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Modellflygintresserade.
Du halier nu andra numret av Modellflyg-Nytt i Din hand. 
Intresset for tidningen har visat sig vara mycket stort 
och manga prenumeranter har redan antecknat sige Det finns 
emellertid all anledning att formoda att manga exemplar av 
det forsta numret fortfarande ligger ororda hos olika klubb- 
ledare, som alltsa ej delgivit sina klubbmedlemmar meddelan- 
det om tidningen. Av denna anledning vill vi nu uppmana samt- 
liga som nu laser detta nr. att visa alia intresserade tid
ningen och anskaffa flera prenumeranter. Att tidningen verk- 
ligen har en mission att fylla visar det faktum att det in- 
kommit prenumerationer fran Norge, Finland, Danmark och Eng
land.
Ofta hor man modellflygare klaga pa att man ej fatt kannedom 
om olika aktuella saker. Nu kan var och en sjalv eiiminera 
dessa olagenheter. Genom Modellflyg-Nytt kan Du sialv tillgo- 
dogora Dig nyheterna nar de ar farska.
Prenumeration kan enklast goras genom inbetalning av pren.av- 
giften for 1962 - 6 nr. for 10:- kr.- a postgirokcnto 51 81 65 
med adress: Sveriges Modellflygforbund, Llmhamn. Angiv tydligt 
avsandarnamn och adress samt inbetalningen avser § talongen.
Tidningen ar oppen for artiklar och inlagg av olika slag. -Dra 
Dig ej heller for kritik av forbundsstyre1sen om Du finner an
ledning dartill. Det ar namligen meningen att tidningen skall 
vara modellflygarnas verkliga organ - skriven av modellflygare 
for modellflygare. Som vanligt galler emellertid att inga ano- 
nyma insandare kan publiceras.
Som Du ser kommer vi aven att infora annonser for att i viss 
man tacka omkostnaderna for tidningen. Ev. intresserade kan 
kontakta Gunnar Kalen for erhallandet av annonsoffert. Vidare 
kommer vi med radannonser a Is- kr. raden dar det alltsa finns 
mojligheter att fa kontakter for ev. forsaljningsobjekt.
Sa vantar vi alltsa pa en ny prenumerantstrom sa att vi till 
nasta nummer har dubbel upplaga.

F orbunds s tyreIs en.
-o-o-o-o-o-o—o—o~

Qmslagsbilden visar Kjell Rosenlund med sin modell efter segern 
i team-racing vid EM i Belgien 1961. Till vanster om Kjell star 
hans "pilot", Nisse Bjork.



Forbundsstyre1sen meddelar • • • C O D · ·

1962 ars reqistrering.
Inom kort kommer handlingarna for 1962 ars registrering att utsandas till 
klubbarna. Vi vadjar till klubbstyrelserna att snarast mojligt Stersanda 
registreringsblanketterna, vederborligen ifyllda samt inbetala avgifterna. 
SMFF:s synnerligen begransade ekonomiska resurser gor att vi maste konsta- 
tera att saval Modellflyg-Nytt som ev. andra meddelanden fran forbundet 
endast kan skickas ut till registrerade klubbar.
Tavlingskalendrarna for 1962.
Samtliga grenchefer riktar harmed en vadjan till klubbarna att redan nu 
planera och soka sanktion for sina tavlingar under 1962. Sanktion skall 
sokas hos resp. grenchef. Adress till vederborande finnes pa annan plats 
i Modellflyg-Nytt. Det ar forbundsstyrelsens avsikt att publicera tavlings
kalendrarna i nasta nr. av Modellflyg-Nytt. Forsok skall goras att i stor- 
sta mojliga utstrackning samordna tavlingarna i de olika verksamhetsgrenar- 
na. Vi ar fullt medvetna om att detta ar omojligt att genomfora till 100 % 
men det bor kunna ga att forhindra kollision me1lan de storsta tavlingarna. 
I ovrigt galler som vanligt att den som kommer forst till kvarn far mala 
forst - d.v.s. har storst chans att fa sanktion for tavling a onskat datum.
I detta sammanhang kan vi aven meddela att Aeroklubben i Goteborg, Modell- 
flygsektionen j, kommer att arrangera 1962 ars VT i friflygning. Datum fast- 
stalles senare.
Verksamheten okar.
Tidigare har ej funnits uppgifter publicerade? som visat den svenska model! 
flygverksamhetens omfattning fran ar till ar. Slopandet av statsbidragen, 
vilket som bekant medforde att KSAK overlat verksamheten till SMFF, astad- 
kom ju betydligt "hardare” villkor for klubbarna. Det ar darfor s§ mycket 
mera gladjande som forbundet nu kan presenters statistiksiffror som otve- 
tydligt visar en okning av verksamheten. Under det senaste aret har ett 
flertal mindre klubbar sammanslagits men trots detta ligger samtliga siff™
ror for 1961 pa "plussidan”. 

Tavlinqsklubbar Icke tavlinqsklubbar = Totalt
1960 71 26 97
1961 76 29 105
Okning + 5 + 3 + 8
Samma tendens kan aven - och kanske i annu hogre grad - utlasas i statist!· 
ken over tavlingslicenserna. Nedanstaende siffror for 1961 visar stallning- 
en den 25 nov. varfor det finns chans for ytterligare Mforbattring"«
Ar S G F Speed Stunt TR XRC-I RC-’III RC-V j S : a

1960 105 56 76 15 7 25
\______ v----

52
/

336
1961 169 80 113 14 19 26 \ 20 57 12 / 510
Okning + 64 + 24 + 37 - 1 + 12 + 1

V
+ 37 + 174

Antalet licensinnehavare var under 1960 = 288. Motsvarande siffra hitintills 
for 1961 = 416. Med andra ord en okning med 128.
OBSERVERA. EN RATTELSE. OBSERVERA.
PA ANNAN PLATS I DETTA NR. LAMNAR PETER WANNGARD EN RAPPORT FRAN FAI-MOTET. 
I FORTECKNINGEN OVER DE INTERNATIONELLA TAVLINGARNA UNDER 1962 FINNS EMEL- 
LERTID T W A R R  ETT FEL. DEN UPPTAGNA VM-TAVLINGEN I C6TERRIKE I KLASS S-INT 
GAR FORST 3.963 CCH GALLER SAVAL S-INT SOM G-INT OCH F-INT.



1961 ars Riksstamma i Koping.
Har nedan foljer ett koncentrerat sammandrag fran forhandlingarna vid Riks- 
stamman i Koping.
Styrelsen. Ny forbundsstyrelse valdes for det kommande verksamhetsaret och 
denna har konstituerat sig enligt foljande: Ordforande, Sune Persson, ho
ping, vice ordf., Gunnar Kalen, Norrkoping, Korresponderande sekreterare, 
Lars Andersson, Limhamn, protokollsekreterare, Kjell Rosenlund, Stockholm, 
kassor, Karl-Anders Ericsson, Langsele, grenchef for friflygning, Gunnar 
Kalen, Norrkoping, grenchef linstyrning, Christer Soderberg, Stockholm och 
grenchef radioflygning, Gunnar Hofmann, Linkoping. Till styrelse supplean- 
ter utsags Carl-Erik Auner, Norrkoping och Mans Hagberg, Stockholm. 
Revisorer. Till revisorer valdes Lennart Tysklind och Ivar Marcusson, bada 
fran Finspang.
Styrelsens verksamhetsberattelse godkandes men dl det gallde den ekonomis- 
ka redogorelsen och revisionsberattelsen kunde styrelsen endast meddela 
att bokslutet var i vederborlig ordning gjort och de olika handlingarna 
i god tid fore oversants till ing. Derantz pa KSAK for granskning. Trots 
pastotningar hade emellertid inget besked om revisionen erhallits. Detta 
meddelande foranledde en langre diskussion. Bl. a. beslots aven att den 
nya styrelsen skulle fa i uppdrag att noga genomdiskutera och med KSAK ut- 
arbeta ett klarlaggande av forhallandena mellan KSAK och SMFF. Stamman be- 
slot aven att utse Sten-Ai;o Grahn och Birger Qvenild, bada fran Stockholm, 
till nya revisorer for foregaende verksamhetsar. De fick i uppdrag att o- 
medelbart kontakta ing. Derantz i och for erhallande av rakenskaperna for 
revision. Vidare gjorde stamman, med tanke pa svarigheterna att sammankalla 
ledamoterna till nytt mote, ett ganska informellt beslut i och med att man 
beslot, att darest de utsedda revisorerna vid sin granskning ej fann skal 
att anmarka pa rakenskaperna, skulle ansvarsfrihet anses som beviljad for 
den tid som revisionen omfattade.
Propositionerna, Styrelsens framlagda propositioner gick helt igenom. Det- 
ta medfor alltsa
att kvalificeringsreglerna till UT i friflygning andras sa att fran SM ut- 
tages 7 man i varje klass, fr&n VT 6 man i varje klass och fran de norrl. 
kvaltavlingarna 2 man i varje klass.
att pengar som "blir over" av de inkomna resebidragsfemmorna, genom att 
kvalificerad ej staller upp i UT, tillfaller forbundskassan. 
att fragan om SMFF;s lotteri bordlagts tills vidare.
att reglerna for RC-III andrades sa att tavlingstiden blir max. 8 min per 
flygning och avstangnings-anordning tillates.
att reglerna for linstyrning klass B-team andras sa att lintjockleken mas- 
te vara minst 0,30 mm diam. och provbelastning 25 x modellens vikt infores.
Motionerna. Behandlingen av motionerna gav foljande beslut.
Kopings FK, Modellflygsekt. hade foreslagit olika farg pa startkort for 
olika klasser och stamman beslot att detta skulle genomforas sa snart in- 
nevarande lager av startkort borjar ta slut, /inom parentes kan sagas att 
dessa nya startkort i olika farger kommer inom kort/
Kopings FK, Modellflygsekt. och MFK Linkopingseskadern hade foreslagit 
tryckning av startkort for RC med manoverfigurer och bedomningskoefficien- 
ter utsatta. Stamman beslot ge styrelsen i uppdrag att ordna sadan tryck
ning.
Fran Kopings FK, Modellflygsekt. hade inkommit en motion om anskaffning 
av resultattavlor. Motionen foil av olika skal men styrelsen lovade for- 
sdka f§ fram ritningar pa sadana tavlor.
Fran MFK Skvadern, Sundsbruk forelag forslag till regelandringar i klass 
F-l och G-l. Stamman beslot om bordlaggning i enlighet med styrelsens for- 
slag i awaktan pa en nordisk regelkonferens.
Stamman avslog en motion fran MFK Skvadern, Sundsbruk, gallande andring 
av fordelningen av medlen fran "resebidragsfemmorna".



En "motion" fran MFK Skvadern, Sundsbruk ang. okad publicitet for modell- 
flyget i Sveriges Radio, TV och rikspressen medforde ett uttalande fran 
stamman om onskvardheten av att man pa varje ort skulle forsoka fa fram 
mera och battre reklam for modellflyget genom de lokala tidningarna och 
ev. rapportorer till radion.
MFK Linkopingseskadern motionerade om regelandring i klass RC-V men stam
man avslog motionen emedan man ansag att det fanns alltfor klent deltagan- 
de i denna klass for att man objektivt skulle kunna bedoma behovet av en 
regelandring i enlighet med motionen<>
Fr&n Limhamns MFK forelag en motion om att reseersattning skulle utg& till 
SMFF:s styrelse till Riksstamma. Boslots att motionen skulle hanskjutas 
till behandling i samband med en hel oversyn av forbundets stadgar, som 
stamman aven uttalade sig for.
Riksstamman beslot med anledning av en motion fran Limhamns MFK att re- 
gistreringsavgiften for tavlingsklubb for 1962 skall hojas till 40:- kr. 
fran nuvarande 25:- kr. Motionen upptog aven forslag om att en avgift a 
2:- kr. per klubbmedlem och kalenderar skulle inforas men a denna punkt 
blev det avslag.
Soderfors MFK motionerade om infdrande av nya regler for uttagning till 
friflygnings-VM. Efter diskussion fann stamman att forslaget ej hade nag- 
ra mera patagliga fordelar framfor det nuvarande och dessutom kunde vissa 
nackdelar komma att bli till forfang. Motionen foil darfor igenom.
MFK Orion, Trangsund yrkade i en motion pa inforandet av combat-int som 
SM-klass. Stamman framholl att motsvarande VM-klass ej finnes och i av- 
vaktan pS beslut harom och darvid medfoljande regelutformning beslots om 
bordlaggning till nasta Riksstamma.
I en annan motion frlm MFK Orion fdreslogs sidning i combat och faststall- 
ning av "utslagningsstegen". Stamman beslot i enlighet med motionen.
Likasa beslots i enlighet med en annan motion fran MFK Orion att 2 model
ler per heat skall foi anvandas i combat.
MFK Orion fick ytterligare en motion igenom. Det var inforandet av 6 cc 
0,35 cc inc.-combat som tavlingsklass.
Tva motioner frSn Jonkbpings Lans Modellflygforbund betr. tavlingslicen- 
serna och licensavgifternas fordelning foil igenom utan sarskild debatt. 
Smalandsombuden hade dock dessforinnan halvt om halvt tagit tillbaka mo- 
tionerna, da de konstaterade att man ej haft situationen riktigt klar for 
sig da motionerna skrevs.
Tidskriftsfragan. Stamman uttalade sin tillfredsstallelse med att Modell- 
flyg-Nytt sett dagens ljus. Forbundsstyrelsen meddelade att man hade tankt 
sig att tidningen skulle utkomma med 6 nr. under 1962 och att den gratis 
skulle tillstallas samtliga registrerade klubbar. Vidare foreslog styrel- 
sen att prenumeration δ tidningen skulle kosta 10:- per ar. Stamman beslot 
utan langre debatt godkanna styrelsens forslag.
Styrelsen framforde ocksa en forhoppning om att klubbarna skulle verka for 
prenumerationsanskaffning enar det ar nodvandigt att fa sa manga prenume- 
ranter som mojligt for att kunna sla ut omkostnaderna och skaffa underlag 
for annonsorer.

