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Forbundsstyrelsen meddeiar.. . . ..
1962 a t- s r e g i s t r e r i n g .

Separat har blanketter m .m . for 1962 ars registrering tillstallts klubbar - 
na. Dessutom har vi i ar begart in en arsrapport for att kunna gora en samman- 
stallning av verksamhetens omfa lining.

Da detta skrives ar omkring halften av fjorarets klubbar klara med sin re- 
gistrering for 1962. Men det finns alltsa ungefar lika manga som drojer med in- 
sandandet av blanketterna och reg. avgiften. Av denna anledning vill forbundssty
relsen uppmana ifrag&varande klubbar att snarast klara av registreringen. Dels 
for att arbetet pa sekreteriatet skali kunna flyta battre och dels for att vi sa fort 
som mojiigt skali kunna gora upp adressforteckningen pa klubbarna och fa den 
komplett - inte minst till gagn for tavlingsarrangorerna.
N y a k 1 u b b a r .

Sedan arsskiftet har en hei del nya klubbar regisirerats. Vi presenterar 
dem och deras verksamhet nedan och halsar klubbarn valkomna i SMFF samt 
uttalar var forhoppning om att de genom forbundet skali fa stimulans och uppslag 
till allt storre verksamhet.
T avling s klub ba r :
E-8 Norrkopings Radioklubb, Norrkoping - radioflygning.

Modellflygklubben Tigre, Barkarbv - linstyrning.
0-6  Modellklubben i Kungalv, Kungalv - radio- och linstyrning.
Hobbvklubbar fei bedrivande tavlingsverksamhet):
L-67 Modellflygklubben Turman, Perstorp - friflygning och linstyrning.
D-15 Modellflygklubben Falken, Bettna - friflygning och linstyrning.
A-28 Modellflygklubben Lucifer, Bromma - linstyrning.
W-37 Nipen Idre Modellflygklubb, Idre - friflygning.
T-27 Modellklubben Zenit, Lannabruk - friflygning och linstyrning.
M-6 8 Modellflygklubben Flaxen, Hallarod - friflygning och linstyrning.
E-23 Modellflygklubben Draken, Soderkoping - friflygning och linstyrning.
A -73 Hobbyklubben Korpus, Vallingby - linstyrning.
U 11 a g n i n g s k o m m  i t t e e r .

Styrelsen har inom sig utsett UK for de olika verksamhetsgrenarna. I UK 
f5r friflygning ingar salunda grenchefen Gunnar Kalen, Lars Andersson och Karl 
Anders Ericsson, Radioflygnings - UK be star av grenchefen Gunnar Hofmann,. 
Gunnar Kalen och Lars Andersson. Linstyrnings-UK slutiigen bestar av g ren- 
chef'en Christer Soderberg, Kjeli Rosenlund och Lars Andersson.
K o r d i s k L a n d s k a m p_i f r i f 1 y g ni n g_.

NL i friflygning avhalle.s i Oslo den 11 mars. Da detta skrives har endast 
forhandsmeddelande om tavlingen ingatt fran arrangorerna.

Det svenska laget kommer att nomineras av friflygnings-UK, som kommer 
att sikca pa att fa f'ram det starkaste mojliga laget. Tidigare har vi ju till stor 
del varit representerade i dessa tavlingar av ett "B-lag” ernedan de basta i var- 
je klass fatt deltaga i VM-lagen. I ar blir det dels inget VM i friflygning och dels 
kommer NL-tavlingen sa tidigt att det ej kan arrangeras nagon sarskild UT-tav- 
ling. Med anledning harav har UK beslutat om en annan form for uttagning an vad 
som tidigare varit gallande. Ett antal av de battre tavlande i varje klass har for- 
varnats och getts chanson att forbereda sig som det anstar kandidater till lagplat- 
serna. Det ar UK:s mening att det slutgiltiga laget kommer att uttag'as bland des
sa forhandsvarnade. Resultatet av VT i Goteborg den 25 febr. kommer givetvis 
aven att bli en vardemalare for den slutliga uttagningen men UK kommer ej att 
lasa fast sig vid resultatiistan fran denna tavling. 1 ovrigt kan tillaggas att Char
les Moberg i G-int och Rolf I-Iagel i F-int redan ar klara for laget i egenskap av 
titelforsvarare - savida ej nagot alldeles specielli intraffar.

