
     

Model factory and Hobbyshop trip 2003 
Av Jo Grini, foto/grafikk og Espen Torp, 
tekst. 
Denne turen var planlagt til å vare en uke 
og ca. 4000km. Det betyr 60 timer I 
bilen. De fleste stopp var planlagt på 
forhånd, mens andre ble lagt til 
underveis. Vi brukte email og telefon til 
organisering og her er noen av de vi 
besøkte: Rotordiscen, (DK) Jiri Tuma, 
(CZ) Lomcovak, (CZ) Samba, (CZ) 
Sramek, (CZ) Let Model, (CZ) Janek, 
(SK) Maslo, (SK) Mrva, (SK) Jaro 
Muller, (SK) Carbon-Vertrieb, (D) 
Hoellein, (D) DETLEF (D) 
Historien vil fortelle om vi klarte alt dette 
eller ikke. Les videre og opplev en liten 
v e r d e n  a v  R C - p r o d u s e n t e r , 
hobbybutikker og interessante personer. 
Fredag: Siden vi begge bor på 
forskjellige steder i Norge begynte vår 
felles reise i Kristiansand (N). Båtreisen 
(4,5t) til Hirtshals (DK) er ganske 
kjedelig men vi har jo ingen annen 
mulighet siden vi bor på en ”øy”. Første 
stopp var hos Benthe og Kai Nielsen som 
driver Rotordiscen (DK. De har sin 
butikk på sitt flotte lille landsted hvor 
begge jobber og bor. Kai er en pensjonert 
helikopterpilot fra militæret som nå er 
100% engasjert i utviklingen av hans eget 
modellhelikopter, Scorpion. 
I 2004 vil denne spesielle og meget flotte 
maskin komme I produksjon. 

Benthe har ansvaret for butikken 
”Rotordiscen” og driver denne nesten på 
fulltid. Markedet hennes er hovedsakelig 
Nordiske land og spesialiserer seg på 
helikoptre, deler og radio utstyr. 
Takket være deres gjestfrihet og 
interessante diskusjoner var vi plutselig 4 
timer bak skjemaet. 
Jo har en egen dagbok på Internet og 
mange mennesker leser hva han gjør. 

Victor Drezniek fra Kiel hadde tatt 
kontakt med oss og ville møte oss på 
Autobahn utenfor Kiel for å vise oss noen 
F5B modeller lagd av venner han har i 
Polen. Som en forhandler er jeg alltid på 
utkikk etter nye produkter og Victor 
kunne fortelle oss også om andre nye 
produkter utover F5B modellen. En av 
disse produktene ble jeg interessert i 
siden det var en F3F modell. Modellen 

som ikke er kjent under noe navn enda 
var en 315cm, RG15 vinge laget spesielt 
for F3F og hangflyging. Det kan vise seg 
å være ett interessant valg av F3F piloter. 
Når vi hadde pratet ferdig fant vi ett 
Hotell sør av Hamburg siden vi nå var 5-
6 timer bak skjema og klokken fortalte 
oss at det var på tide med litt søvn 
(01:00). 
Lørdag: Neste dag fortsatte vi mot 
Dresden og den Tsjekkiske Republikk. 
Første stopp var JiTom (Jiri Tuma, CZ) 
som produserer X21 og Xantipa. Jiri viste 
oss den nye X-halen til X21 og jeg må 
medgi at den så flott ut. Han fortalte også 
at han ønsket å starte med en ny F3J 
modell siden Xantipa’en begynner å bli 
litt utdatert i forhold til nyere modeller i 
F3J. 
Allerede klokken 18:30 måtte vi fortsette 
mot Praha og det planlagte møtet med 
Mr. Lomcovak, Roman Vojtech. Roman 
har ikke vært med i F3B og F3F lenger 
enn 3 år, men har allerede satt sine sterke 
spor i miljøet. Mest takket være hans 
flotte webside www.lomcovak.cz , 
utviklingen og salg av Lolo/Alti2 
høydemåler instrumenter. Roman viste 
oss nye produkter som for eksempel 10A 
lader/utlader og en hastighetssensor, 
begge meget interessante. Han og hans 
venner jobbet også med ett nytt 
variometer. Kvelden ble tilbragt i en 
italiensk restaurant hvor Jojo (Jo) og 
Roman diskuterte ganske avanserte ting 

 

Benthe med Kai’s Scorpion. 



