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Øverst er det en Cheerios Dodge, bygget af
Karsten Brix, der blev nr. 15 i klasse I.
Til højre er det vinderen i klasse G2,
Commando bygget af Sonnich P. Hansen.
Sonnich er også manden bag Wizards,
som ses til venstre. Den blev nr. 2 i klasse G2
Nederst er det vinderen i klasse B,
Albert Tureczek’s Fokker Dr.I

Top is a Cheerios Dodge built by
Karsten Brix, that placed 15th in class I.
On the right is the winner in class G2,
Commando built by Sonnich P. Hansen.
On the left is another of Sonnich’s
amazing figures.
Wizard took 2nd place in the same class.
Bottom is the winner in class B.
A Fokker Dr. I built by Albert Tureczek
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LEDER
For mig er dette et specielt nummer, idet jeg kan holde jubilæum med dette nummer! Det er nemlig blad nr. 100, hvor det er mit navn
der står som ansvarshavende redaktør. Det vil så også sige, at der er gået 25 år siden jeg overtog bladet fra Kai Willadsen og at jeg er
blevet noget mere gråhåret end jeg var dengang.
Efter at have været redaktionssekretær på fire numre overdrog Kai jobbet som redaktør til mig og det første nummer, hvor jeg
havde ansvaret var nr. 35, hvor forsiden var prydet med et påklæbet postkort af en dansk S-61 helikopter.
Der er sket meget på den teknologiske front siden da. Dengang var bladet sat op ved hjælp af en skrivemaskine, d.v.s. at artiklerne
blev skrevet på maskine, hvorefter det var papirklip og opklæbning på blanke A4-ark, der efterfølgende kunne fotokopieres. På de
møder hvor bladene skulle udleveres gik vi derefter rundt om bordet og samlede bladene, så dengang havde medlemmerne flere hænder
med i fremstillingen af bladet end de har i dag. I dag sidder jeg bag en computerskærm og laver opsætningen i et DTP-program inden
der konverteres til en pdf-fil, der sendes til trykkeren via en FTP-server.
Jeg håber at I alle nyder dette jubilæumsnummer. Det er med glæde, at den absolutte hovedhistorie i dette nummer er reportagen
fra det netop afholdte DM i Modelbygning.
En af de ting som jeg altid har holdt fast i gennem årene er, at bladet skal udkomme med faste intervaller. Du skal helst kunne stille
kalenderen efter bladets ankomst i din postkasse. Det har selvfølgelig ikke kunnet lade sig gøre uden medlemmer der hele tiden har
sørget for at levere artikler til bladet.
Nogle gange har der absolut været lavvande i redaktionens indbakke og vi har da også flere gange, med meget kort varsel, vredet
armen om på nogle frivillige, der så har leveret en hurtig artikel der lige fyldte bladet. Det har nemlig igennem de sidste mange år
været et fast antal sider, der er blevet leveret fire gange om året. Der skal herfra lyde en stor tak til de trofaste bidragydere som vi altid
kan regne med, også i en snæver vending.
Jeg håber at I fortsat synes at bladet er værd at læse. Om det så lige er interessant for dig er jo noget du selv kan være med til at
bestemme, det er nemlig dine artikler der bliver bragt i bladet. Som altid, så skal du ikke spekulere på opsætning og evt. stavefejl, det
klarer redaktionen. Din opgave som medlem er blot at skrive til bladet om det som interesserer netop dig. Der er stensikkert andre
derude med nøjagtigt den samme interesse. Skriv bare løs.
Fra redaktionens og min side skal der lyde ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt og lykkeligt nytår til Jer og Jeres familier.
Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 27. november. Deadline til næste nummer: 02. januar.
Forsiden. Vinderen i klasse C ved DM i Modelbygning.
En tidlig Panther A i 1:35 bygget af Rene Nicklas Wendt.
Et godt eksempel på den fantastisk høje klasse,
der var på modellerne ved dette DM
Foto: Flemming Hansen

Front cover: The winner in class C at the DMC.
An early Panther A built by Rene Nicklas Wendt.
Photo: Flemming Hansen

Tryk: Hillerød Grafisk ApS
3

Formandens side
Man fatter det jo næsten ikke, men det er nu julenummeret du
sidder med af IPMS-Nyt! Det må være noget med at årene farer
hurtigere igennem kalenderen når man bliver ældre. Nej visse
vasse!

Du var ikke med til DM… hvorfor ikke?
DM er veloverstået og vi kan se tilbage på et DM, der vel ikke
ligefrem kan kaldes et af de mest modelrige nogen sinde. Desværre er det faktisk det mest modelfattige og deltagerfattige nogen
sinde… MEN – kvaliteten af modellerne fejlede absolut ikke
noget og det er måske deri, at den virkelige grund til deltager- og
modelmanglen skal findes?
Det kan jo virke lidt vel meget op ad bakke at stille op mod en
snes eller mere perfekt byggede modeller. Det har jo traditionelt
”kun” været 1. – 3. pladsen, der er blevet overøst med priser.
Tidligere har vi jo nok som de eneste gennemført offentliggørelse af den fulde resultatliste og reduceret deltagergebyret til
nærmest et symbolsk niveau så det i det mindste ikke er det der
holder folk væk.
Men nu er det måske nødvendigt at tage andre midler i
brug?
Naturligvis skal vi opretholde et så højt informationsniveau
omkring DM som overhovedet muligt. Det er der ikke noget
nyt i.
Men hvad med præmiering? I England og ved C4-Open f.eks.
bruger man det at belønne modellens niveau med guld, sølv eller
bronze ”medaljer”. Modellerne bliver bedømt som vi altid har
gjort, men får så en præmie, hvis et forudbestemt pointtal opnås.
På den måde vil alle, der når et givet niveau få enten guld, sølv eller
bronze og dermed en tydeligere belønning end bare at vide at man
er 3 point fra førstepladsen i klassen – men hvor god er min model?
Danmarksmesteren er så den der får flest point i sin klasse. Men
den kan så sagtens være ”belønnet” med andet end en guldmedalje.
Så på den måde kan det måske virke lidt forvirrende?
Er det det, der er vejen frem eller noget helt andet? Byd endelig
ind med en mail eller anden kontakt til formanden, hvis du har
ideer, der kan skaffe flere deltagere til DM.

1:72
7194:

Spitfire Mk.IX
Interior set for Airfix kit
7195: Spitfire Mk.IX Engine set
7204: B-17G Bomb bay set
7205: B-17G Waist Gunners
Compartment set
7206: B-17G Left Outer Engine set
7207: B-17G Interior set
7208: B-17G Navigator´s
Compartment set
7209: UH-1B Engine set
7210: F-104G Control surfaces set
7211: F-104G Electronics boxes set
7212: F-104G Engine set
7213: F-104G Undercarriage set
7214: F-104G Interior set
7215: F-104G Exterior set
72139: MG 15 Magazines for
WWII German Guns (28 pcs)
Q72140: BAe Hawk 100 serie Wheels Set
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Q72141:
MV101:
MV102:
MV103:
PLT155:

1:48
4260:
4261:
4262:
4263:
4264:

De unge troløse
Hvis man følger lidt med rundt omkring på diverse fora læser
man tit, at der skal gøres noget for at fastholde de unge i hobbyen. Vi kan se det ved DM – der var kun én (1!) deltager med
én model i juniorklassen, hvilket igennem tiderne naturligvis ikke
har været en af de helt store klasser ved DM. Der ER kræset for
juniordeltagerne ved DM. De er kommet først til når der skulle
deles præmier ud og er i reglen blevet overdænget med sætpræmier. Men det er som om at det ikke er så ligetil at tiltrække de
unge mennesker.
Hvis jeg skal sætte det lidt på spidsen har den politik der er
blevet ført gennem de sidste mange DM’er været helt og aldeles
totalt spild af tid og penge med hensyn til juniorklassen. Ved at
kigge tilbage igennem annalerne bliver det ret tydeligt. En juniordeltager ser vi én, måske to gange alt efter om vedkommende når
at blive over 16 år – så de er i aldersgruppen 11-16 år gamle sådan
i store træskolængder.
Det kan så være hvad det vil være – men det interessante er
jo om disse juniorer så senere i livet vender tilbage til DM eller
IPMS for den sags skyld? Lad mig sige det på denne måde: Dem
der har været med de sidste 10-15 år må stadig være ude i byen
for at jagte damer…

Det er jul det er cool
Det er stort set nået til den tid når du sidder med bladet og du
ønskes en glædelig jul og et godt nytår fra formanden. Håber at
du får mange nye sæt til jul, der så kan bygges færdig til DM i
2013… Der er knap to år til. Gå efter guldet!

NYT FRA CMK

Barrels for M2 Browning
(14 pcs)
R-1/AH-IV-R WW II
Tankette Romania
Strv m/37/AH-IV-S
WW II Tankette Sweden
M-22 Locust Airborne tank.
Komplet sæt
Junkers Ju 160
“Luftwaffe Service”

4265:
Q48142:

1:32
5055:

5056:
5060:

Mosquito Mk.II/IV/VI
Control Surfaces Set
Spitfire Mk.Vb
Control Surfaces set f
Spitfire Mk. Vb Armament set
Canberra PR Mk.9
Engine set for Airfix kit
Spitfire Mk.I
Armament set for Tamiya kit

5062:
PLT250:

Spitfire Mk.I Control
surfaces set for Tamiya kit
BAe Hawk 100 series
Wheels for Airfix kit

F-104G Starfighter
Undercarriage set
for Hasegawa kit
F-104G Starfighter
Engine set for Hasegawa kit
F-86F-40 Sabre
undercarriage set
F-86F-40 Sabre
Armament set
Port Victoria P.V.7
British WWI
Airship Interceptor

Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

The official
Airfix Model World
magazine is your
complete guide to
the world of scale
modelling, making it
essential reading for
modellers with all levels
of experience.
Focusing on
model aircraft,
Airfix Model World
also features cars,
ships, sci-fi and space,
armour and figures.

Each issue features:
Modelling Hints and Tips

E
ON SAL
NOW

Our easy to follow illustrated tutorials offer
practical, step-by-step hints and tips
for beginners and master modellers alike.

€7.50

Painting Secrets
The make-or-break skill for the perfectionist
model maker – this section offers advice on
how to make the dark art of painting a little
bit easier!

You can purchase your copy from
Press Shop, and Relay outlets

Advanced Modeller
How to create that ultimate build!
Our experts show you how to produce an
award-winning authentic replica.

IPMS MEMBERS SAVE ON A SUBSCRIPTION TO
To pay in Euros, call: +44 1780 480 404 and SAVE €5.

New Builds
An impartial review of the latest releases
and re-issues from around the world.
We examine kit and decal details and how
they compare to the real thing.

Term

Normal price

Discount

You pay

1 Year (12 issues)

€59

€5

€54

2 Year (24 issues)

€109

€5

€104

Simply quote the code and your IPMS membership number to the operator to
receive your discounted price. Lines open 9.00-5.30pm Monday-Friday

Battle and Build
Travel back in time as we examine
significant historic military battles and show
how you too can build an accurate and
highly detailed model.

News, shows and events
All the gossip from the world of modelling;
including airshows, car clubs, rallies and
re-enactments. And much, much more!

Alternatively, order online (payments in £sterling) and save £5!
Term

Normal price

Discount

You pay

1 Year (12 issues)

£49

£5

£44

2 Year (24 issues)

£89

£5

£84

Visit www.keypublishing.com/shop, click on the Airfix Model World
subscription link and enter the code IPMSMB in the coupon code
box at the checkout to receive your discount.
Offer close: 31 March 2012


www.keypublishing.com/shop
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En velproportioneret dinosaur og de 4 A - del 4
Fjerde og sidste A er flyet med kendingsbogstaverne HV-A.
Tekst og modelfotos: Christian Alexandersen

D

et er en P-47 D-25 Thunderbolt
med Republic serienummer
226418. Flyet blev leveret til
USAF 56 Fighter Group, 61st Fighter Squadron og blev fløjet af esset Gabreski.
Francis Stanley ”Gabby” Gabreski
(født Franciszek Gabryszewski 28-1-1919
– 31-1-2002) var blandt USAAF Mighty
Eighth’s højest scorende esser.

Gabreski
Gabreskis karriere startede sin i USAF i
sommeren 1940. Gabreski var meget tæt
på at dumpe grunduddannelsen som pilot,
han var en elev, der på instruktørerne virkede usikker og langsomt lærende.
Da han langt om længe blev operativ
pilot gjorde han tjeneste på Hawaii og levede det søde liv med surfing, officersbar
og unge damer – lige indtil 7. december
1941. Gabreski var en blandt de meget få
der kom i luften i forbindelse med det japanske angreb, dog uden at være engageret
med fjenden.
Med USA inde i krigen og sin personlige polske baggrund søgte Gabreski om at
blive overført til RAF’s Polish Squadron.
I januar 43 fløj han sin første mission for
RAF i Spitfire Mk IX.
25 missioner senere (27. februar 1943)
var Gabreski igen i USAF nu i 56th FG, der
var udstyret med P-47 Thunderbolt.
Gabreskis P-47 efter nødlandingen
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Først efter at have fået kommandoen
over 61th FS (i 56th FG) i juni 1943 gik
der ligesom ”hul på bylden” mht. nedskydninger.
Efteråret 43 scorede Gabreski hovedparten af sine nedskydninger, ofte 2 eller
3 på hver mission, indtil han havde 28
registrerede nedskydninger og havde gjort
sig fortjent til orlov i USA. Sidste mission
inden hjemrejsen (juni 44) var egentlig
uden de store begivenheder, men efter at
have gennemført nogle angreb på jordmål
begyndte den ellers meget solide og pålidelige P-47 at ryste voldsomt og han blev
tvunget til at nødlande i fjendtligt territorium. Gabreski måtte tilbringe resten af
anden verdenskrig i Stalag Luft 1.
Efter anden verdenskrig var han tilbage
i USAAF og gjorde tjeneste og blev noteret
for yderligere 6½ nedskydninger.
Med mere end 5.000 flyvetimer, 15 år
som leder i operationel indsats og med
34½ nedskydninger gik Francis Gabreski
på pension den 1. november 1967.
Billeder af ”HV-A”, fra de hektiske
dage i sommeren ’44, er der ikke vildt
mange af, men det er dog lykkedes mig at
finde en smule på nettet.
Som udgangspunkt var hele 56th FG
malet i camouflage med RAF farver. Det
vil sige lysegrå undersider og oversider i
mørkegrøn med grå camouflage. 61th FS

havde forreste del af motorcowling og
sideror malet rødt.
Til D-dag havde de naturligvis invasionsstriber. De fundne billeder viser dog
at dele af striberne ret hurtigt blev fjernet
igen.

Bemalingen
Og nu til noget om bemaling af sådan en
kleppert.
Da striberne udgør så stor en del
startede jeg med at grunde store områder
med mat hvid. Dernæst maskering af de
områder der skulle have invasionsstriber,
og så til RAF farver.
Endelig en gang sort til at færdiggøre
invasionsstriberne.
Så får kalorius lov at tørre godt igennem inden den stryges med Johnsons wax
alle steder der skal påføre decals. Mens
dette står på er der tid til at koncentrere sig
om de sidste detaljedele som hjul og lemme
til hjulbrønde, sigte og canopy.
Med det antal og størrelse decals der
skal på modellen, er der tale om timers tørretid og betragtelige mængder Microscale
sol/set inden alt er på plads.
Når alle decals er på plads stryges der
igen med Johnsons wax – jeg har nemlig
min ”Warhammer” mat lak mistænkt for at
være ubehageligt aggressiv over for decals.
Og så lige som brødrene Price, ”rigeligt

Her er invasionsstriberne blevet påmalet og flyet er klar til at få påført decals

med” tørretid. Og så matlak og endnu en
tørretid.
Ja, jeg ved godt, der har været billeder
af motorcowling og sideror, men det er
først på nuværende tidspunkt de bliver
spray’et rødt.
Så er der den daglige slitage. Frem
kommer et godt gammeldags viskelæder,
en ende skæres op så der står rester frem
med form som ”ruder” eller kegler. Dette
”stempel” dypper jeg i en smule ikke alt for
frisk alu maling og ”stempler” lidt forskel-

lig malingsafskalning. Med en meget tør
pensel tørbørster jeg også lidt på forkanter
af vinger, ror osv.
Weathering med MIG ”olie”, Vallejo
sort og noget af det meget tyndt og blæst
hen af maskinen.
Og så lige til slut noget brunt Vallejo
sprøjtet på med tandbørste – det grisser
men ligner stænk.
Propellen var ikke helt let at montere,
den passede fint, men der er kun materiale
at lime på yderst i motoren!