De forhandsyarnade, som alia accepterat en ev. lagplats, ar foljande, namn- 
da utan "rangordning":
G-int: Charles Moberg, Aerokl. i Goteborg, Lennart Tyskiind, MFK Omen, Fin- 
spang, Svon-Ake Sjogren, MFK Ornen, Norberg, Rune Johansson och Bengt 
Blomberg, FK Gamen, Norrkoping, Uno Axels son, Katrineholms FK och Nils- 
Erik Hollander Uppsala FK. 0
F-int: Rolf Hagel och Jan-OUe Akesson, Aerokl. i Malmci, Ulf Carlsson, Aero
kl. i Goteborg, Ake Lbfvander, MFK Skvadern, Sundsbruk, Stig Gustavsson, 
FK Gamen, Norrkoping och Lennarth Larsson, Solna MSK. ,



3-int: B,o Modeer, MFK Vingarna, Stockholm, Knut Andersson, Aerokl. i Malmo 
Goran Aberg och Gimnar Kalen, FK Gamen, Norrkoping, Per Nilsson, Aerokl. i 
Goteborg, G5sta Nilsson, Ostersunds FK och Ingvar Sares, MFK Masen, Hede- 
mora.
1963 ,i r s  U T - a v g i f t e r .

Arets UT-tavling i friflygning kommer av tidigare angivna skal att instal- 
las. De UT-avgifter som under 1961 inbetalats har rned anledning harav avsatts 
som ett tiligodohavande f5r resp. klubbar att anvandas vid uttagning av tavlings- 
licenser for 3 962. Spec, uppstallning harover har tillstallts de berorda klubbarna.

Vi vill upprnana iclubbstyrel.serna att se till att dessa belopp utnyttjas fore 
den 1 mars for att underlatta sekreterarens och kassorens arbete.
Fo r b u n d e t s p o s t a d r e s s .

Forbundsstyrelsen har erfarit att post till fdrbundets postfack i Stockholm 
i en del fall har atersants till avsandaren sasom obestallbart. Missforstandet har 
nu klarats upp med postverket och salunda galler fortfarande forbundets adress 
till Postfack 16147, Stockholm 16.

Finns det emellertid nagon klubb som fatt post i retur ber vi vederborande 
att skicka in fbrsandelsen pa nytt till ovanstaende adress - eller direkt till sek- 
reteraren, Lars Andersson, Tycho Brahegatan 3 5, Limhamn.
1 9 6 2 a r s t a v 1 i n g s k a 1 e -U d e r . (Aterfinnes pa annan plats i delta nr. )

Forbundsstyrelsen har nedlagt stort arbete pa att redan i delta nr. kunna 
P' rsentera arets tavlingskalender. Det ar ett valkant onskemal fran alia tavlings- 
flvgare att denna kalender skall publiceras sa snart som mojligt. Tyvarr har ej 
alia klubbar visat sadant intresse for saken att vi nu kan astadkomma en fuilstan- 
dig lista. Vi ar medvetna cm att manga klubbar har diverse svarigheter nar det 
g:. Jer att faststalla tavlingarna men vi hoppas att till kommande ar klubbarna for- 
sbker att planera sina tavlingar redan fore arets borjan.
i n t e r n a t i o n e l l a  s t o r t a v l i n  g ar  i f r i f 1 y g nin g u n d e r  1 9 6 2 .