   

s o m  i k k e  i n t e r e s s e r t e  m e g 
(aerodynamikk). 
Søndag: Rett etter frokost satte vi kursen 
direkte til Samba (CZ) 2,5 timer sør-øst 
av Praha. Firmaet Samba Models blir 
drevet av to brødre og deres søster, samt 
far i huset. Sammen danner de ett veldig 
godt team som møter markedet med 
produkter de ønsker. De er også heldige å 
ha en stabil arbeidsstokk. Jojo er som 
mange vet  en glad Samba kunde/
forhandler og dagen ble brukt til å 
diskutere nye løsninger og teknikker i 
F3J. Det må også nevnes at Samba er ett 
firma som virkelig lytter til kundene, en 
egenskap jeg tror er viktig i denne 
bransjen. Jojo har nylig gjort tester med 
en elektro versjon av Pike Superior/Brio 
og Samba har fulgt opp dette med å gjøre 
klar en ny elektro kropp som vil passe de 
større modellene (Superior og Brio). 
Denne vil være ferdig tidlig 2004 

(red.anm. Er nå 
i produksjon). 
På kvelden 
i n v i t e r t e 
Samba oss ut 
til middag og 
F 3 J 
d i s k u s j o n e n 
endte ikke før langt ut på natten.  
For lesere som ikke er klar over 
s i t u a s j o n e n  i  d e t  t i d l i g e r e 
Tsjekkoslovakia så er det kanskje flere 
hundre små produsenter av forskjellige 
modellfly ting. De lager alle slags varer 
fra elektriske motorer, regulatorer, radio 
ting og ikke minst fly bare for å nevne 
noe. Det er også noen større firmaer, men 
de fleste av dem er små med 2-3 til 10 

ansatte. På slutten av 80-tallet var det 
bare en håndfull av dem. Etter 
kommunismens fall kom all kunnskap og 
byggeferdigheter frem igjen og flere og 
flere bedrifter blir dannet. Det er ikke tvil 
om at disse menneskene er meget 
talentfulle og at de vil tilpasse seg 
europeisk økonomi meget raskt. 
Mandag: Tidlig morgen pakket vi bilen 
og kjørte mot neste produsent. Halvveis 
til Kostelec nad Orlice stoppet vi for en 

rask visitt hos VV-model i en liten by 
kalt Sloupnice. De er antagelig mest kjent 
for å lage modellene Sting, New Sting og 
Big Sting. Vaclav som leder bedriften 
viste oss formene til den nye Viking F3F 
modellen. Vaclav fortalte oss stolt at de 
hadde over 40 ordre for denne meget 
interessante modellen. 
Hovedmålet for dagen var hos Pavel 
Sramek I Kostelec. Pavel er den stolte 
produsenten av Opus som innehar 
verdensrekorden i DS-hastighet med 
373km/t! Denne gangen hadde jeg med 
noen former til en F3F modell som heter 
Taifun Super Sport. Planen var å spørre 
Pavel om han kunne produsere ett par 
modeller av TSS for testing. Hvis 
testingen går bra vil modellen gå i 
produksjon med en F3F versjon og en DS 
versjon med mindre vingespenn.  
Vi fikk også se Pavel sitt nye 

Over: Nordmenn liker mat og Samba 
(produsent av Pike modeller) vet hvor 

det kan fikses. 
Venstre: Roman har store forhåpninger 
til den nye Viking. Interessant modell. 



     

produksjonslokale som tidligere var hans 
foreldres hus, nå bygget om til en liten 
modellflyfabrikk. 
Planen var å besøke Let Model men for 
første gang måtte vi avlyse ett besøk fordi 
tidsplanen hadde sprukket. Jeg ringte Let 
Model og fortalte at vi ikke hadde 
mulighet men lovte at vi skulle besøke 
dem neste år. På den Tsjekkiske / 
Slovakiske grensen ble vi stoppet av de 
Slovakiske tollerne og vi måtte åpne bak 
for å vise alt vi hadde med. De var meget 
nysgjerrige på alle våre modeller, men 
når vi fortalte at vi var på en rundreise 

rundt Europa ønsket dem oss lykke til 
videre på reisen. 
Endelig inne i Slovakia kjørte vi til 
Ruzomberok for å møte Marion Maslo 
(Majo Models). Det ser ut til at uansett 
hvor vi drar blir vi møtt av hyggelige 
mennesker og Slovakia var intet unntak! 
Marian  er en hardtarbeidende 

modellbygger og designer som er mest 
kjent for serien med Acacia seilfly for 
F3F. Neste år vil han introdusere to nye 
design. Acacia 2, 3 meter vil komme med  
en helt ny X-halekropp. Fra tidligere 
kommer den med en flott V-hale. Også 
på tegnebordet er en ny 2,2m 
elektromodell som jeg tror ikke har fått 
noe navn enda. Veldig interessant og ved 