-0-0-0-0-0-

M O D E L L F L Y G A R E .
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F O R B U N D S S T Y R E L S E N ,

Qrdforande:

Korresponderande
sekreterares

Sune Persson, Almvagen 3, Koping.
Tel. bostad 0221/10687, arbetsplats 0221/13750.

Lars Andersson, Tycho Brahegatan 35, Limhamn. 
Tel. bostad 040/51662.

Protokollsekre-
terare:

Kjell Rosenlund, Grev Magnigatan 11, Stockholm 0. 
Tel. bostad 010/612449.

Kassor: Karl-Anders Ericsson, Rosengatan 19 B, Lanqsele.
Tel. bostad 0620/20862, arbetsplats 0620/20010.

Vice ordf. och gren- Gunnar Kalen, Svarvaregatan 9, Norrkoping. 
chef for friflygning; Tel. bostad 011/33136, arbetsplats 011/21050.

Grenchef for lin- Christer Soderberg, c/o Ekelund, Torsgatan 47,
styrning; Stockholm. Tel. bostad 010/328727.

Gunnar Hofmann, Berzeliigatan 14, Linkoping.
Tel. bostad 013/34777, arbetspl. 013/30020 - 277.

Carl-Erik Auner, Backgatan 36, Norrkoping.
Tel. bostad 011/65291, arbetsplats 011/36099.

Suppleant; Mans Hagberg, Rasundavagen 100, Solna.
Tel. bostad 010/821821.

-0-0- 0-0-0-0-
Forbundets postadress; Sveriges Modellflygforbund, Postfack 16147,

Stockholm 16,

Forbundets postgiro- Postgirokonto 51 81 65. - Sveriges Mode11- 
konto - adress; flygforbund, Limhamn.

- o- o- o- o- o- o-

Grenchef for radio- 
flygning;

Suppleant:

Vid inbetalning av avgifter m.m. till SMFF skall foljande iakttagas:
1. Inbetalning maste goras a SMFF:s postgirokonto - se ovan, Inbetal- 

ningar a postanvisning, genom check eller genom brev med bifogade 
pengar undanbedes bestamt.

2. Vid inbetalning - da det ej galler privat prenumeration pa Mode11- 
flyg-Nytt - skall alltid resp, klubb svara for inbetalningen och 
alltsa sta angiven som avsandare pa girotalongen.

3. A talongen skall aven tydligt angivas vad inbetalningen avser.
4. Inbetalningen skall ske samtidigt med insandandet av sammanhorande 

brev med ansokningsblanketter m.m*



Arging 1, Nr 2. December 1961
M_0_D_B_L L_F_L_Y_G_N=Y T_.T 

Fran Sveriges ModeIlflygforbund
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Ordforande:
Sune Persson 
Almvagen 3 
Roping

Sekreterare:
Lars Andersson 
Tycho Braheg. 35 
Limhamn

Kassor;
K-A Ericsson 
Rosengatan 19 B 
Lingsele

Grench. friflyg:
Gunnar Kalen 
Svarvaregat. 9 
Norrkoping

Grench. linst.;
Chr. Soderberg 
c/o Ekelund 
Torsgatan 47 
Stockholm Va

Grench. radio:
Gunnar Hofmann 
Berzeliig. 14 
Linkoping

P_R_0_L_0_G
Pi foljande sidor kommer Ni att fin- 

na en massa tavlingsreferat frin svenska 
och internationella tavlingar som har hil- 
lits i host. Tavlingsverksamheten har va- 
rit livligare i ar an nigon ging tidigare 
och det bidar gott for framtiden. Det 
torde aldrig tidigare ha funnits si min- 
ga verkligt aktiva modellflygare i Sveri
ge som just nu.

Det ar livligt inom alia grenaray 
modellflyget och verksamheten har spridit 
sig ut over hela landet. Tidigare var mo
dellflyget mera koncentrerat till sarskil- 
da centra och det fanns vissa "experter" 
som alltid &terfanns i toppen p& prislis- 
torna. Som val ar,fortsatter de fiesta av 
de gamla kamparna, men de f§,r allt of tare 
se sig forbig&ngna av nya namn. Vi har 
alltsfei f&tt en verklig bredd ρέ, tavlings- 
modellflyget.

Hur framtiden skall gestalta sig vet 
vi inte, men det finns all anledning att 
se ljust pi modellflygets mojligheter att 
havda sig i forh&llande till andra spor- 
ter. Modellflyget ar en teknisk sport, 
mingsidig pi ett satt som torde sakna mot- 
svarighet i nigon annan sport eQler hobby. 
Det finns nigon form av modellflyg som 
passar de fiesta. Man kan ha lika mycket 
noje med en enkel balsaglidare som kostar 
ett par kronor, som med en stor radio- 
karra som gir pi 2000 kr.

At alia kategorier modellflygare vill 
MODELLFLYGNYTT ha nagot att ge, men skall 
tidningen bli ett verkligt levande kon- 
taktorgan for landets modellflygare mis- 
te Ni sjalv medverka.

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
MODELLFLYGNYTT redigeras och dupliceras av:

Valter Johansson 
Hingeryd 
Lammhult
tel. 45 Fraggahult

Bidrag i form av referat, ritningar, foton o.dyl. mottages tacksamt.



Sve_nj3k_Team-rac ingseger ni_Eur£pamasterska;pe n
Europamasterskapen for lin- 

styrda modellflygplan arrangera- 
des pa eft utmarkt salt av den 
belgiska aeroklubben den 16 - 17 
September i Genk. Tavlingen holls 
pi en nyanlagd bana med 4 betong- 
gjutna cirklar inom eft omr&de 
av 100 x 100 meter.

Sverige var representerat i 
alia klasserna utom klassen for 
flygande skalamodeller.

Det svenska laget var pi tav- 
lingsplatsen 3 dagar fore tavlin
gen for att trana och stalla om 
motorerna efter klimatet, vilket 
skulle visa sig val vart.

Ebrste svensk att tavlings- 
starta var Mans Hagberg i speed, 
dar han nadde 183,6 km/tim., ut
markt med tanke pi att nitrome- 
tan ej langre far anvandas.Detta 
resultat kunde under dagens lopp 
endast hotas av ungraren Toth 
med 182 km/tim.

Stuntflygarna besvarades av 
vinden, vilken bast klarades av 
tjecken Herber, som nadde hogsta 
poangen med 1024. De svenska del- 
tagarna i klassen lyckades ej si 
bra. Christer Soderbergs Thunder- 
bird med Merco 29 fick 726 och 
Erik Bjornwalls Nobler 628.Eriks 
flygning var mycket bra, men mo- 
torn stannade i en staende itta 
med poangbortfall for ofullbor- 
dade manovrer.

Aven combatflygarna besvara
des av vinden, vilken kraftigt 
nedsatte kvaliten pa flygningen. 
Ende svensk att overleva forsta 
omgangen var Erik Bjornwall, som 
imponerade med sin snabba och 
vandbara Bombax med Oliver Tiger.
I kvartsfinalen blev dock Erik 
besegrad av engelsmannen Perry i 
tavlingens dittills basta heat.

feam-racingen som alltid va- 
rit Sveriges starka gren, visade 
hog kvalitet. Flygtekniken var 
hogt uppdriven med piloterna kom- 
pakt i centrum for att minska 
linlangden och si gott som samt- 
liga beharskade tekniken med 
pricklandning vid sina mekaniker. 
Elyghastigheterna tycks inte ha 
minskat namnvart, trots okningen 
av lintjockleken till 0,30 mm.

Redan i det forsta heatet 
underskreds 5-minutersgransen av 
Drazek,Tjeckoslovakien, som flog 
pS 4,58 med MVVS diesel. Ingemar

Nordin och Goran Andersson lycka 
des inte riktigt och fick bara 
5,55 resp. 5,58, medan Kjell Ro- 
senlund som vantat gjorde en ut- 
maikt flygning pa 4,47 och dagens 
basta tid.Efter forsta dagen l&g 
Sverige ρέ. andra plats tillsam- 
mans med Ungern i den spannande 
nationstavlingen genom Mans Hag
berg och Kjell Rosenlunds lednin 
gar i sina resp. klasser.

Andra tavlingsdagen hade 
vinden mojnat avsevart och vadret 
var mycket varmt och soligt.

Tjecker och ungrare tog d& 
fram sina mono-line speedar, vil 
ket gav dem en hastighetsokning 
med ungefar 15 km. M&ns kunde in 
te oka och blev i andra omg&ngen 
passerad av Ttrth pi 202 och tjeck 
en Pech med MVVS-motor pa 195.

Ej heller i tredje omgingen 
kunde Mans oka med sin hogtrimma· 
de Super Tigre Jubile modell,som 
pi traning gjort 192 km/tim. Dar· 
emot fick den ungerske motorfab- 
rikanten Kriszma upp 193 och den 
valkande italienaren Prati 189 
varfor Mins ramlade ned till 5:e 
plats.

Toth anvande en konventionel 
speedmodell forsedd med monoline 
och den kannringade glodstifts- 
motorn MOKI, dom tillverkas pi 
det statliga ungerska modellflyg- 
institutet.

En verkligt fornamlig mono
line utrustning hade Pech, med 
vridspiralen stiende uppit och 
vinkelratt mot axeln.Medelst vin- 
keldrev overfordes vridningen till 
axeln dit linan var kopplad via 
en polhemsknut, for att undvika 
vinklar pi linan vid infastnin- 
gen. Eordelen med detta handtag 
var att det var betydligt lattare 
att komma ned och flyga i pylo- 
nen vid hoga farter.

I andra stuntomgingen gjorde 
varldsmastaren Grondal en utmarkt 
flygning och tog ledningen med 
1072 poang. Christer Soderberg 
och Erik Bjornwall gjorde bra i- 
frin sig och klattrade upp ett 
par placeringar bl. a. forbi den 
kande engelsmannen Tubby Day, ge
nom att flyga in 870 resp°. 834 
poang. 20 deltagare som nitt mer 
an 1600 poang pi de tvi omgingar- 
na, gick vidare till finalomgin- 
gen med det amerikanska program-



met innehallande fyrkantmanovrer. 
Christer Soderberg missade otur- 
ligt denna med endast 4 poang.

Finalomgdngens hogsta poang 
1111 n&ddes av ryssen Citrotkin, 
som dock sammanlagt blev beseg- 
rad av Grondal.

Grondal hade en modell av 
egen konstruktion och Fox 35 mo
tor. Den var lackerad med synte- 
tisk billack, som gav en ypper- 
lig och branslefast yta. Hans 
flygning kannetecknades av preci- 
sa och mjuka manovrer med perfek- 
ta urtagningar, samt en landning 
av hogsta klass.

I semifinalerna i combat 
mottes engelsman och tyskar, dar 
engelsmannen genom sin fantasi- 
fulla och avancerade flygning 
fullstandigt flog ut tyskarna. 
Finalen blev sevard.Engelsmannen 
Perry och Tribe gjorde en str&- 
lande uppvisning och beharskade 
sina plan suverant i alia lagen. 
Segern gick knappt till Perry.

Perrys combatplan, liksom 
alia engelsmannens, var av typ 
flygande vinge med aerodynamiskt 
balanserat hojdroder och forsedd 
med trimmad Oliver Tiger.

I klassen for flygande ska- 
lamodeller skedde beddmningen ef- 
ter skalenlighet, bygge och flyg- 
formaga. Det fanns m&nga intres- 
santa och detaljrika plan med mo- 
torkontroll, infallbart stall mm.

I den andra team-race omg&n- 
gen forbattrade Goran Anderssons 
"Artie Circler" med ETA 15 sin 
tid till 5,28 trots nag on over- 

hettning, medan Kjell Rosenlund 
och Ingemar Nordin ej lyckades 
forbattra.

Till finalen kvalificerade 
sig Rosenlund p& 4,47 och Azor, 
Ungern pd 4,50 och Leloup,Belgi- 
en ρέ. 4,55·

Kjells motor startade p4 
forsta slaget, vilket gav honom 
ett varvs forspr&ng i finalen, 
som blev en kamp rneTLan honom och 
Leloup med sin snabba och val- 
byggda modell. Kjells "Miss FAI" 
var den snabbaste med 160 km/tim 
mot Leloups 155 och Azors 145- 
150.Leloup gjorde utmarkta prick- 
landningar och hade snabba om- 
tankningar, men "Miss FAI", ele
gant flugen av tuffe piloten Nils 
Bjork, drog sakta men sakert i- 
fran och gick mot en popular se- 
ger pa utmarkta 4,40, vilket ger

en genomsnittsfart av 129 km/tim 
inklusive de b&da omtankningarna.

"Miss FAI" ar forsedd med de 
allra senaste konstruktionsfines- 
sernarmotorn fastsatt i elektron- 
panna for battre kylning samt en- 
bent,fjadrande stlilplatstall for 
minskat luftmotst^nd. Motorn ar 
en trimmad Oliver Tiger och pro- 
pelern en 7x8 Tornado Plasticote.

I nationstavlingen blev 
Sverige passerad av Ungern och 
Belgien, men hamnade ρά en hed- 
rande fjardeplats bland de 16 
deltagande nationerna. ^ g

De basta resultaten:
Speed (35 delt.)

