-
sede typen i juli 1988 og den sidste ANG 

Der er bevaret en stribe F-106 rundt om i USA. Dette eksemplar befi nder sig på Castle Air Museum i Atwater, Californien
Foto: Via Internettet

I en anden bemaling fi nder vi i dag denne F-106 på Hill Aerospace Museum, der ligger i forbindelse med Hill AFB, tæt på Salt Lake City, 
Utah. Museet afholder en „Food-for-Life“ dag hvert år, hvor det er muligt at komme rigtigt tæt på fl yene, der er også mulighed for at komme 
ind i adskillige af museets fl y på denne dag
Foto: Via Internettet
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eskadrille udfasede typen blot en måned 
senere i au gust 1988.

I løbet af  sin karriere opnåede typen at 
have den laveste ulykkesrate for et enmo-
tores fl y i USAF’s historie, men på trods 
af  dette gik i alt 112 stk. F-106, heraf  17 
tosædede, til ved ulykker ud af  en samlet 
produktion på 340 stk. F-106, hvoraf  de 
63 var F-106B tosædede fl y.

Efterhånden som flyene blev udfa-
set blev de placeret i ørkenen i Arizona 
sammen med så mange andre fl y på den 
kæmpemæssige opbevaringsplads der er 
kendt som AMARC.

Herfra var der et antal, nærmere be-
stemt 194, der i 1986 blev udvalgt til at blive 
ombygget til QF-106A droner.

Den første af  disse fløj i juli 1987 
og man begyndte at sætte dem i tjeneste 
i slutningen af  1991 på White Sands 
missilskyde banen i New Mexico. Formålet 
var at bruge dem som mål for varmesøgen-
de missiler, men samtidigt skulle de gerne 
overleve så mange missioner som muligt. 
Den sidste nedskydning af  en QF-106 
fandt sted 1. februar 1997.

Sidste mission
Den sidste anvendelse af  F-106 var i for-
bindelse med Project Eclipse, der skulle 
bevise at man kunne sende et fartøj ud i 
rummet efter først at have slæbt det op i 
45.000 fods højde. F-106 fl yets rolle var 

at agere rumfartøj, dog uden at forlade 
jordens atmosfære.

Efter at have ombygget QF-106 s/n 
59-130 med en trækanordning på næsen 
foran cockpittet, blev fl yet slæbt op som 
et svævefl y bag en NC-141 Starlifter. I 
en passende højde blev QF-106 jageren 
så sluppet, startede sin motor og landede 
helt normalt. Disse forsøg fandt sted fra 
december 1997 til februar 1998.

D. 1. maj 1998 var det slut og dette 
F-106 fl y, det sidste luftdygtige af  typen, 
fl øj fra Edwards AFB til AMARC.

F-106 i dag
I skrivende stund er der i alt 10 stk. F-106 
placeret på museer rundt omkring i USA. 
Desuden er der fortsat oplagret ca. 20 på 
AMARC, nogle af  disse vil formentligt 
ende deres dage på museer.

Blandt de museer hvor der er en 
opstillet en F-106 er USAF Museum på 
Wright Patterson AFB i Ohio og Pima Air 
Museum i Tucson, Arizona.

F-106 i model
Selvfølgelig fi ndes dette fl y i model, både 
i 1:72 og i 1:48.

I 1:72 kommer modellen fra Hasegawa. 
Sættet har efterhånden en del år på bagen, 
men er fortsat, mig bekendt, det eneste 
sæt af  F-106 i 1:72. Falcon Clear-Vax har 
udgivet et ombygningssæt til en F-106B i 

Et billede med action (og farver). Vi er på Edwards AFB i 1997 og en F-106 er på vej op mod den skyfri himmel.
Interesserede kan se mere til farverne på Drydens hjemmeside

Foto: NASA via Internettet

denne skala. Adskillige fi rmaer har også 
udgivet div. decals.

Går vi til 1:48 skal vi også have fat i et 
sæt med en del år bag sig. Sættet er fra Mo-
nogram og markedsføres i dag under Revell 
navnet. Det er en F-106A og selv om det 
ikke er helt op til vore dages bedste stan-
dard, er det et absolut udmærket sæt. Også i 
denne skala er der udgivet div. decals, mens 
der ikke mig bekendt er udgivet noget om-
byg ningssæt til en tosædet version.

NYT FRA ALAN 1:35
O20: 8,8cm Pak43 Panzerjägerkanone
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA MPM
1:72

72529: Focke Wulf  Fw 189A-2
72531: Gloster Meteor Mk.8
72533: Hawker Fury 
72534: Gloster Meteor FR Mk.9
72535: Vickers Wellington Mk.II
72538: Breda Ba 88
1:48

48055: Gloster Gladiator
48056: Fairey Fulmar Mk.1
48057: Avia B.534 III Serie
48060: Heinkel He-177A-5 HI-TECH
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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”Duxford update” eller ”En dag i august”
Arbejdslivet har igennem en årrække givet mig mulighed for at besøge Duxford et par 

gange om året (livet er et helvede, hva’?)....

Af Per Tardum

De t  e r  i k k e  f ø r s t e  g a n g  d e r  s k r i v e s 
 o m  D u x f o r d  i  I P M S  N y t .  M e n  j e g 
 glæder mig hver gang jeg har mulighed for at besøge stedet, og der er måske en enkelt eller to i læserskaren som ikke har 

hørt om Duxford.
Duxford udgør en del af  Imperial War 

Museum og er placeret på Duxford Air-
fi eld, en tidligere RAF fl yvestation, nord 
for London.

Stedets historie går tilbage til 1. Ver-
denskrig. Duxford spillede en stor rolle 
under Slaget om England, hvad fl ere ud-
stillinger uddyber. Under Anden Verdens-
krig var en del af  8th Air Force baseret på 
Duxford, hvilket er grunden til at man valg-
te at placere ”American Air Museum” her.

Duxford er en blanding af  udstilling, 
arbejdende værksted og er i sig selv en 
historisk institution. Museet har en dedi-
keret afdeling som er kompetencecenter 
for restaurering af  fl y, i alt væsentlig til 
statisk ud stilling.

Jeg tror det mest ambitiøse jeg har set 
var en bunke skrammel på gulvet, som 
angiveligt var fragtet hjem fra Borneos 

jung le, og med tiden ville ende som en 
re stau re ret Zero

Over de sidste år har museet arbejdet 
med en kæmpe projekt, ombygningen af  
Han gar 1 som bl.a. husede Vulcan, Lanca-
ster, Con corde og Sunderland. Hangar 1 vil 
genopstå som Air Space, en udstillingshal 
med mange funktioner i retning af  at for-
klare og fortælle om fl yvningens historie. 
Air Space skulle have været færdig, og jeg 
havde glædet mig til at se det.