å kjenne Marian vet vi at kvaliteten alltid 
er førsteklasses. 
Jeg har også ett prosjekt med Marian om 
å produsere Race Machine vinger fra 
former jeg og min partner kjøpte av 
Svenskene. Dette flyet er nå satt i 
produksjon og er ett ”joint venture” 
mellom Marian / Milan Janek og meg 
selv. Milan Janek vil produsere kropp og 
V-hale. I 2004 vil en større versjon 
(315cm) av denne for F3B/J bli klar for 
markedet (red.anm. De første modellene 
er levert). Siden dette ikke lenger er en 
komplett Race Machine er navnet 
forandret til RaceM. 
Senere tok Marian oss til Karol Mrva 
som er en liten produsent (Majko elektro 
glider). Han og kona driver også utleie av 
leilighet og rom. Dette var veldig billig 
for oss, men med høy standard. Karol 
fortalte at han også driver flyskole hvor 
”studenter” kan bo billig i leiligheten og 
lære modellflyging på dagtid. 
Tirsdag: Neste morgen tok jeg ut Helifoto 
utstyret mitt og tok noen bilder av Karols 
hus til bruk for hans webside. Jojo fikk 
endelig flydd min Majko og vi var en blid 

 

Majko flydd av Karol Mrva og Jo Grini 

Den nye RaceM positive pluggen. Jo føler på bakkanten. 



   

gjeng utenfor huset til Karol. 
Senere dro vi til ett planlagt møte med 
Milan Janek (Wizard Compact SLK). Jeg 
har handlet med Milan i noen år nå og vi 
måtte diskutere videre utvikling. Den 
første nye er en X-hale til Wizard 
Compact. Neste prosjekt er en standard 
V-hale for RaceM og forandring i 
utvalget av standardfarger. 
Vi hadde det ganske travelt denne dagen 
fordi vi måtte reise for å møte Jaro 
Muller i Piestany (SLK). Jeg tror Jaro 
ikke trenger noen spesiell introduksjon 

annet enn å nevne Ellipse 
familien og senere Escape, 
Esperit og Elita. Jaro fortalte 
oss om den nye Elita BJ (BJ 
står for F3B og F3J). Modellen 
vil bli klar i 2004 og mest 
sannsynlig bli fløyet i 
Verdensmesterskapet F3J i 
Kanada. 
Ofte når vi besøker Jaro i 
Piestany er middag på 
restauranten Toscas inkludert 
og denne gangen var intet 
unntak. Jojo og Jaro kom godt 
overens og diskusjonen om F3J 
startet igjen. 
Onsdag: Igjen tok jeg ut mitt 
helikopter og tok noen 
flybilder av Jaro sitt hus uten at han viste 
det, siden han hadde reist tidlig om 
morgenen. Det var en god del vind , men 
alt gikk bra og nå har Jaro ett fint bilde av 
huset sitt som bakgrunn på pc’n. 
Tilbake i bilen kjørte vi til Bratislava og 
stoppet for lunsj. Vi ble møtt av F3F 
pilotene Brano Legersky og Rudolf 
Masny (Viking Race organisatorer 2002).  
Vi fant at de kunne sette oss i kontakt 
me d  p r o d u s e n t e n  a v  F a c t o r 
helikopterblader. Dermed måtte 
timeplanen forandres og vi kjørte helt 
motsatt retning for å få tak i noen av disse 
spesielle bladene. De er laget i full 
karbon og har ”bølgeteknologi”. 
Fordelene er mange og dette kan være ett 
”må ha” for 3D piloter i fremtiden. 
Etter enda en lunsj (!) kjørte vi til 
Tyskland via Østerrike. Det ble ingen tid 
til å møte venner i Østerrike denne 
gangen. Det så også ut til at vårt besøk 
hos Carbon Vertrieb ble ett problem fordi 
vi måtte velge mellom C-V og Hollein 
siden Jojo skulle ha noe der. Vi klarte å 
kjøre helt til Regensburg og hadde ett 
godt utgangspunkt for neste dag. 
Torsdag morgen startet med litt nyheter 
fra internett og email. Å være vekke fra 
internett begynner å bli ett problem ser 
det ut til.  Vi ringte Hollein og spurte om 
vi kunne komme en tur og heldigvis sa de 
det var OK. Normalt har de stengt frem 
til 15:30 på torsdager. 
Stefan Hollein ønsket oss velkommen og 
hele personalet hjalp oss med alt vi lurte 
på. Jeg klarte å lure dem alle ut for ett 
flyfoto. Jeg tror de likte hva det ble til og 
ga dem bildene. Hollein har vokst til å bli 