1. I. Toth Ungern 202,25
2. Z. Pech Tjeckosl. 201,12
3. G. Kriszma Ungern 193,55
4. A. Prati Italien 189,47
5. M. Hagberg Sverige 183j_67

14. N. Bjork Sverige 175,61
22. 0. Kjellberg Sverige 162,90

Stunt (38 delt.) AMA
1. Grondal Belgien 1086 1029
2. Citrotkin Sovjet 986 1111
3. Herber Tjeckosl. 1074 1008
4. Seeger Tyskland 990 1064
5. Kroch Tyskland 987 1021

22. Soderberg Sverige 726 870
25. Bjornwall Sverige 628 834

Team-racing (42 d.) ·
1. Bjork/Rosenlund Sverige
2. Leloup/Lecuyer Belgien
3. Azor/Kuhn Ungern ______
4. Drasek/Trnka Tjecko. 4,58
5 · _Ma 1 ik/K o bl e r Tyskland_5J_00

14· Andersson/Bjbrnwall 5,58 5,28 
22. Nordin/Soderberg 5,55 5,56

Combat (14
1. P. Perry
2. P. Tribe
3. P. Schope
4. R. Kellner 
5·_Ε^ Bjornwall 
9- G. Andersson

11. I. Nordin

delt.) 
England 
England 
Tyskland 
Tyskland 
Sverige 
Sverige 
Sverige

1.
2 .
3.
4.
5.

Nationstavling (16 lag)
Tjeckoslovakien 8 poang
Ungern 10 11
Belgien 14 11
Sverige 15 ft
Tyskland 16 1!

Skala (6 delt.)
1. Hofher Tyskland 159 poang
2. Huybrechts Belgien 148
3. Groos Holland 144
4. Engels Belgien 128 ft



SM i radioflyqning 1961 i Linkoping

Klass RC-I, 1. 2. S:a
1 = Eliasson P-A Starflyers 1448 1422 2870o

c Dilot Rolf AKM 1229 1259 24883, Nilsson Arne Aerospeed 1065 1177 2242A
" V  *1 Grahn Sten-Ake II 702 1251 1953levenstam Jan Starflyers 4-70 1254 17246* Andersson G-E Tibro 785 785 15707, Pettersson Gunnar If 236 673 9093. 01sson Lars Arboga 711 — * 711Boman Holger Nykoping —

Eriksson Chr Starflyers — • — —

S j ogren Erik Kris tinehamn — —

Klass RC-'III. I n 2. Ss a
1 , Sjogren 01 le Kristinehamn 290 444 7422 3 Winge Sven-Erik Silj an s by g den 394 147 541
3 , 01sson Lennart AKM 230 299 5294 a Pettersson Gunnar Linkoping 224 294 518
5 « Berg lunc' E-G Silj ansbygden 188 300 4886i Sjogren Erik Kristinehamn 175 312 487
Ί , Pettersson Leif Nykoping 386 28 4143. Tell Karl-Erik Linkoping 82 290 3729» Ek Einar Vasteras 63 261 324

i O c Alfer Bjorn s:r Aerospeed 153 — 153llo Grahn Sten-Alee f f 119 — 11912. Johansson Lars Tibro 118 11813. Persson Bertil AKM 93 93
1 4 . Alfer Bjorn j :r Aerospeed 88 — 88
t R-·- o Bjorklund Kjell AKM 37 — 37
i.6 c Dannwall Maine Linkoping 28 — 28Karlsson Arvid f t 28 28Borg ̂ S-0 ί ί — —

Floden Ingemar Hjo — — —1
Karlsson J-E Tibro —
Lekare P-0 Siljansbygden — —

Lyrsell John rr
<- *

Molin Bengt Tibro — —

0 conor Gosta Starflyers - —



"Radiostyrt flyg i medvind 
trots svar motvind vid SM".

"Linkoping fick mastare, 2 
SM-plan blaste bort".

Ovanstiende dagstidnings- 
rubriker efter irets SM i radio 
pi F 3:s flygfalt i Malmslatt 
strax utanfor Linkoping den 5:e 
och 6:e augusti ger en antydan 
om de vadersvarigheter,som arran- 
gorer och tavlande hade att kam- 
pa mot.

Betraffande arrangemangen si 
fick varje tavlande (=klubb) vid 
inpassering genom F 3:s vakt ett 
kuvert med deltagarlista med 
startnummer,ett program for tav- 
lingarna, en skiss over lagerom- 
radet och en nummerduk att ha pi 
under tavlingen. Sarskilt upp- 
satta vagvisare visade sedan ve- 
derborande till forlaggning eller 
tavlingsplats.

Lordagens tavlingar borjade 
med briefing i F3:s lektionssal, 
varefter l:a perioden, klass III 
satte iging. Pi tavlingsplatsen, 
forlagd till mitt pi stora start- 
banan vid en tvarbana, var ett 
FV-verkstadstalt disponibelt for 
tavlande i anslutning till depan 
och ett annat talt disponerades 
av tavlingsledning for sekretari- 
at och sandarefδrvaring. Mellan 
5 och 10 minuter fore start med- 
delades vederborande forare per 
hogtalare fran sekretariatet att 
gora sig klar for start, d.v.s. 
bege sig med modell och medhjalp- 
are till startplatsen ca. 150 m. 
bort och vanta pi att bli inropad 
i flygcirkeln per transistormega- 
fon av l:e tidtagaren. Samtidigt 
som sekretariatet meddelade start 
skickades aktueOl sandare ut till 
startplatsen med en lopare, som 
samtidigt medforde domareproto- 
koll for den tavlande. Forst nar 
foregiende tavlande landat sin 
modell fick nasta overtaga sin 
sandare, som sedan efter genom- 
fort tavlingsprogram genast over
togs av samme lopare, vilken sam
tidigt §.terforde de ifyllda pro- 
tokollen till sekretariatet, dar 
resultatet och placering efter 5
10 minuter kunde avlasas pi en 
stor "anslagstavla" utanfor. I 
forsta start i klass III gav den 
hirda vinden Haine Dannwall en

SM_i_Radiostyrning__1961 svar pers, som slutade strax ef
ter lattninger med att modellen 
skar ned i banan med kvadd som 
foljd. IJasta startande,Sven-Erik 
Winge frin Siljansbygdens Mfk, 
gjorde en utmarkt flygning med 
394 poang som medelvarde av de 3 
domarnas bedomning. Detta resul- 
tat stod sig i forsta omgingen 
som basta, foljt av Leif Peters- 
son, Nykoping, 386, Olle Sjogren 
Kristinehamn 298, Lennart Olsson 
Malmo 230 och Gunnar Pettersson 
Linkoping 224- Nigra anmalda av- 
stod pa grund av vinden (40 - 50 
km/tim) frin att starta, dari- 
bland Virtavlingssegraren Per- 
Olof Lekare.

Efter l:a perioden klass III 
borjade klass V med att Ahman, 
Gamen endast lyckades med de tre 
forsta manovrerna, vid"touch and 
go" gick modellen i sa hdrt att 
propellern tog i och modellen 
blev kvar pi, banan. Som nr tvi 
startade Bjorn Carlsson, Linko- 
pingseskadern. Han misslyckades 
med sin "touch and go", kom utan
for banan i touchen, men rundade 
aven pale 6 och 3, vilket gav ho- 
nom 40 poang och ledning efter 
l:a perioden.Nar klass IV, segelmodeller 
1-kanal,skulle borja hade vinden 
avtagit mycket markant, varfor 
det hastigt bestamdes att flyga 
bagge perioderna omedelbart ef
ter varandra. Det var med stor 
forvantan, som de fiesta delta- 
garna sig fram mot denna klass' 
uppgorelse.Segelmodellernas tys- 
ta flygningar var en bjart kon- 
trast till ovriga klassers ilskna 
motorsurr och uet var nog flera 
deltagare, som fick impuls att 
ge sig pa radiosegelklassen. Ef
ter l:a perioden ledde 3-0 Borg, 
Linkoping med 187 poang men fick 
radiotrubbel i 2 a cch kom pi 3:e 
plats med Lars Olsson,Arboga och 
Folke Johansson som segrare resp. 
2:a, 320 och 297 poang.

Sondagen borjade med klass V, 
2:a perioden i snil vind och regn. 
Ahman gjorde en likadan flygning 
som pi ldrdagen och fick 30 poang 
till.Aven Bjorn Carlsson samlade 
30 poang, vilket gav honom 70 to- 
talt och seger med Ahman pi 60 
poang tOlsammans med N. Ljungdal, 
Orebro och Tell, Linkoping. Som 
2:a slutade Ahman med 42+67 sek 
och Tell pa 3:e med 42+118 sek.



it $. UAPIOKONTROLLIf #  V A L K A N T  J A P A N S K T  K V A L I T E T S M A R K E

Flerkanalsandare mecl hog- 9ffekt 
och overtonskristall.
P£ grund av den utmarkta stabi- 
liteten i signalsvangningskret- 
Ββη ar frekvensavvikelserna 
nycket obetydliga aven nar 
batterispanningen avtar.

Ti-E, 21706 6-kanala, 
4 ror, 295*-

T 8 - F, 21707 8-kanals,
_________ 4 ror, 313»-
Vikt ca. 1,550 gr. u*b.

CR - 6 21717 CR - 8 2 1 7 1 9
6 - kanals, 8 - kanals,
4 trans. 4 trans.
Yikt u.b. 1 0 5 gr. Vikt u.b. 220 gr.
275:- 415* -

KOMBINATIONERNA Tfe-E/CR-^ och TB-F/CR-8 UTGOR DEN BASTA 6- reap. S-kanals- 
UTRUSTNINGEN SOM STAR A M  Fi. DEN SENARE BAR DESSOTOM EN ANORDNING FOR 
SIMULTANDRIFT.

SE FOR OVRIGT O.S. PROGRAMMED! I NYA KATALOGEN SOM NU UTKOMKIT 1



SM-et i de friflygande klas- 
serna avholls sondagen den 24 
September i samband med riks- 
stamman med Kopings flygklubb som 
arrangor.

Pa tavlingsdagens morgon var 
det jamnmulet, svag vind och re- 
lativt hogt i tak. Detta till- 
stand holl i sig under forsta pe- 
rioden, dd luften var ndgorlunda 
jamnt skiktad. Frampa dagen bor- 
jade emellertid molntacket spric- 
ka upp och darmed okade ocksd 
vinden och luftlagren borjade ro- 
ra pd sig,narsolen tittade fram.

Faltet bestod av flera ny- 
skordade dkrar som avgransades 
av djupa diken. Med de vaderleks- 
forhdllanden som foreleg rackte 
det till, men med starkare vind 
hade det varit i knappaste laget. 
Faltet genomkorsades av en lands- 
vag dar det verkade som om bilar- 
na losgjorde marktermik.

Med hansyn till vadret var 
de uppnddda tiderna tamligen me- 
delmdttiga forutom i G, dar stan- 
darden i toppen var ganska hog.

I S:int hade Kalen,som var 
VM 3:a i dr en otursdag och ham- 
nade pa 33 :e plats. Resultaten i 
denna klass visar kanske tydli- 
gast hur kyttigt vadret egentli- 
gen var.

SM i friflygning 1961

Klass Stint (58 delt.)
1. Bo Modeer Vingarna 858
2. Knut Andersson AKM 838
3- Nils Helgesson Soderfors 780
4. L-0. Larsson Uppsala 758
5. Goran Abergh Gamen 747
6. Per Nilsson AKG 726
7. Hans Olsson Norberg 715
8. Inge Sundstedt Borlange 714
9· H. Thomann Gamen 693

10. Bror Eimar Nimbus 691
Klass F:int (33 delt.)

1. Rolf Hagel AKM 808
2. Bo Wall Uppsala 799
3· Ulf Carlsson AKG 767
4. Stig Gustavsson Gamen 762 
5- Ulf Bjornstig Gamen 723
6. Ake Lofvander Sundsbruk 716
7. Georg Johnson Norrtalje 699
8. P-0. Moberg Solna MSK 692 
9- Magnus Eriksson Gamen 688

10. Ove Pettersson AKG 641

lag: 1. AKM 2440; 2. AKG 2386; 3-

I G:in var toppen mycket 
jamn och endast ndgra sekunder 
skilde p& de forsta placeringar- 
na. Tiderna i G:int var genomgd- 
ende battre an i de ovriga klas- 
serna.

Rolf Hagel hade det klart 
basta stiget i F, men hade inte 
mdnga sekunder till godo pd nar- 
maste man. Intressant var att se 
hur mdnga det var som anvande 
Super Tigre motorer. G 20 diesel- 
versionen farms i de fiesta karr- 
orna. Alla har tydligen inte rik- 
tigt forstdtt att hantera den mo- 
torstyrka som behovs i dagens la- 
ge. Gyrokraften blir sd stor att 
kastriktningen helt kan bli av- 
gorande for flyktmonstret.

I frdga om tavlingsorgani- 
sationen hade Kbpingsklubben lagt 
ner mycket arbete for att fd tav- 
lingen att flyta perfekt. Allt 
fungerade ocksd till deltagarnas 
fulla beldtenhet, trots att tid- 
tagarna tidvis fick gd ldnga 
strackor for att komma till starb- 
platsen, och den tidsforlangning 
som arrangorerna var tvungna att 
tillgripa, var obetydlig.

Sammanfattande kan man saga 
att tavlingen var synnerligen 
lyckad och att Kopings Fk skall 
ha aH heder av det SM de sa fram- 
gdngsrikt har arrangerat.

Erik Holm
Klass G:int (36 delt.)