Desværre er byggeriet forsinket, og 
der forventes ikke publikum adgang før 
til september 2006, sandsynligvis satser 
de på at være klar til show weekenden 2-3. 
september. (Stop press: I ”læsende” stund er 

Air Space åbnet for offentligheden, om end der 

fortsat arbejdes med at fl ytte fl y og udstillinger ind.)

Duxford er hjemsted for fl ere ”war-
bird” organisationer, bl.a. The Fighter 
Collection og The Old Flying Machine 

Company. Det betyder fl yvedygtige maski-
ner, fl y i luften og mekanisk arbejde som 
kan følges på tæt hold.

En halv time og en god telelinse kan 
give en nittetæller materiale til resten af  
livet. En nyhed, for mig i det mindste, var 
The Fighter Collection’s nyanskaffelse, en 
Fiat CR.42, som i lighed med samlingens 
øvrige fl y skal restaureres til fl yvedygtig 
stand. 2 andre spændende projekter er de-
res Gloster Gladiator, som for mit øje kun 
mangler be klæd ning, og deres Beaufi ghter 
Mk.21 malet som JM135 s/n A19-144.

Beaufi ghter’en har jeg fulgt siden jeg 
kom på Duxford første gang i ’95. Den 
er kom met langt og er 90% komplet, men 
står stadig adskilt ad i hoveddelene. Man 
anslår at der går yderligere 6-10 år(!) før 
den kommer i luften. Det matcher næsten 
min byggehastighed...

Sally B, den sidste flyvende B-17 i 
Euro pa, har også base på Duxford. Den 

American Air Museum. Her på billedet kan man godt få en ide om at det er en MEGET stor bygning.
En B-17 ses i midten under en Avenger, til venstre ses halerne af B-29 og B-52 og i baggrunden hænger en P-51 ned
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er i øvrigt lidt af  en spaltet 
personlighed, venstre side 
er malet ”Sally B”, den høj-
re ”Memphis Belle”. Det er 
en dyr omgang at holde den 
i gang, så smid en skærv 
i bøssen hvis lejligheden 
byder sig.

American Air

Museum
Jeg tror det er det eneste 
sted i verdenen hvor du un-
der samme tag kan se B-17 
med B-24, B-25, B-29 og 
for den sags skyld en B-52. 
Her kan du også røre et 
stykke af  Berlin muren og 
du kan læne dig op af  en 
SR-71. American Air Mu-
seum er ikke begrænset til 
fl yvning. Multimedie stande 
fortæller om kamphand-
linger igennem tiden hvor 
US Air Force har deltaget, 
ligesom Den Kolde Krig 
behandles.

Sally B/Memphis Belle‘s splittede personlighed fremgår klart af dette billede.
Bagbord er det Sally B og styrbord er det Memphis Belle.

Læg iøvrigt mærke til bjørnen på glasnæsen i bagbord side

På Duxford står der også en Shackleton MR.3.
Hvis man ligger inde med Frog‘s gamle sæt er der basis for detaljering
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På Duxford fi ndes også Land Warfare 
Hall, et selvstændigt udstillingskompleks 
som behandler landkrig fra 1914 og frem. 
Mange unikke køretøjer, kanoner og udstyr 
er udstillet, det meste i tidsmæssig kontekst.

Et større areal er dedikeret til D-dag. 
Man går nærmest ”i land” igennem et 
landgangsfartøj, hvor lydeffekter er med 
til at give en særdeles realistisk oplevelse 
af  hvordan det må have været at skulle ”ud 
over rampen”.

I forlængelse af  D-dag temaudstil ling-
en, som også omfatter fl ere multimedie 
features, ender man i ”Monty-afdelingen”. 
Her er Montgomery’s felthovedkvarter 
opstillet, bl.a. med hans berømte caravan.

Midten af  Land Warfare Hall er dedi-
keret til Cambridgeshire Regiments historie 
som er fortalt med udstillinger, billeder, 
uniformer o.s.v.

I arealet rundt om Land Warfare Hall 
står et stort antal køretøjer i åbent depot, 
og det er både spændende og inspirerende 
at tage en tur forbi. Den sidste nytilkomne 
er en RAF crash tender, af  den næsten 
historis ke ”Green Goddess” type. Går 
man hele vej en rundt kommer man til en 
udendørs are na hvor der tilbydes køreture 
med mili tær  køretøjer af  forskellig slags, 

både bælte- og hjulkøretøjer, dog primært 
i weekender og på helligdage.

Ta’ en tur forbi! Der er fi ne forbindelser 
fra London og Cambridge, Man kan også 
satse på en billig tur med EasyJet til Stan-
sted, så er der kun 20 min i bil.  Er man et 
par stykker om bilen er det billigere end et 
nyt byggesæt med æts og resin (som man 
formodentlig aldrig får bygget alligevel).

Duxford er sgu bare spændende... Der 
er fl yveaktiviteter næsten dagligt, så man 
skal næsten være urimelig uheldig hvis 
man ikke oplever ”noget” i luften. Sådan 
en tilfældig torsdag fi k jeg set en Catalina 
take off.

Check evt. Duxford på Internettet på 
http://duxford.iwm.org.uk/

En af de nyeste tilføjelser til samlingen på Duxford er denne RAF Crash Tender af „Green Goddess“ typen. Redaktøren har haft fornøjelsen 
at køre i en tilsvarende Bedford da han var tjenestgørende i den danske hær. Servostyring fi ndes ikke i denne bil => Overarmene vokser!

NYT FRA
STREETS OF LAREDO

32013: Sweet Shop (American west candy
 & sweets store) 1:32
54008: Horse #2 (Posed in a gallop.)
32018: Wooden Wheeled Work Wagon
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA VERLINDEN
1:35

2322: Tysker med russisk fange
2323: Jagt på telebanere, 3 fi g.
2324: Pz. IV interiør til Dragon
2328: US mg hold, Bastogne
2329: Tysk tanker og dreng
2333: T-72 ny overdel til Tamiya
2334: 2 franske tankere 1940 
2335: Irakiske oprørere, 2 fi g.
2336: Afrika Korps, 1 hel og 2 halvfi g.
2337: To løbende US soldater, Irak
2339: Nyt tårn til Tamiyas T-72
2342: To sårede maninere, Irak
2344: Såret tysk tanker med krykke
1:48

2325: Del af  middelalder borgruin
2326: Pz. III interiør, delvist
2327: Kugelblitz tårn til Tamiya
2330: Panther/Jagdpanther motor
2331: 8,8 cm PAK 43 
2332: Del af  middelalder borgruin nr. 2
2338: Treadway brosystem
2340: Mur med gitterlåge
2341: 8,8 cm ammo til Tiger II, Pak 43
1:5

2343: Engelsk rødfrakke, buste
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Vi slutter billedreportagen fra Duxford med denne P-39 Airacobra, der tilhører The Fighter Collection. Rent guf for nittetælleren

MR MODELS
Ombygningssættet til dansk M113 er nu færdiglavet, men produktionen er endnu ikke 
startet. SMT hobby er lovet besked så snart en udgivelsdato og pris er klar.