Tva internationella stortavlingar i friflygning kommer antagligen att speci- 
ellt tilldraga sig de svenska friflygarnas intresse under 1962. Det ar dels en tav- 
ling som kommer att avhallas i Maulbeuge i Frankrike den 3.3-12 juni och dels 
Enropa-Cupen i Saar, som enligt erhallna informationer kommer att ga nagon 
gang under augusti-september. Tavlingsklasserna vid bada dessa tavlingar ar S
int, G-int, F-int och flygande vingar. Det ar troligt att deltagandet i den franska 
tavlingen kommer att begransas till 3 deltagare i varje klass fran var och en av 
dc deltagahde nationerna liksom vad fallet ar da det galler Saar-tavlingen. Med 
anledning harav maste vi redan pa ett tidig't stadium avgora vilka som skall fa 
deltaga. For att vi alltsa skall kunna fa klarheti hur manga, intresseirade det finns 
ber vi dessa. skriftligen anmaia sig till grenchefen Gunnar Kalen senast den 15 
mars. Vi vill emellertid betona att endast sadana som verkligen har for avsikt 
att resa bor anmaia sig. I detta sammanhang bor aven omtalas att deltagarna 
sjalva far svara for alia kostiiader i saraband med tavlingarna. Ora fler intresse- 
rade anmaler sig an vad vi far lov att sanda maste vi forsoka fa till stand speci- 
ella uttagningar for dessa. Vi vill namligen forsoka fa fram de basta lagen ty a- 
ven om tavlingarna ej har masterskapskaraktar raknas deltagandet dock som en 
form av landsrepresentation.
T a v l i n g s l i  c e n s e  r n a .

Har Du ordnat Din tavlingslicens for 1962? Som synes av tavlingskalendern 
kcrnmer det en hel del tavlingar inom den narmaste tiden och vri maste understry- 
kt onskvardheten av att man ej vantar till dagarna just fore entavling med att so- 
ka license rna.

Om sa blir fallet kan sekreteriatet belastas i alltfor stor utstrackning och 
licen.serna hinner ej att expedieras fore resp. tavling. Vi vill aven understryka 
att den som anmaler sig till tavling utan att ha lost sin licens kommer att adra- 
ga sig boter enligt tidigare beslut.
K ont akt  me d  n y a k l u b b a r .

Forbundss/yrelsen ar medveten om att det finns manga klubbar som ar 
verksamma inom modellflyget men som ej ar registrerade i SMFF. Vi ar intres- 
r "..de av att komraa i kontakt med sadana. klubbar och vadjar om hjalp med sa- 
da adresser.4



E tt t i l l f a l l e  s o m aid r i g  a t e r k o m m e r !

Realisation Realisation
Sa langt lagret racker 

utforsaljes foljande 
modellmaterial

R a d i o m o d e i l e r  :
6 st Jetco Fairchild PT 19, skala 1:6..........
5 " Berkely Astro Hog, spv. 184 cm..........
2 " Sterling Wizard, spv. 13 8 cm...............
6 " Sterling PT 19, spv. 122 cm ..................
2 " Sterling Piper Tri Pacer, spv. 148 cm
1 " Truedsson Wagabond, spv. 150 cm. . .
2 " Berkeley Aeronca Sedan, spv. 136 cm.

A n d r a  m o d e l l e r :
1 " Sterling Monocoupe, spv. 92 cm ...........................................................  25:-
1 "...Sterling Supermarine Spitfire, spv. 129 cm........................   40 :-
1 11...Berkeley Curtiss Hawk P6E, spv. 59 cm...............................................35 :-
3 " Veco Thunderbird Stunt, spv. 142 cm .................................................. 44:--

R a d i o m o d e l l b a t a r :
2 " Berkeley North Star. Allt iplast. Tralare, langd 88 cm ................. 85:-
2 " Berkeley Chris Craft Cruiser, plastskrov, langd 82 cm.................  80: —
1 " Sterling American Scout, lastangare, langd 122 cm. B a lsa ............ 85:-
1 "... Sterling 50* Catalina Cruiser, langd 81 cm..Balsa ............................  60:-
1 " Veron Rescue Launch, langd 71 cm  40:--