1. Charles Moberg AKG 893
2. Bengt Blomberg Gamen 890
3- Rune Johansson Gamen 889
4- N-E. Hollander Uppsala 875
5. Lennart Tysklind Finspang 870
6. S-A. Sjogren Norberg 868
7. Gunnar Kalen Gamen 864
8. Bengt Lundstrom AKG 859
9- Ragnar Wilkeson Enkoping 838

10. J-0. Akesson AKM 837
S:int, juniorer (13 delt.)

1. L. Wiman Gamen 661
2. Timo Rastas Norberg 621
3. Per Sbdersten Jarvso 438

G;int, juniorer (6 delt.)
1. L-E. Hoglund Norberg 728
2. Gunnar Holm Skilling. 714
3. Jan Lagerstedt Limhamn 679

F:int. .juniorer (7 delt. )
1. Arne Bergkvist Norberg 493
2. Jan Ericsson Orebro 429 
3· Jan Eidenbrandt Hallstah. 366
imen 2267. Jun.: 1. Norberg 1792.



Basta resultat frlin linstyrningstavlingar 1961
Tavlingsverksamheten har i ar varit livligare an n&gonsin och 

aven battre resultat an nagonsin har uppnatts i de fiesta klasserna.
Speciellt att uppmarksammas ar Kjell Rosenlunds notering i TR- 

int, 4,21 min. vilket galler som inofficiellt varldsrekord. Tidigare 
basta notering innehades av John Hall, England med 4,25-

Har foljer en uppstallning over de tre basta resultaten i varje 
klass.

Speed 2.5 cc (Standardbransle)
Mfk Nimbus1. Mans Hagberg 183 km/tim EM

2. Nils Bjork Mfk Nimbus 175 f! EM
3- C.E. Enquist Mfk Ornarna 170 It Kaffepetter

Sneed 5 cc
1. Ove Kjellberg Solna MSK 209 km/tim Kaffepetter
2. Rolf Berglund Mfk Ornarna 208 It Kaffepetter
3. Bengt Martinelle Mfk Ornarna 195 tt Kaffepetter

TR-int
1. Kjell Rosenlund Mfk Nimbus 4,21 min. Solnas pokal
2. Bjorn Winkler Solna MSK 4,54 It Solnas pokal
3. Goran Andersson Ume& Fk 5,28 It EM

TR-B (200 varv)
1. K. Hengren Mfk Aerospeed 9,38 min. Solnas pokal
2. Harald Sannes Solna MSK 10,10 It Solnas pokal
3. R. Samsjo Mfk Aerospeed 10,24 tt Solnas pokal

TR-A
1. Anders Steen Mfk Nimbus 7,32 min. Solnas pokal
2. R. Johansson Mfk Orion 9,21 tt Solnas pokal
3- H. Grankvist Mfk Ornarna Solnas pokal

Stunt
1. Jesper v. Segebaden Solna MSK 2197 poang Landskampen
2. Birger Qvenild Mfk Aerospeed 1805 It Landskampen
3. Lars Eriksson Mfk Hobby 1791 tt Landskampen

Vingarnas Hosttavling
---oOo---

den 17/9. Klass G : 1 (3 delt.)
gick som vanligt p& Skarp- 

nack och med samsta vindriktnin- 
gen ocksa. Faltet ar sv&rfluget 
i vanliga fall men delta var bot- 
ten. Solen var framme och lagom

2. E. Qvarnstrom
3. H. Suter

Vingarna 
Solna MSK

504
383
38

Klass G:int
till sista perioden fick vi en
efterslang till tyfonen Clara.

De basta resultaten: non.
Klass S :1 (21 delt.)

1. S. Engstrom Uppsala 415
2. B. Wrigge Vingarna 386
3- L-E. Borg Uppsala 279
4. N-E. Hollander Uppsala 259
5. L. Aberg Uppsala 232

Klass S:int (13 delt.)
1. B. Modeer Vingarna 432
2. N. Helgesson Soderfors 402
3. 0· Gahm Vingarna 395
4. H. Legl Soderfors 354
5. B. Wrigge Vingarna 290

1. E.
2. N-
3. H.
4. J.
5. L-

1. L.
2. G.

1. P.
2. L.
3. S.
4. B.
5. G.

Qvarnstrom 
■E. Hollander 
Suter 
Zetterdahl 

•A. Qvarnstrom Vingarna

(6 delt.) 
Vingarna 678 
Uppsala 576 
Solna MSK 497 
Solna MSK 392 

325
Klass F:1 
Larsson 

. Ferdhe
Klass F:int 
0. Moberg 
Larsson 
Noren 
Wall
T&ngfeldt

(4 delt.)
Solna 343 
Vingarna 37
(10 delt.) 
Solna MSK 398 
Solna MSK 394 
Falun 347 
Uppsala 309 
Soderfors 285

3 starter i ett-klasserna 
och 4 starter i int-klasserna.



Mfk Masens "Skordetavling"
Det var fran borjan meningen 

att tavlingen skulle hillits pa 
Rommeheds flygplats men modell- 
flygarna blev som vanligt hanvi- 
sade till faltets utkant varfor 
modelierna landade pi ikrar och 
vagar i grannskapet. Vadret var 
kyligt men solen sken frin en 
molnfri himmel och det blev en 
mycket trevlig och lugn tavling 
utom i forsta perioden. Den stor- 
des av att tavlingsplatsen maste 
flyttas varfor en del trassel fo- 
rekom med anledning av missade 
flygningar. Ett 50-tal modeller 
var anmalda och nastan alia ge- 
nomforde.

Tydligen har regeln om 10 
sek. motortid for F-modellerna 
medfort en breddning av klassen, 
tvart emot alia fbrhandstips. Nu 
var deltagarantalet nastan lika 
stort som i segelklassen och det 
sager en hel del. Motorklassen 
vanns av Solnas Lennarth Larsson, 
som efter en trevande inledning 
antligen fick planet att gi som 
det brukar och klart distansera- 
de Lars Eriksson frin Mfk Hobby, 
Storvik, som ledde efter tre pe- 
rioder. Han hade emellertid for 
korta motortider for att helt 
kunna utnyttja sin modells fina 
glid.

Wakefieldtavlingen vanns 
overlagset av en langvaga tavlan- 
de,Rune Johansson fran "Gamen" i 
Norrkoping. Det var hans andra 
vinst i hostens stortavlingar 
och med sin tredjeplats pa SM ar 
han sakert sasongens baste G:int 
flygare. Pi andra plats kom Nor- 
bergs Sven-Ake Sjogren lika klart 
distanserande tredje man, Ake 
Pettersson, Borlange.

I S:int var striden som van- 
ligt hardast och Rolf Lindgren, 
Norberg,vann en knapp seger fore 
"Masens" egen Ingvar Sares som 
rakade ut for linbrott i sista 
perioden men trots den liga ut- 
gingshojden av 15 m. lyckades fa 
en flygtid pa 121 sek.

Norbergs lag 2 vann en knapp 
och nagot overraskande seger fore 
Borlange lag 2 som gjorde en o- 
vantat stark insats trots en lag 
medlems missade flygning i andra 
perioden.

Tavlingsledaren Hans Nygren 
hade hjalp av ett fatal men 
mycket villiga funktionarer och 
lyckades genomfora tavlingen pi 
ett hedrande satt. Sekreteriatet 
skottes av Stig Groning pi ett 
foredomligt satt si att man hela 
tiden kunde kontrollera sin po-
sltion· Lon. 
De basta resultaten:

Klass S:int (19 delt.) Klass F:int (14 delt.)
1. Rolf Lindgren Nor’oerg 575 1. Lennarth Larson Solna MSK 617
2. Ingvar Sares Hedemora 566 2. Lars Eriksson Storvik 524
3. Lars Johansson Borlange 545 3. Arne Bergkvist Norberg 428
4· Hans Olsson Norberg 529 4. Hans Ahlstrom Borlange 424
5. Hans Ek Hedemora 525 5. Ambjorn Loow Enkoping 410
6. S.O. Linden Hallstah. 518 6. Mats Ljungberg Vingarna 393

Klass G:int (9 delt. ) Lagtavling (6 lag)
1. Rune Johansson Gamen 848 1. Norberg, lag 2 1642
2. S.A. Sjogren Norberg 751 2. Borlange, lag 2 1633
3· Ake Pettersson Borlange 664 3- Norberg, lag 1 1596
4. Yngve Domstedt Norberg 639 4. Enkoping 1469
5. L.G. Eriksson Enkoping 615 5. Borlange, lag 3 1279
De basta resultaten pi Norrlandsmasterskapen 1961 samt l:a kvaltavl.

Klass S :1 (6 delt.) Klass G:int (4 delt.)
1. K.G. Pinell Soderfors 458 1. Rolf Sundin Sundsbruk: 775
2. Per Sodersten Jarvso 408 2. Nils Buss Krylbo 733
3· Ulf Lejdstrand Sundsbruk 387 3. L. Flodstrom Sundsbruk 683
4. Tommy Eriksson Harnosand 274 4. C-G. Sundstedt Uppsala 374

Klass S:int (14 delt.) Klass F:int (7 delt.)
1. Gosta Nilsson Ostersund 832 1. Ake Lofvander Sundsbruk: 880
2. Hans Eklund Harnosand 820 2. Gosta Tingfeldt Soderfors 657
3· K.A. Eriksson Harnosand 741 3- Per Kempe Sundsbruk: 484
4- Nils Helgesson Soderfors 720 4. Kjell Thurell Krylbo 358
lagtavling: 1. Mfk Skvadern, Sundsbruk, lag 1. 2173 sek.



"Lilia" Norbergstraffen den 15/10
N&gra km. utanfor Avesta, pa 

falten vid Grytnas kyrka, holl 
Mfk Ornen, Norberg, den storsta 
tavlingen i ett-klasserna som 
hallits i Sverige. Inte mindre 
an 74 man stallde upp och de ha
de en harlig dag.Vadret overgick 
fr&n att under morgontimmarna ha 
varit mulet till en klarblS. him- 
mel med lysande sd och svag vind. 
Det var varmt och skont och arran- 
gerande klubben har all heder av 
att tavlingen flot lugnt och smi- 
digt.

I S:l-klassen var det rekord- 
deltagande med inte mindre an 43 
som flog. Aven denna klas3 tende- 
rar till att bli en termikletar- 
klass som den storre klassen, S
int har blivit.Problemen ar dock 
n&got storre har d£. planet ar s& 
litet och pA s& vis sv&rare att 
f& upp pa topphojd och sedan hal- 
la den medan man letar termik. 
Nastan alia i toppen pk resultat- 
listan flyger ocks& Stint och 
tillampade tydligen sina erfaren- 
heter i lilla klassen.De framsta 
flog mest egenkonstruktioner som 
passade deras egen teknik och 
byggsatsmodeller hade ingen god 
dag.

I motorklassen tavlas fort- 
farande mest med dieslar men ef- 
ter dagens vinst med en Tee-Dee 
.o49 kommer formodligen utveck- 
lingen att g& mot glodstiftsmoto- 
rer som har battre litereffekt. 
Forsta och tredje platsen bela- 
des av Solna MSK och darmed har 
Solna MSK vunnit alia tavlingar 
i F:l-klassen 1961.Vinnaren flog 
en konstruktion av L.Larsson som 
sjalv kom trea med originalet.Pa 
andra plats kom en byggsatsmodel 
och pA fjarde kom R. Wilkesson 
med en egen konstruktion som ar 
klubbmodell i Enkoping.

I G:1 har utvecklingen gitt 
mot allt langre kroppar och nas
tan lika mycket gummisnodd som i 
Wakefieldklassen. Det ger en
mycket lang raotortid och en nas
tan otrolig hojd. Pa grund av de 
sma barytorna ar emellertid gli- 
det inte i klass med en S:l-as 
och det ar forklaringen till att 
inte alia starter blir max. Topp- 
mannen Stig Groning, Norberg,

flog en mycket l§.ng G:1 av egen 
konstruktion och after honom folj- 
de tva som i stort sett flog for- 
minskade upplagor av sina Wake- 
fieldmodeller. I klassen deltog 
den yngste tavlande, blott 6-4ri- 
ge sonen till Yngve Domstedt,Nor
berg. Grabben gjorde en mycket 
fin insats och lovar gott for 
framtiden.

Lagtavlingen vanns av Nor- 
bergslaget som tog sin tredje in- 
teckning i vandringspriset och 
darmed f&r behalla det for gott. 
Laget bestod av Hans Olsson i S- 
1, Stig Groning i G:1 och Goran 
Larsson i F:l.

Prisutdelningen forrattades 
av Sven-ike Sjogren som dessutom 
var tavlingsledare tillsammans 
med Stig Groning vilka biLda skot- 
te till belatenhet. T_

De basta resultaten:
Klass S:1 (43i delt.)

1. B. Olofsson Enkoping 599
2. L. Aberg Uppsala 568
3· S. Engstrom Uppsala 542
4. S-0. Linden Hallstah. 493
5. I. Sundstedt Borlange 483
6. I. Sares Hedemora 458
7. K. Svedberg Solna 452
8. H. Broberg Falun 448
9· L. Larsson Solna 436

10. Y. Domstedt Norberg 432
Klass G :1 (7 delt.)

1. S. Groning Norberg 834
2. R. Wilkesson Enkoping 728
3. N. Buss Krylbo 635
4· L. Olsson Arboga 357
5. Y. Domstedt Norberg 334

Klass F:1 (13 delt.)
1. P. Eklund Solna 556
2. J. Lindgren Enkoping 552
3· L. Larsson Solna 498
4- R. Wilkesson Enkoping 413
5. L. Olsson Arboga 401
6. L.G. Eriksson Enkoping 295
7. H. Jakobsson Uppsala 293
8. K. Ekrot Enkoping 288
9· G. Larsson Norberg 262

10. H. Andersson Borlange 252
Lagtavlan

1. Norberg, lag 1 1448
2. Enkoping 1269
3. Krylbo 1039
4- Solna 992
5· Uppsala 835
6. Norberg, lag 2 436



Ett 80-tal deltagare var an- 
malda till irets Oktobertavling 
som gick pi. Hagshults flygfalt 
utanfor Varnamo den 15 oktober.

