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Bygge- og flyvevejledning for

VICTORY
Svævemodel i klasse A 2

Spændvidde: 167 em 
Total planareal: 32,50 dm2 
Vægt: Minimum 412 g 
Vægt: Normalt 425 g

Kroppen
Spanterne 1-15 udskæres omhyggeligt med løvsav, hakkene skæres 

forsigtigt og tilpasses de lister, der skal anvendes. Listerne bøjes i 
form over damp eller stearinlys efter at være fugtet med vand på de 
steder, der skal bøjes. Ved bygningen anvendes en bedding, bestående 
af et plant bræt med udenfor ragende tværpinde (stige), hvorpå ho
vedlisterne (18) hviler. Spanterne limes mellem disse og bundlisten 
(20). De enkelte dele holdes på plads ved et tyndt sejlgarn, der surres 
omkring og ned omkring beddingens tværpinde. Pas på, at spanterne 
sidder lodrette og vinkelrette på hovedlisterne, og at bundlisten bliver 
fuldstændig lige. Sidelisterne skæres bagtil af i kroppens længde, til
spidses indvendig og limes sammen (sæt en klemme på).

Inden man fortsætter med at sætte de øvrige lister på, vil det være 
bedst at lade det allerede samlede tørre først. Formlisterne (19) bøjes 
efter tegningen og limes i de tilsvarende hak i spanterne. Listerne til
spidses bagtil og limes under sidelisterne foran spant 8. De øverste 
lister (21) får mellem spant 4 og 5 et snit med løvsaven halvt igennem, 
så der kan bøjes et skarpt knæk på det i tegningen viste sted. Listerne 
samles foran spant 8, tilspidses og limes sammen med bagkroppens 
øverste liste (22), der begynder lidt før spant 8. Den nederste del af 
halefinnen (24) limes på. Ligeledes påsættes et par balsaklodser (32 
og 33) til holdepinde for planet på de i tegningen viste steder. Holde
pinde af pianotråd kan senere stikkes igennem.

Eventuelle lister, der rager ud foran spant 1, saves af og pudses 
plant med spantet.

Næseklodsen limes sammen af 2 træklodser (16), listen (17) går et 
stykke ind i klodsen og limes mellem dennes to stykker, efter at et 
passende hul er stukket ud med et stemmejern (2 mm ned i hver 
klods). Den færdige klods skal bagtil være plan og vinkelret. Klodsen 
kontursaves og limes plant sammen med spant 1, idet listen (17) stik
kes gennem spant 1, 2 og 3 og limes fast her. Når det hele er tørt, stik
kes næseklodsen i facon med et skarpt stemmejern (eller brug trærasp 
og sandpapir). Rummet mellem spant 1 og 2 skal bruges som blyrum 
og dannes ved at små stykker 1 mm krydsfinér tilpasses mellem span
terne og listerne og limes fast. Mellem de øverste lister bruges dog to 
balsaklodser, hvorigennem man senere borer et hul til brug ved på
fyldning af blyhagl.

Holdepladerne (26 og 27) til haleplanet samt stykkerne (25 og 29) 
pålimes. Gennem hullet i (29) og gennem hullerne i bagkroppens 
spanter og^ud gennem (25) trækkes et stykke tyndt sejlgarn (til kur
veklap). Når det hele er tørt, pudses kroppen godt med sandpapir og 
beklædes derefter fra næsen og til spant 8 med 1,5 mm balsafinér og 
pudses atter.

På kroppens overside pålimes en balsaklods (34), hvor planet skal 
sidde. Klodsens overside pudses i facon svarende til planets underside. 
Efter endnu en afpudsning er kroppen færdig til beklædning. Listen 
til anbringelse af høj startkrogen (30) samt den øverste del af halefin
nen (23) limes først på efter beklædningen.

Planet
Planet bygges i 3 afdelinger — det flade midterparti samt ørerne. 