NYT FRA PLUS
189: Badeværelsesudstyr
205: Sd.Kfz. 2 Stoewer
208: German light car Kfz.1 (Stoewer)
 med æts og decals
210: City lamp,
 støbejernslampe med 4 arme
211: Gadelampe, resin og æts
243: Pattons Jeep, ombygning på Tamiya
249: Tyske bærbare radioer og Enigma,
 17 stk.
250: Kübelwagen radiovogn, ombygn.sæt
251: Horch Funkwagen, Sd.Kfz. 15,
 ombygning
244: Mercedes 3000 4x4 ombygning
252: Grønne egeblade
253: Grønne ahornblade
254: Grønne lindeblade
260: Wooden boxes I,
 6 stk. i laserudskåret træ
261: Wooden boxes II,
 6 stk. i laserudskåret træ
4033: Egeblade, små
4034: Ahornblade, små
4035: Lindeblade, små
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

SPECIAL ARMOUR
1:72:

SA72001: Hanomag SS 100
SA72003: A-4/V-2 raket
SA72004: Sd.Kfz. 11/4 Nebelkraftwagen
SA72005: Sd.Kfz. 250 Neu
SA72006: Sd.Kfz. 11 Einheitsfahrerhaus
SA72007: Pz I Ausf. B
SA72008: Pz II Ausf. F
SA72009: V-2 Meilerwagen

MR-73: LVT-4 interiør og tidlig kabine
MR-79: Pz II med 5 cm Pak 38 med fuldt
 interiør og drejet løb, ombygn.sæt
MR-80: ARL-44 fransk tung kampvogn
MR-81: DAF YP-408. Hollandsk APC.
 Komplet sæt med interiør
MR-83: Svensk SAV m/43 105 mm
 selvkørende kanon,
 ombygn. til Tamiyas Marder III
MR-84: VK 16.01 Leopard
 opklaringskampvogn komplet sæt
MR-89: M728 CEV Combat Engineer
 Vehicle (Academy/Tamiya M60)
MR-90: Horch Kfz.31 Ambulance
 (Tamiya)
MR-91: Sd.Kfz.247/B command vehicle
 4x4 (Tamiya Horch e.E.Pkw)
MR-92: Panzer II with mine rollers
 North Africa (Tamiya Panzer II)
MRA-35159: Detaljeringssæt
   til kørerrum i BT-5
MRA-35160: Detaljeringssæt
   til kørerrum i BT-7
MRA-35169: Detaljeringssæt til
   australsk/engelsk
   M3 Stuart fra Academy
MRA-35179: Opdateringssæt til
   Marder 1A5, Revell
MRA-35180: Opdateringssæt til
   Marder 1A3, Revell
MRA-35192: Deep Wading trunks
   M3/M3A1 Stuart
MRA-35198: Tidlige vejhjul til
   Sd.Kfz. 10, Italeri

MRA-35202: Forhjul til sWS, Italeri
MRA-35203: Motor og detaljering t.
   sWS upansret, Italeri
MRA-35205: Tillægspanser
   til dansk M113
MRA-35206: NBC Reconn. Vehicle
   FUCHS, Bundeswehr
MRA-35207: Fox M93A1 US Army
MRA-35208: Snow plough for Pz. IV
MRA-35209: Update set for Marder II
   (Tamiya)
MRA-35210: Flak mount frame 2cm
   Flak 38 for 3to. Trucks
MRA-35211: Update set Tpz.1 Fuchs
   Fü/Fu command vehicle,
   old pattern 1980-90
MRA-35212: Update set Tpz.1A5A1
   Fuchs Fü/Fu command
   vehicle, new pattern
MRA-35213: Imbert gas genetator for
   3 to. Trucks, Wehrmacht
MRA-35214: Wheels set for 5-ton trucks
   M923 series (new pattern
   double rear wheels)
MRA-35215: Udpate set Sd.Kfz.10
   initial production
MRA-35216: M48 Patton mine rollers
   Vietnam (Ensure 202 type)
MRA-35221: Conversion Char B1 bis
   Flammpanzer B2(f)
MRA-35222: Update set Char B1 bis
   Wehrmacht
MRA-35223: Trailer t. Type 94 Tankette
   IJA (Fine Moulds)
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Læsning af materiel til Afghanistan
Masser af  materiel sendt til de danske styrker i Afghanistan

Tekst og fotos Kjeld Pedersen

Jeg var afgivet til DANILOG Terminal
 kommando, fra min normale enhed 
 NSE/NRF (National støtte-element/

NATO Respond Force) 10 som støtte til 
afsendelsen af  materiel og personel (PAX) 
i perioden 06-12 oktober 2006. Dette er 
en del af  den uddannelse jeg skal have for 
at kunne fungere som Terminalfører et 
eller andet sted i verden hvor NATO har 
tænkt sig at indsætte NATO RESPOND 
FORCE i 2008.

Vi modtog 1 stk. An-124 (CONDOR) 
og 8 stk. Il-76 (CANDID) samt 1 stk. Bo-
eing 737/500 til PAX.

Tekst herunder: Flyvertaktisk Kommando

Tungt materiel flyves fra 

Karup til Afghanistan
Over weekenden fl yves blandt andet pans-
rede mandskabsvogne til det danske bidrag 
i den afghanske Helmand-provins.

Der er tale om luftens sværvægtere, når 
Flyvestation Karup lægger asfalt til udskib-
ningen af  Hærens materiel til Afghanistan.

Godstransporten fra det midtjyske til 
Centralasien foregår med ét Antonov 124 
fl y og to Ilyushin 76 fl y. Begge fl ytyper er 
bygget i det tidligere Sovjet.