Løbene til de 8 MG’ere sættes på
plads, og på med den store tank under
fuselagen.
Så er der jo lige antennen (wire) og
montering af pitotrøret yderst på bagbords
vinge.

Hvordan gik det med det
her ”lige ud af æsken”?
Jo, i cockpittet kom der lidt ekstra placards
på og så var der jo selerne på sædet. Selerne

Alle decals er på plads og der er påført Johnsons wax.
Her skal der bruges “rigeligt tørretid”
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Her er modellen færdig, idet der er åbnet for diverse lemme

er nødvendige i et så stort og åbent cockpit.
Bakspejl ser efter div. billeder at dømme
ud til at være en ret individuel sag, derfor
endte jeg med at lave et indvendigt spejl til
denne model.
Med åbningen til motorrum følte jeg
det blev nødvendigt med tændingskabler,
for feinschmeckere er der bestemt muligheder for langt mere. P&W logo med ørnen
var ikke med som decal, derfor hentede
jeg et på nettet, printede det i passende

NYT FRA AFV CLUB
AF-35188:
AF-35197:
AF-35198:
AF-35***:
AF-35241:

M24 Chaffee
Valentine bevægelige bælter
LVT-4 Late
LVT-4 bevægelige bælter
155mm Howitzer Motor
Carriage M41
AC-35012: Stickers for anti-reflection
lenses on Abrams M1A1/A2
AC-35013: Stickers for anti-reflection
lenses on Leopard 2 A5/A6
AG-35031: US 3 inch ammunition,
messing
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

NYT FRA ARCHER 1:35
AR77016: German Medical and
Miscellaneous items
AR77017: Tiger interior stencils
for two tanks
AR35361: US interior stowage labels
AR99063: Volkssturm armbands
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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størrelse, lakerede det og satte det på med
kontaktlim.
Da jeg kunne finde messingrør der passede rimelig som løb til de store Browning
MG’ere valgte jeg at bruge det i stedet for at
forsøge at udbore plastdelene fra sættet.
Lygteglas på hver vingetip, der borede
jeg et hul, for at simulere pæren, malede
den i respektive farver.
Endelig er understel og ”Belly Tank”
tilført lidt ekstra i rørledninger.

Der er helt sikkert basis for meget mere
superdetaljering for Thunderbolt fans, men
nu var mit mål altså at se. hvor langt jeg
kunne komme med mindst muligt.
Alt i alt et dejligt sæt, det har sine små
udfordringer med at passe dele helt til,
enkelte ting der godt kunne være tydeligere i instruktionen og da helt sikkert
mange områder der kan superdetaljeres.
Ja, størrelsen – efter lige at have lavet en
Mosquito og den var stor, så må jeg sige
at Thunderbolt som en-motorers jager er
vel nærmest en Megasaurus.
Her er modellen taget udenfor i solskin,
læg mærke til de åbne luger

Vi slutter artikelserien med et close up af de åbne motorlemme
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JDR Show 2011
Sidst der var JDR show, var for 2 år siden i Holstebro.
Tekst og fotos: Dan Mouritzsen

D

enne gang havde man så valgt,
at flytte arrangementet til Camp
Tovby i Finderup øvelsesterræn
ved Viborg. Grunden var, ifølge arrangørerne, at de manglede plads, og at øvelsesterrænet i Finderup var bedre til at fremvise
reenactor camps og køretøjer i.
Der var lavet 5 temaudstillingsområder
plus en arena til opvisninger. De 5 temaområder var:
• Anden verdenskrig
• Kold krig
• Internationale operationer
• Moderne tunge køretøjer
• Hjemmeværnet
Desuden var en af bygningerne indrettet til ”Cafe de Normandie”, hvor
man kunne købe diverse forfriskninger,
samt nyde en bid mad. Bygningen var
også ramme om fællesspisningerne for
deltagerne.
Showet løb af stabelen den 17.-21.
august, hvor der var publikumsadgang de
sidste 3 dage.
Fredag var primært planlagt som infodag for værnepligtige soldater (HBU/FBU)
fra Skive, Holstebro og Karup. Fredagen
startede ud med silende regn, som gjorde
livet surt for samtlige udstillere. Gudskelov
er underlaget i Finderup området sand, ellers ville det godt nok have været en mudret
omgang. Men helt fri for mudder slap man
dog ikke i løbet af dagen. Regnen stoppede
inden showet officielt gik i gang, men et
par byger mindede lige om, at det jo var
”dansk sommer”!
Russisk T-72 kampvogn fra den kolde krig
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Dansk Centurion Mk.V kampvogn fra den kolde krigs dage

Første punkt på programmet var en
opvisning i arenaen, med diverse tunge
køretøjer. Et brolægningskøretøj (Leopard
1 Biber) skulle ind og vise sin kunnen, og
man havde desværre denne gang valgt at
vise det, som det foregår i felten. Desværre,
fordi det betød at en M-113 kom ind og
lossede en gruppe af, som skulle måle ud
og op først.
Det gik der forholdsmæssig lang tid
med (22 min.), som gjorde, at flere af de
indkommanderede værnepligtige fandt
andet at give sig til. Vi andre måtte så holde
ventetiden i endnu en byge ud imens, men
det tog simpelthen for lang tid.
Endelig kom kampshowet i gang og der
blev lagt bro, kørt og kæmpet i yderligere
ca. 20 min. Undervejs fløj 5 Fennec forbi på
afstand, og vi glædede os alle til at se dem i

aktion, men næh nej. De måtte ikke engang
lave en forbiflyvning, da der jo kunne være
civile tilstede?
Efter endt show blev vi orienteret om,
at alle skulle være tilbage 12:15 sharp, da
der skulle komme en luftlandsætning af
en minerydderhund fra Karup. Jubii, her
var det så, at vi troede at Fennec skulle
komme.
Kl. 12:15 var alle linet op, og nu skulle
der ske noget. Imod os kom en gammel
GD’er (Mercedes 240GD), ud hoppede
en af de kutteklædte, som skulle forestille
at placere en IED’er i en vejside. Han tog
en runde, og parkerede lidt derfra. Det
tog 5 min.
Og så ventede vi bare på, at der skulle
ske noget. Det gjorde der så ikke! Først
efter endnu 20 min. venten, kom en Lynx

Selvfølgelig blev vores nye CV9035 DK IFV vist frem

ind, droppede en mand og en hund af, og
blafrede væk. De næste 5 min. gik med
anholdelse, afsøgning og ikke meget andet.
Der skal lige tilføjes, at de opsatte højta-

lerne var gået til de evige højtalermarker
forinden, så den medbragte speaker kunne
absolut ikke høres, af andet end af de få,
som stod meget tæt på.

Nu var det så tid for en hundeopvisning, dvs. den forgik ude på venstre fløj
foran HBU/FBU’erne fra Karup? Resten
af tilskuerne fandt igen hurtigt andet at

I Anden Verdenskrigsområdet
kunne man bl.a. se
Der Kommandant
der Regiment
(BMW R75, 116 Pz.Div.)
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”Den anden side” havde medtaget en Bren Carrier

NYT FRA EDUARD
Ætsninger
1:35
36171: RSO Pak 40/4 75mm
36189: Sd.Kfz.223 LPF
36192: Pz.Kpfw.38(t) Ausf.E/F
36197: Fauna: water animals/fish - colour
36198: Fauna: small animals - colour
36174: BR 86 exterior
36179: 152mm ShkH vz.77 DANA
interior
36180: 152mm ShkH vz.77 DANA
exterior
36181: M3A-1 Scout Car
36183: Leopard 2A6M CDN boxes
36184: Leopard 2A6M CDN mesh
36185: Kitchen accessories, colour
36187: 152mm ShkH vz.77 DANA
tool boxes
36188: M-1097 Cargo Carrier
36190: US Cargo Truck
36191: Defender XD Wolf W.M.I.K.
36193: Defender XD Wolf W.M.I.K.
Ammo Boxes
1:72
7720:
1:350
53061:
53062:
99024:
99025:

SÆT
1:48
8232:
1164:

1:72
7414:

NYT FRA RESICAST
MiG-21BIS, Profipack
Bf 110C/E in MTO,
Limited Edition

F6F-3 HELLCAT, Weekend

35.5626:

1:48
1158:

MiG-21MF in Czechoslovak
service. Limited Ed.
1162: MiG-29UB.Limited Ed.
1167: Su-27. Limited Ed.
8197: Spad XIII early. Profipack
84111: Fw 190F-8.Weekend
84129: MiG-21SMT.Weekend
84156: Fokker D.VII MÁG. Weekend
1:72
7077:

1:35
35.1139:
35.1174:
35.1218:
35.1221:
35.1222:
35.2339:

35.5627:
35.5628:
35.5629:
35.5630:
35.5631:
35.5632:

F6F-5 Hellcat. Profipack
35.5633:

PSP colour. Plastik i stort ark

Admiral Hipper
Admiral Hipper railings
Railings 45´ 3 bars short
Railings 45´ 2 bars short

1:700
99023: Railings 45´ 3 bars short
99028: Railings 45´ 2 bars long
12

99032: WWII IJN extra ladders
99040: IJN ship windows

give sig til. Resten af dagen gik med
at fotografere og sludre.
Lørdag var der straks lidt bedre
vejr. JDR var taget hjem på weekendorlov, så der blev intet kampshow
i arenaen, men der var fremvisning af
mange af de deltagende køretøjer fra
klubber, foreninger og ikke mindst
veteranforeningerne.
I ”Anden verdenskrigs”-området,
var der flere gange i løbet af dagen
kampe mellem deltagerne. Tyskerne
var dog til sidst lidt trætte af, at det
altid var dem som tabte? Tyskerne
havde primært indlogeret sig på hotellet, og det blev under flittig brug af
øvelseshåndgranater, MG- og MPskydning indtaget, med støtte fra en
M10 og en Bren Carrier. ”Jolly Good
Show”, som en vis udenlandsk øboer
nok ville have formuleret det.
Søndag bød på endnu varmere
vejr og solskin, så telte og andet udstyr nåede endelig at tørre helt inden
nedpakningen. Et klip i TV2 MIDT-VEST
resulterede også i, at mange flere besøgende lagde vejen forbi arrangementet, så
bortset fra fredagens skuffelser, så var det
et rigtigt godt show.

1:144
4425: MiG-21MF. Dual Combo
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

35.5634:
35.5635:

Land Mattress
4.5 ton articulated trailer
18 pounder & limber
Morris C9 Armoured car
ARK Italian pattern
18pdr shells and casings x 12
(brass turned)
Soldier sleeping
head on hands
Soldier sleeping
arms crossed
Soldier sleeping
hands crossed
Soldier in great coat BEF
Soldier in great coat
BEF “thumbs up”
Belgian soldier 1940 “Halt”
Belgian soldier 1940
“regiment cycliste”
Peaked caps,
5 different heads
Officer “leaning”
11th Hussars NA 1941
Officer “with book”,
11th Hussars NA 1941

NYT FRA TRISTAR i 1:35
TS 35053: Pz. 38(t) workable tracks
TS 35056: German Infantry,
taking a rest
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

1:9 buste
90001:

Commando.
“The return from Dieppe”
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Indkomne forslag til Generalforsamlingen
Indkaldelse og dagsorden findes på side 38
For at lette forståelsen af forslagene medtages de eksisterende
vedtægter i forbindelse med forslag nr.1:
Tilføjelser er markeret med fed skrift
Slettet tekst er markeret med overstregning
Forslag nr. 1 til behandling på IPMS-Danmarks ordinære
generalforsamling 2012:
Jeg foreslår at de foretages en mængde ændringer i foreningens
vedtægter, disse ændringer kan ses i vedlagte bilag “Vedtægtsændringer 1”. Hvor der er ændringer i forhold til de nuværende
vedtægter er teksten fremhævet med fed skrift.
Disse ændringer foreslår jeg for at åbne for en fremtidig mulighed for at oprette lokalklubber under IPMS-Danmark, samt at
gøre beslutningsgangen og muligheden for indflydelse lidt mere
brugervenlig for medlemmerne og fjerne lidt af den indbyggede
frygt for “fjendtlig overtagelse”.
Jeg ser det som en ideel situation for modelbyggere i Danmark,
at IPMS-Danmark er den overordnede forening, som primært står
for kommunikation med udenlandske foreninger, intern kommunikation (blad og internet), afholdelse af møder mellem lokalklubberne, koordinering af lokale arrangementer og eksterne tilbud
samt står for afviklingen af DM i samarbejde med den lokalklub,
som arrangerer den praktiske gennemførelse.
Et yderligere argument er, at IPMS-Danmark organisatorisk
vil være nærmere de fleste andre IPMS afdelinger i verden.
Det meste praktiske foreningsarbejde vil så komme til at foregå
i lokalklubberne.
Der skal dog stadig være mulighed for individuelt medlemskab
af IPMS-Danmark.
Jeg kunne forestille mig en struktur nogenlunde som Nordisk
Tobakskollegium (denne er kun nævnt fordi jeg har kendskab til
denne forening og de netop har mulighed for både medlemskab
gennem en lokalklub og individuelt medlemskab).
Jeg ved at ovenstående ikke er noget man kan lige med det
samme og ikke uden en meget nøje overvejelse og fastlæggelse af
detaljerede krav, regler og andet, men jeg mener at de foreslåede
vedtægtsændringer vil være det første skridt på vejen.
Med venlig hilsen
Steffen Sørensen (medlem nr. 129)

IPMS Danmarks vedtægter
§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. Endvidere at tilskynde til og arbejde
aktivt for at oprette lokalklubber, hvor der er grundlag for
dette. Foreningens motto er ”For modellers, by modellers” og
foreningen drives efter non-profit princippet.
§3: Medlemskab
Enhver interesseret plastikmodelbygger kan blive medlem af
foreningen, jvf. dog §10 §11.

§4: Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 1 år af gangen. Såfremt
der fremsættes flere 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.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem.
Formanden og den øvrige bestyrelse vælges på den ordinære
generalforsamling, hvor der desuden vælges 1 suppleant.
Formanden og den øvrige bestyrelse samt suppleanterne
vælges for 1 år ad gangen. Såfremt der fremsættes flere forslag, foretages skriftlig afstemning.
§5: Stk. A Generalforsamling
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der
afholdes én gang årligt på det ordinære IPMS-møde i januar. der
afholdes én gang årligt i januar. Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt senest 14 dage på E-mail eller skriftligt
senest 3 uger 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 14 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Kassererens aflæggelse 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
finde 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 afleveret til og godkendt
af dirigenten ved generalforsamlingens begyndelse og er påført
hvilken generalforsamling den dækker.
Medlemmer af lokalklubber tilsluttet IPMS har begrænset
stemmeret, idet 5 medlemmers stemmeafgivning svarer til én
stemme. Formanden eller et befuldmægtiget medlem fra lokalklubben kan udøve stemmeretten på medlemmernes vegne.
§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.
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§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.
Der afholdes møde med bestyrelsen og en repræsentant for
hver af lokalklubberne 2 gange om året.
§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 definitiv.
§12: Vedtægternes fortolkning
Uenighed vedrørende fortolkning af vedtægterne afgøres af
bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges førstkommende generalforsamling til afgørelse.
§13: Opløsning
Foreningens opløsning kan kun finde sted efter vedtagelse på 2,
med 1 måneds mellemrum, afholdte generalforsamlinger og med
mindst 2/3 flertal af de fremmødte.
Generalforsamlingen beslutter, hvorledes der skal forholdes med
foreningens aktiver.
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Forslag nr. 2 til behandling på IPMS-Danmarks ordinære
generalforsamling 2012:
Dette forslag er kun relevant, hvis forslag 1 ikke vedtages.
Jeg foreslår en ændring i vedtægterne for IPMS-Danmark
som angivet i vedlagte bilag “Vedtægtsændring 2”. Ændringerne
er fremhævet med kursiv og fed skrift.
Begrundelsen for ændringen er, at det vil give alle medlemmer
en større demokratisk indflydelse på IPMS-Danmark, da det vil
give mulighed for at afholde generalforsamlingen på et tidspunkt,
som er mere passende for medlemmer der kommer langvejs fra.
Hvis indkaldelse og indkomne forslag sendes på e-mail til alle
medlemmer, som har opgivet en e-mail adresse vil portoudgiften
til resten være yderst begrænset.
Med venlig hilsen
Steffen Sørensen (medlem nr. 129)
§5: Stk. A Generalforsamling
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der
afholdes én gang årligt på det ordinære IPMS-møde i januar. der
afholdes én gang årligt i januar. Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt senest 14 dage før afholdelsen på E-mail
eller skriftligt senest 3 uger. 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 14 dage før.
Forslag nr. 3 til ændring af vedtægternes §3 og §5
Fremsat af bestyrelsen
På baggrund af sidste generalforsamlings referat:
8.2 – Der var for lang frist for indlevering af forslag til generalforsamlingen. Et
forhold, der var dikteret af den seneste vedtægtsændring, der gav mulighed for
stemmeafgivelse ved fuldmagt. (en mulighed, der i øvrigt aldrig er blevet brugt).
Det ville være rart, hvis forslagsindlevering kunne gøre mere dynamisk. Evt.
via brug af hjemmeside og/eller email. Måske gøre opmærksom på deadline
tidligere i IPMS-Nyt. Men det ligner en tidshorisont på op til et halvt år, så
dynamisk, det er systemet ikke.
Bestyrelsen blev opfordret til at kikke på vedtægterne i løbet af året.
Udmønter sig i dette:
§3: Medlemskab
Enhver interesseret plastikmodelbygger kan blive medlem af
foreningen, jvf. dog §10 §11.
Motivation: (I stedet for §10, der er en decideret fejl)
§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. den
31/12. Forslag vil blive slået op på foreningens hjemmeside
under ”generalforsamling” forud for denne.