T i l l b e h o r  :
1 st Tele-Pilot, sandare/mott./gyro, fardigkopplad. Typ M 8 8 ..............210:-
1 "... Tele-Pilot, sandare/mott./gyro, fardigkopplad..Typ T 88 ...........  203:-
5 " Jim Walker U-Rely handtag  45 :-
4 " Super Ready R ee l  ia-sn
5 " Aristo Tiger Jet-aggregat, dragkraft 2 kg..Tyskt fabrikat...............56:-
3 " Specialtankar for aggregatet.................................1................... .............. 15:-
5 " Tandstift  4 :-
2 " Bonner Duramite m ultiservo  55:-
1 " Bonner Vari Comp. Escapement  39:50
2 " Bonner Escapement Self Neutralising  30:-
2 " Elmic Baby T im e r .....................................................................................  3 :-
1 " K&B T im it ..................................................................................................  15: —
1 " Bramco trottle ............................................................................................. 25:-
2 "... Altimeter. Hbjdmatare............................................................................. 18:-
3 11....Pathfinder. Kursregulator for friflygande modeller........................ 15:-
1 "... Sigma 4F 8000 ohm r e l a   20 :-
1 " E.D. Polarised r e l a   15:-
3 " Jet Pack. Sprutpistol.................................................................................24:--

*Omsattningsskatt och porto tillkommer.

HOBBY-STADION
Solnavagen 53A SOLNA

Tel. 010/82 26 90 Postg .  26 945

Kr 130
____ 88
___  69
___  46
___ 70
___ 45
___ 30



F R O G  34» J I /B C
Mark n a dens mesi kompletta marinmotor ut- 
rustad med avgasror, kyimantel, balanshjul 
och koppling. Inbyggd special trottel ger 
stegliis varvtalsreglering.

” 349 M./RC”  3,5 cc
Kr. 9 5 :-

FR O G - specialbranslen
Dessa branslcn bar utcxpcrimcntcrats av 
Shell-Μ*·x B. P. Ltd., speciellt for FROG- 
motorerna och iiro ypperliga allround brans- 
len for alia diesel- och glodstiftsmotorcr. 
De iiro hogeffektiva, nitrorade blandningar 
i vilka injr&r specialoljor, som bl. a. gor 
motorerna Iattstartade liven i kyla.

POWA MIX
fdr diesel, 300 cc
Kr. 2:75

BED GLOW
fBr glOdstift, 300 cc
Kr. 3:25

GENERALAGENT:

Lang iivsliingd och sKkor funk lion iir. utmiir- 
kande for dagens FllOG-motorcr och cn stan- 
digt viixande skara modellbyggare prisar den 
hoga kvaliten hos dossil prisvarda motorer.

h a r tie o t o r n 
f  δ r va rje kund

Frog raarinmotorer levcre- 
ras koinplett med balans- 
hjttl av massing, somlos vatten- 
kylmantel oeh kulledskoppling.

” 149 M " 1,5 cc 
vattenkyld
Kr. 58i50

"TOO Mk. II" 
1 cc
Kr. 4 3 :-

"249 M”  2.5 cc 
Kr. 88: —

"349BB" 3.0CC

Kr. 63:50

"I49D" 1.5 cc
Kr. 4 5 :-

"80D" 0.8 cc 
Kr. 39:50

"150 M " 1,5 cc 
Kr. 58:50

JAKOBSGATAN 24 - STOCKHOLM C - TEE. 2013 66 - 2112 34

ROBERT GLSfiON 5ΤΚΛ1 ft! 7?A
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Fran Sveriges Modellflygforbund
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Forbundets adress: SMFF, Fostfack 16147, Stockholm 16. Po.- tgirokonto: 51 8165 
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SMFF, styrelse 1962

Ordforande:
Sune Persson 
Almvagen 3 
Kbping

Sekreterare:
Lars Andersson 
Tycho Braheg. 35 
Limhamn

Kassor:
K-A Ericsson 
Rosengatan 19 B 
Langsele

Grenchef friflyg:
Gunnar Kalen 
Svarvaregatan 9 
Norrkoping

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

Grenchef radio:
Gunnar Hofmann 
Berzeliigatan 14 
Linkoping

Tack till alia som deltog i MODELLFLYGNYTTs 
intresseundersokning.

