Klubnyt fra 5. december 2018
Det var igen klubaften efter en hyggelig julefrokost. Der var fremmødt 10 medlemmer, hvor
Bent var kommet tilbage i hel stand fra turen til det Afrikanske kontingent. Foruden brylluppet fik Mester også lov til at fodre løver på klods hold.
Henrik kom en del senere denne aften, grundet deltagelse i børnebørns julefest i boldklubben. Derfor er der kun få billeder fra aftenen.
Men i rum 7 baksede Flemming sammen med Jan og Jørgen for justering af tracerne.
Jan havde tænkt lidt over kirkens placering i rum 3 og havde flere gode forslag til Henrik,
som de vil arbejde videre med næste onsdag. Witzel havde medtaget flere meter kirkemur,
som han havde fremstillet. Så skal muren samles og tagsten males.
Aftenen sluttede med en længere diskussion om deltagelse på næste års DMJU arrangement
i Taastrup. Der var enighed om, at klubben deltager med en stand. Temaet for opstillingen
var der delte meninger om, men dog fælles enighed om, at det skulle være en arbejdende
stand med bl.a. patinering og modelbygning. Henrik vil sørge for tilmeldingen til DMJU.

Når formanden er ude på sjov, sidder de ærede medlemmer og fiser den af i klubben. Mester
forsøger endnu engang at fortælle Erik om støj i ledningerne. Kan der ikke bare skrues ned
for lyden ? Hvor er justeringen ? Det er nok småt med tegnepapir i klubben. Resten er brugt
til julepynt.

Der skal limes to stykker træ sammen, så der må være 3 mand om opgaven. En til at lime, en
til at holde og en til at montere skruetvingerne. Det er teamwork, som det hedder nu om
dage.

Bare se - flot arbejde. Hvor mon det skal monteres næste gang ?

Så bliver der studeret billeder med kirker og kirkegårdsmure. Mester folder hænder i baggrunden og beder til, at de bliver enige om placering, så Rune kan få fred til at trække ledninger. Rune var i øvrigt sygemeldt over savnet af Mester sidste onsdag og julefrokosten.
Erik har fået en lille opgave med at få styret lyset i fyrtårnet, der senere skal placeres ved
Fjordby. Henrik havde nogle bittesmå lysdioder med, der skal loddes sammen, hvilket nok
bliver en opgave for LT.
3. afsnit. Fra de første spæde forsøg til fuldbefarent flyver-es!
Der måtte være en både billig og overkommelig selvbyggerløsning, mente han. En skønne
dag, da Rune gik forbi Køge banegård, fik han i kiosken øje på en hylde, som havde adskillige blade omhandlende flyvning stående. Rune kiggede dem alle sammen nøje efter til ekspedientens store mishag. Pludselig faldt hans øjne på èt af dem. Dets titel var: "Hvorledes
man anskaffer, bygger og flyver med flyverhat, Mark 2". Der er den!! skreg Rune højlydt, så
alle øvrige kunder stoppede op og stirrede på nervøst ham. Rune blev flov et øjeblik, men så
fattede han sig og købte
bladet, alt imens kinderne i hans ansigt blussede
højrødt. Rune svedte af
ophidselse, ja sveden
nærmest drev af ham,
som om han stod under
en bruser. Da han kom
hjem, kiggede hans kone
angst på ham, slog sine
hænder sammen af bekymring, mens hun ud-