en flott butikk og salgslokalet er 
imponerende. Faktisk ett av de beste jeg 
har sett. De er selvsagt plassert langt ut 
på landet nær Coburg og salget er basert 
på postordre. Men butikken er absolutt 
verdt ett besøk. Før vi startet på denne 
dagen viste vi at skjemaet var tight og 
vips så var vi 2-3 timer for sent av gårde. 
Neste stopp var en kunde som ønsket en 
Wizard Compact. Han bor i Fulda og 
lovte at den skulle flys på den berømte 
Wasserkuppe. 
Som dere kan se på noen av bildene 
driver jeg med helikopterfotografering og 
helikopteret jeg bruker er laget i Kassel 
av Minicopter. Så selvfølgelig måtte jeg 
stoppe for noen deler nå når jeg hadde 
muligheten. Gerd Guzicki er eieren av 
Minicopter og de har akkurat sluppet ett 
nytt glowbasert helikopter basert på den 
elektriske Joker. 
Nå begynnte vi virkelig å få dårlig tid til 
vårt møte med venner i Hildesheim, så vi 
”løp” ut døra og kjørte til Hildesheim 
hvor vi møtte Detlef og Artur. Artur 
ønsket også en WC og hadde ventet lenge 
på å få en. Det var derfor hyggelig å se 
det blide fjeset når den ble overrakt. Han 
ønsket den til DS (Dynamic Soaring) og 
jeg ønsker han lykke til. 
Neste morgen tok Detlef Hilgendorf oss 
med til det nye lageret som Ebalta 
Kunstoff Gmbh har satt opp i 
Hildesheim. Siden Detlef er en dedikert 
modellbygger og flyger kunne han 
presisere at han ønsket å kunne tilby helle 
produktrekken fra Ebalta til oss 
modellflygere. 

Fakta boks: 
Jaro Muller startet å bygge 
skallstøpte modeller tilbake I 1985. 
Han var en av de første i tidligere 
Tsjekkoslovakia som gjorde dette. 
Jaro fikk noe hjelp av Ralf Decker 
(D) til å lage hans første modell som 
var Avant Butterfly (konstruert –83 
fløyet i –85). Denne modellen var 
basert på Ralf’s No Name. Senere 
lagde han Ellipse 1 sammen med 
Euromodel (D). Dette ble en stor 
suksess og de har solgt tusenvis  
av modeller. 

 

 



     

Reisen vår gikk videre mot Danmark og 
været var fremdeles bra. Vi kjørte hele 
veien opp til Odder (DK) hvor vi møtte 
John Rasmussen. John var tidligere en 
meget habil F3B pilot men har denne 
sesongen beveget seg mot store seilfly. 
Jeg er sikker på at han vil like den ”laid 
back style” man finner i dette miljøet. 
Mulig jeg plukker opp dette selv når jeg 
blir eldre. 
Da var det bare en bit igjen før båten til 
Norge, men først møtte vi Benthe og Kai 
fra Rotordiscen. Vi måtte levere tilbake 
noen helikopterdeler vi hadde forevist 
produsenter for senere produksjon.  
Endelig ankom vi Hirtshals og 
selvfølgelig var det storm i Skagerrak… 
Vi kom tilslutt frem til Kristiansand, men 
det ble lite søvn pga stormen. Jojo 
forsvant med bilen sin for å fly litt DS 
nær Oslo og jeg skulle på ett 
helifotooppdrag som innbefattet 1500km 
kjøring. Norge er ett stort land! 
Alene i bilen hadde jeg mye tid til å tenke 
på turen og grunnen til at jeg gjør det. 
Uten tvil hadde dette vært en av de bedre 

turene på lang tid takket være 
Jojo og det faktum at vi møtte 
v e n n e r  o g  i n t e r e s s a n t e 
mennesker som i fremtiden vil 
bli venner. Jeg er stolt av mitt 
forhold til Tsjekkiske og 
Slovakiske produsenter og håper 
at mine mange turer for å besøke 

deres fasiliteter gjør at jeg kan ha gode 
forbindelser til dem også i fremtiden. 
Arbeidet deres og deres yrkesstolthet er 
av meget høy standard.  
Jeg håper de lykkes når de i år blir 
medlemmer av EU. 
Espen Torp og Jo Grini 

 

Hollein i Tyskland - Imponerende hobbybutikk 

Huset til Karol Mrva som produserer Majko 

Fakta boks: 
Rotordiscen, (DK) - www.rotordisc.dk 
Roman Vojtech (CZ) - www.lomcovak.cz 
Samba model (CZ) - www.F3J.com or www.modely.cz/samba 
Espen Torp models (N) - www.ET-AIR.com  
Espen Torp heliphoto (N) - www.birdy.no  
Jojo’s diary (N) - http://jgrini.home.online.no  
Karol Mrva, Majko / appartment (SK) - www.kmrva.szm.sk 
Jaro Muller, Ellipse/Elita (SK) - www.profi.sk/jaro_muller 
Carbon-Vertrieb, Carbon/Kevlar (D) - www.carbon-vertrieb.de 
Hollein, Retailer (D) - www.hoellein.com 
Ebalta, Epoxy (D) - www.ebalta.de 
Detlef Hilgendorf (D) - www.rc-funfly.de  
Minicopter, Joker / Acrobat (D) - www.minicopter.de 