Listerne afmærkes, og der skæres hak til ribberne i bagkantlisten (4 
mm dybe). Samlingen foregår på et plant bræt. Bagkantlisten stiftes 
fast til brættet, idet listens forkant klodses op i passende højde, så li
sten set fra siden følger planprofilets linier. Lim smøres i hakkene, 
og ribberne sættes i. Forkantlisten samt de øvrige lister sættes på 
plads. Hovedbjælken understøttes mellem ribberne med små liste
stumper. Forkantlisten holdes fast til byggebrættet med tegnestifter, 
hvormed ribberne også kan holdes nede mod forkantlisten fortil. Hak
kene til hovedbjælken i de to yderste ribber i hver ende skal gøres 
1 mm bredere i hver side til anbringelse af laskerne (42), som limes 
sammen med hovedbjælken. Når planets midterparti er færdig, rager 
laskerne udenfor den yderste ribbe. De øvrige lister skæres af planet 
med yderribben.

Ørerne bygges på følgende måde: På smørrebrødspapir tegnes øret 
op (2 tegninger — den ene omvendt). Ovenpå tegningen bygges nu 
ørets bue af en stump forkantliste, bagkantliste og randbuen (41). Bu
erne bøjes i profilets facon. Bagkantlisterne får 3 snit på langs, som 
vist på tegningen. Snittene fyldes med lim, og det hele samles ovenpå 
■tegningen, idet der slås en række stifter i langs tegningens yderlinie 
og véd at slå stifter i på listernes indvendige side og samtidig presse 
listerne ud til den yderste sømrække. Når det hele er tørt, har man 
fået et par ens buer. Bagkantlisterne forsynes med hak til de 5 ribber, 
hovedbjælken skæres til efter tegningen, og samlingen kan foregå.

Ørets vridning — aftagende indfaldsvinkel mod plantipperne — 
indbygges straks og opnås ved at bagkantlistens inderste ende stiftes 
fast mod byggeunderlaget, medens den klodses op jævnt ud imod 
randbuen til en højde af ca. 7 mm på det sted, hvor ribbe (48) skal 
sidde. Forkantlisten holdes fast mod underlaget. Ribberne, hoved
bjælken samt listen (39a) limes fast. Efter tørringen skal ørerne sæt
tes på plads på planets midterstykke. Ørernes hovedbjælke (med 
skråsnit) limes til midterstykkets hovedbjælke og imellem laskerne 
(42). For- og bagkantlisten samt listen (39a) passes til, så de støder 
lige op til de tilsvarende lister i planets midterstykke, og limes på. 
Ørets yderste punkt understøttes nu i en højde af 2 mm krydsfinér, 
ørets yderste punkt understøttes nu i en højde af 95 mm fra bygge

brættet. I planets knæk pålimes forstærkninger af 2 mm krydsfinér, 
som vist på tegningen. Balsafinér limes mellem de to ribber i planets 
midte. Halvribberne (44) limes i, og efter tørring pudses hele planet 
godt.

Forkanten pudses på undersiden, så den passer i profilet.

Haleplan
Midterpartiet laves af et stykke balsa — plant på undersiden, mens 

oversiden følger profilets linier. Tippene laves ligeledes af balsa og 
pudses i profilets facon. Opbygningen foregår iøvrigt som ved hoved
planets midterstykke.

Beklædning og dopening
Beklædningen begyndes bagfra med hver kropside for sig indtil 

spant 8. Smør kun lim på kroplisterne (ikke på spanterne), og for for
kroppens vedkommende smøres kun lim på kanterne. På plan og hale
plan smøres lim på for- og bagkantlisten samt ribberne, ikke på ho
vedbjælken eller de øvrige lister. Brug celluloselim eller tyk dope til 
limningen. Efter beklædningen lakeres med dope. Påstryg dopen på 
tværs af plan og haleplan. Der dopes mindst 3 gange med tørring (ca. 
8 timer) mellem hver påstrygning, hvorunder delene holdes i spænd.

Kurveklap og termikbremse
Den automatiske kurveklap, der giver udslag ved høj startkrogens 

udløsning, er konstrueret således: Klappen (24a) skæres ud af under
finnen. På forkanten fastgøres et rør (64), der syes og limes fast.

Gennem røret føres en aksel (63), der foroven stikkes ned mellem 
kroppens sidelister og forneden stikkes ind i finnen. Del (28) limes 
fast i klappens slids. Nr. 28 har et hul i hver side, og i højre hul (mo
dellen set bagfra og ovenfra) fastgøres et gummibånd op til krog (66).
I venstre hul fastgøres ligeledes et gummibånd, der bindes til snoren 
gennem kroppen. Stoppet (65) hindrer udslag til venstre og begræn
ser udslaget til højre. Som vist på tegningen ender snoren gennem 
kroppen i en lille ring, der kan sættes på høj startkrogen. Snorens og 
gummibåndenes længde afpasses således, at klappen er trukket ind 
(neutral stilling), når løkken sættes på krogen.