Vi fick 120 svar och det var manga ganger flera an 
de mest optimistiska hade hoppats pa. Vi lovade en liten 
present till alia som sande in blanketten och detta lofte 
blev ett problem for oss, nar sa manga svarade. Dayi 
inte ville bli ruinerade pa kuppen, kunde vi endast sanda 
en enkel almanacks och vi forstar att t.ex. den som ons- 
kade en trimmad Oliver Tiger blev grymt besviken.

Gladjande var ocksa att sa manga hade komplette- 
rat sitt svar med ytterligare synpunkter. Vi skulle gar- 
na ha skrivit ett personligt brev till alia, men det var ju 
omojligt, for da hade sakert detta nr. av MODELLFLYG
NYTT biivit flera manader forsenat.

Annu har vi inte hunnit bearbeta det insanda mate- 
rialet, varfor vi far aterkomma med flera kommentarer 
i nasta nummer. Nar det galler tidningens utforande ar 
det dock nagra saker som alia har varit pafallande eniga 
ora, och det har vi ocksl forsokt att tillampa. Flera 
illustrationer bnskas allmant och de fiesta tycker ocksa 
att det ar bast med svart tryck pa vitt papper, heist pa 
papperets bada sidor.

Nar det galler innehallet sa dominerar intresset 
for friflygning,men det finns ocksa manga linstyrnings- 
och radioflygare bland lasarna. F roportionerna ar unge- 
far desamma som betr. tavlingslicenserna. Inom varje 
gren ar ritningar och praktiska tips det mest efterlang- 
tade, medan vi tydligen skall vara en aning forsiktiga 
med alltfor omfattande tavlingsreferat.

Vi har ocksa fatt manga vardefulla kontaktadresser 
till medarbetare och annonsorep och det skall val sa 
smaningom resultera i en battre tidning.

Som ni nog kan fbrsta ar det inte latt f5r oss att 
kontakta alia, utan de som ar intresserade for att med- 
arbeta i MODELLFLYGNYTT b5r sjalv ta initiativet och 
sanda in sina bidrag.

MODELLFLYGNYTT redigeras och distribueras av:
Valter Johansson
Hangeryd
Lamm hult
tel. 4 5 FFaggahult

Nasta nummer av MODELLFLYGNYTT utkommer i april. Bidrag och annons- 
manus bor vara oss tillhanda senast den 15 mars.

Bidrag i form av referat, ritningar, foton o. dyl. mottages tacksamt.
Annonser infores garna. Narmare upplysningar om annonspriser mm. kan 

erhallas fran redaktoren eller nagon ledamot av forbundsstyrelsen. De som 5ns- 
kar anvanda eget fardigtryckt material b5r dock forst ta kontakt med redaktoren.
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"JUNIOR”
Detta ar den forsta ritningen pa en team-racer i den nya klassen A, och man 

far hoppas att den kan satta battre fart pa klassen.
Junior ar utprovad inom Ostra Sormlands Flygklubb i Sodertalje, och har 

visat sig ha goda start och landningsegenskaper samt vara mycket snabb.
Byggandet borjas med att vingen profileras dock inte den del* som skall ga 

genom kroppen. Tillverka triangeln och satt fast kontrollarmarna och stotstang- 
en, limma en plywoodplatta (1 m . m . ) pa varje sida om vingen, borra ett 3 m .m . 
hal genom alltihopa och satt fast hela kontrollen med en 3 m .m . skruv. Fuska 
inte med dessa saker, da det ar mycket viktigt att kontrollen ar tillforlitlig och 
gar latt.

Kroppen bestar av tva urholkade balsaklotsar till under och overdel, mel- 
lan vilka ligger motorbockarna och 3 m .m . balsaflak, som bildar motorbockar- 
nas forlangriing bakat.

Urholka inte hela underdelen, utan lamna kvar den brandvagg i kylluftkana- 
len som leder kylluften nedat. Gor ett rektangelformat urtag for vingen, eftersom 
den del av vingen som gar genom kroppen ej ar profilerad. Limma in vingen med 
kontrollerna.