NYT FRA MPM
1:72
72554:
72571:
K72012:
Importeres
handler.

Meteor Mk.4 ”Fuerza Aérea Argentina”
Fokker D.XXI ”Dutch Patrol”
Meteor Mk.4 color photo-etched parts
af SMT Hobby der kan henvise til nærmeste for-

OY-DZU – et lille mesterværk
Foreningen Flyvemuseets Venner (FMV) indledte i 2010 et samarbejde med
IPMS Danmark om uddeling af FMV Ærespræmie ved DM i modelbygning,
foreløbig i 2011, 2013 og 2015.
Af Kim Røssell

S

amarbejdet bygger på en stærk fælles
interesse for dansk flyvnings stolte
historie. For hvert af de tre år vælges
et tema, som i god tid inden DM offentliggøres i IPMS-Nyt.
FMV besluttede, at temaet for Ærespræmien i 2011 skulle være ”Dansk civilflyvning” og temaet blev offentliggjort i
IPMS-Nyt 132.

Årets vinder
Vinderen af FMV Ærespræmie 2011 blev
en meget flot OY-DZU, en KZ-IV i Zonens bemaling bygget af Steffen Sørensen
fra Esbjerg.
Desværre findes der ikke et byggesæt
af KZ-IV på trods af, at flyet har en fremtrædende plads i Dansk Flyvnings historie.
Indtil videre er KZ IIT det eneste af Kramme & Zeutens fly der fås som samlesæt
takket være Stoppel. Årets vinder er derfor
en model der er bygget fra scratch.

Modelbyggeren
Steffen Sørensen har bygget modeller siden
han var 14 år. Interessen for modelbygning
blev for alvor vakt på Ungdomsskolen
hvor man i starten af 70’erne kunne gå til
modelbygning!
At det blev fly tilskriver Steffen, at han
i 70’erne var værnepligtig på Flyvestation
Karup.
Det var under den kolde krig, hvor
Flyvevåbnet var meget mere lukket end i
dag – og dermed mere spændende. Der var
fotoforbud på alle flyvestationer.
Heldigvis var det samtidig en ”guldalder” i dansk flyhistorie, med tidsskrifter
som DAN-MIL og Tinbox, der med deres
meget høje niveau var – og stadig er – referenceværker for modelbyggere.
Modelbygningen udviklede sig og på
et tidspunkt satte Steffen sig det mål, at
bygge ét eksemplar af alle de typer Flyvevåbnet har brugt siden 1945 i skala 1:72.
Her startede udfordringerne, for hvordan
bygger man en KZ-VII model, når der ikke
er lavet et samlesæt?
Heldigvis har de mange år gjort Steffen
til en erfaren modelbygger der samtidig
er en af hovedkræfterne i Esbjerg Modelbygger Forening hvor viden, erfaring
og inspiration udveksles på de ugentlige

OY-DZU i Teknisk Museum i Helsingør
Foto: Lars Seifert-Thorsen

byggeaftener i klubbens eget klublokale på
Grønvangsvej.
Ved DM 2009 deltog Steffen med sin
KZ-VII dog uden at blive præmieret.

Byggeprocessen
I maj 2011 så Steffen i IPMS-Nyt at temaet var Dansk Civilflyvning, og det blev
starten på et intensivt byggeforløb det
sluttede fire dage før DM 2011 med det
flotte resultat.

På baggrund af en skalategning fra
Stoppel, startede Steffen fra scratch, med
at skære kroppen ud.
”KZ IV har den store fordel for en
modelbygger, at flyets konstruktion med
et rørstel, beklædt med lærred eller plade,
betyder at det har jævne flader som er
forholdsvis nemme at arbejde med, det
var teknisk betydeligt mere krævende at
bygge de store buede glaspartier på KZ
VII” fortæller Steffen.

Næsepartiet på KZ IV undervejs i byggeprocessen
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fly som desværre blev overhalet af udvikling og aldrig nåede i produktion.
En anden mulighed er KZ-VIII der
blev specialbygget til Sylvest Jensens Luftcirkus. Det fly kan ses i Stauning.
Steffen foretrækker at bygge fly med
en spændende historie. Skal der bygges en
Draken, skal det være en af dem der har
med i noget spændende. Det kunne være
A-009 i den flotte røde bemaling med den
gule ”Lørn” på bugen fra eskadrille 725’s
40 års jubilæum.
Det bliver spændende at følge Steffen
Sørensens fremtidige produktion.

Her er der gang i tilpasningen
af cockpittet
Foto: Steffen Sørensen

Om OY-DZU

Kroppen er bygget fra scratch i 1 mm
hvid plasticplade af mærket Evergreen.
Vingerne er bygget ud fra et vacu-form
byggesæt af en Pembroke der havde ligget
i en plasticpose i skuffen i mange år. Det
er svært at skabe vingens krumme form
ud fra rå plade, og derfor ofte en fordel at
tilpasse en støbt vingeprofil.
Den integrerede motornacelle med
fast understel er meget karakteristisk for
KZ-IV. Den høje slanke form på motornacellen er tilpasset flyets Gipsy Major X
motor. Derfor var Steffens første tanke,
at skabe motornacellen ud fra næsen på
to De Havilland Chipmunk byggesæt der
lå i skuffen.
I forbindelse med læsning om Zonens
Flyvetjeneste blev Steffen opmærksom på
at Zonen også havde brugt en De Havilland
Dragon Rapide (OY-DZY) der også brugte
datidens arbejdshest Gipsy motoren. De
Havilland Dragon Rapide findes i et dejligt
byggesæt fra Heller, der blev kanibaliseret
for to motorgondoler.
KZ-IV er forsynet med et kraftigt landingslys i næsen, dækket af en stor glaskuppel. Udførelsen af denne blev nærstuderet

på Danmarks Flymuseum i Stauning, hvor
søsterflyet OY-DIZ står. Steffen bruger
meget, hvor det er muligt, at fotoregistrere
flyene med retvinklede optagelser der gør
det muligt efterfølgende at beregne størrelsesforholdene. Efter at have grundet over
den udfordring i nogle uger, blev løsningen,
at glaskuplen kunne skabes ud fra toppen
af et kanontårn fra et B-24 byggesæt Steffen engang havde vundet.
Bemalingen var en særlig udfordring.
Der findes flere fotos af OY-DZU i Zonens bemaling, men ikke mange farvefotos.
Fra samtidige tryksager optegnede Steffen Zone-logoet på næsen og de øvrige
decals, og fik dem trykt hos Skilteskoven
i Odense.
Fire dage før DM var modellen klar til
at tage turen til København, for at vende
tilbage med FMV’s smukke ærespræmie
2011, der nu står sammen med flyet i
Steffens store vitrineskab med de mange
flotte modeller.

Hvad bringer fremtiden
Årets byggesæt har tændt Steffen på ideen
om, at bygge KZ-V, et let tomotoret trafik-

Modellen på bordet til DM
Foto: Flemming Hansen
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Flyet blev bestilt af Zonens Flyvetjeneste
den 16. december 1944. På grund af krigen,
hvor Kramme & Zeuthen måtte flytte produktionen til Ålborg og materialemangel
satte en stopper for byggeriet blev flyet
først leveret den 19. april 1949 – fem år
senere.
Den lange leveringstid skyldes blandt
andet at den næsten færdigbyggede krop til
OY-DZU sammen med originaltegningerne brændte i 1947 hvor hele Skandinavisk
Aero Industri (SAI) monteringshal sammen med 22 KZ-VII fly brændte. Derfor
måtte tegningerne rekonstrueres og en ny
krop fremstilles.
Frem til 1957 fløj OY-DZU for Zone
Redningskorpset. Derefter blev flyet solgt
til Danfoss i Sønderborg, der brugte flyet
frem til 1963, hvor det blev solgt til Århus
Luftfart og senere til Midtjysk Luftfart. I
1972 blev det solgt til Kortfly og fløj som
fotofly. I 1981 fløj OY-DZU sin sidste tur,
fra Stauning til Kastrup.
Det blev en af Zonens navnkundige piloter, Hans Venningbo, der ved en kæmpe
indsats i 1981 fik samlet de 120.000,- kroner sammen, som der skulle til for at sikre
at flyet blev i Danmark.
I dag kan flyet ses på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør. Den fulde
historie om flyet kan læses i Foreningen
Flyvemuseets Venners NYT nr. 30 som kan
læses på www.flyvemuseum.dk.

NYT FRA ALPINE
1:35
35123: WW2 Italian AFV Officer
35124: WW2 Italian AFV Crew Set 2 fig.
35125: German DAK Fallschirmjäger #2
35126: DAK Ramcke Brigade Set 2 fig.
35127: WW2 Russian Scout #1
35128: WW2 Russian Scout #2
35129: WW2 Russian Scout Set 2 fig.
1:16
16014: Luftwaffe Ace Werner Mölders
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

DM i modelbygning 2011
Som brødre vi dele – men Albert tog det hele – næsten!
Tekst og fotos: Flemming Hansen

D

en 15. og 16. oktober var det igen med at kaste al fokus
mod Valby og det 14. Danmarksmesterskab i Modelbygning. På det personlige plan kunne jeg jo ikke møde
op uden noget nyt på bordet og nu da de sædvanlige kvartårsleverancer havde svigtet i årets løb på grund af ualmindelig meget
arbejde af den slags, der godt nok finansierer fritiden, men også
til tider har det med at gribe forstyrrende ind i samme! Igen på
grund af samme arbejde kunne jeg nu tage en uge fri op til DM
for at forberede alt det praktiske og ikke mindst modellerne.
Det praktiske består i at modtage tilmeldinger og ikke mindst
modelspecifikationer fra deltagerne. Det har så mange lært efterhånden, at i stedet for at redaktør Lars’ fingre gløder i løbet af
lørdagen kan modelregistreringen klares i rimelig ro og mag. En
registrering der stadig foretages i mit gamle selvudviklede DOS
program baseret på Clarion – nej det er ikke bilradioen – fra start
90’erne. Men som man siger – if it works don’t touch it. Men med
Windows 7’s indtog og dennes totale mangel på DOS kan det
meget snart blive nødvendigt. Men det er et sidespring.
Deltager- og modelregistreringen kunne se en mindre nedgang
fra sidst… der var en nedgang fra forrige gang og nu snakker vi
slet ikke juniorbyggere. Men der var nogle markante tidligere
deltagere, der ikke deltog denne gang desværre. De havde måske
hørt at Albert Tureczek ville dukke op? Han er jo stadig ikke gået
over til at samle frimærker, som undertegnede foreslog ham for
mange, mange år siden! Men Albert er ikke helt uovervindelig
skulle det vise sig!

Byggemarked…?
Det er jo altid spændende at finde ud af hvad Valby Kulturhus
denne gang har af udfordringer til os. Heldigvis dukkede en trofast skare af IPMS’ere op ude foran kulturhuset en tidlig morgen.
Heldigvis, fordi i forhallen, der skulle bruges af næringsdrivende lå
en større stak lægter. Hvad det skulle bruges til er mig ubekendt,
men de lå i vejen – så meget kunne konstateres.
Det dejlige ved at have en trofast skare af ”Tordenskjolds
soldater” ved DM er at stort set alle ved hvad vi skal. Vi skal sætte
borde op – pynte med duge og endelig sætte klasseskilte på efter
hvordan vi tror modelfordelingen nu vil blive. Men så havde vi
også lige en udfordring med lægterne!
Mens den ene del tog sig af bordene smøgede den anden halvdel ærmerne op og fik lempet lægterne ind i et tilstødende lokale i
løbet af ganske få minutter. Så jeg tror, at der gik, siger og skriver
45 minutter før de første modeller kunne sættes på bordene!
Et fantastisk stykke arbejde af de fremmødte – ingen nævnt ingen
glemt. Stor ros skal der udsendes til alle der deltog i dette.

Hen over årene med 1995 som et markant, men måske misvisende højdepunkt med 711 modeller, hvoraf de 200 vel var Jes
Touvdals eskadriller, så er det gået jævnt ned ad bakke lige siden
med ikke særligt inspirerende 285 modeller ved dette DM.
Hvis man kigger over sundet til C4-Open så bliver det holdt
hvert år og der er masser af flotte modeller. Masser! Til gengæld
er den enligt tilbageværende modelbutik kun en skygge af sig
selv, der leder tanken hen på Smiths hobby sidste dage, med langt
mellem æskerne og halvtomme hylder med maling. Ikke noget at
sige til at svenskerne søger mod Stoppel.
Så forslag søges til at lokke deltagere til DM!

Taksigelser
Som jeg har været inde på er det lykken at have en flok friske, der
er klar til hver eneste gang at yde en totalt frivillig indsats. Det er
dommerne der dybt nedsunket i hver enkelt model kan sørge for
at også dette DM blev uden ærgerlige missere med modeller der
klart ikke skulle have vundet foran bedre modeller.
I gør det godt på trods af at beregner Lars sidder højlydt og
brokker sig af og til. Det er en superkoncentreret indsats der skal
til. Tak.
Også tak til alle de andre frivillige der er med til at stille op og
rive ned igen. Det alt sammen ligger så meget på rygraden, at man
bare skal lukke øjnene og det hele er klar. Smukt i den grad.
Det er svært at gøre alt dette og meget mere uden Jeres hjælp
til dette. Tak for indsatsen drenge. Om to år i oktober går det
løs igen!

Resultaterne
Men lad os kigge på hvad der var hvad ved DM i 2011:
Klasse A: Propelfly og helikoptere mindre end 1:60
40 modeller. 9 deltagere.
Som sædvanligt en stor klasse – denne gang med 40 modeller og
helt uden en af Jes Touvdals opstillinger af komplette eskadriller!
Vinderen blev Peter Kristiansen med en Italeri Ju-52D i vinterbemaling foran det nyeste sæt fra Kombe Models – en Hawker
Dantorp også bygget af Peter. Endelig var det så mig selv sagde
hunden, der lige kunne henvise Albert Tureczek til en 4. plads.
Lanc’en for mit vedkommende var en model der blev færdig i ugen
op til DM. Nu havde den også ligget i æsken ”næsten færdig” i
årevis, så det var på sin vis på tide at få lukket den model!

Flere deltagere tak!
I den forbindelse tænker jeg ikke umiddelbart juniorer, som jeg
gør rede for på formandens side – nej, jeg tænker på deltagere
til ”voksen” klasserne. Er der bare ikke nok der bygger? Er folk
blevet for gamle? Er niveauet for skræmmende så man siger til
sig selv – ”jeg vinder ikke alligevel”? Eller er der bare ikke flere
der bygger i Danmark? Eller noget helt andet?
Jeg ved da, at der er nogen der har været ferieramt og derfor
ikke har haft tid til at deltage. Men igen – hvordan får vi flere
til at deltage så det ikke bare ender med at blive en udvidet
”kvartårskonkurrence”?