Ved anvendelse af termikbremsen fastgøres haleplanet fortil med 
gummibånd fra holdepinden (60) og rundt om krogen (57), bagtil 
holdes haleplanet nede ved, at sytråd bindes imellem krogene (58 og 
59). Sytråden er i en løkke syet igennem en lunte, hvis brændetid er 
afpasset til den ønskede maximale flyvetid.

I!

Lunten fremstilles af en 2-4 mm tyk bomuldssnor (persiennesnor 
eller lignende). Snoren lægges ca. en dag i salpeteropløsning. Salpeter 
opløses i lunkent vand, så meget, der kan, opklses. Efter optagning 
hænges lunten til tørre. Prøv sehr, hvor mange mm lunten brænder 
pr. minut.

Lunten tændes umiddelbart før starten. Den brænder snoren over, 
hvorefter haleplanets bagkant drejer opad. Modellen vil så på ret køl 
synke hurtigt og sikkert til jorden.

Indflyvning
Forudsætninger, der må være opfyldt, før første start forsøges (de 

er selvfølgelige, med overtrædes ofte med uheldige følger):
1. Modellen skal være bygget nøjagtigt efter tegningen. Den skal 

være uden skævheder, være gennemtør og fuldstændig færdig.
2. Man er tålmodig og afventer en dag med stille, helst tørt vejr.
3. Indflyvningen foretages på en stor, fri græsmark, som man har til

ladelse til at flyve på. Flyv aldrig i haver, gårdspladser eller på 
veje!

Regn ikke med, hvad en enkelt start viser. Modellen kan være star
tet forkert. Foretag mindst 2-3 forsøg, og hvis de viser samme fejl, ret 
så denne.

Ret altid kun en ting ad gangen.
Hvis modellen har tendens til at dreje til en af siderne, er der en 

skævhed. Denne må findes og rettes, evt. må man gå hjem og gøre 
det over varme, hvis det er en større skævhed, der har udviklet sig. 
Er skævheden så lille, at den ikke kan findes, kan den korrigeres med 
trimklappen.

Når modellen flyver lige ud, reduceres indflyvningen til trimning 
om modellens tværakse. Er tegningen fulgt, sidder plan og haleplan 
på rigtigt sted og med rigtige indstillingsvinkler, således at man blot 
behøver at trimme modellen med bly.

Håndstart: Modellen indflyves først længe og grundigt i håndstart. 
Den skal, når den startes med rigtigt flyvehastighed (= normal fly
vefart) og i rigtig retning (skråt fremad-nedad), ramme jorden godt 
20 m fremme i stille vejr.

Stikker den næsen i vejret og staller (taber fart og opdrift, hvorpå 
den dykker i jorden), kommer man mere bly i. Flyver den for hurtigt 
og stejlt til jorden, tager man bly ud.

Høj start: Når modellen flyver perfekt i håndstart, kan man begyn
de med højstart, først med 30-40 m snor og anvendelse af forreste 
krog. Modellen fintrimmes nu med bly. Efterhånden øges snorlæng
den til 100 m, og der kan nu ved anvendelse af bageste krog opnås 
tophøjde.
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Materialeliste
Byggesættet indeholder følgende materialer:

1 mm krydsfiner med følgende dele påtrykt: 
2-15, 251-29, 30a, 35, 35d, 35e, 42

2 mm krydsfiner med følgende dele påtrykt: 
24, 24a, 41, 42a

3 mm krydsfiner kontursavet til nr. 1
1,5 mm balsafinér med følgende dele påtrykt: 

44a-e og 54
3 mm balsafinér kontursavet til nr.