Vadret var nigorlunda hygg- 
ligt,men tyvarr var vindriktnin- 
gen sadan att modellerna kom i 
utkanten pi faltet vid en "max". 
Faltet ar ocksi en aning vansk- 
ligt att flyga pi si tiderna blev 
inte av si hog klass. Tva delta
gare imponerade dock stort: Rolf 
Hagel i F:int och Rune Johansson 
i G:int.

Broderna Holm i Skillingaryd 
hade huvudansvaret for tavlingens 
organisation och de har all he- 
det av det satt pi vilket de skot-

Oktobertavlingen 1961

te arrangemangen.
De basta resultaten:
Klass S:1 (9 delt.)

1. Rolf Hagel AKM 626
2. Sten Rooth Kronoberg 518
3. Bertil Dolk Landsbro 464
4. Otto Henningsen Jonkoping 432
5- Lars Andersson Limhamn 356

---oO
Vintrigt Ostgotamasterskap

Kungsangen bjod pi riktigt 
vintervader nar modellflygarna 
frin lanet gjorde upp om titlar- 
na for 1961.Visserligen saknades 
snbn, men 3 grader kallt och 4-5 
sekundmeters nordlig vind gjorde 
tavlingen till en forsmak av vad 
som komma skall.Den nordliga vin- 
den ar den samsta pi Kungsangen 
pi grund av den skogsturbulens 
som di alltid upptrader. Detta 
kan ocksi utlasas av tiderna som 
voro mycket ojamna, och det var 
mycket svirt att fi nigon maxtid. 
Endast 8 max noterades darav 4 i 
G, 2 i F och 2 i S. Lagtavlingen 
fick en overraskande ^tging di 
Ornen, Finsping segrade fore Ga-
mens lag. G.K.

Resultat:
Klass S:int

1. Rune Hano LEN 643
2. Stig Johansson Ornen 627
3. Gunnar Kalen Gamen 620
4. Magnus Eriksson Gamen 538
5. Goran Aberg Gamen 499
6. Hans Eklund Gamen 407
7. Bo Eriksson Ornen 317

Klass S:int (21 delt.)
1. A. Hermansson Gamen 727
2. Kjell Wahlkvist AKM 682
3. Knut Andersson AKM 643
4. Gunnar Kalen Gamen 639
5. Hans Nilsson Karlstad 604

Klass G:int (14 delt.)
1. Rune Johansson Gamen 852
2. Anders Hikanson AKM 767
3. Bengt Blomberg Gamen 652
4. S.G. Nilsson Kronoberg 637
5. Einar Hakansson AKM 608

Klass F:int (8 delt.)
1. Rolf Hagel AKM 744
2. J.O. Akesson AKM 713
3- Magnus Eriksson Gamen 693
4. Ulf Carlsson AKG 635
5. Lars Andersson Finsping 497

Klass RC III (14 delt. )
1. Rolf Dilot AKM 2830
2. Egon Lindner Vetlanda 2222
3. Lars Johansson Tibro 1973
4. J.E. Karlsson Tibro 1854
5. Ingemar Floden H jo 1494
6. Karl-Einar Tell LEN 1122
7. Jan Sjoberg AKM 1007

Klass G:int
1. Rune Johansson Gamen 806
2. L. Tysklind Ornen 718
3. Tommy Loven LEN 632
4. Gunnar Kalen Gamen 583

Klass F:int
1. Lars Andersson Ornen 585
2. Ulf Bjornstig Gamen 581
3. Stig Gustavsson Gamen 509
4. Hans Friis Gamen 475
5- Ivar Marcusson Ornen 229
6. Ernst Rytter Ornen 94
7. Magnus Eriksson Gamen 64

Klass S:1
1. Gunnar Hofmann LEN 533
2. Lennart Roquist LEN 483
3. Dick Wiklund LEN 429
4· Chr. Karlsson Ornen 296
5. Per Ivarsson Ornen 294
6. Hikan Ivarsson Ornen 236
7. J.E. Pettersson Ornen 197
8. L. Lindgren Ornen 26

La^tavlan
1. Ornen, Finsping, lag 1. 1930
2.Gamen, Norrkoping, lag 2. 1663 
3- Gamen,Norrkoping, lag 1. 1277 
4. Linkopingseskadern 1275 
5- Ornen, Finsping, lag 2. 561



Uppsala Lansmasterskap
Arets lansmasterskap i rao- 

dellflyg arrangerades av Uppsala 
Flygklubbs modellsektion pa Sund- 
bro flygfalt. Ett fyrtiotal del- 
tagare fran forutorn Uppsala aven 
Enkoping, Sbderfors och Skogs- 
tibble deltog. Vadret var kanske 
inte det alira basta ur modell- 
flygsynpunkt,mulet och disigt som 
del var.Luftlagren vaxlade i den 
medelmattiga vinden men termiken 
trangde inte fram i n&gon period.

Tavlingen gick i sex klasser 
och dessutom tavlades i tva oli-
ka lagkombinationer. LAg.

De basta resultaten:
Klass S:int (11 delt. )1. L.-O. Larsson Uppsala 830

2. Seved Lovgren Vargarna 751
3. Lars-Erik Borg Uppsala 734
4· Nils Lundberg Enkoping 733
5. Ingemar Berglund Uppsala 602

Klass S:1 (11 delt. )
1. Soren Engstrom Uppsala 6912. Ulf Svensson Uppsala 665
3. N.-E. Svensson Uppsala 434
4. Peter Ostvall Uppsala 432
5. H&kan Jansson Vargarna 401

Klass G:int (4 delt.)
1. N.-E. Hollander Uppsala 900
2. Nils Lundberg Vargarna 788
3. Ragnar Wilkeson Enkoping 611
4. C.-G. Sundstedt Uppsala 317

Klass G :1 (2 delt.)
1. C.-G. Sundstedt Uppsala 590
2. Ragnar Wilkeson Enkoping 436

Klass E:int
1. Bo Wall Uppsala 772
2. Ambjorn Loow Enkoping 706
3. L.-E. Larsson Uppsala 497
4- Kurt Larsson Enkoping 473
5. Gunnar Agren Uppsala 389

Klass F:1 (8 delt.)
1. Ragnar Wilkeson Enkoping 590
2. Hans Jacobsen Uppsala 401
3· Lars Ekroth Enkoping 374
4- Bjorn Sbderstrom Uppsala 300
5· Lars Eriksson Enkoping 285

Lagtavling, int-klasserna
1. Uppsala, lag I 2502
2. Enkoping, lag II 1698
3· Uppsala, lag II 1440

Lagtavling, ett-klasserna
1. Uppsala, lag I 1215
2. Enkoping, lag I 986
3· Uppsala, lag II 742

11 Oktoberteam" den 22 oktober 1961
I ett gramulet vader som 

inte lockade manga &sk&dare,holl 
Solna MSK sin &rligen aterkomman- 
de teamtavling, "Oktoberteam". 
Genom valvilligt tillst&nd av 
rektorn for Eriksdalskolan kunde 
klubben anvanda dess stora skol- 
gcird att flyga pa. Ingen som pas- 
serade skolan kunde undga att ho- 
ra det standiga ylet av valtrim- 
made motorer i klass Team-int och 
Team-B och surret av de sma l^cc 
motorerna i nybbrjarklassen.

Att det var en nyborjar- 
klass marktes snart dS. det var 
manga som inte lyckades flyga de 
stipulerade 120 varven, inte ens 
i finalen dar endast tv& genom- 
forde. Vinnaren var fran den an- 
rika teamlclubben Nimbus och var 
den ende som visade lovande tack
ier. Det saknas dock mycket av 
motorkunskap hos grabbarna men 
det kommer val med kren och ruti- 
nen.

Nimbus visade framfbtterna 
an en gkng genom att deras VM- 
tvaa och EM-etta Kjell Rosenlund 
och Nils Bjork vann Team-int. De 
hade dessforinnan i ett kvalifi- 
ceringsheat, slagit inofficiellt 
varldsrekord med 4 min. 21 sek.' 
Er§.gan ar om man inte snart f&r 
uppleva en "drommil" d.v.s. en 
tid under 4 minuter pa den en 
svensk mil Hanga distansen som 
flygs i Team-int. Bjorn Winkler/ 
Harald Sannes gjorde ocksi. bra 
ifrlin sig och gick for forsta 
gingen under 5 min. Det blev en 
saker andraplats fore Orions allt- 
for orutinerade grabbar.

I klass Team-B vann K. Hem- 
gren, Aerospeed, for andra g&rgpn 
vandringspriset som ar uppsatt av
Solna MSK. Lon.Resultat:

Team-4 (120 varv)
1. A. Steen Nimbus 8.02
2. R. Johansson Orion 9-21
3- H. Granqvist Ornarna 37 v

Team-int (100 varv)
1. K. Rosenlund Nimbus 4.452. B. Winkler Solna MSK: 5.37
3. B. Hogberg Orion 28 v

Team-3 (200 varv)
1. K. Hemgren Aerospeed 9-38
2. H. Sannes Solna MSK 10.10
3. R. Samsjo Aerospeed 10.24



GAMENS LMSLAGSTAVLING Klass S:int
HS.rd vind och regn kom att 

bilda ram till lanstavlingen som 
avholls p& Kungsangen den 7 okt. 
Deltagarantalet var tyvarr inte 
s& stort som foregaende ar utan 
inskrankte sig till fyra lag och 
bland de uteblivna var titel- 
forsvararna fran de senaste aren 
Svensklagskombinationen.

Malmo monstrade denna g&ng 
ett jamnt lag som ocksS. drog sig 
segrande ur tavlingen med god 
marginal till tv&an som var vard- 
klubbens lag. Stockholm som bela 
de tredjeplatsen, hade l&nat Uno 
Axelsson och Olle Blomberg och 
klarade p& sa satt deltagandet i 
tavlingen vilket visar att det 
g&r att "skrapa" ihop ett lag 
aven om nAgra mannar saknas.

Resultat: G.K.
Lagtavlingen

1. Malmo 3441
2. Gamen 3191
3. Stockholm 3056
4· Vastmanland 2786

1. Knut Andersson Malmo 534
2. Goran Aberg Gamen 528
3. Anders Hermanson Gamen 486
4. Hans Olsson Vastmanl. 446
5- Mike Withey Sthlm. 391
6. K.jell Wahlkvist Malmo 380
7. Olle Blomberg Sthlm. 352
8. S.O. Linden Vastmanl. 219

Klass G:int
1. Uno Axelsson Sthlm. 734
2. S.A. Sjogren Vastmanl. 725
3- Einar Hakansson Malmo 708
4- Gunnar Kalen Gamen 701
5. Olof Nerud Malmo 655
6. Hans Suter Sthlm. 485
6. Yngve Domstedt Vastmanl. 485
8. Bengt Blomberg Gamen 482

Klass F:int
1. Jan-Olof Akeson Malmo 727
2. Ulf Bjornstig Gamen 588
3. Goran Larsson Vastmanl. 585
4. P.0. Moberg Sthlm. 557
5· Lennarth Larson Sthlm. 537
6. Rolf Hagel Malmo 437
7. Stig Gustavsson Gamen 406
8. Sten Forsman Vastmanl. 326

J°^22iDS§_l|Ds_Modellflygfbrbunds_serietayling_1961-1962
Hittills har tv& omg&ngar av serietavlingen heillits. Den forsta 

tavlingen gick p& Jonkopings gamla flygplats den 29 oktober.PA grund 
av annan trafik ρέ. faltet m&ste tavlingstiden begransas till li tim. 
vilket var alltfor kort for fyra perioder.VaderleksforhAllandena var 
ganska goda. De basta resultaten:

Klass S:1
1. Rolf Axelsson
2. Sten Rooth 
3- Bengt Olsson

Klass G
1. Gunnar Holm
2. Bengt Gustavson

Nassjo 5 P 1 .
Kronoberg 4 P 2.
Ljungby 3 P 3.

Skilling. 5 P 1 .
Almhult 4 P 2.

3.

Klass S:int
John Pettersson Almhult 5 p 
S-G. Nilsson Kronoberg 4 p 
Otto Henningsen Jonkoping 3 p
Klass F

Gideon Johanson Landsbro 5 p 
Georg Johansson Ljungby 4 p 
Chr. Bertilsson Landsbro 3 p

Andra omgangen holls ρά Hagshult-faltet den 12 november i kallt 
ech bl§.sigt vader. De basta resultaten:

Klass S:1
1. Otto Henningsen Jonkoping 5 p
2. Bo Karlsson Nassjo 4 p
3. Mats Porsman Kronoberg 3 p

Klass G
1. Gunnar Holm Skilling. 5 p
2. Bengt Gustavson Almhult 4 p

Klass S :int
1. John Pettersson Almhult 5 p
2. Otto Henningsen Jonkoping 4 p
3. E. Magnusson Nassjo 3 p

Klass F
1. Erik Holm Skilling. 3 p
2. Georg Johansson Ljungby 4 p
3· Valter Johansson Kronobeig3 p

Deltagandet har varit livligt pH dessa tavlingar vilket b&dar 
gott for framtiden. De uppn&dda flygtiderna har emellertid varit 
mycket svaga, f. nv. finns det inga modellflygare i Smaland som har 
nligot att hamta pa en nationell tavling och fragan ar val om inte 
sjalva upplaggningen av serietavlingarna i viss mdn bar skulden till 
detta fbrh&llande.
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Liksora i forra numret har vi endast ritningar till friflygmodeller, 
De som ar intresserade for linkontroll och radiostyrning blir kanske be- 
svikna, men vi hoppas fa ritningar for dem i nasta nummer, Allt beror 
dock pa Er sjalva. Vi kan inte garna sitta och rita ihop fantasimodeller 
utan. de som ar intresserade for dessa grenar maste ocksa bidra med mate
rial. Hittills har friflygarna varit aktivast nar det galler bidrag och 
det aterspeglar sig helt naturligt i tidningens innehall,

Kommentarer till ritningarna av Peter Vianngard pa foljande sidor.