Hærens egne folk står for store dele 
af  lastningen, idet det drejer sig om store 
køre tøjer. Men folk fra Flyvevåbnets laste- 
og losse hold, der hører ind under Combat 
Support Wing, har også arbejdstøjet på, når 

bugen på de fl yvende giganter skal fyldes.
Tekst herunder: Forsvaret.dk

Forstærkning til

Afghanistan
Pansrede mandskabsvogne, lette morterer 
og mere mandskab øger fl eksibilitet og 
anvendelighed.

Ønsket om et justeret styrkebidrag ved 
den danske styrke i det sydlige Afghanistan 
blev onsdag den 26. september behandlet i 
Udenrigspolitisk Nævn, og bagefter kunne 
forsvarsminister Søren Gade meddele, at 
ønsket var imødekommet.

Det betyder, at 15 pansrede mand-
skabsvogne, PMV M113G3, er på vej til 
Afghanistan. Fire af  dem vil indgå som 
en deling i den lette opklaringseskadron.

De hidtidige kamphandlinger og mod-
standerens meget aggressive optræden over 
for de danske enheder kræver, at den dan-
ske styrke råder over pansrede køretøjer og 
en tungere bevæbning, således at styrkens 
fl eksibilitet og anvendelighed forøges. Der 
er også brug for, at opklaringseskadronen 
råder over egen bjærgningskapacitet.

Tilgangen af  de lette morterer be-
tyder, at eskadronen råder over egen 
krumbaneild, og med indsættelse af  et 
artilleriobserva tørhold er der også mulig-
hed for påkald af  tung ild.

Det hold, der kan påkalde støtte fra 
fl y, bliver forstærket, og alle disse enheder 
vil også bliver transporteret i de pansrede 

mandskabsvogne.
Der opbygges også et beredskab i 

Danmark, så der kan tilføres yderligere 
ressourcer, hvis det bliver nødvendigt.

De pansrede mandskabsvogne bliver 
opbygget med tillægspanser, og der sker i 
øvrigt tilgang af  yderligere en del materiel.

Mandskabsmæssigt betyder det, at den 
danske styrke i det sydlige Afghanistan 
forøges til 316 mand. Herudover er der 
73 danskere placeret andre steder i Afgha-
nistan, således at det samlede antal er 389 
personer.

Kameraet løb tør for plads
Desværre så var kortet i mit kamera fyldt, 
jeg fi k fototjenesten på Karup til at lave 
den CD som jeg sendte til IPMS-Nyt. Det 
betød at jeg ikke fi k fotograferet de sidste 
Il-76 der læssede ammunition og en DAPA 
P-20 påhængsvogn.

Ligeledes fi k jeg ikke fotograferet mod-
tagelsen og afsendelsen af  soldaterne med 
Tyrkisk luftfartselskab Pegasus Boeing 737.

Flyene i model
Ilyushin Il-76 som samlesæt:

Trumpeter 1/144 (TRU 753901)
www.scaleworkshop.com/gallery/il-
76jfh_1.htm

Antonov 124 ”Ruslan” som samlesæt:

Revell 1:144 (04221)
www.clubhyper.com/forums/plastic pix-
frame.htm

Antonov An-124-100 ”Ruslan” eller NATO kaldenavn ”CONDOR” lander på HELICOPTER WING Karup, eller som vi i hæren og mange 
andre ved FLV kalder Flyvestation Karup fredag den 06 oktober. Flyet, som kan læsse 150 tons tog 50 tons med på denne fl yvning, som gik 
til Kabul. Dette fl y er for tungt til fl yvepladsen i Kandahar, hvor de danske styrker er
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Her er man klar til læsning af de 2 lastvogne gennem den sænkede næse på fl yet.
Efter lastvognene var læsset, så rejste fl yet næsen igen, inden læsningen af containere skete igennem bagerste lastluge.

Her er cockpittet på en Antonov 124, ikke noget med digital instrumentering her!
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Øverst er det en PMV M113G3 i vores nye ørken slørings-
maling. Bemærk at det er ”lang” udgaven. (6 vejhjul)
I midten og nederst er det en af de Ilyushin Il-76, der blev 
læsset med 3 PMV i hver.

Top is a M113G3 in the new desert camoufl age.
Note that it is the „long“ version with 6 roadwheels

Middle and bottom is one of the three Ilyushin Il-76, which 
were loaded with 3 M113 APCs each.

NYE BØGER FRA AMPERSAND
Son of  Sherman. The Modeler´s Guide to the Sherman 
Tank. 132 sider i farve.
Stefen Müller-Herdemertens: Modeler´s Guide to the 
Panzertruppe. 120 sider i farve.
High Speed Tractor M2/M4/M5/M6/M8. 104 sider 
med 200 fotos.
Famo 18t Sd.Kfz 9. 104 sider med 120 fotos.
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise til nærmeste 
forhandler.
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Bladhjørnet
Blade modtaget til foreningens bibliotek

Bestillinger af  kopier sker ved at fremsende en frankeret A4 kuvert med:

Op til 6 kopier – porto op til 50 gr. Storbrev.

Fra 7 – 15 kopier – porto op til 100 gr. Storbrev.

Fra 15 kopier – porto op til 250 gr. Storbrev.

Det samlede beløb vedlægges i frimærker (venligst brugbare størrelser!) eller check.

Det hele sendes til: Flemming Hansen, Bringebakken 29, Jonstrup, 3500 Værløse

Ingen telefon eller e-mail bestillinger. Pris pr. kopi: 1,-. Antallet af  sider står efter –.

Sidste frist for bestillinger efter denne liste er: 1. februar 2007

Chakoten Dansk Militærhistorisk Selskab – Marts 2006

Legattildeling fra Prins Joachims og Prinsesse Alexandras
Fond - art. m. billeder ....................................................................–1
Julemødet 2005 - art. m. billeder .................................................–2
200 året for slaget ved Austerlitz - art. m. billeder ....................–1
Victoriakorset- art. m. billeder .....................................................–3
Fort Prindsensteen i Keta Ghana genbesøgt i 2005 -
art. m. billeder .................................................................................–5
Dogger Banke og Tshushima
„Berømte militære katastrofer“- art. m. billeder........................–7
Vom Zarenadler zum Sowjetstern- art. m. billeder ...................–6

Chakoten – Dansk Militærhistorisk Selskab – Sept. 2006

Årsfi gur 2006 - art. m. billeder .....................................................–1
Der alte Fritz - art. m. billeder .....................................................–4
Kvinder i aktiv tjeneste under den Amerikanske borgerkrig -
art. m. billeder .................................................................................–4
Nye danske 54 mm fi gurer, Danmark 1940 - art. m. fotos .....–3
Gamle vægterhatte på Bornholms museum - art. m. fotos .....–1
Skjønt uden stort håb (om 1864) - art. m. billeder ...................–4
Chakotens udvikling i det engelske linieinfanteri fra 1800 til 
Krimkrigen - art. m. billeder .........................................................–6
Dansk artilleripaukevogn 1706 - art. m. billeder .......................–1