Nr. Betegnelse Stk. Materiale

balsatræ

fyrretræ
fyrreliste

6X 16x 
6 X 25 X 

10X40X 170
5x 18x 20 

10X20X 32 
10x16x110 
10X20X 110 
17 X 60 X 80 

2 X 5x500 
3X700 
5x930 
7X935 
8x930 
4x800

42 mm til nr. 
30 - - -

3 X 
3 X 
3 X 
3x 
4X
4X 10x930

23
32
33
34 
35b 
35c
55
56 
16
35a og 51
19
21-22, 30, 38-39a, 52 
18
36 og 36a
20
17, 37-37a

Nr. Betegnelse

1 Kropspant
2 15 do.

16 Næseklods
17 Næseklods-liste
18 Hovedliste
19 Formliste
20 Bundliste
21 Overliste
22 do.
23 Halefinne
24 do. underste
24a Kurveklap
25 Forstærkningsplade
26 Holdeplade
27 do.
28 Styr til kurveklap
29 Forstærkningsplade
30 Liste til højstartkrog 
30a Sidestykker
31 Højstartkrog

Stykliste
Stk. Materiale

40
49a?r
42

1
14

2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Krydsfinér
do.

Fyrretræ
do.
do.
do.
do.
do.
do.

Balsa
Krydsfinér

do.
do.
do.
do.
do.
do.

Fyrretræ
Krydsfiner
Hvidblik
Pianotråd

Dimension (mm)

3
1
17x60x80 
4x 10X90
3 X 7 x 935 
3x3x350
4 x 4 X 800 
3x5x350 
3x5x500 
3x110x65 
2
2
1
1
1
1
1
3x5x70
1
10x20
1

Bagkantliste 
do.

Randbue 
Lasker 

42a do.
43 Ribber
44 Halvribber 

do.44a
44b
44c
44d
44e

do.
do.
do.
do.

45-49 Ribber

1
2
2
4
8

26
24

2
2
2
2
2

10

Fyrretræ
do.

Krydsfiner
do.
do.

Fyrretræ
do.

Balsa
do.
do.
do.
do.

Fyrretræ
50 Midterbeklædning 1 Balsa
51 Forkantliste 1 Fyrretræ
52 Hovedbjælke 1 do.
53 Bagkantliste 1 do.
54 Ribber 12 Balsa
55 Midterparti 1 do.
56 Randbue 2 do.
57 Krog 1 Pianotråd
58-59 do.
60-62 Holdepinde
63 Aksel
64 Bøs
65 Stop for kurveklap

i - 2X13X470 - - - 53 (3-kantet) 32 Klods 1 Balsa 6 x 16x42
2 - — 3x15x930 - - - 40 og 40a (3-kantet) 33 do. 1 do. 6x25x30
26 - ribber fyrretræ kontursavet til nr. 43 34 Støtteklods for plan 1 do. 10x40x170
24 - ribber fyrretræ kontursavet til nr. 44 35 Prop til blykammer 1 Krydsfiner 1
10 - ribber fyrretræ kontursavet til nr. 45-49 35a Prop til do. 2 Fyrretræ 2x5x7
1 - pianotråd 0,8x200 mm til nr. 57, 63, 65, 66 35b Klods til do. 1 Balsa 5 x 18x20
1 - pianotråd 1,0x150 mm til nr. 31, 58, 59 35c Klods til do. 1 do. 10x20x32
1 - pianotråd 1,5 X 150 mm til nr. 60-62 35d Væg til do. 2 Krydsfiner 1
1 - messingrør 1 X 25 mm til nr. 64 35e Væg til do. 2 do. 1
1 - hvidblik 10x20 mm til nr. 31 36 Forkantliste 1 Fyrretræ 3x8x930
1 - balsafinér 1,5x75x920 mm til kropbeklædning 36a do. 2 do. 3x8x380
1 - balsafinér 1,5x75x300 mm til kropbeklædning og nr. 50 37 Hovedbjælke 1 do. 4 x 10x930
3 - japanpapir 500x750 mm til beklædning 37a do. 2 do. 4x 10x410

38 Hjælpeliste 1 do. 3x5x930
; 38a do. 2 do. 3x5x150
i 39 do. 1 do. 3 x 5 X 930
•j 39a do. 2 do. 3x5x370

66
67

Krog for elastik 
Sejlgarn

68 Elastik

do.
do.
do.

Messingrør
Pianotråd

do
do.
do.

Dimension (mm)

3X 15 x yay, (-3-k) 
3x15x350 (3-k) 
2
1
2
1,2
1,2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,2
l,5x45x 180 
2x5x470 
3x5x450 
2x 13x470 (3-k) 
1,5
lOx 16x110 
10x18x110 
0,8 
1
1,5
0,8
1
0,8
0,8