brød: "Jamen, jamen, lille Rune-mus, hvad er der dog sket med dig, har du fået influenza?"
Vel har jeg ej, jeg vil sgu bare flyve for pokker, flyve vil jeg, det har jeg altid villet, og nu ved
jeg hvordan. Jamen lille Rune-mus, det kan du da ikke, mente fruen. Jo, jeg kan, jeg skal bare
have købt en særlig flyverhat og lidt andre småting. Jamen Rune-mus, hvor vil du da flyve
henne? Ville hans frue vide? Over det hele svarede Rune og slog ud med begge arme. Jo,
men der er jo ingen lufthavn her, og hvad nu hvis du falder ned, så slår du dig ihjel, hvad
skal jeg så stille op, fortsatte hans skrækslagne kone! Hold nu op, der sker sgutte noget som
helst i den retning, bedyrede Rune. For det første køber jeg også to pontoner, hvis jeg har
råd, og så letter jeg fra vandet ude i bugten, kan du ikke begribe det? Hvad så om vinteren,
når vandet fryser til, hvad så - ville hun absolut vide? Så sætter jeg meder på, lige som julemanden gør med sin kane - OK - for pokker da - indlysende fruentimmer? For det andet falder jeg ikke ned, for der er indbygget både faldskærm og airbag i den flyverhat, jeg køber.
Det er jo derfor, den hedder mark 2, med to airbags, en til rumpen og en til skridtet. Nå,
men jeg har ikke tid til at høre på dine beklagelser længere, jeg skal ud at købe en flyvehat.
Rune kørte i rasende fart hen til butikken, der solgte flyverhattene, pontoner, miniradioudstyr og meget andet nødvendigt udstyr. Jeg vil gerne købe en flyverhat, bekendtgjorde Rune
over for ekspedienten. Nej, hvor er det ærgerligt, jeg har netop solgt den sidste for en time
siden, men vi får et par stykker hjem om nogle uger. Skal du skrives op til èn, ja de går som
varmt brød, så du må hellere gøre det! Naturligvis skal jeg skrives op. Men, hvad gør jeg nu,
for jeg vil ud at flyve nu, råbte Rune arrigt! Hmm, tænkte ekspedienten højlydt, jo jeg har en
løsning. Du får en ganske enkel byggetegning med hjem over et godt fly, som du kan bygge i
eftermiddag. Den køber jeg, udbrød Rune. Han styrtede hjem med sin byggetegning, og den
udslagne eftermiddag hamrede og skruede han løs inde i spisestuen. Da han var færdig, stod
der et lidt atypisk fly på gulvet. Rune løb straks ud på fælleden med det. Nu skulle der flyves.
Resultatet kan ses på billedet i 2. afsnit fra sidste uge. Billedet blev taget af en lokal journalist, som havde hørt om den spændende flyvning. Flot Rune! Men det gik ikke alligevel for
maskinen var alt for gammeldags til Rune. Tilbage til forretningen. Jeg vil have noget andet
og mere moderne og gerne en maskine, som kan starte fra og lande på vandet. Så skal du
have dette byggesæt, sagde ekspedienten, det er en vandflyver af høj karat. Rune købte det
og atter racede han hjem for at samle det. Et par dage senere var flyet færdigt, og det skulle
testes på Køge bugt. Det var en stor succes. Se billedet ovenfor af flyet i luften. Det viser typen Rune 1, som det blev døbt, under indflyvning til Køge Syd. Smukt fly!
Rune var meget stolt over det, og han fik mange gode erfaringer med det. Men, det var alt
for uhandy til Rune i det lange løb. Det skulle fylde mindre og være mere fleksibelt. Han
måtte simpelthen afvente flyvehattens ankomst. En skønne dag kunne Rune frekventere
flyforretningen efter at have modtaget en sms, som oplyste ham om, at hans nye flyvehat var
ankommet og kunne afhentes.