Limtuben  2/2006 - Norge

Exit IPMS Romerike - IPMS Norge relateret art. m. billede ..–2
Fokker C.V.E og C.V.D. Gennemgang af  tre byggesæt -
art. m. billeder .................................................................................–6
Landsudstillingen 2006 - art. m. billeder ................................. –12
4 Ford „Frog-IT“ - Bilart. m. og billeder ...................................–2
Modeludstilling i Tromsø - art. m. billeder ................................–2
Regan fra „The Exorcist“ - art. m. billeder ................................–2

Scala 2 2006 - IPMS Sverige

At støbe i resin – art. m. billeder .................................................–3
Landsudstillingen 2006 (i Norge) - art. m. billeder ...................–2
Hobbymässan 2005 - art. m. billeder ..........................................–5
Modelhelg Sjöhistoriska Museet Stockholm - art. m. fotos ....–1
IPMS Open i Stockholm 2006 - art. m. billeder........................–5

Scala 3 2006 - IPMS Sverige

Husbyggeri til dioramaer - art. m. billeder .................................–3
Three Baker, come in Three Baker -
blandet om panserbygning art. m. billeder .................................–2
Grevens Glue Galore - Motala modeludst. - art. m. fotos ......–1
India class ubåd Lenok scratchbyg - art. m. billeder.................–1
Malmfartøj Ore Monarch - art. m. billeder ................................–1
Byggetips fra mesterbygger - art. m. billeder .............................–4
IPMS Journal vol. 18 issue 3 2006 - USA

A Volkswagen Microbus – art. m. billeder .................................–2
The Monsters bride electrifi ed - byggeart. m. tegn. og fotos ..–3
AMT Pro-Shop 1970 Baldwin Motion Camaro -
byggeart. m. billeder ......................................................................–1
Tiny Tunesian Tiger Tank – Full detail 1:72 Tiger -
art. m. billeder .................................................................................–5
Spitfi re Mk XVIe Occidental 1/48 - byggeart. m. billeder ......–5
The C-36 or how I learned to love resin - art. m. billeder .......–4
Building the AEC Dorchester - byggeart. m. billeder ..............–3
Worn winter fi nish on a Marder II - byggeart. m. billeder ......–2
The basics of  airliner coloring - art. m. billeder ........................–3
Best of  British - div. Hunter modeller i 1:72 -
byggeart. m. billeder ......................................................................–2
DKM Prinz Eugen i 1/700 Tamiya waterline - art. m. billeder –3
In memory of  Robert Lee Scott, Jr. - art. m. billeder ..............–2
Douglas DC-3 to DC-2½ i 1:72 - byggeart. m. billeder ..........–2

IPMS Journal volume 18 issue 5 2006 USA

Accurate Miniatures 196 Corvette - byggeart. m. billeder .......–6
Swiss Emil Bf  109E-3 - byggeart. m. billeder ...........................–5
Airfi x BAC TSR.2 model review - byggeart. m. billeder ..........–3
Revells ubåd 1:72 tilføjet Wintergarten - byggeart. m. fotos ...–8
B-17 1:48 Monogram „the treatment“ - byggeart. m. fotos....–6
Tamiya Stug III til Barbarossa - byggeart. m. billeder ..............–6
Esci’s Fiat G-91 i 1:48 - byggeart. m. billeder ............................–8
Interview m. Shunsaku Tamiya - art. m. billeder. (En gylden 
chance for et godt interview drukner i ligegyldigt plidderplad-
der, hvor man intet konkret får at vide udover at Tamiya godt 
vil lave en 1:48 B-17 – men royalties er for høje…) .................–2

Kne Mida (In Scale) IPMS Israel Magazine No. 42, 3/2006

Selfpropelled guns in IDF Service - art. m. billeder .............. –10
A-4 Skyhawk i Israelsk tjeneste pt. 1 - art. m. fotos .............. –14
Two Sayfans and a Sayfanit. Byggeart. om Jet Ranger
i IDF service- art. m. billeder .......................................................–4
Bygning af  Trumpeters TBF-1C i 1:32 - art. m. billeder .........–1
Bygning af  B-212 Anafa i 1:35 - - art. m. billeder .....................–2

APMA 4-05 - Australien

Algeria 1954-62 (Pt 1) French Air Force. Art. m. tegninger ...–5
Modelling the SIPS Si 12 - Art., ingen illustrationer… ............–1
A Freelander in Wales - Art. m. tegninger ..................................–2
The story of  Tokyo Rose. Art. m. tegninger .............................–2
Building the MPM „Sally“ kit - Art. m. gnidrede billeder ........–3
The Tucker Sno Cat. Art. m. tegninger og billeder ...................–8
Improve your British military models with colour (pt 2).
Art. m. tegninger ............................................................................–3
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Anmeldelser
Bøger

Fremmedlegionen fra 1831 til i dag

er levende skrevet af  David Jordan.

Udgivet af  forlaget Aschehoug. (ISBN 

87-11-1181-3).

Trykt i Singapore, 2005.

Oversættelse: Lars Rosenkvist.

I dag er det legionens føds’da’… hur-
ra-hurra-hurra! Ja, som du ser, så har Den 
Franske Fremmedlegion 175 års fødselsdag 
i år og jubilæet fejres helt sikkert med 
traditions rige parader af  fødselaren selv, 
men bogfor lagene deltager også i festivita-
sen med genudgivelser og nyudgivelser af  
læsværdige bøger om fødselarens (meget 
oplevelsesrige) liv og levned.

Jeg har valgt at anmelde denne læse-
værdige bog om Legionen, da den allerede 
fangede min interesse i sekundet da jeg så 
den for første gang.

Bogen er på 192 sider og starter med at 
fortælle Legionens historie på en levende 
måde og tillige bringes der gode illustratio-
ner der relaterer sig til stoffet. Sideløbende 
med fortællingen om Legionens dannelse 
og virke er der små separate bokse med 
oplysninger om vigtige hændelser der fi k 
speciel betydning for fødselaren og der-
med fremhæves specielt. Ganske godt og 
effektfuldt endda!

Vi følger legionen gennem sejre og 
nederlag, og i hverdagen gennem alle de 
mange år. Indtil vi når til dagen i dag. Her 
ser vi hvordan en legionær trænes og udru-
stes og gøres klar til indsættelse på ALLE 
kontinenter. Intet er fortiet her.