Passa till motorbockarna, mark upp och borra halen for motorn, samt satt 
i motorskruvarna underifran och lod en knappnal mellan sparen for att skruvarna 
inte skall rotera nar man sedan drar fast muttrarna. Limma fast motorbockarna, 
lampligen med motorn pa sin plats for att vara saker att den skall passa aven nar 
limmet torkat, samt limma de 3x10 m ,m . balsaflaken i bockarnas forlangning. 
Gor i ordning sporren enl. ritningen, gor uttag i bakkroppen och limma dit den.

G5r i ordning stabilisatorn med fastsatt hojdroder och roderhorn, passa in 
och boj stotstangens vinkel bak till roderhornet och limma fast stabilisatorn. 
Skulle bojen komma nagon m.m. fel kan man skjuta stabilisatorn litet innan lim 
met har torkat sa att nojdrodret och kontrollerna under vingen i alia fall blir neu- 
trala.

Landstallet passas ned i skaror i motorbockarna och pressas fast med en 
plywoodplatta, som limmas och skruvas.

De sma utfyllnaderna framfor xnotorbockarna limmas fast, varefter over- 
delen sattes fast, men bara med nagra sma limklickar pa den del som skall bli 
motorkapa. Nar limmet torkat sagar man med en fintandad sag (el. skar) av 
overdelen och petar fdrsiktigt bort motorkapan. I sjalva skarven skar man bort 
6 m .m . och limmar fast tva halvcirkelformade plattor av 3 m .m . balsa dels pa 
motorkapan och dels pa dverdelen.

Limma fast fenan och plattan under kylluftkanalen.
Tillverka tanken enl. ritningen och satt fast den provisoriskt i flygplanet. 

Gor hal i kapan for tankrbren och passa in det ungefarliga laget for forstarknin- 
gen pa kapan och limma den. OBS tanken skall inte fastsittas ordentligt annu och 
halet i plywoodforstarkningen gdres ej heller nu.

Limma fast strdmlinjeutfyllnaden bakom piloten, och bly i vingspetsen. 
Modellen putsas med sandpapper, motorkapa och nosparti lackas med dope tva 
ganger och klades med vatt chaponsiden, som kan lackas fast medan sidenet fort- 
farande ar fuktigt. Vili man ha riktigt fin yta kan man kla resten av planet med 
tunnt japanpapper, som inte fuktas. Lacka planet 3-4 ganger med dope och putsa 
mellan varje gang med fint sandpapper. Mala med exempelvis Ferbolack, som 
halier bra mot dieselsoppa, medan man maste lagga pa nagon hallbar plastlack 
om man har glodstiftare.

Tanken sattes fast genom att tre skruvar fdrsiktigt lossas, tanken ditsat- 
tes och skruvarna skruvas ned med lim pa. En skruv skruvas upp genom den 
fastlodda muttern i tankens faste at kapan. Nar kapan sattes pa gor skruven ett 
litet marke i insidan av kapan som man borrar efter och kapan passar precis.

Provflyg nagon lugn dag och tag det fdrsiktigt innan du kanner karran.
Byggritningar i skala 1:1 (ljuskopior) till denna modell finnes, och kan ko- 

pas fran MODELLFLYGNYTTS redaktion. Pris 3 :--  kr per st. .

MODELLFLYGNYTTs f5rsta enhetsmodell:



Kjell Rosenlund ger expertrad om

TEAM RACING
Jag skall har fbrsoka att ge nagra 

rad till dem, som amnar flyga och 
framfor allt tavla i team-racing.

Forst nagra ord om motorvalet. 
Det galler att fa tag pa en lattstartad, 
branslesnal och stark motor. Speciellt 
galler att den maste vara lattstartad i 
varmt tillstand, problem med kallstart- 
egenskaperna kan overvinnas genom 
att man anvander en tung propeller for 
varmkorningen. 1 alia team -klasser 
kan man anvanda de moderna motorer 
som star till buds, men om nagra spe
ciellt skall framhallas sa ar det i A- 
klassen: Webra Record, i int-klassen 
Oliver Tiger (modifierad) och ETA-15. 
I B-klassen ar England foregangslan- 
det och dar har det visat sig att ETA- 
29 ar en segermotor. Har hemma ar 
farterna avsevart langsammare, 160 
kmh anses bra, medan i England 180 
kmh inte ar ovanligt. 1 alia klasser 
galler att man kan havda sig val pa 
svenska tavlingar genom att ha en t ill - 
forlitlig modell, som inte behover va
ra den snabbaste.