Denne finske Letov S 328F bygget af Ove Høeg Christensen
snuppede en 7. plads i den tætte konkurrence
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Modelbeskrivelse
Junkers Ju-52D
Hawker Dantorp
Lancaster B Mk.III 625 Sqn.
E-2C Hawkeye
O-maskine
Siemens-Schukert III
Letov S 328F finsk udg.
Hughes H-500 (H-245)
Nieuport 17
Republic P-47 Thunderbolt
Sikorsky CH-53
Dornier Do 217
Merlin EH-101
Piaggio P.108A
Sikorsky MH-53E Sea Dragon
Kamov Ka-27 Helix

Bygget af
Points
Peter Kristiansen
221
Peter Kristiansen
216
Flemming Hansen
211
Albert Tureczek
210
Ole Hviid Tønnesen
209
Jes Touvdal
205
Ove Høeg Christensen 202
Steffen Sørensen
199
Peter Kristiansen
195
Ole Hviid Tønnesen
195
Torben Sørensen
194
Jes Touvdal
191
Torben Sørensen
189
Jes Touvdal
188
Torben Sørensen
180
Torben Sørensen
179

Klasse A1: Propelfly og helikoptere større end 1:60
13 modeller. 7 deltagere.
Den store propelklasse er som regel befolket af rigtigt flotte modeller og det skete naturligvis også denne gang. Desværre kun med
13 modeller og der var det en vis Albert Tureczek rensede bordet
for præmier ved det første af flere clean sweeps i 2011.
Den store CH-53E har man kunne læse om i AIR modeller og
det er jo ganske utroligt hvad der er forbedret ved denne model
som er på basis af et Academy sæt, så dårligt er det ikke, men du
finder ikke en eneste nitte på den! Brisfit’en var på basis af et sæt
fra Wingnut models mens Cobraen var oprindelig et Italeri sæt.
Fortjente præmier til Albert. Her var det så undertegnede der fik
4. pladsen med min Spit, der også blev færdig i ugen op til DM,
hvor der også er del to af artiklen i nærværende blad.

Klasse A2: Jet og raketfly
15 modeller. 9 deltagere.
Der plejer altså at være flere modeller i denne klasse. Men sådan
skulle det ikke være. Albert tog sit næste clean sweep og jeg blev
igen bedste ”Non-Albert”… Igen er Alberts sæt en klasse over alle
andre. Ud af æsken er jo ikke et ord han kender og det belønnes
naturligvis. Både Harrier og Vigilante er Trumpeter sæt, mens den
sølvfolie iklædte Starfighter er et Hasegawa sæt.

Brian Brodersen havde kastet sig ud i en dansk F-84E,
hvilket kastede en 7.plads af sig i resultatlisten

Modelbeskrivelse
AV-8B Harrier
North American RA-5C Vigilante
Lockheed CF-104 Starfighter
Gloster Meteor NF-11
TF-100F Super Sabre - Esk 725
F-16 ”Holger Danske”
Republic F-84E Thunderjet
F-35 Draken
Kfir Israel
Hawker Hunter F.Mk.51 E-401
F-4D Night Owls Vietnam
CL-604 Challenger. Esk 721
F-104G Starfighter R-346
BAe Harrier
General Dynamics F-16

Bygget af
Points
Albert Tureczek
263
Albert Tureczek
241
Albert Tureczek
224
Flemming Hansen
215
Flemming Hansen
214
Flemming Hansen
209
Brian Brodersen
198
Peter Kristiansen
190
Ove Høeg Christensen 177
Steffen Sørensen
165
Jack Hovman
165
Kevin Devine
156
Steffen Sørensen
133
Bent Vagn Nielsen
83
Bent Vagn Nielsen
83

Peer Schmidt havde lavet denne Bf 109F-4, der blev en ærefuld
nummer 5

Klasse B: Fly i diorama
13 modeller. 4 deltagere.
Igen var der dømt Albert. Hans Fokker Dr.I var klart den bedste
flymodel i diorama, fulgt af Peter Kristiansens flyvende diorama
med en Lancaster der dropper miner mod dæmningerne i Tyskalnd
i operation Chastise og et meget fyldigt diorama af en NATO base
bygget af Bent Sørensen.

Modelbeskrivelse
Sikorsky CH-53E
Bristol F-2B Brisfit
Bell AH-1W ”Whiskey Cobra”
Spitfire IXe ”407” Esk 725
Messerschmitt 109 F-4 „Marseille”
Spitfire w/DB 605 Engine
Focke Wulf 190A-5/U 14
Fairey Gannet AS.4
Hawker Tempest V
Aichi M6A1 Seiran
Nakajima N1J1 Gekko
Spitfire IXe
Douglas SBD-5 Dauntless

Modelbeskrivelse
Jagtmark - Fokker Dr.I
Operation Chastise
NATO base i Tyskland
Heinkel 162
Martlet Mk. II
De Havilland Comet
Supermarine Spitfire F.22
FB5 gunbus
Battle of Britain memorial
Messerschmitt Bf109G-14
Airspeed Oxford
P-51B Mustang træner
P-51B Mustang
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Bygget af
Albert Tureczek
Albert Tureczek
Albert Tureczek
Flemming Hansen
Peer Schmidt
Peer Schmidt
Peer Schmidt
Peter Kristiansen
Martin Røpke
Peter Kristiansen
Roy Nielsen
Brian Brodersen
Roy Nielsen

Points
273
268
233
229
227
224
221
207
206
204
197
190
189

Bygget af
Albert Tureczek
Peter Kristiansen
Bent Sørensen
Torben Klein
Torben Klein
Torben Klein
Torben Klein
Torben Klein
Torben Klein
Torben Klein
Torben Klein
Torben Klein
Torben Klein

Points
254
233
197
180
178
175
175
174
172
171
168
167
164

Klasse C: Militærkøretøjer tyske frem til 1946
28 modeller. 11 deltagere.
Her var det en ny mand i IPMS sammenhæng, der rendte af med
mesterskabet og som sammen med Søren Meltvedt dominerede
klassen i en sådan grad, at de ”normale” skrappe i klassen såsom
Carsten Bentzien blev henvist til de lavere placeringer. Albert
Tureczek fik heller ikke helt gennemført sin dominans i denne
klasse som i flyklasserne. Fine modeller som jeg ikke ved ret
meget om!

Denne Flakpanzer Möbelwagen, som er bygget af Dan Seifert kunne
hente en delt 16. plads hjem. Konkurrencen var uhyggelig skarp og
ikke mindre end 18 modeller gik videre til finalerunden

Modelbeskrivelse
Sd.Kfz. 171, Panther A, tidlig
Opel Blitz & Nebelwerfer
SFH 18 15 cm Feld Haubitze
Sd.Kfz. 141, Panzer III N
King Tiger
Sd.Kfz. 232 6-rad
SK 18 10,5cm Kanone
Sd.Kfz. 7/2
Dicker Max
Panzer III Ausf L
Sdkfz 171 Panther G
Pz.Kpfw. IV, Ausf. B
Pz.Kpfw. VI, Ausf. E. Tiger
Tiger II Ausf. B juni 1945
Tiger 1 m. /fuld interiør
StuGalfabet
Flakpanzer Möbelwagen
Stöwer Pkw Kfz.2

Bygget af
Points
Rene Nicklas Wendt
247
Søren Timm Meltvedt 246
Albert Tureczek
245
Rene Nicklas Wendt
238
Søren Timm Meltvedt 238
Søren Timm Meltvedt 237
Albert Tureczek
233
Rene Nicklas Wendt
233
Søren Timm Meltvedt 232
Carsten Bentzien
231
Albert Tureczek
230
Rene Nicklas Wendt
229
Rene Nicklas Wendt
227
Kjeld Pedersen
224
Martin Røpke
218
Stugalfabetgruppen
217
Dan Seifert
217
Dan Seifert
203

Klasse C1: Militærkøretøjer andre
41 modeller. 10 deltagere.
En meget stor klasse som det er på tegnebrættet at dele op i 2.
Kjeld Pedersen kom atter i front foran Søren Meltvedt og Albert
T. Igen fine modeller som jeg ikke rigtig ved særligt meget om!

En Panhard EBR 75 lignede ikke nogle af de andre modeller
i klasse C1. Den hev en 15. plads hjem til Kjeld Pedersen

Modelbeskrivelse
Nagmachon Doghouse version
Sherman Firefly
Vickers Challenger II ”Telic”
Morris med 25 pdr.
Challenger II KFOR
T-62M
Challenger 2 med Barracuda
GMC køkkenvogn
Leopard 2A6M CAN Barracuda
M8m55 Greyhound Columbia
Leopard 2A7+
Staghound AA
Cromwell Mk.IV
SAM 6
Panhard EBR75 Mle 1955

Bygget af
Points
Kjeld Pedersen
239
Søren Timm Meltvedt 238
Albert Tureczek
237
Brian Brodersen
233
Albert Tureczek
227
Kjeld Pedersen
222
Kjeld Pedersen
220
Brian Brodersen
217
Kjeld Pedersen
215
Martin Røpke
211
Kjeld Pedersen
209
Martin Røpke
209
Per Tardum
206
Martin Røpke
205
Kjeld Pedersen
202

Klasse D: Militærkøretøjer i diorama
17 modeller. 10 deltagere.
Det er jo den hårde klasse ved kvartårskonkurrencerne der normalt udkæmpes mellem Ib Schmidt og Lasse Hyllemose. D’herrer
blev henvist til pladserne efter nr. 1 af Sonnich P. Hansen, der
efter at have været lidt væk fra hobbyen endelig er vendt tilbage
til rødderne med en flot efterladt og rusten motorcykel. Fint og
flot udtænkt og ikke mindst udført.

Dette tyske flakbunker-diorama med titlen Coffee!
gav en flot 9.plads til Tommy Sørensen

Modelbeskrivelse
Dead Warhorse
Sig til ham at vi stadig venter på...
Frem til punkt 34, og hold det...
PzKpfw III Ausf. L i Rusland
Staghound AA, Normandiet 1944
Berlin 1945
Sherman repair
Tiger I Tunis
Coffee!
La Liberation
M3 Lee i Tunisien 1943
Leopards Down Under
Reforger 1976 FTX “Lares Team”
Kfz.61 og Sd. anh. 51, Rusland
Funkverbindung
Ford V3000S og Citroen
Rolls Royce armoured car

Bygget af
Points
Sonnich P. Hansen
307
Ib Schmidt
281
Ib Schmidt
262
Lasse Hyllemose
260
Lasse Hyllemose
259
Lasse Hyllemose
256
Kenneth Folkmann
250
Lasse Hyllemose
243
Tommy Sørensen
235
Jan Dam Hansen
235
Lasse Hyllemose
233
Jack Hovman
219
Jack Hovman
212
Per Nielsen
197
Jes Touvdal
195
Per Nielsen
181
Torben Klein
175
19

DM i Modelbygning - et udval
Dommerne havde fintunet
det kritiske syn.
Her er det Lasse Hyllemose
der er i gang med de sidste
justeringer
Foto: Brian Petersen

Modelfotos:
Flemming Hansen
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lg - ingen nævnt, ingen glemt
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Klasse E: Skibe
7 modeller. 5 deltagere.
Skibsklassen er jo ikke ligefrem en af de store, men den kan
være svær at gøre sig bemærket i når først Sven Thomsen og
Albert Tureczek ruller sig ud. Svens var et diorama med masser
af scratchbyggede enheder, mens Alberts Ubåd var fra Revell og
ELCO’en var den store i 1:35 fra Italeri.
Modelbeskrivelse
Torpedo Los – Hecht
U 96 ”Das Boot”
80’ ELCO
Fish Away
Royal Louis
HMS Sheffield 1940/41
King George V

Bygget af
Sven Thomsen
Albert Tureczek
Albert Tureczek
Kenneth Kerff
Torben Klein
Hans Christiansen
Torben Klein

Points
248
239
229
203
169
163
148

Klasse G2: Figurer fra film og fantasi
22 modeller. 6 deltagere.
Sonnich er tilbage igen i fin stil med en samling flotte figurer
og tager både 1. og 2. plads. ”Commando” var åbenbart lidt for
frembrusende for svensken, da den blev sendt hjem med uforrettet sag ved C4-Open.
Synd for Sonnich – men ingen kunne slå ham i DM, hvor han
fik både en 1. og en 2. plads foran Albert Tureczek der også var
til start i denne klasse!

Klasse G1: Figurer klassiske
15 modeller. 6 deltagere.
Også en klasse der gik lige med et flækket mulehår til Albert foran
René Petersen og Jesper Bjørn Olsen. Kun ét enkelt point skilte
dem og det vidner om stor enighed hos dommerne – men også
at modellernes kvalitet var meget ens. Men altid en fornøjelse at
se penslernes mestre i aktion med oliemaling.

Kane, en lille 54 mm figur, bygget af Sonnich P. Hansen skrabede en
8. plads hjem i klasse G2
Foto: Peter Kristensen

Hertug Knud gav en 7. plads til Brian Petersen,
det siger vist alt om niveauet i denne klasse
Foto: Peter Kristensen

Modelbeskrivelse
MacBeth - A cruel Death...
Jakelin de Mailly
”Next Stop Normandy” 1944
”Knight 1350”
Norman Warrior, Hastings 1066
Jenny
Hertug Knud
Officier de chasseurs
Johnny Reb 1862
Recrue Avalonienne
English Crossbowman 1415
Hoplite 460BC
Obedientto Spartan Law...
Werner Voss
Marine Aviator Camp Pendleton
22

Bygget af
Points
Albert Tureczek
213
Rene Petersen
212
Jesper Bjørn Olsen
211
Jesper Bjørn Olsen
209
Jesper Bjørn Olsen
207
Albert Tureczek
206
Brian Petersen
205
Brian Petersen
201
Lasse Hyllemose
199
Ole Hviid Tønnesen
199
Jesper Bjørn Olsen
199
Albert Tureczek
198
Rene Petersen
198
Rene Petersen
196
Albert Tureczek
181

Modelbeskrivelse
Commando
Wizards
NEY
Ruby the Ninja Assasin
Evileen
Alana
Darth Maul
Kane
Flesh wound
The Last Samurai
Commando
Time to eat
Indy
Neo
Rosie Johnson

Bygget af
Sonnich P. Hansen
Sonnich P. Hansen
Albert Tureczek
Albert Tureczek
Sonnich P. Hansen
Albert Tureczek
Michael Starcke
Sonnich P. Hansen
Rene Petersen
Michael Starcke
Michael Starcke
Rene Petersen
Michael Starcke
Michael Starcke
Brian Petersen

Points
268
242
241
237
231
230
221
211
210
207
205
205
201
200
196

Klasse H: Figurer i diorama
18 modeller. 9 deltagere.
Her var der kun én mand der dominerede. Det var Lasse Hyllemose, der med sine delvist scratchbyggede figurer i den grad
lavede et clean sweep i klassen og henviste alle andre til tilskuerpladserne.

Nogle tyske faldskærmsjægere med en morter udløste en placering
som nr. 12 til Jes Touvdal

Modelbeskrivelse
Waterloo 1815
Eylau 1807
Bugle Call, Gettysburg 1863
Heilsberg 1807
Countess Karnstein II
Wacht am Wall
Feldküche
BMW møder Dingo
Normanner ca. 1200
Mad ved fronten
Agincourt 1415
Fallschirmjäger m. 8 cm morter
Kurland 1945
Inspektion
Waterloo
Fransk musketer
Little Big Horn
Sherwood Forrest

Bygget af
Points
Lasse Hyllemose
294
Lasse Hyllemose
274
Lasse Hyllemose
271
Lasse Hyllemose
262
Albert Tureczek
262
Ole Hviid Tønnesen
262
Lasse Hyllemose
261
Lasse Hyllemose
243
Ib Schmidt
239
Jan Dam Hansen
228
Rene Petersen
217
Jes Touvdal
213
Jes Touvdal
212
Lasse Hyllemose
191
Bent Vagn Nielsen
187
Torben Klein
167
Torben Klein
155
Torben Klein
154

Klasse I: Biler og motorcykler - race
18 modeller. 4 deltagere.
Efter mange års trængsler og prøvelser kom skabet så endelig på
plads hos den rette! Fis – det er jo undertegnede og Allan der har
kæmpet om det DM i de sidste mange år og det skal åbenbart
skifte med alt for ujævne mellemrum.
Denne gang var det mig selv sagde hunden, der scorede højest
med en af Model Factory Hiros temmelig dyre F1 modeller – og
det var faktisk de første 5 af modellerne der var fra samme firma,
og jeg skal undlade at delagtiggøre omverdenen i hvad den samlede værdi udgør af de 5 første sæt – det må man google sig til.
Så det er efterhånden en bekostelig affære at vinde DM – også i
denne klasse – og Albert måtte i den grad se sig henvist til den
”billige langside”.