Bosse Modeers Sjirrta
Bosse ar utan tvekan &rets mest framgangsrike S :int-flygare,och 

med den har karran har han i &r vunnit alia tavlingar han stallt upp 
i. Enda undantaget ar VM.

Tidigare har Bosse alltid placerat sig i toppen p& lugnvaders- 
tavlingar men i ar har han aven dokumenterat sig som en utmarkt blS.s 
vadersflygare (efter alia dessa kr.... )

Bosses framg&ngar pa senare tid beror nog framforallt pa tv§. sa 
ker: dels hans teknik at! jaga termik med karran pa linan a la Tho- 
mann (manga minns val uppvisningen p& UTj bl. a. klattrade han over 
ett staket med karran pa linan), dels karrans termikkanslighet.

Och set nagra ord om sjalva karran: Den he ter Z IRK ON IK A och ar 
ingenting for nyborjaren. Om nyborjaren trots allt lyckas bygga kar
ran klanderfritt sa finns det alia chanser att han far svart att fly- 
ga den. I handerna pS. en expert ar den dock ett ypperligt redskap 
(om detta nu sager lasaren nigot)

Vinge: Framkant 10x10 balsa, bakkant 4x25 balsa. Huvudbalken be 
steir av en 4x8 furulist pa hogkant och bakom denna sitter p& mittvin 
gen en 4x8x450 furulist, fasad i andarna, for att undvika brottsan 
visning. Torsionsnasan bestar av 1 mm balsa.Mittsektionen och de tva 
sprygelsektionerna pa varsin sida om knacken ar helplankade med 1 mm 
balsa. Spryglar 2 mm balsa, spygelmellanrum 50 mm.

Vingfastsattning: Mittvingen ar byggd i ett enda stycke och fast- 
satts pa kroppen medelst "nyckelhalsfastsattning" a la Thomann (se 
"Aeromodeller" March 1958) Vingspetsarna monteras pa mittvingen med 
en 2 mm pianotr&d som gar in c:a 30 mm ivarje sektion. Pianotraden 
glir in i ett ror som ar fixerat p& mittbalken. 2 stift pa vardera si- 
dan om pianotraden h&ller spetsarna i lage.

Kropp: Frampartiet best&r av en lindklump i vilken det sitter
en Graupnertimer, som trader i funktion nar man kopplar. Bakkroppen 
best&r av ett koniskt jamntjockt 1,5 mm balsaror. Startkroken ar 
flyttbar.

Stabbe: Framkanten bestar av en 3x3 och en 2x4 balsalist,limma- 
de mot varandra. Bnkkanten bestir av en 2x15 balsalist. Mittbalken 
ar en l-g-x5 balsalist. I de sju mittersta sprygelsektionerna ar bitar 
av 1,5x5 mm balsa inlagda under mittbalken. Sprygelmellanrum 20 ram. 
Spryglar av 1 mm balsa. Mittsektionen plankad.

Kladsel: Vingen ar kladd med siden, stabben och kroppen *ed 
tunnt japanpapper. ■

Trim: Tyngdpunkten ligger pa 57 %. Karran kurvar &t hoger; var- 
je varv tar 30-35 sek.Ob.' Inre vingspetsen har givits en aning mind- 
re installningsvinkel ar den yttre. Man m&ste vara mycket fbrsiktig 
med detta trim, d& karran latt kan gk i stortspiral.
Knut Anderssons S:inta

Knut har lange hort till S :int-eliten; 1961 representerade han 
Sverige vid Nordiska Landskampen. Mycket beroende pa feltrimning fo
re avgorande start missade han emellertid segern.

Karrans mest karaktaristiska drag ar vingens "dubbla U-form"som 
Knut rekommenderar.

Ritningen ar ganska ofullstandig och s§. mycket kompletterande 
anteckningar har jag tyvarr inte.

Vingprofilen var ursprungligen Go. 417. Tungan bestlir av 2 mm 
dural.

Tyngdpunkten ligger p& ett s4 originellt stalle som 55% av kor- 
dan och karran ar trimmad i vansterkurv,
Arvid Karlssons F:int

Med den har hogst konventionella karran vann Arvid Europacupen 
i Homburg/Saar I960. Profilerna ar egna. Karran ar nastan helt byggd 
i balsa, och kladd med siden.

Vinge : Framkant 10x10, balkar 5x5, bakkant 4x20 och spryglar av



2 mm. Allt balsa. Mittspryglarna (som verkligen sitter som ritningen 
anger ) ar av plywood.Vingfastsattning 3 mm pianotradar i massingsror. 
V-formen varieras. Sprygelme11anrum 50 mm.

Stab be; Torsionsnasa, 2 mm spryglar, mellanrum 40 mm.
Kropp: Lidkropp med sidor av 2 mm balsa.Pylonen ar byggd piett 

2 mm plywoodflak, som gar genom kroppen. Pi sidan av detta ar 25 mm
flak limmade. ..Trim: Tyngdpunkten ligger pa 40 mm framfor vingens bakkant.Kar- 
ran ar trimmad hoger motorflykt och stab ben ar tiltad for hbger glid. 
Bida vingspetsarna ar en aning skrankta. Motorn ar en ETA 15.
Goran Larssons F:int

Denna modell ar baserad pi erfarenheter frin tidigare modeller 
och Goran har sarskilt sett till att modellen ar stark och til hirda 
tornar och att den ar lattskott och okomplicerad.

Skall man vara framgangsrik pi tavlingar ar det av stor vikt att 
modellen ar flygfardig efter ett fatal justeringar och att den hol
ler for en small,och dessa krav uppfyller Gorans karra. Modellen re- 
kommenderas varmt som nyborjarmodell; vingen kan byggas helt fyrkan- 
tig, och man har en lattbyggd och lattrimmad modell, vilka bida fak- 
torer ar betydelsefulla. En lattbyggd modell kan vara lattare att fa 
valbyggd och ar lattare att reparera och ju lattare en modell ar att 
trimma ju lattare ar det att ni goda resultat pi tavlingar.

Nar det galler att konstruera en modell for tavlingsbruk kan det 
nog vara ide att se mer pi detainer som underlattar trimningen (god 
stabilitet och hillfasthet) an att tanka pi att pressa ut nigra se- 
kunder har och nagra sekunder dar, och snabbaste sattet att na goda 
resultat ar nog att flyga en enkel och okomplicerad modell, som inte 
erbjuder nigra trimningssvirigheter.
Goran larssons S:etta

Goran Larsson har avlagsnat sig betydligt fran Gladan-skolan, 
och mingen konservativ modellflygare kanske finner modellen nigot 
0 x "t 3f*0 m ·Modellens langdstabilitet ar emellertid fullt tillfredstallande, 
trots den lilla stabben (1,63 dm2 ; vinge 15,95 dm2) och den tunna 
flappade vingprofilen pa den l&nga och smala vingen.

Vi kan alltsa konstatera,att en mycket liten stabbe med symmet- 
risk profil ger aven en "svirflugen och svirtrimmad" vinge (dvs. en 
med hogt sidoforhillande och en profil, som har en stor vridmoments- 
koefficient med avseende pa profilens neutralpunkt) tillracklig sta
bilitet under forutsattning att modellens tyngdpunkt ungefar samman- 
faller med vingens tryckcentrum. (Givetvis far stabben och dess mo- 
mentarm inte vara liur liten som heist. )

En annan fordel med detta system ar, forutom de strukturella for- 
delarna (att bygga en sidan har stabbe erbjuder ju inga svarigheter), 
att stabbens luftmotstand ar ytterst litet och dessutom kan man ha en 
rel. stor vingyta, vilket i de fiesta fall ger lagre sjunkhastighet 
an om man skulle anvanda en barande stabbprofil. Detta beror pi, att 
en barande stabbprofil nastan alltid okar modellens luftmotstand mer 
an den okar dess lyftkraftskoefficient, atminstone da man har ganska 
smi stabbar, (2-3 dm2 ) och modellens glidtal fdrsamras och darmed 
dess sjunkhastighet trots att glidet kanske blir nagot lingsammare.

Det skall pipekas, att det ar nastan absolut omojligt att fi en 
karra med barande stabbprofil att flyga stabilt, om stabben ar det 
allra minsta skev. Detta beror pi, att det anfallsvinkelomrade, inom 
vOket en sidan stabbe ar effektivast (d.v.s. dess lyftkraftsgradient 
storst) ar rel. begransat (ungefar ± 5°)

Genom stabbens V-form ar fena bverflodig och di stabben dessutom 
ar mycket latt (2-3 gr. ) blir modellens vikt koncentrerad kring tyngd
punkten och troghetsmomenten smi, nigot som sakerligen bidrar till 
den goda langdstabiliteten. Det kan namnas att den V-formade stabben
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ger Gorans modell en lateralplansfordelning,som inte ar att rekommen- 
dera, d§. latt s&dana rollande moment uppstar som vill sanka inner- 
vingen mer an normalt i en svang, om denna pldtsligt skulle bli for 
tvar. Detta beror pa att lateralplansytorna bakom tyngdpunkten lig- 
ger hogre an vad som kanske ar nyttigt med tanke p& den rel. l&ngt 
fram liggande tyngdpunkten. 0

Bn nackdel med modellen ar att den ar ganska svarstartad, vxi- 
ket forutom den nyss namnda lateralplansfordelningen, beror p& att 
vingarna ar en aning for flexibla och latt "fladdrar", men det skul — 
le man ju komma ifran med en annan balkfordelning och med t.ex. sick-
sack spryglar eller -lister. oDe enda ganger Goran har flugit modellen i nagorlunda stxlla
luft, har tiderna h&llit sig mellan 2:30-2:45.

Profilen B-6557-b gor att modellen latt rakar i stall (den ar 
kansligare an de fiesta andra profiler) men tack vare den goda langd- 
stabiliteten blir stallen smk och modellen forlorar anmarkningsvart 
lite hojd.

Modellen ar dopt till "Tokfrans".
Gorans bror har byggt en liknande S:etta med B-6356-b i vingen 

(korda 115 mm) och symmetrisk stabbprofil. Denna modell har liknande 
egenskaper.
Peter Wanngard:

Ang4ende_tekpi|k§=apti^lar=o ^ =^pmm§pt§r§r

Den stora bristen pa teknis- 
ka artiklar pa svenska har ofta 
framhallits fran modellflygarhaH 
och det m&ste darfbr anses vara 
en av den har tidningens vikti- 
gaste uppgifter (forutom att tja- 
na som kontakt- och nyhetsorgan) 
att sprida lite ljus over modell- 
flygtekniska problem.

Ty framhalles bristen pa 
tekniska artiklar,torde det r&da 
ett visst intresse for sadana.

Vad vill man ha ut av en 
teknisk artikel ? Nar man h&rd- 
drar fragan, kommar man val till 
slut fram till att det ar rena 
kunskaper, kunskaper som skall 
vara tillampbara i praktiken dvs. 
vid konstruktion och trimning. 
Lasaren bor alltsa skaffa sig en 
syn pa problemen, som ansluter 
sig till verkligheten sk mycket 
som mojligt.

For att ηέ. goda kunskaper i 
t.ex. aerodynamik, som det val 
huvudsaklige n blir fragan om, 
kravs emellertid mycket omfattan- 
de studier. Studiematerialet ar 
sk avancerat och svartDlgangligt 
att endast ett fatal har mbjlig- 
heter att bedriva sidana studier. 
Goda kunskaper i matematik och 
teoretisk fysik, liksom sprak ar 
nodvandiga och studierna kan sa
gas vara hogskolemassiga.

Ofta hor man talas om modell- 
flygare som anses vara goda teo- 
retiker, men nar det kommer till

kritan visar det sig att de har 
uppfattningar och lever i fore- 
stallningar som inte alls rimmar 
med verkligheten. Detta ar sar- 
skilt farligt nar det galler ald- 
re modellflygare, for de yngre 
kan dli tvingas in samma felakti- 
ga tankegangar. Dessa aidre mo- 
dellflygare lever i allmanhet p^ 
sina tavlingsframg§.ngar men dessa 
beror forvisso inte p§. goda ieo- 
retiska kunskaper utan p& mang- 
lirig erfarenhet vid trimning och 
bygge och en ypperlig kannedom 
om den egna modellens sarskilda 
egenskaper.

Nar sadana modellflygare 
skriver sina &sikter om tekniska 
problem eller forklarar den egna 
modellens beteenden baserar de 
dessa pk gjorda iakttagelser.Det 
m&ste erkannas, att dessa iakt
tagelser ofta ar ypperliga och 
teoretikern till stor hjalp. D& 
de emellertid saknar grundlig 
teoretisk utbildning, drar de of
ta felaktiga slutsatser for att 
forklara ett visst skeende, men 
som sagt: deras iakttagelser ar 
av mycket stort varde.

Om en modellflygare bara 
gkv in for att vinna tavlingar, 
gor han klokast i att koncentre- 
ra sig pli trimningen och att tra- 
na systematiskt i alia vader och 
att lara kanna sin modell i stal
led for att grava ner sig i teo- 
rier.