Sidste kapitel hedder „Uniform og 
udstyr“ og omhandler KUN det (meste) af  
udstyret som Legionen har brugt. Kapitlets 
titel SKAL tages alvorligt da kapitlet KUN 
omhandler dette emne. Her er kommen-
tarer til håndvåben, uniformer, køretøjer, 

pansrede køretøjer af  enhver slags som 
har været i Legionens brug. De ledsagende 
billeder og billedkommentarerne hertil er 
rigtig gode.

Den danske oversætter har i øvrigt kla-
ret sit job godt, her er ingen misforståelser, 
fejlfortolkninger eller andre undersæt tel ser.

Sproget er meget levende og man har 
decideret besvær med at lægge bogen fra 
sig da den også er spændende og infor-
mativ.

Bogen er også meget relevant hvis man 
vil læse/lære mere om Legionen. Men 
den viser også med al tydelighed, at hvis 
Frankrig ønsker at indsætte tropper i kon-
fl ikter overalt på kloden, så er det først og 
fremmest Fremmedlegionen der indsættes. 
Og dette har relevans langt udover vores 
lille forenings interessefelt.

Kort sagt; Læs den, du fortryder det 
ikke!

Morten Grim Pliniussen

David Williams:

Naval Camoufl age 1914-1945, A Com-

plete Visual Reference

Dette værk er udgivet af  såvel Chatham 
Publishing i England som Naval Institute 
Press i USA.

Titlen er ambitiøs; men selv om bogen 
med 256 sider i mere end A4 format er om-
fangsrig, lever den ikke op til navnet. Den 
er rimeligt komplet hvad angår britiske/RN 
og amerikanske/USN sløringsskemaer (53 
sider om 1. verdenskrig og 132 sider om 
2. verdenskrig).

Øvrige allierede nationer (Frankrig, 
Sovjet og Polen) behandles på 7 sider, 
hvor de fl este skibe hvad angår camouf-
lagesystemer falder ind under de britiske 
og amerikanske afsnit – enkelte yderligere 
billeder fi ndes spredt i bogen.

Den tyske fl åde får 8 sider, som alle 
angår 2. verdenskrig. Det konstateres, 
at man ved for lidt om emnet, og at der 

fi ndes en værdifuld bog (af  Dieter Jung). 
Tysk terminologi, som der refereres til, er 
belemret med stavefejl.

Den italienske fl åde „dækkes“ af  5 sider 
og den japanske af  6. Neutrale nationer 
repræsenteres af  eet fotografi  med den 
tyrkiske slagkrydser YAVUZ (ex-GOE-
BEN) i 1945.

Dette efterlader adskillige spændende 
områder totalt udækket – forfatteren er 
muligvis aldeles uvidende om de interes-
sante sløringsbemalinger til skærgårdsbrug, 
som Sverige (neutral) og Finland (i høj grad 
krigsførende) anvendte i 2. verdenskrig på 
mange forskellige skibstyper.

Der fi ndes også deciderede fejl i bogen. 
På side 183 påstår forfatteren, at „USS 
Guam (CB-2), one of  only three ships of  
this type completed“ – faktisk blev kun to 
skibe af  ALASKA-klassen bygget færdige.

Modelbyggeren henter – udover fra 
de talrige billeder – et godt udbytte fra 
en tabel over det britiske admiralitets 
standardfarver, hvor der gives forslag til 
Humbrol-ækvivalenter.

USN-byggeren får at vide, hvordan den 
amerikanske sømand blandede sine farver 
– beklageligvis var Humbrol-farver ikke 
på markedet i 2. verdenskrig... Og endelig 
er der to sider fulde af  henvisninger til 
tegninger og andre detaljerede forklaringer.

Her kan jeg ikke nære mig for at pege 
på plankeværkets laveste sted (som ikke 
står nævnt i bogen): Færdigblandede farver 
føres af  White Ensign (se liste på http://
www.whiteensignmodels.com/) – dér er 
der i hvert fald eet gæt af  få på, hvordan 
farverne faktisk var.

Iøvrigt er bogens papir og trykkva-
litet førsteklasses. Der er ikke tale om 
de ama tør ag tigt elendige scanninger og 
ringe farve tegninger, som eksempelvis 
Squa dron/Signal har blameret sig med i 
de seneste år.

Otte sider farvebilleder gengiver både 
originale 2. verdenskrigs farvefotos og 
billeder af  restaurerede museumsskibe, 
herunder den polske jager BYSKAWICA.

Sammenfattende vil jeg bruge et citat 
fra afsnittet om RN Coastal Forces: „de 
foregående afsnit kan kun betragtes som 
toppen af  isbjerget“.

Emnet skibsbemalinger er enormt – un-
der denne forudsætning er bogen absolut 
interessant og et godt bidrag uden dog at 
være „komplet“.

Vil du savle over billederne inden køb, 
kan dette gøres hos Nyboder Boghandel 
(medbring for en ordens skyld hagesmæk, 
så bogen ikke skades...)

Kai Willadsen/2
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JULEKONKURRENCE
Juletid er traditionstid, så derfor skal I også i år have vores julekonkurrence. Traditionen tro er der tale om en tipskupon, der skal 
udfyldes. Skriv 1, X eller 2, afhængigt af  hvad du tror tegningen forestiller. Vinderen vil på traditionel vis blive udtrukket på general-
forsamlingen blandt de rigtige svar.

Løsningen skal være redaktøren, Lars Seifert-Thorsen, i hænde senest når generalforsamlingen åbnes.
Dvs. at besvarelser pr. post eller e-mail skal være redaktøren i hænde senest onsdag d. 10. januar 2007 kl. 15.00!
Møder man op til generalforsamlingen, kan man afl evere besvarelsen personligt inden formanden åbner GF.

Tegn. 1
Tegning 1

1. BMP-3
X. AAVP-7
2. M-113G3

Tegn. 2

Tegning 2

1. Lockheed Lodestar
X. Lockheed Ventura
2. Lockheed Hudson

Tegn. 3

Tegning 3

1. DKM Graf  Zeppelin
X. HMS Ark Royal
2. USS Forrestal

Tegning 4

1. Jagdtiger
X. Jagdpanther
2. Kanonenjagdpanzer

Tegn. 4

Tegn. 5
Tegning 5

1. Sikorsky S-55
X. Sikorsky S-58
2. Sikorsky S-64

Tegning 6

1. BMP-3
X. AAVP-7
2. M-113G3

Tegn. 6
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Navn
To-

tal

Henrik Nyland Knudsen 10 10 0 20

Finn Nissen 8 9 0 17

Per Kristensen 6 0 8 14

Kvartårskonkurrence Vest 2006
Af Lars Seifert-Thorsen

Vest for Storebælt blev september 
 konkurrencen holdt i Minibyen i 
 Fredericia.