Ekspedienten blev meget glad, da
Rune troppede op. Ja, så er den her!
Bedyrede den kvikke kommis. Må
jeg have lov til at berette lidt om dette fantastiske flyveudstyr. Jo, jo, gerne svarede Rune venligt.
Ja, ser du, det er jo et mageløst apparatur, der er fremstillet af et meget
sjældent og hidtil ukendt mineral,
som man har spundet og vævet under meget høje temperaturer og
formet det til en hat. Man mener, at
det er mineralet, som giver opdriften. Undersøgelser i laboratoriet har hidtil vist, at mineralet ankom til jorden med en meteorit for 2 millioner år siden. Forskerne har døbt det Lenzitit! Se øhhh, det blev fundet i Congo af nogle ingeniører fra Supermarine-fabrikken i England under den anden verdenskrig, og
det skulle have været brugt til pansring af kampvogne og fly, men den britiske regering, som
havde fået Lenzititten bragt hjem fra Congo i en ubåd, ville ikke have den afsløret, så Supermarine-fabrikken, altså den som fremstillede Spitfire-jageren til RAF, kunne derfor ikke
anvende det, som den ønskede. Efter krigen gik Supermarine fallit, og fabrikken fusionerede
med andre fabrikker til BAC, eller British Aircraft Corporation. Denne fabrik fik senere også
økonomiske problemer og måtte fusionere med den franske Dassault-fabrik, den der fremstiller Mirage-flyet, til et nyt selskab, som hedder Airbus, der ligger nær Toulouse. På denne
fabrik spandt man i største hemmelighed Lenzititten til en kraftig hat. I begyndelsen gav
fremstillingen problemer, simpelthen fordi opdriften fra Lenzititten var uhyre kraftig. Det
kostede i øvrigt to af hattens testpiloter livet. De blev simpelthen skudt op i loftet og ud
gennem taget, og man har ikke set dem siden! Formentlig er de i talende stund på vej forbi
Jupiter. Men, nu er det imidlertid lykkedes at tæmme Lezitittens vældige kræfter, og fabrikken står i dag som enerådende på markedet for de flyvehatte, som du - Rune - nu er ejer af
en af!
Rune var lykkelig og fældede en stor tåre, da han endelig stod med sit største ønske i sine
hænder. Han ville prøve hatten straks. Nej, nej, stop råbte ekspedienten med megen angst i
stemmen. Gør det ikke, det går bare galt, hatten må kun afprøves i fri luft og på særlige
flypladser. Gud i himlen, åndede Rune lettet op, det kunne være gået helt galt. Ja, det kunne
det, bedyrede ekspedienten, og lad det så være dig en lærestreg! Ja, svarede Rune, men jeg
har et spørgsmål? Skyd løs, svarede ekspedienten lidt overfriskt, alt imens han intenst betragtede sine negle på højre hånd. Må jeg godt tage den med hen i tog-klubben og vise mine
meget kloge klubvenner? Ja, det må du godt, men med allerstørste forsigtighed, forstår du?
Ja, det lovede Rune. Jamen, så vil jeg smutte igen. Nej, holdt min gode mand, udbrød ekspedienten, du skal da se de udvidelsespakker, som man kan tilkøbe til flyvehatten, ikke? Jo,
det skal jeg da gerne, tilføjede Rune, men hvad kan du tilbyde?

Vi har en meget efterspurgt kommunikations-opgraderingspakke til en rigtig fornuftig pris,
og den må du have med. Hvad får jeg ud af den, ville Rune vide? Ja, det kommer lidt an på,
hvor du skal flyve henne. Skal du kun flyve i Køge-området, så er kortbølgeantennen og det
medfølgende udstyr rigeligt. Nej, svarede Rune,
jeg har tænkt mig at deltage i Køge - Dakar flyvningen for hattedrevne fly
med knald i låget. Nå på
den måde, svarede ekspedienten, nej så rækker
kortbølgeudstyret ingen
steder, så skal du have
Lang- og kortbølgeantenner (Kortbølgen nederst)
langbølger! Skal det opfattes på den måde, spurgte Rune tvivlende? Ja, det skal det da, det er da logisk, kortebølger
til korte afstande og lange bølger til lange afstande. Kan du ikke indse det Rune? Joooo da,
nu da Rune fik det så godt forklaret, så kunne han da godt se sammenhængen og forstå det
hele - indlysende! Jamen så tager jeg begge udstyr. Skal du have de-icing udstyr med til hatten, Rune? Nej, jeg klarer mig med noget hjemmebygget, som jeg selv lodder sammen ovre i
klubben, sammen med min mester. Han er meget dygtig til at lodde. Fint, der var du da bare
heldig, for den slags udstyr er rasende dyrt. Men, nu da du skal til Afrika, så gør du nok klogt
i at opgradere din radar - tror jeg. Nej, nu skal jeg ikke have mere bedyrede Rune. Jeg flyver
ikke højere end 600 fod, så det er visuelt det hele. Har du så solbriller? Ja, ja, råbte Rune tilbage til ekspedienten, alt imens han nærmest flygtede ud af butikken.
Hjemme igen fik han samlet udstyret. Næste onsdag, når han skulle møde i klubben, så ville
han flyve over i Karlemosen, så skulle han nok tage en vis legemsdel på de andre medlemmer, når han svævende rundt og gennemførte en dobbelt Immelmann med udvendig skrue.
Det rene blær, tænkte Rune.
I 4. afsnit skal vi høre om den lange færd til Afrika for piloter med flyvehat for en person, en
såkaldt single-top-flyer. Rune håbede på en dag at kunne uddanne sig til double-top-flyer, så
han kunne få konen med!