Men skall man ha ut nHgot 
av en artikel och lara sig nagot 
och forstH varfor ett forlopp 
sker, mHste man forklara det pit 
teoretisk vag.

Artiklar, som inte tvingar 
lasaren att tanka utan bara re- 
fererar vissa forlopp, kan ofta 
leda till oklarheter och diffusa 
begrepp hos lasaren.

Till de tekniska artiklarna 
mHste ocksH ritningarna raknas. 
Men bara en ritning ar kanske in
te sH upplysande.Det vore mycket 
battre, om till ritningen foga- 
des agarens iakttagelser pH mo- 
dellen. Det allra basta vore,att 
agaren ocksH talade om varfbr 
han har konstruerat sin modell 
just sH och sH, for nar det gal- 
ler att lara sig nagot ar ideerna 
det viktigaste.

Ora vi blir lyckliga nog att 
kunna publicera en ritning och 
vi dristar oss till att kommen- 
tera denna, vore det olyckligt, 
om kommentarerna blev ensidigt 
berommande och endast framholl 
modellens goda egenskaper.Lasar-

na skulle ju dH inte kunna se pa 
modellen med ratt perspektiv,och 
om sadana kommentarer fortgick 
en langre tid, skulle sH smHning- 
om motsagande uppgifter latt kun
na publiceras av samme forfatta- 
re, och dennes aktier skulle da 
sakert sjunka hos tankama.

Det har lange varit min drom 
att kunna. fH i gHng en diskussion 
om tekniska problem, nHgonting i 
stil med dem i "Hobbyboken" un
der dess glanstid. I narmare tv& 
§.r har jag fdrsokt i "Modellflyg- 
bladet" utan resultat, trots det 
intresse for tekniska artiklar 
som man jamt hor talas om.

Tors man hoppas p&. lasarnas 
medverkan i denna tidning ? Var 
inte radda for att komma med Era 
asikter. Skicka garna in ritnin- 
gar och fotografier och bifoga 
heist lite text (iakttagelser pH 
modellen och konstruktionstankar 
t.ex.) sH fHr vi val se om inte 
blaskan kan bli lasvard. Tyvarr 
ar vi fattiga och frHgan ar val 
om vi har rHd att ge ens ett sym- 
boliskt honorar.

M O D E L L M A R K N A D E N
Under denna rubrik infores privata radannonser frHn modellflygarna. 
Onskar Ni salja, kopa eller byta nHgot skall Ni annonsera i MODELL- 
FLYGNYTT. Priset ar endast 1:- kr per rad. Manuskriptet sandes till 
Valter Johansson, HHngeryd, Damrahult och likvid insattes pH SMFF:s 
postgirokonto 51 81 65- Nasta nummer av MODELLFLYGNYTT beraknas ut- 
komma den 1 februari 1962 och annonsmanus bor vara oss tillhanda den 
15 januari. __ oQo___

S a 1 j e s
REP PCTONE 8 k. sand. o. mott. Ev. aven 4 DURAMITE 3 mont. pH platta 
kompl. inst. f. skev-, hojd-, sidoroder o. motork. Inst. utf. m. Can- 
non-kont. o.anp.t. mott. J v Segebaden, Ankd.g.36x , Solna tel.273739
BEG. MODELLMOTORER PAW 2,5 cc, 40:—  kr. ENYA 15 D, 35:-- kr. AM 10, 
25:—  kr. Samtliga i mycket gott skick. En fullt anvandbar PAW 1% cc 
20:—  kr. Valter Johansson, HHngeryd, Damrahult. tel. 45 Fraggahult.
NYA TIMERS Rudolf Schenkers kombinerade timer-tank-avstangare. En 
schweitzisk kvalitetsprodukt. Kr 27:50. Specialtillverkade timer/av- 
stangare med utlosningsanordning for kurvroder o. dyl. En beprovad 
enkel och tillforlitlig konstruktion. Vikt c:a 20 gr. Pris 25:-- kr. 
Valter Johansson, HHngeryd.Lammhult.

K o p e s
GAMDA MODEDDMOTORER, heist KOMET 2 cm^ och 10 cm^ kopes eller bytes. 
Ing. Lennarth Larsson, Dalvagen 56, Enebyberg. tel. 010/583610.

---oOo---
PH grund av mycket nyhetsmaterial blev detta nr. av MODELLFLYGNYTT 
storre an beraknat. I fortsattningen mHste vi dock forsoka hHlla oss 
inom de planerade 20 sidorna i varje nummer.
Enligt AKG:s STABBEN skall Vintertavlingen ga i Goteborg den 11 mars.



Linstyrningsmote i Stockholm
Den 30 oktober var Stockholms modellflygklubbar sammankallade 

till ett klubbledarmote for att ventilera aktuella linstyrningsfra- 
gor.

De fiesta klubbar var representerade och debatten var synnerli- 
gen livligi

Foljande punkter stod pi programmet.
1. Stockholms linstyrningsbana

Denna fraga togs ater upp och det beslots att den lampligaste 
platsen for denna och mojligheterna till finansiering genom vissa 
fonder narmare skulle undersokas.
2. SMFF:s tidning MOPELLFLYGNYTT

Kjell Rosenlund och Christer Soderberg orienterade om tidnin- 
gens upplaggning och planerade innehill samt uppmanade till artikel- 
skrivning for att skaffa tidningen material.
3· Tavlingar

Denna programpunkt villade kvallens livligaste diskussion, men 
de deltagande blev pi. de fiesta punkter si, sminingom eniga. Ett pre- 
liminart tavlingsprogram for 1962 sattes upp av de tavlingsforslag 
som hittills framkommit, men med hansyn till att datum for VM och 
Nordisk Landskamp annu ej faststallts kan det definitiva program- 
met presenteras forst i nasta nummer av MODELLFLYGNYTT.

Ett forslag om klubb-kamper overlats it klubbarna sjalva att 
forsoka ordna sinsemellan.
4· Elitforedrag

Syftet med dessa foredrag ar att nigon av de basta tavlings- 
representanterna i varje klass skall delge sina kunskaper i form av 
ett foredrag med diskussion.

Forslaget mottogs mycket positivt.
Dessa foredrag ar inte till for nybbrjare utan fb'r sidana som 

redan hiller pi med resp. tavlingsklass eller de som i ovrigt syss- 
lar med modeUflyg och beslutat sig for att bbrja tavla i nigon klass.

Datum och foredragshillare beslots enligt foljande:
14/11 team-racing Kjell Rosenlund
7/12 stunt Jesper von Segebaden

29/12 speed Mins Hagberg
8/l -62 combat Mfk Orion

5. Hur man arrangerar linstyrningstavlingar
Erfarenheterna fran de minga stora tavlingarna under 1961 lig 

till grund for denna punkt, och det forekom minga vardefulla inlagg.
Ett koncentrat av resonemanget ger att man miste alltid vara 

ute i god tid, speciellt med att skaffa tavlingsplats, samt att det 
miste finnas en tavlingsledare som organiserar forarbetet och forde- 
lar arbetsuppgifterna pa resp. ledare for varje tavlingsklass.

Detaljerade anvisninga.r kommer att utarbetas inom den narmaste 
tiden.
6 . Avslutning

Som avslutning redogjorde Kjell Rosenlund for uppvisningsgrupp- 
ens 4 framtradanden i ir, av vilka det lyckade framtradandet pi Ra- 
sunda fotbollsstadion fir sattas framst, och visades filmer fran 
Nordisk Landskamp och EM.



Peter Wanng&rd:
Recensioner av nya modeIlflygbocker

Frank Zaic: MODEL· AERONAUTIC YEAR BOOK (1959-1961 £rs utg£va)
Det ar alltid en stor handelse, nar Frank Zaic kommer ut med en 

nyaupplaga av sin berbmda §.rsbok, och den emotses alltid med stor 
spanning varlden over.

En marklig sak med arsboken ar att den blir battre ar fran §.r. 
Den sista upplagan innehailer c:a 280 sidor och omkring 250 ritnin- 
gar, huvudsakligen pa friflygande tavlingsmodeller.Dessutom finns en 
massa artiklar och notiser skrivna av internationellt kanda modell- 
flygare. Bland ritningarna finns 6 p& svenska int-modeller och en 
kort artikel av Stellan Knoos.

Boken ar en verklig inspirationskalla, och man kan knappast und- 
vara den. Har man en gling borjat kopa den, fortsatter man s£. lange 
man ar modellflygare.I denna sista upplaga finns det t.o.m. inneh&ll 
for linkontrollflygare.
Loris Kanneworff: ELEMENTI PI AEROMODELUSMO

Boken ar utgiven av Italienska Aeroklubben och avsedd for nybor- 
jare, den ar uppdelad i tv§. delar, teori- och praktikavdelningen.Fri
flygande och linstyrda modeller behandlas.

Teoridelen innehaller lagom litet for en nyborjare, mest ar det 
begrepp och termer som forklaras. Praktikavdelningen, som upptar 3/4 
av innehallet behandlar huvudsakligen bygge av modellerna (det kom
mer lite om flygning pit slutet). Boken ar mycket innehailsrik och 
kommer nog att anses som autorativ i Italien, men Kanneworff ar ock- 
s£. nagot av en idealist,det vittnar hans artiklar och oversattningar 
i MODELLISTA om.En saklig man, som forstSr sig pa sitt jobb utan att 
saga "hurra vad jag e' bra".

Det mest intressanta med boken ar att den ar modern. Den behand
lar inte sten&lderskarror. Visserligen finns det en aning bilder och 
text om fackverkskroppar i h&rdtra med plywoodspant, men inte s& 
mycket att det stor.Som kuriosa kan namnas en bild av Terje Larssons 
"Nordic ".

Det for en nordbo nast mest sensationella ar val priset, 350 li
re.' (c:a kr 2:90} Boken ar till innehallsomf&ng och utforande prak- 
tiskt taget identisk med "Allmanna Modellflygstudier" som gick ρέ. c:a 
11:50 nar jag kopte den. For den som har nligorlunda kunskaper i 
franska och engelska ar spr^ksvirigheterna inte s& stora.
AEROMODELLER ANNUAL 1961-62

Atets utg&va skiljer sig inte mycket frin foregS.ende &rs. Rit- 
ningar och artiklar i ungefar samma proportioner. N&ja,betraffande 
ritningar s& har man skarpt sig en aning, och s§. mycket uppgifter 
fattas inte som det brukar. Betraffande "aerodynamiska" artiklar, sS. 
marks det fortfarande vilka galna amatorer man har att gora med. 
Forst reklamerar man upp van Hattum i Aeromodeller och sedan skriver 
han om en sak i Annualen, som han inte forst&r. (D.v.s. han ger di
verse formler, som han inte forsteir harledningen av; forstod han den, 
skulle han inte skriva som han gor)

Visserligen lider jag, nar jag laser det, men det ar ingenting 
mot vad jag lider, nar jag tanker pli att det kanske finns folk som 
tror p& daliga artiklar och annan smorja.

Pudelns karna: Modellflygredaktioner har sv&rt att kontakta yr- 
kesman inom branschen och forskniigsresultaten ar kvantitativt sett 
f& och dessutom sv&rtillgangliga, och darfor bjuds lasarna p& daiiga 
surrogat. (Det jag syftar p& ar framst aerodynamisk litteratur) Stackars lasare.'



Min £.sikt:
(Under denna rubrik far modellflygarna fritt.framfora sina asik 

ter. Nagon censur av redaktoren eller SMFF-styrelsen skall inte fore 
komma,utan Ni fcir garna kritisera SMFF:s goranden och latanden om Ni 
anser att det ar befogat. For att bidragen skall publiceras maste Ni 
dock framtrada oppet, och ange namn och adress)

H O D E L L I L Y G R E G L E R N A
En fraga som kan vara av 

intresse ar en framtida utform- 
ning av konstruktionsbestammel- 
serna for "ett-klasserna". For- 
slag har vackts om att anta den 
franska Coup d'Hiver-formeln i 
stallet for den nuvarande G;l- 
formeln och att oka F:1 modeller- 
nas motortid till 15 sek:

SMFF har uppskjutit beslut 
i frJigan, i avvaktan p& mote med 
ovriga nordiska lander.

Att SMFF tvekat att besluta 
en regelandring ar val, men att 
man undvikit diskussion i fr§gan 
ar ilia. Man kan ju r&ka i den 
situationen, att man inte kanner 
den allmanna opinionen, nar man 
borjar forhandla med de nordiska 
landerna. Nu vet bMFF-styrelsen, 
(d.v.s. modellflygarnas valda om- 
bud) inte vad G:1 och F:1 flygar- 
na tycker, och tas inte fritgan 
upp pa nytt innan det nordiska 
motet lar de aldrig fa veta det.

Den nya G:l-regeln skulle i 
stora drag innebara max. gummi- 
vikt 10 (tio) gram, min.flygvikt 
80 gram, och fri baryta. En bra 
Sadan karra gor c:a 80 sek. Pa 
kontinenten ar maxtiden 2 min.

En bra F:l-a gor val upp- 
skattningsvis 3 minuter pk 15 sek. 
motortid och 2 min. p& 10 sekun- 
der.

En bra S:etta gor val nu c:a 
140 sek., medan en byggsatskarra 
gor c;a 2 minuter.

En karras max-tid bor sattas 
omedelbart ovanfor karrans tid i 
"stilla" luft.