Modelbeskrivelse
Ferrari 412T2 Canada 1995
Ferrari 312 B3 Spain GP 1974
Brabham BMW BT52B 1983
Ferrari 126 CK Monaco 1981
Porsche 917 Hippie Le Mans 1970
Honda RC166
Honda RC211V - The Doctor
Team Tyrrell March 701, Spain 70
Repsol Honda RC211V
Yamaha YZR500 ”Antenne 3”
YHP Nissan R89C
McLaren Mercedes MP4-25
McLaren MP4/2 Lauda
Ferrari F-60 Kimi Raikkonen
Cheerios Dodge
STP Pontiac
Penske Corvette
Mazda Cosmo

Bygget af
Flemming Hansen
Allan Nielsen
Allan Nielsen
Allan Nielsen
Allan Nielsen
Flemming Hansen
Flemming Hansen
Allan Nielsen
Flemming Hansen
Flemming Hansen
Flemming Hansen
Flemming Hansen
Albert Tureczek
Albert Tureczek
Karsten Brix
Karsten Brix
Karsten Brix
Karsten Brix

Points
271
266
265
263
262
262
262
261
259
254
254
246
243
240
216
216
215
209

Klasse I1: Biler og motorcykler - gade og vej
5 modeller. 3 deltagere
Også et DM her til undertegnede – men nok et af de billige. Ikke
mange deltagere denne gang desværre.
Modelbeskrivelse
Ferrari F430 Spyder
Porsche 911 Turbo ´85
Type B Bus
Dennis Fire Engine
Jaguar E

Bygget af
Flemming Hansen
Albert Tureczek
Torben Klein
Torben Klein
Torben Klein

Points
247
237
140
136
135

Klasse I2: Lastbiler
8 modeller. 3 deltagere.
Også et billigt DM – men et DM til Niels J. Hansen der vandt
DM på den baggrund at Henrik Andersen ikke stillede op. Er der
slet ikke nogen på denne side af Storebælt der bygger lastbiler?
Jonnys har vi jo set før, så jeg tror ikke han bygger så mange af
dem mere – men det kan kun Jonny svare på.

En fin model af en lidt ældre Volvo F89 lastbil gav en 3.plads til
Niels J. Hansen

Denne YHP Nissan R89C har vi set før,
den fik en delt 10. plads denne gang
Foto: Peter Kristensen

Modelbeskrivelse
Scania R470 Danish Agro
IVECO - N&K Jacobsen
Volvo F 89 Hugo Møgelberg
Scania 144 + Gardin trailer
Büssing
Krupp Titan
Opel Blitz
Scania

Bygget af
Points
Niels J Hansen
209
Niels J Hansen
207
Niels J Hansen
195
Jonny Reinholdt Jensen 172
Jonny Reinholdt Jensen 161
Jonny Reinholdt Jensen 157
Jonny Reinholdt Jensen 157
Torben Klein
149
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Det diskuteres om L i klasse L står for lokomotiv. I de sidste par DM har store, meget store, lokomotiver været et godt blikfang i klassen.
Her er det et BR86 lokomotiv, bygget af Per Nielsen, der blev placeret på en delt 8.plads
Foto: Peter Kristensen

Klasse L: Alt andet, der ikke kan placeres i andre klasser
20 modeller. 8 deltagere.
Den store blandede landhandel om man så må sige, der de seneste
år er blevet domineret af store lokomotiver, hvor Klaus Rauns
denne gang så rigtig flot ud. Vi har set lokomotiver fra hans hånd
før – men de bliver bare flottere og flottere. Totalt scratch. Sjovt
nok blev fordelingen af 1. og 2. plads den samme som ved DM
i 2009. Ole Hviid ønsker åbenbart kun at lave tårnene fra kampvogne, som så placeres på en bunker. ;-) På tredjepladsen kom en
af de sjove tyskinspirerede kamprobotter eller hvad man nu skal
kalde dem på vegne af Niels Frederiksen.
Modelbeskrivelse
Bygget af
Points
Baureihe E 94-160
Klaus Ravn
256
Bauform 246 - Turm VK3001
Ole Hviid Tønnesen
249
Kröte Panzer-Aufklärungs TW 48 Niels Frederiksen
218
Melusine - P.K.A. Ausf. M
Niels Frederiksen
217
Raccoon
Niels Frederiksen
217
Archelon
Niels Frederiksen
216
BR523378/K4T30 lokomotiv
Per Nielsen
213
BR86 lokomotiv
Per Nielsen
211
Flak 38 20mm vierling
Martin Røpke
211
Flak 18 - 88mm
Martin Røpke
206
M55 - quad. 50 cal.
Martin Røpke
204
Nutrocker P.K.H 103 1a
Niels Frederiksen
202
Flak 37-37 mm
Martin Røpke
199
Y-wing
Niels Frederiksen
196
Tie Fighter
Roy Nielsen
195
Koensayr BTL-4 (Y- wing)
Roy Nielsen
190
Klasse M: Dokumentationsklassen
4 modeller. 4 deltagere.
Igen en klasse hvor Albert Tureczek var ganske suveræn. Men
det var trods alt også en model der havde været 14 år undervejs.
Det sagnomspundne flystyrt med mirakel udgang takket være en
fantastisk indsat fra den danske kaptajn Stefan G. Rasmussen, der
endda var til stede lørdag for at give Alberts model det blå stempel
om man så må sige. Stefan havde været lidt skeptisk i starten af
projektet, men efter at have set hvad Albert var i stand til delte
24

han ud af personlige billeder fra sin samling og har fulgt byggeprocessen gennem hele perioden. Allan Nielsen fik 2. pladsen med
en adskilt Lotus 97 og den mystiske ”Stugalfabetgruppe” kom på
tredjepladsen med noget der IKKE var en Stug?
Modelbeskrivelse
SK 751 DANA VIKING
Lotus 97 Portugal GP 1985
Neubaufahrzeug nr. 4
JG300 samling

Bygget af
Points
Albert Tureczek
319
Allan Nielsen
293
Stugalfabetgruppen
223
Jes Touvdal
199

Klasse N: Juniorklassen
1 model. 1 deltager.
Én model – én deltager. Jacks datter. Hmmmmm? Så det var en
suveræn sejr må man sige.

Den manglende konkurrence i juniorklassen gør ikke denne fine lille
vignet ringere. Stort tillykke til Amanda!
Foto: Peter Kristensen

Modelbeskrivelse
Gadehjørnet

Bygget af
Amanda Hovman

Points
124

C4 Open: Svensk mesterskab – danske fodaftryk
Ganske som sædvanen er den sidste weekend i oktober altid noget man ser frem til.
Tekst og fotos: Flemming Hansen

E

n af Sveriges største konkurrencer
i modelbygning afholdes i de svært
misundelsesværdige gode lokaliteter på det tekniske museum i Malmø ganske
tæt på centrum af samme.
Den bekvemme beliggenhed har altid
lokket dansken af huse – ikke mindst for
at komme af med uønsket overskydende likviditet hos de mange næringsdrivende, der
i år var mere talrige end nogensinde således
at begge sider omkring foyeren måtte tages
i brug for at huse alle de handlene.
”Heldigvis” var lyset vældigt dårligt på
højre side af foyeren, så det lykkedes ikke
for undertegnede at gå helt fallit!
Årets C4 Open dannede ramme om
to ting. Først og fremmest var det 20 års
jubilæum – men det dannede også ramme
om som jeg forstår det, det første svenske
mesterskab i modelbygning. Dette mesterskab vil gå på omgang, så det næste gang
afholdes hos ”Modell Göteborg” i ja - gæt
– Göteborg! Jeg er ikke helt klar over om
mesterskabet så skal til Stockholm eller de
udelukkende holder deres 08 Open? Men
det må tiden jo vise.
I anledning af 20 års jubilæet ville
IPMS Danmark ikke holde sig tilbage med

En konkurrence i Sverige betyder selvfølgelig modeller af svenske forbilleder,
her en J-35 Draken i 1/48

særpræmier og havde udlovet en præmie til
de tre bedste modeller af alle i hele showet,
hvilket blev besluttet via afstemning blandt
de IPMS medlemmer der var til stede i
Malmø. Der var ikke rigtig nogen tvivl
om resultatet.
1. præmie gik til dioramaet ”Ragnarok”
af Per Olav Lund (Det med de ødelagte
sporvogne)

2. præmie gik til dioramaet ”Courtesy
of the USAAF” også af Per Olav Lund
(Det med det ødelagte damplokomoptiv)
3. præmie gik til dioramaet ”Intet nyt
fra Vestfronten” af Mikael Terfors (Det
med soldaterne i gasmaske i en skyttegrav)
Hvad Malmø ikke kan grave frem af
hobbyforretninger – ”Bosse” gik bort for
Vinderen af IPMS Danmarks
særpræmie blev dette fantastiske
diorama. Masser af historier
gemmer sig her
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Et af mange fine 1.VK fly i skala 1/48

år tilbage og Modelcraft ligner noget der
synger på sidste vers med halvtomme malingshylder og blegede æsker på hylderne,
det kan C4 til gengæld grave frem af deltagere. Intet mindre end 100 stk. og 450 modeller, hvilket desværre sætter DM noget i
relief. Men sådan er der jo så meget.
Som det sig hør og bør var der præmier til flere IPMS medlemmer – bl.a. Ib
Schmidt, Lasse Hyllemose, Poul Østergaard
og René Petersen. Jeg kan jo så holde fanen
højt det næste år som den eneste dansker,
der også har et svensk mesterskab, da jeg

vandt ”Civile Fordon” med min Valentino
Rossi Honda fra Valencia 2003. Så det kan
jeg vel ikke være helt utilfreds med?
C4 Open er altid et besøg værd den
sidste weekend i oktober.

NYT FRA MASTERBOX
Program 2012/13
3574:
3577:
3579:
3583:
3584:
3585:
3586:

Skibsklassen var stærkt besat, her er det et
nærstudie af Scharnhorst der er tale om

3586:
3587:
3590:
3591:
3593:
3594:
3595:
3596:
3597:
3598:
3599:

Passengers
US Artillery Crew, WWII
Italian Infantry, Afrika 1941-43.
German Elite Infantry
German Infantry.
W. Europe. 1944-45
British Infantry.
W. Europe. 1944-45
Brothers in arms. Soviet and
Polish Infantry, Berlin, 1945
German civilians. Annonceret
tidligere under samme nr.
German Mortar Crew, Afrika
Accident
US Check Point in Iraq
DAK, German Infantry
Allied Forces, North Africa
Patrol in Jungles
September, 1, 1939
Vickers Machine Gun team,
Desert
LRDG in Northern Africa
Patrolling. Vietnam War

NYT FRA PANZERWRECKS
Duel in the Mist Vol. 2
Masterbox og Panzerwrecks importeres af
SMT Hobby der kan henvise til nærmeste
forhandler.
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Wyvern – en drage med problemer
For 65 år siden gik dette interessante fly i luften for første gang.
Nærmere betegnet d. 16. december 1946.
Af Lars Seifert-Thorsen

H

elt som vanligt, så begynder historien nogle år før flyet første
gang lettede, så lad os straks
komme i gang med historien bag flyet.
Vi skal tilbage til en komite som det
engelske admiralitet etablerede i midten
af 1942.
Opgaven for komiteen var at definere
den fremtidige rolle for brugen af hangarskibe i Royal Navy.
Komiteens rapport, der kom i februar
1943 kom til at sætte standarden for engelsk hangarskibsfly design for resten af
krigen og i årene der fulgte.
En af de vigtigste konklusioner var, at
rollerne som torpedobomber, styrtbomber
og rekognosceringsfly ikke kunne udføres
af en enkelt type. Dette på trods af at man
på tidspunktet for rapportens udarbejdelse
faktisk satte Fairey Barracuda i tjeneste til
netop at udfylde alle tre roller!
I stedet pegede man på en to-motorers
type til recce og torpedo missionen plus
en en-motorers type til styrtbomberrollen.
Begge blev foreslået som to-sædede fly
med tårnmonteret defensiv bevæbning.

Recce/bomber flyet blev til Fairey
Spearfish, der bestemt ikke blev en succes,
men det er noget udenfor denne artikels
mål at beskrive den fiasko.
Man fik i mellemtiden andre ideer omkring styrtbomberrollen, idet man tænkte
sig frem til at hastighed og manøvredygtighed ville være vigtigere end defensiv
bevæbning og man overvejede derfor om
man kunne udvikle et en-sædet jagerfly til
at udfylde rollen, og måske endda gøre det i
stand til at klare torpedo-missionen også.
Ind fra højre kom derfor Blackburn
Firebrand i netop denne rolle i marts 1943
og selv om udviklingen af Firebrand gik
meget langsomt pga. at andre projekter
havde højere prioritet, så var det tydeligt at
ideen om et højtydende en-sædet torpedo
bærende jagerfly var mulig.

Specifikationen
Den 4. maj 1944 gav admiralitetet det
formelle startskud, idet de bad Ministry
of Aircraft Production om at sætte gang
i udviklingen af et fly der kunne udfylde
den førnævnte ide.

Det kom ikke som en stor overraskelse for
de forskellige flyfabrikker og en af dem der
var længst fremme i skoene var Westland,
der var meget interesserede i ideen.
Det første forslag gik på et fly med to
stk. Rolls Royce Merlin motorer i tandem i
næsen, drivende kontraroterende ”pusher”
propeller i halen. Den ide levede ikke længe
hos Royal Navy (RN), der forudså splintrede propelblade spredt ud over hele dækket,
hvis flyet ikke fik fat med halekrogen.
Næste ide gik på at placere en 3.500
hk Rolls Royce Eagle motor i midten af
fuselagen og placere piloten langt fremme
i næsen.
Heller ikke denne ide gik rent hjem
hos RN, men med lidt modifikationer nåede man frem til at placere motoren helt
konventionelt i næsen og placere piloten
øverst på en ”puklet” fuselage for at sikre
et ordentligt udsyn fremad og nedad.
Man skrev herefter en specifikation
N.11/44, som beskrev dette fly og placerede samtidigt en kontrakt på seks
prototyper i november 1944 inden man endeligt overgav specifikationen til Westland

Den eneste bevarede Wyvern er denne TF.1, der står
på Fleet Air Arm Museum i Yeovilton i England.
Foto: Via Internettet
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d. 1. januar 1945. Westlands betegnelse for
de seks prototyper var W.34, idet navnet
Wyvern først blev anvendt i begyndelsen
af 1947!
Flyet skulle kunne nå en topfart på 800
km/t i 20.000 fods højde, kunne stige til
15.000 fod på fem minutter, have en rækkevidde på 400 sømil med benzinreserver
til 15 minutters kamp og 30 minutter i et
landingsforløb og kunne starte fuldt lastet
på 600 fod (idet man forudsatte at katapultstart ville være det normale).
Bevæbningen skulle være 4 stk. 20 mm
kanoner samt enten otte raketter eller 2
stk. 1.000 lbs bomber under vingerne og
enten en 1.600 lbs bombe eller en 2.000
lbs bombe eller en 46 cm torpedo under
fuselagen.
Alt dette skulle bæres af et fly der ikke
måtte have et vingespænd over 50 fod, en
længde på 40 fod og en højde på 16 fod.
Motoren blev fastsat til at være en Rolls
Royce Eagle der skulle drive kontraroterende propeller.
Alt dette betød, at flyet ikke ville kunne
operere fra de ældre hangarskibe der allerede var i tjeneste, men kun fra de nye
hangarskibe der var blevet kølstrakt i 1943.
Det kom ikke til at betyde noget i praksis,
men det kunne have været en lille ups,
hvis krigen med Japan havde trukket ud
og flyet var blevet udviklet så hurtigt som
man regnede med.

Motorvalg
Allerede inden Westland havde fået kontrakten på at bygge de 6 prototyper under
N.11/44 specifikationen var man i gang
med overvejelserne om at lave en turboprop version.
Da man placerede en kontrakt på 20
stk. Wyvern TF.1 i august 1946 havde man
allerede truffet beslutningen om at skifte
til turboprop, idet man i december 1945

havde udstedt specifikation N.12/45 der
gav prioritet til at udvikle turboprop udgaven. Samtidigt gav man Rolls Royce besked
på at stoppe udviklingsarbejdet på Eagle
motoren og kun fremstille 30 motorer til
prototypen og pre-produktions modellerne
af Wyvern TF.1
Den turboprop man i første omgang
ønskede sig, var en Rolls Royce Clyde på
4.030 hk som skulle monteres i det som
Westland betegnede W.35 og som senere
blev til Wyvern TF.2. Udviklingen gik ikke
efter planen og i stedet begyndte man at fokusere på en 4.110 hk Armstrong-Siddeley
Python motor og da man placerede en
ordre på tre W.35 prototyper hos Westland
i februar 1946 skulle en udstyres med en
Clyde og to med Python motorer.
Enden på det hele blev at man til sidst
besluttede sig for Python motoren og
fra 1946-51 blev der lavet 148 af disse til
montering i Westland Wyverns.