Reglerne er de samme som i Kø ben-
havn, idet dog ikke-IPMS med lem mer også 
kan deltage i konkurrencen. Til gengæld 
kommer de ikke „på tavlen“, idet de ikke 
får points.

December konkurrencen er allerede 
afholdt inden dette nummer af  IPMS-Nyt 
er på gaden, så årets konkurrence er afgjort. 
Redak tionen håber at der også vil være 
konkurrencer i 2007 og at vi får tid og sted 
at vide i så god tid, at vi kan lave reklame 
for det her i bladet.

Fyenske Modelbyggere
Opfordring til andre modelbyggere fra

Fyenske Modelbyggere.

Modtaget fra en kreds af modelbyggere på Fyn

Kender du det, at man sidder mut-
 ters alene i provinsen og bygger 
 uden at have nogen at dele fornø-

jelsen med… eller diskutere modeller med? 
Det husker vi tydeligt hvordan det var.

Men så tog en af  os det initiativ, at 
sammenkalde modelbyggere fra hele Fyn 
til at mødes privat. Og invitationen blev 
efterkommet af  mange modelbyggere. I 
starten var vi alle lidt generte, men det gik 
hurtigt over.

I dag er vi en fast sammentømret fl ok, 
der snakker frit fra leveren om alt muligt, 
og hver gang vi mødes bliver der rigtigt 

rå hygget!
Foreningen har også udviklet sig såle-

des at det er:

1) En non-profi t forening
2) Det er for fyenske modelbyggere
3) Vi samarbejder med IPMS og andre 
foreninger
4) Vi skiftes til at holde møder hjemme 
hos os selv
5) Vores eneste regnskab er til frimærker 
og konvolutter m.m.
6) Vi har en „fl ad struktur“, således at vi 

ikke skal diskutere „hvem der er formand 
i stedet for formanden“ m.m. Og dette 
sikrer også at det enkelte medlem har 
maksimal indfl ydelse
7) Evt. optagelse af  nye besluttes af  os 
alle i fællesskab

I de forløbne 3 år har vi julehygget, været 
sammen på museumsbesøg og ekskursio-
ner, til fælles grillfester med vore koner/
kæ res ter, i biografen, inviteret importører 
af  byg gesæt m.m.

Alt i alt, så går det nu rigtigt godt – så 
godt at det kun kan kaldes en rigtig suc-
ces! Og tillige har vi opdaget, at når vi er 
på besøg hos hinanden, så serverer vore 
koner/kærester gerne husets specialiteter 
for os an dre - uhm!

Så vi vil hermed opfordre andre IP-
MS’ere til at tage initiativ til lignende aktivi-
te  ter, for det styrker især sammenholdet i 
for  eningen og det styrker også modelbyg-
ning en som hobby generelt. Og hermed 
har vi vendt en negativ udvikling indenfor 
mo del  bygningen til noget positivt! Så fra 
os skal der kun lyde et: „Bare gå i gang, I 
har kun alt at vinde!“

Modelhilsner fra Fyn

Snakken går livligt hen over bordet ved møderne på Fyn

NYT FRA TRISTAR i 1/35
35022: Pz 38 (t) Ausf. G/Befehlspz. 38(t)
 Ausf. G
35023: Tauchpanzer IV Ausf. D
35024: 4 tyskere, Mamaev Hill 6. Armé
35025: Skolepz. I Ausf. A med interiør
35026: Pz 38(t)B/Pz.Befw.38(t)
35028: Pz I A tidlig
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Kvartårs-
konkur-
rence 
2006
Af Flemming Hansen

Antal modelbyggere 2006: 18

Deltagelsen i september var ret tynd for 
at sige det pænt. Godt nok var der mange 
modeller - men det skyldtes jo igen Jes 
Touvdal, der havde begået fl ere eskadriller 
i sin sommerferie. Her har vi andre pro-
blemer med 1 model på et kvartal og så 
kommer han med snesevis!

Nuvel - nu var det nu panser klassen der 
denne gang havde de største problemer. 
Der var kun tre deltagere! Og dermed også 
kun tre modeller. Igen lykkedes det for Las-
se Hyllemose at slå den ellers så sejrsvante 
Ib Schmidt. „Sensationelt“ nåede Bjørn ind 
på en tredieplads!

På fl ysiden var der en mindre sensati-
on, da et af  vore nye medlemmer; Hans 
Ander sen - slog alt og alle med en fl ot P-40 
fra Hasegawa. Respekt for det. På anden-
pladsen var det El P. himself, der var gået 
tilbage til Revells fi ne lille Hunter i 1:72, 
hvor tredie plads en blev indtaget af  Roy 
Nielsens Accu rate Miniatures B-25.

Så en lidt tynd runde, men mon ikke 
det bliver bedre i november!?

Navn
To-

tal

Lasse Hyllemose 10 10 10 30

Flemming Hansen 9 10 9 28

Ib Schmidt 10 9 9 20

Roy Nielsen 6 9 8 23

6 Bjørn Jensen 6 5 8 19

Ole Østergaard 9 6 0 15

Ove Høeg Chris-

tensen
5 0 7 12

Hans Andersen 0 0 10 10

Carsten Bentzien 8 0 8 8

Sonnich P. Hansen 0 8 0 8

Kenneth Folkmann 8 0 0 8

Her er et billede fra kvartalskonkurrencen i Minibyen i Fredericia.
Modellen af den russiske tankbil er bygget af Henrik „Hønse“ Sørensen.