Vill vi infora Coup d'Kiver 
formeln, bor vi allts& sanka max
tiden till 2 min.,men for att vi 
skall vara konsekventa bor max- 
tide rna sankas aven i F:1 och 8:1. 
Sllunda borde 10 sek. i F:1 kvar- 
sta, och svenska S:1 regeln ut- 
bytas mot internationella A:l-re- 
geln. (Svenska S:ettor har min. 
barytebelastning 10 g/dm^,A:ett- 
orna daremot 12 g/dm^) Tvi minu- 
ters maxtid i ett-klasserna ar 
battre an tre minuters med tanke

pa manga fait.
k andra sidan bor vi kanske 

heilla fast vid tre minuters max
tid som i int -klasserna. D& kan 
man ha 15 sek. motortid i F:l. 
Pa S:l-fronten finns inget for- 
slag, sa dar fS,r vi val ta S:1 
eller A:l-regeln (En extrem S:la 
eller A:etta kan man f<i att gora 
2-40+ i "stilla" luft)

I G:1 kan vi nog beh&lla nu
varande regler med tre minuters 
maxtid.Coup d 'Hiver-karrorna har 
visserligen spritt sig frlm ur- 
sprungslandet Frankrike till Ita- 
lien, och nu p§. senaste tid till 
Belgien, Ϊjeckoslovakien och (3s- 
terrike. Men dessa fern lander ar 
de enda som tillampar formeln. 
Det m&ste anses osannolikt, att 
vi skall utkampa landskamper el
ler deltaga i internationella 
tavlingar med Coup d 'Hiver-karr
orna, eftersom vi inte ens har 
gjort det med S:ettor. S&,om man 
ser p& problemet ur kosmopoli- 
tisk synpunkt finns det ingen an- 
ledning att anta denna formel. 
Det skulle snarare verka naivt 
att hastigt och lustigt andra G- 
1-regeln pa detta satt, utan att 
samtidigt andra andra ett-regler. 
Och det bor kraftigt betonas,att 
en G:etta med 50-60 gram snodd 
och 40-50 gram tomvikt kan vara 
ytterst svir att handskas med, 
(stor dragkraft, stora trbghets- 
moment,bracklig struktur o.s.v.) 
och att trimma. Mycket svarare 
an nuvarande G:intor. Sa i prak- 
tiken kommer nog de fiesta att 
begransa sig tilL c :a 30 g. snodd, 
och d& gor karran i basta fall 
3.20-3.40. Skall tre min. maxtid 
beMllas, bor vi ha fri gummi- 
mangd i G:l-klassen.Att dar upp- 
ni den teoretiska,beraknade max
tiden ar mycket svarare an i F:1 
och S:1 klasserna. En sa liten 
karra som en G:etta ar ju ocksi, 
beroende pa storleken, (fr&nsett 
troghetsmoment o. dyl. ) mycket 
kansligare for kytt.

Peter W.



Rapport fran FAI-motet i Paris
(Efter en telefonintevju med 
G-.H. Derantz)

33 man fran 19 lander deltog. 
Man samlades vid ett bord som var 
avsett for 16 (!) man si. det blev 
en smula tr&ngt. Till r&ga pi. 
allt holl man pa att.bygga om hu- 
set, och tryckluftsborrar storde 
ideligen sammantradet.

Delegaterna hade firtt 15 si- 
dor text att lasa in,fore samman
tradet, men omedelbart innan kon- 
ferensen oppnades fick man 15 si- 
dor till, som man alltsi. inte 
hunnit gi, igenom i lugn och ro 
innan, som sig bor. Sammantradet 
fick alltsi. borja med att presi- 
denten Hans Justus Meier masbe gi. 
igenom de 15 nya textsidorna!

Det visade sig ocksi att 
minga av delegaterna inte ens 
last igenom den i forvag utsanda 
texten. Engelsmannen Nicholls 
laste lusen av de for systemet 
ansvariga.

Fbrst sammantradde subkommit- 
teerna (dvs. de sarskilda gren- 
kommitteerna). Av utrymmesbrist 
ges endast ett sammandrag av det 
viktigaste.

Friflyktkommittens samman-
trade.

Forst och framst noteras, 
att inga konstruktionsandringar 
skall goras fore 1964 enligt ett 
tidigare beslut. All debatt om 
regelandringar var alltsi over- 
flbdig.

Det beslutades att tidtag- 
ning pi modellerna skulle avslu- 
tas di modellen "was definitely 
disappeared".

"Fly-off" skall inte ske pi 
givet kommando utan inom en be- 
gransad tidsperiod ex.vis 20. min.

For att underlatta kontroll 
av att modellema verkligen upp- 
fyller gallande regier skall var- 
je nations aeroklubb redan i for
vag gora s&dan kontroll i hemlan- 
det. Sarskilda kontrollmarken 
skall alltsa enligt en viss sys- 
tematik redan anbringas p§. model
lerna i hemlandet under forsorg 
av den nationella aeroklubben.

S:int-flygarnas startlina 
behover vidare bara tala 2kg mot 
tidigare 5-

Peter Wanngi.rd: Vidare konstaterades det 
att man fiir kapa startlinan vid 
en start. Daremot var det for- 
bjudet att kasta vinschen. Detta 
forbud kom till redan tidigare 
for att eliminera risken for med- 
tavlare. (Det kan gora nog si. ont 
att fa en vinsch i huvudet sar- 
skilt en "Stark"-vinsch)

Det diskuterades vidare, 
huruvida bestammelsen att omedel
bart veva in startlinan efter 
start ocksi. innebar att deltagar- 
na mi.ste ha vinsch.

Mval, man kom fram till 
att det var tilli-tet att slanga 
startlinan, bara man inte samti- 
digt slangde vinschen, och det 
inte satt nagot annat foremal pi. 
linan (t.ex. en sk latt sak som 
ringen till startkroken)

Diverse roliga ryska forslag 
nedrbstades ocksi.; det mest an- 
markningsvarda var val deras fbr- 
slag att varje nation forutom 
deltagare ocksi. skulle sanda do- 
mare och tidtagare....

Finnarna ville, att man 
skulle ha standardbransle aven i 
F:int. Finnarna har namligen inte 
mbjlighet att skaffa nitrerade 
branslen, och kommer alltsi. att 
ha ett visst handikap om ingen 
andring gores. Forslaget skall 
bearbetas och kommer till aero- 
klubbarna pi. remiss.

Betraffande inomhusmodeller 
kom man overens om att anvanda 
AMA:s regler i si. motto att de 2 
basta av 6 flygningar raknas.

Dinstyrningskommittens sam- 
mantrade

For att hindra fusk med 
bransle beslot de, att deltagar- 
na skall skolja tanken med stan
dardbransle fore varje start i 
speed. Likas& konstaterades att 
dieselmotor t.v. ar forbjuden i 
praktiken, eftersom man inte fi.r 
anvanda dieselbransle. Subkommit- 
ten skall utarbeta en losning av 
detta problem.

Om ni.gon fuskar med bransle 
blir han utan vidare diskvalifi- 
cerad for deltagande i den aktu- 
ella klassen.

Ett engelskt forslag om mind- 
re team-tank kommer pi. remiss 
till aerokluboarna.

Huruvida provstart skall 
tillatas fore team-final skall



avgoras av arrangerande aero- 
klubb.

Linstyrningskommitten kom- 
mer att publicera en karta over 
stunt-figurerna vid drsskiftet. 
Moulton, som sitter i linkommit- 
ten ansvarar bl.a. for att den 
publiceras i "Aeromodeller" sa 
snabbt som mojligt.

Tavlande som sysselsatter 
sig med whipping skaEL varnas med 
hogtalare. Derantz foreslog, att 
man skulle skjuta honom med en 
kanon, men blev nerrostad, (Ov- 
riga tavlande fdr ju dd en viss 
favor) En domare skall alltsd i 
fortsattningen belastas aven med 
hogtalare.

Radiokommittens sammantrade
Ett tyskt forslag att aven 

segelklassen skulle represente- 
ras pd VM avslogs med motiverin- 
gen att det finns tillrackligt 
mdnga klasser.

AMA ville, att programfigu
rerna skulle andras. Kommitten 
ansvarar for att nya skisser kom- 
mer om c:a 14 da'r. Utover reg- 
lerna kommer FAI att skicka ut 
en handledning for bedomning,som 
skall vara till hjalp for domar- 
na. Detta system skall galla en- 
dast 1962.

Vidare skall de 2 basta av 
flygningarna raknas.

---oOo---
Efter det att subkommitteer- 

na samrcantratt,borjade den stora 
konferensen. Man gick forst ige- 
nom forra protokollet, och for 
att vinna tid beslot man sedan 
efter viss diskussion att helt 
enkelt klubba sub-kommitteernas 
beslut.

Tyska aeroklubben ville, att 
alia regler skall samlas och ges 
ut i ett hafte. CIAM skall ordna 
biffen, beslots det.

Betraffande domare i lin-

styrning och radio beslots, att 
den arrangerande klubben irrte fdr 
ha nagon representant.Man beslot 
vidare, att 3 domare fran skilda 
lander skall anvandas.

Nya Zeeland ville att alia 
VM skall forlaggas i vissa delar 
av varlden vissa ar enligt ett 
bestamt schema (som US Nationals) 
"Arbetsutskottet” fick ta hand 
om arendet, som formodligen kom
mer pa remiss.

Av vissa skal beslot man att 
arenden,som skall tas upp pli kom- 
mande konferenser, m&ste annonse- 
ras minst 10 dagar i forvag.

En sarskild teknisk sekrete- 
rare valdes ocksli: Rudi Beck.Han 
lovade att uppratth&lla intim 
kontakt med styrelsen; detta ef
ter p&tryckningar fran fransman- 
nen, som var emot forslaget, och 
som ville att allt skulle g4 via
Paris (dom patrioterna.... ) Men
de kan nog vara lugna Beck torde 
f.o. vara ovanligt vaLlampad for 
uppdraget; han har rykte om sig 
just for sina m&nga kontakter. 
Man enades vidare om foljande 
tavlingar (i framtiden slsH fyra 
VM-klasser p& varje dr.)
FAI modellflygkommissions styrel- 
se. (reservation for stavningen) 
Pres: Meier, Tyskland; vice pres: 
Nicholls, England; sekreterare: 
Jaskelainen, Finland. Teknisk 
sekreterare: Rudi Beck, Ungern. 
Friflyktskommitten: Nicholls,
England (sammankallande) Hyvari- 
nen, Finland; Czerny, Tjeckoslo- 
vakien; Sokolov, Sovjet; Ehling, 
USA.
Linstyrningskommitten Moulthon, 
England (sammankallande) Aartz, 
Holland; Gomi, Spanien; Barthel, 
Italien och Bienevenu. 
Radiostyrningskommitten: Good,
USA (sammankallande) Rushbrook, 
England, Trumpliheller,Tyskland; 
Degen, Schweiz; Roussel, Belgien.

11 febr. 
28-30 aug. 
2-6 sept, 
aug/ sept, 
sept.

?
?

Viktigare internationella tavlingar 1962
Helsingfors,Finland
Osterrike
Kiev, Sovjet
England
Saar
Osterrike 
Eng la nd

Friflygande modeller 
RC-tavling (1-kontroll) 
VM, linstyrning 
VM, radiostyrning 
Europa Cupen 
VM, klass S:int 
VM, inomhusmodeller

Vidare kommer engelsmannen att anordna en internationell tav- 
ling (ej VM) for skalamodeller. Linstyrnings VM 19.64 kommer att gd 
i Ungern.
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Anna en star nyhet

En helt ny byggnadstyp som verkligen ar latt att bygga: alia bojda och 
svarare delar ar fardiga i plast, motorhuv, kabin, forarstolar, spinner. Och 
tydliga f o t o b i I d e r visar bygget steg-for-steg, lattfattligt som for eh 
plastmodell. Ingen kan bygga fel.
Balsadelarna ar naturligtvis utstansade och pStryckta nummer och dekora- 
tioner. Hjulen har gummidack, stora fargdekaler medfoljer liksom alia behov- 
liga detaljer, aven plastlim och sandpapper. Spv. 52 cm.
Denna byggriktiga sats finns i tvS typer:

W A X H O LM  I
SjtigAende modell av gamla
VAXHOLM I, byggsats __  39: 50
Motorsats till d:o ................  16: 75

Regalskeppet W A SA

A -FO RD  1930

byggsats ..............................
Tillbehorssats med samtliga 
kanoner I massing m.m. ..

Junior FRIFLYGANDE
for 0,16— 0,5 cc eller gumml- i  j 7 ς
motor .........................................
Gummimotor med monterad propeller

1:60

Junior LINKONTROLL
15:75for 0,8— 1,5 cc lattare motorer

NY KATALOG
med 10 fiirgsidor 75 ore 
Sandes mot 90 ore i fri- 
marken.

elegant MoNogrambyggsats,
125 delar I 4-farger ............. 13: 75

V O LK SW A G EN
Pyro-byggsats 90 delar . . . .  6: 75
RAG TOP, racerbSt med el- 
motor. Hawk-byggsats ----  13:75

Byggsats till
* « * « 

onogram

U
SIGURD ISACS0N

L ID IN G O  5

Ungdomens trevliga internatio- 
nella kappseglingsb&t som bl.a. 
anvilndes som 5vningsbfi.t av 
KSSS.
BYGGSATSEN innehftller fiirdig 
bogspegel, akterspegel och spant

samt alia delar uts&gade. Far- 
dig m ast och sam tliga detaljer 
medfOljer, Sven alia beslag, 
skruv, lim och arbetsbeskriv- 
ning pfi. svenska och noggranna 
ritningar. Liingd 231 cm, bredd

113 cm, segelyta 3,5 m2, center- 
bo rd.
B yggsats exkl. segel och fer-
nissa ......................  endast 290: —
Modell i skala 1: 10, 
byggsats .............................. 14: 50

i Er at Stir 1 Optimist fallen lev.  tl ire lit av oss-