Første flyvning
Arbejdet med den første prototype med
Eagle motor skred ganske planmæssigt
frem, idet man vurderede at det ikke ville
være nødvendigt med større ombygninger for at kunne installere en turboprop
motor i flyet og man mente derfor at man
ville kunne få en masse erfaring ud af den
stempelmotordrevne version.
I slutningen af november 1946 gennemførte man high speed taxi prøver på
græsbanen ved Westlands fabrik i Yeovil,
men cheftestpiloten, Harald Penrose, bad
om at få en længere cementbane til at foretage den første start fra. Derfor skilte man
flyet ad, kørte det til Boscombe Down på
en Queen Mary trailer og samlede det igen,
hvilket tog tre uger.
Alt dette betød, at flyet begyndte sin
jomfruflyvning d. 23. december 1946 og
da Penrose ikke mærkede nogle problemer

Ganske vist er det ikke verdens bedste billede, men
det viser en TF.2 i færd med at blive afprøvet ombord
på et hangarskib i 1950 eller 1951.
Sammenlign motorafdækningen med de øvrige
billeder i artiklen
Foto: Via Internettet
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med flyet valgte han at lande på Yeovil,
så yderligere tests hurtigt kunne komme
i gang.

Den videre udvikling
Hele udviklingsarbejdet frem til prototypens første flyvning var foregået i dyb
hemmelighed. Den første omtale af Eagle
motoren kom i februar 1947, hvor det blev
nævnt at den var installeret i et ”nyt ensædet Westland jagerfly”. Navnet Wyvern
TF.1 blev offentligtgjort i april 1947, men
det var først i juli 1947 at man offentliggjorde et foto af flyet.
Offentligheden fik første gang flyet at
se da den første prototype deltog i SBAC
showet i september 1947. Publikum kunne
se et stort fly, men der var ikke nogen
antydninger af hvilken bevæbning flyet
skulle have.
Efter den første afsløring overfor offentligheden gik man tilbage til en tilbagetrukket tilværelse, selv om man ikke kunne
skjule at den første prototype gik tabt kun
en måned efter SBAC showet da den fik
en propel-fejl og piloten forsøgte at nødlande det på en lille mark. I mellemtiden
var prototype nr. 2 kommet i luften og den
blev hurtigt genstand for en lang række ombygninger. De øvrige prototyper blev også
færdige og de blev brugt til en lang række
tests i 1948 og 1949, herunder landinger på
hangarskibe, hvoraf den første fandt sted
d. 9. juni 1948 på HMS Implacable.
Arbejdet på pre-produktions flyene,
TF.1, skred fint frem, men da den første
TF.2 med turboprop allerede var i luften da
de første TF.1 blev færdige, blev kontrakten
reduceret fra 20 til 10, hvoraf kun 6 kom
i luften. Den sidste af dem blev leveret
direkte til FAA museet i Yeovilton uden
nogensinde at have været i luften.

Turboprop
Håbet om at turboprop-udgaven af Wyvern hurtigt ville kunne udvikles og afløse
TF.1 versionen blev hurtigt ødelagt. Først
og fremmest fordi leverancerne af både
Clyde og Python motorerne gik alt for
langsomt.
Den første som blev klar til prøveflyvning var Clyde-varianten, idet dens relativt
lille størrelse betød at der ikke skulle bygges så meget om på fuselagen. Den første
flyvning fandt sted d. 18. januar 1949 og
var ganske kortvarig, idet cockpittet blev
fyldt med røg så piloten knapt kunne se
instrumentbrættet. Ret mirakuløst lykkedes
det ham alligevel at lande flyet sikkert og
efter en hurtig reparation fandt flyvning
nr. 2 sted samme dag. I alt fløj man ca.
50 timer med dette fly idet udviklingen af
Clyde motoren allerede var ophørt.

Python-varianten krævede en større
ombygning inden der var plads til motoren
og cockpittet flyttet højere op på fuselagen.
Det betød at den første prototype kunne
foretage sin jomfruflyvning d. 22. marts
1949. Prototype nr. 2 med Python motor var klar d. 30. august. Det blev dette
fly, der var det første som blev vist frem
for offentligheden i forbindelse med det
store SBAC flyveshow på Farnborough i
september 1949.
Testflyvningerne viste, at der var behov
for ganske mange modifikationer. Det var
især halepartiet på flyet der blev ændret
for at forbedre stabiliteten, men langt de
fleste ændringer var i motoren. Det var i
turbinemotorernes barndom og der var
mange erfaringer som man måtte gøre sig
for at kunne lave de nødvendige ændringer.
Bl.a. gik prototype nr. 2 tabt tre uger efter
SBAC opvisningen, da piloten prøvede at
lande flyet efter en motorfejl, det mislykkedes og piloten omkom.
I løbet af 1950 og 1951 blev flere
Wyvern TF.2 færdige og indgik i testprogrammet, idet RN havde bestilt 20 stk. i
slutningen af 1947. Endelig fløj den enlige
to-sædede T.3 udgave for første gang d. 11.
februar 1950. Denne blev dog ikke brugt
ret meget, idet man hurtigt besluttede sig
for at der ikke var behov for en to-sædet
træner alligevel. Den gik i øvrigt tabt stort
set samtidigt med at beslutningen blev
truffet, også i dette tilfælde var det en
motorfejl, men piloten kunne nødlande
flyet, der dog ikke kunne bjærges fra det
sumpede område den var landet i.

Den endelige version
Mens Westland og Armstrong-Siddeley
arbejdede på at få løst de tekniske problemer havde RN været i gang med at udvikle
nye operative krav. En af konklusionerne
var, at det en-sædede jagerfly ikke havde
behov for at kunne medføre en torpedo.
Angrebsmissioner ville blive udført med
bomber og på længere sigt med missiler.
Som en konsekvens heraf blev TF betegnelsen (Torpedo Fighter) udskiftet med
betegnelsen S (Strike).
Inden denne beslutning blev ført ud i
livet var betegnelsen for den definitive ensædede udgave af Wyvern blevet til TF.4,
idet de sidste syv pre-produktions maskiner
blev færdiggjort til denne standard.
Man havde fået løst langt de fleste af
motorproblemerne og samtidigt lavet en
stribe mindre ændringer i form af bl.a. en
kortere motorafdækning, horn-balanceret
ror, dykbremser på vingerne, forstærket
canopy, nye propelblade og Martin-Baker
Mk.1B katapultsæde, så den første produktionsmaskine var færdig i juni 1952,

Et klassisk billede af en stor formation af Wyvern S.4.
Bemærk forskellen på længden af motorafdækningen i forhold til billedet nederst på si.28
Foto: Via Internettet

hvorefter den blev leveret til Aeroplane and
Armament Experimental Establishment på
Boscombe Down d. 1. juli.
Herfra var det ventet at flyet hurtigt
ville nå i operativ tjeneste, men det viste
sig at der fortsat var nogle problemer,
som blev løst ved at montere nogle små
finner på haleplanerne, så der gik næsten
et år yderligere inden den første eskadrille
kunne modtage flyet.

Operativ tjeneste
De første operative Wyvern S.4 blev leveret
til 813 Sqn RNAS i maj 1953, men de var
endnu ikke helt klar til at man kunne begynde at operere dem fra hangarskibe.
Det var derfor først i september 1954
at eskadrillen kunne gå ombord i HMS
Albion og herfra begynde de første operative flyvninger. At det så ikke var helt
slut med tekniske problemer er en anden
sag, idet katapultstarter fik motorerne til at
gå i stå som følge af at G-påvirkningerne
forårsagede at motoren ikke fik tilstrækkeligt brændstof. Det medførte at man
landsatte eskadrillen på Malta, hvorfra den
så opererede frem til marts 1955, hvor den
returnerede til England ombord på HMS
Albion. Problemet var i mellemtiden blevet
løst og eskadrillen fik leveret modificerede
fly da den vendte hjem til England.
Som en lille sidehistorie skal det med,
at det var på dette togt at den første undervandsanvendelse af et katapultsæde fandt
sted! D. 13. oktober 1954 startede løjtnant
B.D. MacFarlane med Wyvern VZ783 fra
HMS Albion. Motoren satte ud som følge
af G-påvirkningen og flyet røg i vandet
foran skibet. Flyet blev nærmest delt i to af

skibets stævn og da skibet havde passeret
benyttede løjtnanten katapultsædet til at
forlade de synkende rester af flyet og blev
derefter fisket op af en helikopter.
Da 813 Sqn vendte tilbage til England
var en træningsflight og endnu en eskadrille
(827 Sqn) blevet udstyret med Wyverns i
henholdsvis oktober og november 1954 og
i maj 1955 blev både 813 og 827 Sqn sendt
ombord på HMS Eagle for at gennemføre
et togt til Middelhavet.
Togtet var kun tre dage gammelt da
det første uheld skete, hvor en Wyvern
ødelagde halen som følge af et stall
under landingen. Tre dage senere skete
der yderligere et uheld hvor en Wyvern
ramte ind i skibets skorsten, så HMS Eagle
måtte vende tilbage til havn for at få fjernet
Python-motoren, der havde boret sig ind i
skorstenen som en dartpil.
Efter reparationer kunne skibet igen
stikke til søs d. 4. juni 1955 og forlagde
til Middelhavet, hvor man bl.a. havde
fælles øvelser med den amerikanske flåde
inden skibet vendte tilbage til England
16. september. Senere i september deltog
HMS Eagle i en større NATO-øvelse i
Nordsøen, hvorfra man bl.a. gennemførte
simulerede angreb mod mål i Trondheim
området. Øvelsen varede frem til 12. oktober og den kostede to Wyvern piloter livet
i to forskellige ulykker. HMS Eagle afsluttede sit togt i begyndelsen af november
og helt ifølge RNs traditioner blev de to
eskadriller nedlagt da de vendte hjem.
Wyvern flyene blev overdraget til to
andre eskadriller, nemlig 830 og 831 Sqns,
der hver modtog 5 fly fra de to nedlagte
eskadriller. Yderligere fly tilgik i et langsomt
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Her er Wyvern S.4 VZ784 ombord på HMS Eagle i september 1955
Foto: © John Toms

tempo fra slutningen af december og man
brugte vinteren til at gøre klar til atter at
gå ombord på et hangarskib og operere
derfra.
Bl.a. blev der igen bygget en del om
på flyene, idet de bl.a. fik monteret ekstra

dykbremser, et nyt canopy og man fjernede
muligheden for at folde vingetipperne.
831 Sqn gik ombord på HMS Ark Royal
i foråret 1956 og fløj derfra indtil enheden
vendte tilbage til RNAS Ford i februar
1957, hvor enheden blev nedlagt.

Wyvern i krig
831 Sqn gik ombord på HMS Eagle i april
1956 og blev den eneste Wyvern enhed der
kom i aktiv krigstjeneste, idet eskadrillen
kom til at deltage i den engelsk-franske
Suez-operation i oktober 1956.

Dette billede viser Wyvern S.4 WL880 der lige har fanget bremsewiren med halekrogen.
Billedet er taget ombord på HMS Eagle i september 1955
Foto: © John Toms
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De ni Wyverns der var luftdygtige blev
malet med gule og sorte identifikationsstriber inden de første gang gennemførte
bombe- og strafing missioner samt recce
missioner mod egyptiske mål, især mod
Dekheila luftbasen, d. 1. november. Frem
til d. 6. november fløj man i alt 82 missioner, hvorunder man mistede to Wyverns.
Mindst den ene af disse blev skudt ned af
egyptiske luftværnskanoner, begge piloter
anvendte katapultsæderne og blev efterfølgende samlet op fra Middelhavet.
Suez-konflikten skulle blive den eneste
gang hvor Wyverns anvendte deres våben
i vrede.

Afslutningen
Umiddelbart før Suez-krisen var 813 Sqn
blevet gendannet og derved var antallet
af aktive Wyvern eskadriller oppe på tre,
men da 830 Sqn blev nedlagt i januar 1957
var det kortvarigt, at der var mere end to
aktive eskadriller.
Da 831 Sqn blev nedlagt en måned
senere var der kun 813 Sqn tilbage, som
fik æren af at være både den første og den
sidste eskadrille udstyret med Wyvern. 813
Sqn gik ombord i HMS Eagle i juli 1957 og
var der frem til 29. marts 1958, hvor eskadrillen blev nedlagt på RNAS Ford. Derfor
kan man også sige, at netop d. 29. marts
1958 er den dato hvor Wyvern blev udfaset
fra operativ tjeneste i Royal Navy.
I alt var der blevet bygget 124 Wyverns,
hvoraf 33 var gået tabt af forskellige
årsager og 7 var blevet reduceret til ikkeflyvende skolefly (mekanikerskoler m.v.).
De 7 skolefly blev hurtigt skrottet, mens
resten blev overført til Lossiemouth, hvor
de fik lov til at stå frem til udgangen af
1959, hvor de alle blev solgt til skrot og
ophugget.
Således endte det første RN turboprop
fly der opererede fra hangarskibe sin korte
karriere.

Bemalinger
Hvis vi ser bort fra prototyperne og den
enlige TF.3, der alle var i naturlig metal, så
har alle de operative fly været bemalet med
Dark Sea Grey oversider og Sky undersider,
hvor det Sky område har strakt sig langt op
af siden på fuselagen. Dertil kommer så de
gul-sorte striber der blev malet på de fly der
deltog i Suez-krisen.

Overlevende Wyverns
I dag findes der kun en enkelt tilbage
som har overlevet. Det er den TF.1 med
serienummeret VR137, som står på Fleet
Air Arm Museum i Yeovilton. Det kan
ikke siges at være repræsentativt for den
operative type, idet det ikke er udstyret med

Dette billede af John Toms, lænende sig op af VZ784 giver en ide om flyets størrelse.
Bemærk måden vingetipperne er foldet på samt raket”rails” under vingen
Foto: © John Toms

en turboprop motor. Til gengæld har det
nul flyvetimer bag sig, idet det blev leveret
direkte til museet fra fabrikken.

Wyvern i model
TF.1 udgaven kan fås i 1/72 fra Czechmaster. Man skal lige huske, at dette er et
resinsæt.
S.4 udgaven er den som flest fabrikanter har kastet sig over. I 1/72 var det
først Frog der udgav et sæt. Dette sæt er
senere blevet genudgivet af Novo, men vi
er her nok mest ovre i raritetskabinettet,
om end jeg husker sættet som værende
ganske ok.
I nyere tid er der så kommet en 1/72
udgave fra Trumpeter, hvilket selvfølgelig
har fået aftermarket fabrikanterne til at lave
div. detaljeringssæt.
Bl.a. har Magna Models lavet et resinkonverteringssæt til en T.3 træner. Vær lige
opmærksom på at de faktisk har lavet to af
disse, hvoraf det ene passer til Frog/Novo
og det andet til Trumpeter.

Roden skulle også have lavet en S.4 i
1/72, men den har jeg ikke lige kunnet
finde nogle yderligere oplysninger om
Går vi op i størrelse til 1/48, så har Dynavector lavet et vac-form sæt, som det nok
er de færreste der vil kaste sig ud i, idet der
er nemmere alternativer om end det sammen med et Compass Rose detaljeringssæt
skulle være en ok mulighed.
Alternativerne er dels fra Classic Airframes og Trumpeter, hvor Trumpeter
endda har udgivet både en tidlig og en sen
udgave af S.4.
Også her har aftermarket fabrikanterne
været på banen med alle mulige detaljeringssæt.