Foto: Niels M. Frederiksen

SÆLGES
KP 1/72 Yak-23 (Tjekkiet) 50 kr.
KP 1/72 Yak-15 (Sovjet) 50 kr.
KP 1/72 MiG-15 (Nordkorea) 50 kr.
KP 1/72 MiG-15 UTI (Polen) 50 kr.
KP 1/72 MiG-17PF 50 kr.
Revell 1/100 Buccaneer S.2B (RAF) 50 kr.
Airfi x 1/72 Canberra B.20 (RAF) 150 kr.
Eric Hinding

Holløse Møllevej 2

4700 Næstved

Tlf. 55 45 01 27

PANZERWRECK Vol.3
Tredie bind der følger op på Last of  
the Panzers. Fotos af  smadrede tyske 
kampvogne. 96 sider, 118 sjældne og ikke 
tidligere offentliggjorte fotos. Udgives i 
slutningen af  2006.
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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NYE MEDLEMMER
257.
Jacob Teckemeier
Lyngbyvej 128, 3. th.
2100 København Ø.
jstk@BANE.dk 

MEDLEMMER FLYTTET
89.
Jes Touvdal 46193716
Toftevangen 77
4130 Viby Sj.
touvdal@christensen.tdcadsl.dk

92.
Svend Åge Grønnebæk 75177050
Østergade 7
6690 Gørding
svend_groennebaek@hotmail.com

134.
Thomas Sørensen  
49261013
Pontoppidansvej 13 E, 1.th.
3000 Helsingør

IPMS KALENDEREN 2007
10. Januar................................... IPMS Danmark Generalforsamling ...........Nyboder Skole, København
07. Februar ................................ IPMS-møde - 1/4-års konkurrence ...........Nyboder Skole, København
10. Marts ................................... Flanders Modelling Festival ........................Antwerpen, Belgien (www.ipms-antwerpen.be)
14. Marts ................................... IPMS-møde ...................................................Nyboder Skole, København
17-18. Marts .............................. IPMS Norge Landskonkurranse ................Quality Hotel Olavsgård, Oslo-Gardemoen
 .............................................................................................................................. (www.ipmsnorge.org/)
31. Marts - 01. April ................ IPMS Open ...................................................Stockholm, Sverige
01. April ..................................... Østjysk Open modelkonkurrence ..............Fritidscentret, Vestergade 15, 8900 Randers
 .............................................................................................................................. (www.ostjysk-open.dk)
11. April ..................................... IPMS-møde - Swap-meet ............................Nyboder Skole, København
14.-15. April .............................. 11th International Model Show .................Mosonmagyaróvár, Ungarn - tæt på Wien
 .............................................................................................................................. (www.mmk-online.atw.hu)
18.-22. April .............................. Intermodellbau Dortmund .........................Dortmund, Tyskland
28.-29. April .............................. Scottish Nationals .........................................Perth, Skotland (www.scotnats.org.uk)
09. Maj ....................................... IPMS-møde - 1/4-års konkurrence ...........Nyboder Skole, København
13. Juni ....................................... IPMS-møde ...................................................Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
08. August ................................. IPMS-møde ...................................................Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
22.-25. August .......................... IPMS USA Nationals ...................................Anaheim, Californien, USA (www.ipmsusa2007.org)
12. September ........................... IPMS-møde - 1/4-års konkurrence ...........Nyboder Skole, København
10. Oktober............................... IPMS-møde - Swap-meet ............................Nyboder Skole, København
13.-14. Oktober ........................ DM i Modelbygning .....................................Valby Medborgerhus
10.-11. November .................... Scale Model World 2007 ..............................Telford, England
14. November ........................... IPMS-møde - 1/4-års konkurrence ...........Nyboder Skole, København
23.-25. November .................... Modellbauwelt Hamburg .............................Hamburg, Tyskland
12. December ........................... IPMS-julemøde .............................................Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby

Alle møder i København, på Nyboder Skole, er indtil videre i lokale 211 kl. 19.00 - 22.00. Opgangen i højre hjørne af  skolen.
Har DU tilføjelser til denne kalender, så kontakt venligst Lars Seifert-Thorsen.

NYT FRA ALANGER
1:35

35011: BTR-RD „Robot“
35012: 2S9 Nona-S 120mm
35013: BTR-ZD Fire Support m. ZSU-24
35015: BMD-1
35016: BMD-2
1:72

40006: Russisk sejlskib Orel, 17. Årh.
40009: Goto Predestintsia,
 19. årh. sejlskib
72012: Sea Lynx HAS Mk. 2 anti-ubåd
72013: Lynx AH Mk. 1
Div. skibe

40007: Kruzenshtern, skoleskib 1:200
40008: Tovarisch, skoleskib 1:185
40010: Aurora 1:400
40011: Potemkin, krydser 1:400
40012: St. Panteleyman, slagskib 1:400
40013: Artika, atomisbryder 1:400
40061: HMS Exeter (Revell) 1:700
48001: The Royal Thames,
 Oakly Class Lifeboat 1:48

NYT FRA AZUR
1:48

A-051: Loire 130M
A-058: Potez 631
1:72

A-066: Martin Maryland
 „In FAFL service“
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Kvartårskonkurrencen i september 2006

Fotos/Photos:

Flemming Hansen

Til højre er det vinderen
i fl yklassen. En meget fl ot P-40N
i 1/48 bygget af Hans Andersen,
der hermed debuterede i
konkurrencen med en klassesejr. 
Sættet er fra Hasegawa

On the right is the winner in the 
aircraft and other class.

This 1/48 scale P-40N from Hase-
gawa gave Hans Andersen a well 
deserved win in his debut at this 

competition

I midten er det Lasse Hyllemoses diorama 
i 1/35. Med dette diorama vandt Lasse 
panser- og diorama klassen og slog
derved Ib Schmidt på Ibs hjemmebane:
„Et køretøj med tyske soldater“.

In the middle we have Lasse Hyllemose‘s 
1/35 scale diorama that won in the

armour and diorama class.

Nederst til højre er det
en 1/48 B-25 Mitchell bygget af
Roy Nielsen.
Modellen fi k tredjepladsen i fl y- og andet 
klassen

Bottom right is a 1/48 scale
B-25 Mitchell built by Roy Nielsen.

It took home 3rd place in the
aircraft and other class
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Returadresse:

Bjørn Jensen
Triumfvej 21
2800 Lyngby B

Læsernes egne fotos
Kjeld Pedersen var med til at læsse materiel til de danske styrker i Afghanistan ombord 

i transportfl y på Flyvestation Karup. Læs også artiklen på side 30
Til venstre og herunder er det en 8x8 LVGS 
(Lastvogn svær) IVECO i form af en
pansret bjærgningsvogn.
Bemærk pansringen af førerhuset.
I midten ses den på vej ind i den Antonov 
An-124 der blev brugt til transporten
til Afghanistan

On the left and below is a 8x8 heavy ar-
moured IVECO recovery truck destined for 

the Danish forces in Afghanistan.
In the middle it is being driven onto the 

Antonov An-124 that was chartered for the 
fl ight to Kabul

Nederst er det en af de M113 PMV‘er der også blev sendt afsted. 
Ørkencamoufl agen er nærmest hvid med et lysegråt mønster

Bottom is one of the M113 APCs that also were fl own out.
Note the desert camoufl age scheme of almost whote with a light 

grey pattern on it

Fotos/Photos:

Kjeld Pedersen


