
sammenkomster. At det er populært bekrees av det store antall
deltagere. I modellflybladene som utgis, er det alltid omtale og

bilder av modeller og referater fra de forskjellige aktiviteter
som har vært. 

For noen år siden sluttet plutselig det gamle og velkjente
tidskriet  AeroModeller å komme ut. Man kan trygt si

det var et stort tap for miljøet, da bladet hadde vært
utgitt siden november 1935! Heldig var det at ut-

giveren etter kort tid fant ut at det fortsatt var
behov for et eget blad for interesserte byggere og

flygere av eldre utgaver av
modellfly, så nå kommer det

igjen ut med 12 nummer i
året.

Også i Tyskland er det
meget stor interesse for
og utbredelse av tid-
ligere tiders solide og

velflygende modeller. Vil
du orientere deg nærmere,

er den mest kjente og største
av disse klubbene jeg

kjenner til Antik Modell-
flugfreunde. De har en

meget fin Internet-side  med
masse modellflybilder som du kan

bruke som inspirasjon. Du finner ad-
ressen under avsnittet «Informasjon om
adresser». 

Også her i landet har man en tid vært in-
teressert i å samle så mange som mulig
av de som er interessert i å bygge og å fly
oldtimermodeller. Det er faktisk litt
overraskende, men det har allerede vist
seg at det er flere enn man skulle tro.
Noen av oss har kanskje vært frafalne en
tid, mange er også blitt ekte oldtimere,
men har fortsatt interesse av å bygge og
å fly de samme modellene som man
egenhendig hadde bygget og fløyet for
ikke så alt for lenge siden. Inge Kaaeld
på Notodden har i flere år utgitt bladet
«Oldtimer Modeller i Norge». Bladet
utgis to ganger i året og har mye inter-
essant og leseverdig stoff.  Prisen på ett
års abonnement er kr. 200,- og du finner
også her adressen under avsnittet «Infor-
masjon om adresser». 

RUDDER BUG (tegning 1)
Mr. Walter A. Good anses av mange som
«faderen» av radiokontrollerte modellfly.
Sammen med broren Bill konstruerte og
bygde han sin første R/C modell, Big

et kan være liten tvil om at de
modeller som man gjerne be-

tegner som Oldtimer-modeller  fortsatt
er populære både å bygge og å fly. Her i
landet er miljøet forholdsvis lite, men
man skal ikke lenger unna enn til Sverige
der SMOS er klubben for likesinnede.
SMOS står for Svenska Modellflygares
Oldtimers Sällskap. De er svært så aktive

når det gjelder konkurranser og norske
medlemmer er velkomne. Kontakten
med medlemmene holdes ved bladet
Oldtimer, et meget leseverdig blad som
kommer 4 ganger i året.

Går man over til England er interessen
for Vintage og Oldtimer modeller meget
stor, med mange konkurranser og sosiale
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