Kilder
Ovcacik, Michal & Susa, Karel:
Westland Wyvern (4+ Publications)
Air International Jan 1997
Div. artikler leveret af Per Tardum
Internettet
Fotos fra John Toms
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Tamiya’s 1:32 Spitfire IX i danske klæder
Del 2: Byggeslut, bemaling og finish
Fortsat fra IPMS-Nyt nr. 129 (september 2010).
Tekst og modelfotos: Flemming Hansen

I

forhold til den oprindelige artikel,
hvor jeg forsøgte at fabrikere andre
kanondæksler ved at hugge en hæl
og klippe en tå, gav Tamiya’s udvikling en
hjælpende hånd.
Det var simpelthen ikke til at fabrikere
de dele med nittedetaljer så filigrane at det
ville ligne andet end l***. Desværre. Men
heldigvis udsendte Tamiya den lavryggede
Spitfire Mk. XVI med boblecanopy, men
endnu vigtigere med E vinge! Så det var
naturligvis en smal sag at købe den nye
Spitfire og kannibalisere delene til E vingen
fra det nye sæt og smide resten væk… Det
var en joke ☺!
Nej, jeg købte godt nok sættet, men
jeg bestilte simpelthen de rammer jeg
skulle bruge hos Rainbow Ten i Japan, der
yder hurtig og sikker service. En uge efter
jeg havde bestilt delene, havde jeg dem i
hånden. Den ramme der skal bruges er
følgende:
19116055-000 ramme LL Spitfire Mk.
XVIe
Bemærk! Desværre har den økonomiske recession rundt omkring tvunget

Rainbow Ten til at lukke ned for deres
internationale forsendelser med virkning
fra 31. januar 2012.
Jeg skulle dog bruge lidt flere rammer,
da jeg i farten lige ville rette op på de små
uhensigtsmæssigheder der var opstået efter
den mislykkede ombygning af C vingen
til en E vinge. Så ja det blev mere end en
enkelt ramme! Faktisk en helt ny vinge med
top og bund samt ”glas” dele. Men som
sagt ikke noget problem med Rainbow Ten,
der bor lige ved siden af Tamiya fabrikken
og kan supplere næsten en hvilken som
helst Tamiya ramme, decals, skruepakker –
ja alt. De tager et lille gebyr for ulejligheden,
men det er det hele værd i mine øjne. Det
reddede Spitfire projektet.

Slutsamling
Hele sættet kan laves i mindre enheder.
Motor, cockpit, vinger osv. – men på et
tidspunkt skal det hele samles. Kropshalvdelene skal samles omkring det færdigbehandlede cockpit.
Husk at få monteret sikkerhedsseler og
hele svineriet, der vil være vanskeligt at få

Bemalingsmaskerne er her blevet monteret og flyet er klar til bemaling af camouflagemønsteret
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monteret efterfølgende. Selerne kan med
fordel males mens de sidder på ætsrammen.
Materialet synes jeg er rimeligt bøjeligt,
mens andre finder det stift. Det kan klares
ved at varme dem over en flamme til de
skifter farve – men det skal naturligvis
gøres inden maling!
Med kropshalvdelene samlet påsættes
vingesektioner og rorflader og modellen er
klar til bemaling. Jeg købte under Lübeck
udstillingen den særlige Gunze serie med
engelske RAF farver – dvs. olivengrøn,
ocean grå og lys grå til underside. Stoppel
har den ikke da den åbenbart er særlig – ja
jeg ved ikke hvorfor?
Jeg valgte dog at bruge en af de hurtige
AS farver fra Tamiya til undersiden. Den
der hedder AS-11 Medium Sea Grey RAF.
Det var den lette del! Den svære blev camouflage skemaet. Først blev undersiden
maskeret med Tamiya tape og så kom der
ocean grey på i et tyndt tyndt lag. Gunze
farven kom på perfekt uden at dække de
fine overfladedetaljer.
Den grønne del skulle jo så maskeres.
Jeg havde købt en tegning af Spitfire hos

Modellen på bordet til DM i Modelbygning,
hvor den blev placeret som nr.4

Model og Hobby som jeg kunne scanne og
via Corel Draw kunne jeg få den printet ud
i 1:32. Men da alle Spitfire skemaer ikke er
100% ens og kommer an på hvornår de
er fotograferet, måtte jeg studere det fine
billede i 725 hæftet, samt et enkelt billede
i Dan-Mil af ”407” der er stået på næsen,
hvor man praktisk nok kan se oversiden
af vingerne! Jeg kunne så konstatere at
tegningerne fra HEP næsten passede,
men kunne lige tilpasses så de kom til at
passe rigtigt.

Elefantsnot eller pædagogtyggegummi
I stedet for at frihåndssprøjte camouflage
skemaet som jeg ellers plejer at gøre, valgte
jeg den besværligere vej ved at klippe camouflagemønsteret ud og sætte det på
modellen som bemalingsmasker. Men for
at få en blød farveovergang skal maskerne
lige hæves en slat – det gøres nemt med
lange pølser af ”elefantsnot” der sættes på
udklippenes underside.
Så er det en smal sag at sætte maskerne
på modellen, hvor paneler er printet på så
de passer i samme skala som modellen nedenunder. Enkelt men arbejdskrævende!
Det tager faktisk rimelig lang tid at
tildække modellen – men til gengæld er
bemaling hurtigt overstået og med kun lidt
fintilpasning efter at maskerne var fjernet
gjorde et fint indtryk. Jeg valgte at give
farverne lidt blegning i tilfældige mønstre,
for at give indtryk af slid inden modellen
fik et tyndt lag klar lak for at gøre klar til
decals.

Decals er naturligvis Stoppels flag,
koder og kokarder. De stiplede linier er
maskeret med Tamiya tape skåret i 2,5 mm
brede stykker.
Det var ikke rigtig til at se om der var
ret mange stencils på de gamle RDAF
Spitfires, så jeg valgte nogle enkelte og
mest indlysende.
Trolden Teddy også fra Stoppel er
sat på venstre motordæksel. Om der har
siddet en der ved jeg ikke, men ”407” har
været anvendt i 725 inden flytning til 722,
så det må siges at være sandsynligt, at den
har siddet der.
Jeg har også brugt artistisk frihed med
hensyn til kanonerne. Billederne viser ikke
andet end at den har fløjet med blændede,
men det syntes jeg var lidt for kedeligt så
jeg satte dem på. Farven på spinneren er
anslået. Den vises mørk på sort/hvid og
man kan ikke se den på farvebilledet, så
jeg valgte en grøn, der da heller ikke er
helt usandsynlig.

pigmenter rundt omkring på flyet for at
give indtryk af slid og støv.
Cockpit glas samt adgangslem havde
været påsat under bemaling i maskeret
stand. Efter færdiggørelse kunne disse
sættes på og ganske som det er normalen
med dette sæt passede alt perfekt. Som en
anden skrev – hvis noget ikke passer så er
det fordi du selv har kvajet dig!
Masten bag cockpittet kom også på og
så opstod dilemmaet… Er der wire noget
sted på flyet? Jeg har siddet og kigget mig
bælgøjet på diverse Spitfire billeder deriblandt det absolut bedste af netop 407 i
725 hæftet. Der kan jeg ikke se noget.
Normalt ville man måske sige at den
ville sidde i masten til halefinnen eller fra
kropssiderne tilbage til højderorerne. Men
der er hverken en skygge eller noget at gå
efter på de billeder jeg har set, så jeg må
indrømme at jeg sprang dette over. Det
skal dog siges at der er wirer fra kroppen
til højderorene på HEP tegningen.

Tidens tand

Opsummering

Billedet i 725 hæftet viste med al ønskelig
tydelighed et pænt slidt og nusset fly med
tydelig udstødning ned langs kanterne.
Fortyndet mørkegrå, brun og mellemgrå blev airbrushet på siderne. MiG Dark
wash blev plasket godt ind på modellen
i mindre områder af gangen og efterfølgende tørret af med køkkenrulle efter
det lige havde fået lov til at sætte sig. Det
gav nogle gode detaljer i de meget fine
panellinier.
Efterfølgende blev der lagt en mellemmat lak på og der blev lagt lidt farvede

Det er og bliver et ganske fremragende sæt
og hvis man har prøvet at sidde med det og
se hvor godt det passer sammen, så bliver
man tit irriteret over andre sæt, der bare
ikke har den samme fantastiske pasform
som dette sæt. Efter sigende så er Tamiyas
Mustang endnu bedre. Vi får se!
Så var modellen færdig og det var minsandten en god følelse!

NYT FRA NUTS & BOLTS
Nr. 28: Maultier
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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Anmeldelser
Figurer

MB 3594 Allied Forces WWII.
North Africa Desert Battle Series.
Master Box 1/35.
Man siger at det er ikke alt guld der glimter.
Det samme kan siges om Masterbox’s figurer. For på deres hjemmeside - www.mbltd.
info -ser masterne af figurene sublime
ud. Desværre lever de færdige produkter
ikke helt op til ens forventninger. Dette
sæt blev i starten kaldt Sahara - sikkert
opkaldt efter krigsspillefilmen af samme
navn, hvis persongalleri næsten er identisk
med figursættet.
Der er tale om 5 figurer: en fransk
fremmedlegionær, en australier, en amerikansk tankist, en brite og en afrikansk
indfødt soldat. I alt 71 dele, incl. 2 ekstra
hoveder. Men stadigvæk glemmer MB at
få alle de detaljer og dele med som æskeforsiden antyder.
Amerikaneren mangler sit first aid kit
og ammotaske til 0.45 Colten, i sin våbenrem. Hans hoved med kampvognshjelm,
bør udskiftes med et resin do., da hjelmen
er for flad i sin form og dens luftcirkulationshuller, er for dårligt gengivet og for
få i antal.
Aussie’ens slouch/bushhat’s hattebånd,
er uden sit karakteristiske mønster og korrekte form. Båndet endte desuden i et knæk
nedefter, både fortil og bagtil. Alle disse
detaljer, har MB fuldstændigt misset!
Legionæren er lavet med lange ankelgamacher. Ikke nødvendigvis en fejl, men
de var atypiske for menige. Sås hyppigere
brugt af officerer.
Afrikaneren har standard engelske
lange uldstrømper med ankelgamacher,
hvorimod han på æskeforsiden er vist med
wicklers på benene. Wicklers var typiske for
etiopere, somaliere og eritreanere og ville
sandsynligvis have været mere korrekte.
Hans Lee-Enfield gevær er desværre et
grimt støbt Mk IV udgave, som først tilgik
tropperne ved fronten i større antal i løbet
af 1942, men ikke blev brugt i Afrika.
Bajonetskeden er derimod korrekt for en
Mk III udgave, som også er i sættet, men
beregnet til briten. Modelbyggeren skal
derfor skaffe sig et ekstra Mk III gevær eller
34

bruge et alternativ som f.eks. en Thompson
MP. Begge typer findes i Italeris no. 407
Accessoires sæt. Udgået af kataloget, men
stadig et godt tilbehørsæt. Her medfølger
der også en trukken bajonet til påsætning
på et Mk III Lee-Enfield. I resin har både
Ultracast, Firestorm og Verlinden hver
lavet deres udgaver (Verlinden’s reelt en
Italeri kopi).
Konklusion: Valget af emner er rigtig
godt og skarpheden i støbningerne er
generelt pæn. Men forvent ikke asiatisk
kvalitet - der er immervæk nogle lysår
imellem! Desuden nærmer MB’s hoveder
sig mere 1/32 end 1/35 skala. Så her vil
det en fordel for modelbyggere, at have et
lager af både Verlinden og Hornet hoveder
liggende.
Købt hos SMT Hobby. Pris: 85 kr.
Niels Helge Rønkjær

Bøger

Suomen Ilmavoimien Historia 26 og
27: Ilmavoitot (Aerial Victories), bind
1 og 2
Af Kalevi Keskinen og Kari Stenman.
ISBN 952-99432-8-8 og 952-99432-9-6
Ved flyveresser forstår man almindeligvis
jagerpiloter, og der er skrevet meget om
disse og deres nedskydninger. Dette værk
tager imidlertid et bredere sigte, idet det
– så langt det er muligt – dokumenterer
samtlige nedskydninger, som Finlands
Flyvevåben opnåede i løbet af 2. verdenskrig. Selv om flyveresserne fylder meget i
denne forbindelse, så medtages også de
flyvere, som af den ene eller anden grund
ikke kom så langt – et eksempel er Yrjö
Pulliainen, som blev noteret for en delt
(halv) nedskydning, inden han tragisk faldt
under en luftkamp som offer for en finsk
panserværnskanon(!), som i desperation
blev affyret op i flokken af fly, der sloges
over fronten. Endnu mere væsentligt
medtager bogen de skytter på bombe- og
rekognosceringsfly, som det lykkedes at få
has på en angribende jager.
Værket repræsenterer flyvehistorisk
forskning af højeste karat. De henved
2.000 nedskydninger, som blev opnået,
er blevet gennemgået og krydsrefereret til

de arkiver fra fjendens side, som er blevet
tilgængelige siden Sovjetunionens sammenbrud. Der kan naturligvis ikke være
tale om den endelige sandhed med 100%
sikkerhed, hertil er der for mange huller i
det historiske kildemateriale.
Materialet er organiseret efter personer.
Størstedelen af indholdet udgøres af korte
biografier i alfabetisk orden med flyverens
portræt (om muligt) og en liste over nedskydningerne med angivelse af tidspunkt,
sted, enhed, eget flyindivid og det nedskudte fly samt hvor sikker nedskydningen er.
Bind 1 går fra A til M, bind 2 dækker resten
af alfabetet. Herefter følger 34 sider med
gruppebilleder og 6 sider med eksempler
på, hvordan sejre blev markeret på flyene.
Afslutningsvis bringes tre tabeller: Luftsejre opnået af udenlandske frivillige under
Vinterkrigen (her finder man de danske og
svenske frivillige flyvere), nedkæmpning
af stillestående fly (på land eller vand) og
ødelæggelse af observations- eller spærreballoner.
Hvert bind er på 128 sider, trykt på førsteklasses papir. Formatet er B5 (176x250
mm) med lamineret omslag. Al tekst er
på både finsk og engelsk. Hertil kommer
i hvert bind på indersiden af omslaget 2
sider med farveprofiler af finske jagerfly
med angivelse af tid, sted og pilot.
Bøgerne har nok størst værdi for flyhistorikeren. Modelbyggeren kan bruge
værket til at knytte en historie til sin model
eller til at beslutte, hvilken model skal bygges som den næste.
Spørg efter bogen hos Nyboders
Boghandel.
Kai Willadsen

NYT FRA SPECIAL HOBBY
1:32
SH32043:
1:48
SH48104:

Model 339B/C Buffalo
”Dutch & Japan”

Airspeed Oxford Mk.I/II
”Commonwealth Service”
SH48122: Airspeed Oxford Mk.I/II
”RAF Service”
SH48119: T-2 Buckeye
”Red & White Trainer”
SH48113: Albatros C.III ”Captured
and Foreign Service”
SH72222: BF2C-1 Hawk III
”US Navy Fighter-Bomber”
SH72223: Model 68 Hawk III
”First Chinese Ace”
SH72225: Mustang Mk.I ”Red Stars”
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

JULEKONKURRENCE

Når julen nærmer sig med hastige skridt, er det tid til den traditionelle Ye Olde Julekonkurrence her i bladet. Helt ifølge traditionen er
der tale om en tipskupon, du skal udfylde for at kunne deltage i den traditionelle lodtrækning på generalforsamlingen i januar.
Opgaven er ret simpel, idet du skal skrive 1, X eller 2, afhængigt af hvad du tror tegningen forestiller inden du sender dit bud til redaktøren. Vinderen bliver udtrukket i forbindelse med generalforsamlingen i januar blandt de som har svaret rigtigt. Også pr. tradition
bliver det medlem med lavest medlemsnummer der er til stede udnævnt til at fungere som lykkens gudinde.
Brug e-mail eller sneglepost, valget er dit.
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. 11. januar 2012 kl. 15.00!
Møder man op til generalforsamlingen, kan man aflevere besvarelsen personligt inden formanden åbner GF.
Tegning 1
Tegning 1
1
F-15 Eagle
X
Su-27 FLANKER
2
F-22 Raptor

Tegning 2
Tegning 2
1
Brummbär
X
Sturmtiger
2
Jagdpanzer IV

Tegning 3
Tegning 3
1
Northrop P-61 Black Widow
X
Lockheed P-38 Lightning
2
Grumman F7F Tigercat

Tegning 4

Tegning 5
1
Handley Page Hampden
X
Bristol Beaufighter
2
De Havilland Mosquito
Tegning 6
1
USS Forrestal
X
HMS Ark Royal
2
Admiral Kuznetsov

Tegning 4
1
Leopard 2A5
X
T-90S
2
Challenger

Tegning 5

Tegning 6
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Bladhjørnet
Blade modtaget til foreningens bibliotek.
Bestillinger af kopier sker ved at fremsende en til Storbrev frankeret A4 kuvert med:
Op til 6 kopier = porto op til 50 gr. Fra 7–15 kopier = porto op til 100 gr.
Fra 15 kopier = porto op til 250 gr.
Bemærk at der er portoforhøjelser i 2012!
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: 2,-. Antallet af sider står efter –.
NYT: Flere blade er efterhånden i farver og farvekopier kan leveres. MEN! Vil du have farver på dine
kopier er prisen 5,- pr. side. Artikler med farve er noteret som „FARVE“. Du kan naturligvis få kopier i sort/hvid, men farvebilleder kopieret til sort/hvid bliver tit ikke særligt gode.
Sidste frist for bestillinger efter denne liste er: 01. april 2012
APMA 1-11 - Australien
Aerosani - Art. m. fotos ................................................................–4
The Russian Protected Cruiser Aurora - Art. m. fotos ............–2
GAZ/MIG-2230 and 2975 Tigr in 1/72 – Art. m. fotos ........–6
The Finnish BT-42 Tank – Art. m. fotos ...................................–2
The T-38 Light Amphibious Tank – Art. m. fotos ...................–2
Modelling the BTR-70 in 1/72 – Art. med tegning..................–2
Soviet 6x4 Armoured cars – Art. m. fotos .................................–4
APMA 2-11 - Australien
MOWAF ”Attrape” Training Vehicle - Art. m. fotos ...............–3
Commonwealth Mustang III’s in Italy 1944-45 Art. m. fotos....................................................................................–3
The XP-44 Rocket – Art. m. fotos ..............................................–7
Ta-152C Conversion – Art. m. fotos ..........................................–3
NZLAV from a Stryker – Art. m. fotos .....................................–7
(IPMS Journal, et rigtigt flot blad som andre nu bedømmes ud fra.)
IPMS Journal, volume 23, issue 4 2011 - USA
The British Invasion Plastic Style - Art. m. fotos ......... –5 Farve
HM Cutter Kestrel scratch build - Art. m. fotos........... –6 Farve
Academys 2½ ton truck - Art. m. fotos ......................... –6 Farve
Tamiyas 1:35 Char B1 Bis - Art. m. fotos ...................... –6 Farve
1:72 WW1 french baloon lorry - Art. m. fotos ............. –3 Farve
Quickskins GN Northstar LMP - Art. m. fotos ........... –5 Farve
Revells 1:72 FW 226 - Art. m. fotos................................ –2 Farve
Hasegawa 1:48 Ki 84 Hayate - Art. m. fotos ................. –8 Farve
IPMS Journal, volume 23, issue 5 2011 - USA
Wrath of the K’Dath - byggeArt. m. fotos .................... –5 Farve
Revells GATO Ubåd - Art. m. fotos............................... –8 Farve
Corvette Racing in 1:25 - Art. m. fotos ........................ –11 Farve
Phantom of the Fortress - MobiousModels Art. m. fotos........................................................................ –2 Farve
Skyhawks in styrene - Art. m. fotos ................................ –7 Farve
Nemos Nautilus scratchbuilt - Art. m. fotos ................. –2 Farve
NNT’s 1:700 round Ironclad - Art. m. fotos ................. –8 Farve
Cylon Silencer - Art. m. fotos .......................................... –4 Farve
(Flot blad, med gode billeder)
IPMS Magazine UK 4/11 - England
Scania R144 8x4 wrecker - Art. m. fotos ........................ –4 Farve
Soyuz - Art. med få billeder .............................................. –3 Farve
Waddington 2011 airshow - Art. m. fotos...................... –3 Farve
Pionierpanzer III - Art. m. fotos ..................................... –5 Farve
MAFVA 2011 show report – Art. m. fotos ................... –3 Farve
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IPMS Magazine UK 5/11 - England
In praise of the Miniature Bust - Art. m. fotos ............. –4 Farve
They gave me a Seafire - Art. med få billeder................ –5 Farve
Ferry across the Mersey to U-534 - Art. m. fotos......... –1 Farve
Yeovilton 40 Not out - Art. m. fotos .............................. –2 Farve
Desert Deux Mille – 1.48 Mirage – Art. m. fotos ......... –3 Farve
VMIKs in the MIX – Art. m. fotos ................................ –5 Farve
(100% forbedret medlemsblad helt i farver.)
IPMS Deutschland Journal nr. 44/1 - Tyskland
Focke Wulf Fw 189 A-2 i 1:48 - Art. m. fotos .............. –6 Farve
Sukhoi Su-24M Fencer D - Art. m. fotos ....................... –6 Farve
Douglas DC-6B heller 1:72 - Art. m. fotos................... –2 Farve
Avia S-199 - Art. m. fotos ................................................. –5 Farve
Panzerspähwagen BA-64 - Art. m. fotos ........................ –2 Farve
Bedford QLT 4x4 Troop carrier - Art. m. fotos ........... –4 Farve
Zündapp K800 Motorrad – Art. m. fotos ..................... –2 Farve
SAFS Mk. III A8/R8 – Art. m. fotos ............................. –3 Farve
(Flot blad, med gode billeder – ligner lidt Mallari men sproget
er mere tilgængeligt)
Öfh nachrichten nr. 3/11 - Østrig
Die Luftflotte 4 im April 1945 - Art. m. fotos ..........................–6
L-20 Beaver - Art. med få billeder ...............................................–6
Fregattenleutnant Karl Durski Ritter von Trzasko Art. m. fotos....................................................................................–5
Leutnant Karl Mitterdorfer - Art. m. fotos................................–7
Deutsche Flugzeuge in den USA - Art. m. fotos ......................–2
(Flot blad, med gode billeder - teksten er svært tilgængelig!)
Kne-Mida 55 (In Scale) - Israel - Hebraisk tekst!
Bygning af en F-15I Raam i 1:48 - Art. m. modelfotos ...........–2
To-motores Beechcraft fly i IAF Art. m. fotos og tegn. ..........................................–14 Delvis Farve
Britten Norman Islander i IAF Art. m. fotos og tegn. ............................................–4 Delvis Farve
F-15I Raam bevæbninger - Tegninger ........................................–2
Bygning af 4 stk. MD-530 i IAF bemaling Art. m. modelfotos ........................................................................–4

NYT FRA RBM
35B120: 152mm ML-20.
Russian Howitzer gun M1937 ML-20, for Trumpeter
Importeres af SMT Hobby der henviser til nærmeste forhandler.

Kvartårskonkurrence 2011
Af Peter Kristiansen
Antal modelbyggere 2011: 21
Så er det atter blevet efterår og med 19
konkurrerende modeller og mere end
25 fremmødte modelbyggere gik byggesæsonen i gang i vores lokale på Nyboder
Skole den anden onsdag i september.
Skiftet bliver vel næppe særlig markant i
år, den våde sommer taget i betragtning.
Jeg har i alt fald bygget sommeren igennem uden at føle dårlig samvittighed over
ikke udført havearbejde og begrænset
udendørsaktivitet.
Vinderne i den tredje kvartårskonkurrence
i 2011 blev:
Klasse A: Militær og figurer
Martin Røpke: M8M55 Colombia
Bjørn Jensen: StuG III G
Kjeld Pedersen: Leopard 2 A4
Klasse B: Fly, biler og andet
Rene Wendt: F-84G
Peter Kristiansen: Hawker Dantorp
Roy Nielsen: Horten 229a
Klasse C: Dioramaer
Lasse Hyllemose: Vinterdiorama med
Pz III L i Rusland
Ib Schmidt: Vorwärts zum Punkt 34 und
der länger möglicht festhalten
Kenneth Kerff: Fish Away
Martin er tilbage på toppen i klasse A med
en M8 Greyhound med M55 i en syret
colombiansk camouflage. Bjørn vandt
2. pladsen med en af sine mange StuG
III G modeller. Kjeld fortsætter med at
fremvise eksempler fra sin produktion af
modeller af diverse Leopard kampvogne,
denne gang opnåede han 3. pladsen med
en Leopard 2 A4 i dansk bemaling.
Rene, som tre gange har markeret sig i
klasse A, kan også bygge fly. Denne aften
deltog han i klasse B med to flymodeller,
og hans F-84G blev aftenens suveræne
stemmesluger. Undertegnede opnåede 2.
pladsen med ponton udgaven af Kombe
Models resinsæt af Hawker Dantorp’en.
En særlig tak til Ole Hviid Tønnesen,
Jimmy Wæhrens og Jakob Stoppel for
produktion og salg af dette flotte sæt.
Endnu engang præsenterede Roy et tysk
fly, denne gang var 3. pladsen i hus med
en Horten 229a.
I klasse C var det Lasses tur til at vinde
1. pladsen med et vinterdiorama med sne-

Nr.

Navn

Feb

Maj

Sep

Nov

Total

Plac. 2010

203

Rene Wendt

10

9

10

29

18

169

Peter Kristiansen

9

10

9

28

7

131

Lasse Hyllemose

9

9

10

28

2

112

Martin Røpke

9

8

10

27

9

100

Ib Schmidt

8

10

9

27

3

154

Roy Nielsen

10

8

8

26

6

87

Kjeld Pedersen

8

10

8

26

1

173

Jacob Teckemeier

8

7

7

22

--

6

Bjørn Jensen

5

7

9

21

5

96

Allan Nielsen

10

7

0

17

19

209

Peter Nellemann

0

8

7

15

--

15

Ove Høeg Christensen

7

0

5

12

12

31

Flemming Hansen

0

9

0

9

4

159

Kenneth Kerff

0

0

8

8

--

148

Ole Østergaard

7

0

0

7

15

152

Per Nielsen

6

0

0

6

13

150

Bo Christensen

6

0

0

6

--

74

Jes Touvdal

0

0

6

6

10

4

Torben Klein

5

0

0

5

11

1

Hans Christiansen

4

0

0

4

--

Bo Kristiansen

3

0

0

3

--

196

dækkede træer og en Pz III L i Rusland. Ib
blev nummer to med et typisk Ib’orama Vorwärts zum Punkt 34 und der länger möglicht
festhalten med hele 11 flot malede figurer.
Efter 1½ års pause fra konkurrencen var
der glædeligt gensyn med Kenneth og et
actionfyldt maritimt diorama; Fish Away,
som opnåede 3. pladsen.
Der var også glædelig gensyn med Jes
Touvdal, som efter en lille pause var tilbage
med et helt dusin modeller, bl.a. en flot
model af J-41 (Fokker D.XXI), som blev
ødelagt af tyske fly i Værløse den 9. april
1940. Peter Nellemann fortsætter med at
vise små perler, denne aften både med
Vickers Viking i klasse B og HMS Buttercup i klasse C. Og Jacob Teckemeier
fortsætter med at vise fly fra Grønland,
denne gang en DASH-8 fra Air Greenland.
Ove Høeg medbragte denne aften tre fly,
bl.a. en spændende model af en B-57B
Canberra.

Husk, at billeder af de deltagende
modeller kan ses på www.ipms.dk, hvor du
også kan læse indlæg af Kjeld og Lasse om
bygningen af deres modeller.
Næste kvartårskonkurrence (nr.
1/2012) er onsdag den 8. februar på Nyboder Skole.

NYT FRA MIG
P045:
P046:
P047:
P048:
P049:
35-333:

Faded Corsair Blue
Old Aluminum
Dark Granit
Faded Green
Fresh Green
US Marine RTO
(Op. Iraqi Freedom)
35-334: Medic 82nd Airborne Division
1003-08: FAQ. Vol.2. Modulation
Style DVD (subtitles: German,
French & Spanish)
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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IPMS KALENDEREN 2012

11. januar ................................... IPMS Generalforsamling............................. Nyboder Skole, København
08. februar................................. IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
14. marts.................................... IPMS-møde ................................................... Nyboder Skole, København
17.-18. marts ............................. 08-Open modelkonkurrence....................... Stockholm, Sverige (www.ipmsstockholm.se)
17.-18. marts ............................. Skala 2012 modelkonkurrence.................... Gardermoen, Norgen (www.ipmsnorge.org)
11. april ...................................... IPMS-møde - Swap meet ............................ Nyboder Skole, København
21.-22. april ............................... PMCL Lübeck modelkonkurrence ............ Lübeck, Tyskland (www.pmcl.de)
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
08.-11. august............................ IPMS USA Nationals konkurrence ........... Lake Buena Vista, Florida, USA (www.ipms2012.org)
12. september ........................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
10. oktober ................................ IPMS-møde ................................................... Nyboder Skole, København
27.-28. oktober ......................... C4 Open modelkonkurrence ...................... Malmø, Sverige (www.c4-open.nu)
14. november ............................ IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
12. december ............................ IPMS-møde ................................................... Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
Alle møder i København er på Nyboder Skole, i håndarbejdslokalet 005 i stuen kl. 19.00 - 22.00. Indgang til venstre i gården!
Har DU tilføjelser til denne kalender, så kontakt venligst Lars Seifert-Thorsen.

NYE MEDLEMMER
215.
Kenneth Macher
Ruten 239, 2. lejl. 2.
2700 Brønshøj

217.
Kevin Devine
Christian Paulsensvej 34, 1-3
2000 Frederiksberg

216.
Henrik Stæhr
Chr. Winthers Vej 85
4700 Næstved
ipms@ishuset.dk

218.
Steen Agner
Gl.Havnevej 10
2670 Greve
s.agner@vip.cybercity.dk

64.
Henrik Stormer
Fensmarks Allé 18
3520 Farum
stormer@email.dk

164.
Johan Brander Søltoft
Østervænget 3, st.
5000 Odense C.
johanbs4@hotmail.com

219.
Anders Kofoed Hansen
47721703
Højmose Vænge 13, 3.tv.
2970 Hørsholm
anderskofoedhansen@gmail.com

MEDLEMMER FLYTTET

157.
Andreas Schmidt
Vejgårdsparken 57
3520 Farum
varanus@live.dk

36179032

51840845

213.
Per Reichgrüber
Nordmarksvej 64, 1. tv.
2770 Kastrup
reichgruber@gmail.com

INDKALDELSE TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling.
Onsdag d. 11. januar 2012 kl. 19.30 i håndarbejdslokalet på Nyboder Skole
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent og referent
2.
Formandens beretning
3.
Kassereren aflægger regnskab
4.
Indkomne forslag
5.
Fremlæggelse af det nye års budget
6.
Valg af formand - modtager genvalg
7.
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer - modtager genvalg
8.
Eventuelt
De indkomne forslag til behandling kan ses på side 13 og 14 i dette nummer.
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NYT FRA AZUR
1:72
A052:
A055:
A056:
A076:
A093:
A095:
A096:
1:48
A082:

Koolhoven FK-58C.1
”Gnome & Rhone Engine”
SO.4050 Vautour IIN
”IDF All Weather Fighter”
SO.4050 Vautour IIB
”Armée de l´Air Jet Bomber”
PZL.24F/G ”Greek Defender”
Cams 37Lia
Koolhoven FK-58C.1
”Hispano Suiza Engine”
Potez 63-11 ”Axis Service”

Potez 633B.2
”French Light Bomber”
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Kvartårskonkurrencen
i september 2011

Fotos/Photos:
Peter Kristiansen

Øverst er det en af Bjørn
Jensens mange StuG III,
denne gang en G-model
der blev nr. 2 i klasse A
I midten er det vinderen
i klasse B, Rene Wendts
F-84G
Nederst er det vinderen i
klasse C, et vinterdiorama
med en Pz III ausf.L
bygget af Lasse Hyllemose

Top is one of the many StuG IIIs built
by Bjørn Jensen, this ausf.G took 2nd
place in class A.
In the middle is the winner of class B,
an F-84G built by Rene Wendt.
Bottom is a wintery scene built by
Lasse Hyllemose. It won class C
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Returadresse:
Bjørn Jensen
Triumfvej 21
2800 Lyngby

B
Læsernes egne fotos

Her er der flere billeder fra Dan Mouritzsens tur til JDR show 2011
En 152mm ShkH. DANA vz.77 var kommet til
Jylland, heldigvis i fredeligt ærinde

Til højre en M10 17 pdr. Achilles IIC,
der kørte rundt i terrænet. Dejligt at se de
gamle krigsheste køre rundt for egen kraft.
Nederst er det en dansk Leopard 2A5 DK
med barracuda sløring
Top is a 152mm ShkH. DANA vz.77
that had found its way to Denmark,
luckily in a peaceful manner.
On the right is an M10 17 pdr. Achilles IIC
that is a runner. Nice to see the old
warhorses under their own power.
Bottom is a Danish Leopard 2A5 DK with
full barracuda camouflage
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