For att motorn skall lamna topp- 
effekt far den inte ha nagra mekaniska 
felaktigheter. Karvande lager maste 
t.ex. bytas, och eventuella spanor fran 
tillverkningen maste avlagsnas fran 
motorns inre. Den som ar skicklig kan 
slipa in kolven i fodret och pa sa satt 
undvika en del av inkorningstiden. An- 
nars sa b5r man gora en noggrann in- 
korning. Jag brukar kora de forsta 5
10 minuterna vid ganska iagt varvtal, 
for att nota bort de varsta ojamnheten- 
na. Darefter sker resten av inkornin- 
gen vid ungefar det varvtal som mo
torn skall ha i luften. Detta ligger pa 
15000-16000 rpm och uppnas med en 
2.5 cc motor med en 8x4 Power Prop 
trapropeller. Denna ar ocksa lamplig 
for motor-test. Varvar motorn over 
15500 med denna propeller ar den 
mycket bra, nagot under 15000 ar det 
normala och betyder en flyghastighet 
av c:a 145 kmh med en god modell. 
Man kan ocksa fa en uppfattning om 
bransleekonomien med hjalp av detta 
varvtal. Gar motorn 75 sek pa 10 cc 
bransle med 15500 rpm sa bor model- 
len kunna flyga de kritiska 34 varven 
pa en tankning. Lagre varvtal gor att
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gangtiden maste okas. Att jamfdra 
varvtalsvai'den med den propeller man 
anvander for tavlingsbruk sager ingen- 
ting om motorns prestanda vid hogrc 
varvtal.

Motorerna kan givetvis trim mas 
av den som sa onskar, men det ar 
mycket svart att oka motorns effekt 
utan att sa mtidigt oka bransleatgangen 
till olampliga varden. Dessutom gar 
det mycket vai att vinna tavlingar utan 
att ha "v&ssat” motorerna.

Sa var det modellen. Man bor ef- 
terstrava en. sa god stromlinjeutform- 
ning som mojligt, bl. a. genom att byg- 
ga in kontrollorgan m .m . Undvik skar- 
pa kanter pa modellen, de enda kanter 
som skall vara skarpa ar bakkanterna 
pa vinge, stabilisator och fena. Kropp- 
sektionen bor vara oval, och har man 
gjort den kantig sa bor atminstone kan- 
terna rundas. Vinge och stabilisator 
bor profileras noggrant och profilerna 
skall vara symmetriska. Forsok aven 
att gora en nosradie pa vingprofilen, 
den forbattrar flygegenskaperna. Och 
tank pa att pa en avsmalnande vinge 
skall aven profilen tunnas ut. Vingens 
sidoforhallande bor vara ungefar 8:1 
och profiltjockleken 8%. En elliptisk 
vinge ar nagot overlagsen en trapets - 
forrnad. Det ar dessutom svnnerligen 
lampligt att ha en blyvikt i yttre ving- 
spetsen, for en 2.5 cc-m odell ar 30 
gram lagom.

Pa sista aren har det blivit modernt 
med en lattmetallpanna som motorn ar 
fastskruvad i, Denna tjanar tva syften;
1. Den utgor ett stadigt faste for m o
torn om den ar val fastskruvad i m o
deller.. 2. Den medfor att motorn far 
effektivare kylning, och darigenom for- 
battras startegenskaperna. Punkt 1 
kan uppfyllas med en enklare metod: 
man skruvar med traskruvar fast tva 
gangade stalplattor i vanliga motor- 
bockar varefter motorn skruvas fast i 
plattorna. Punkt 2 beho ver endast iakt- 
tagas da man har en motor som verk- 
ligen lider av dverhettning. Ofta beror 
detta pa en feiaktig tankutformning el
ler olampligt bransle. Viss extra kyl
ning kan ocksa erhallas genom att man 
gor intag och utslapp fdr kylluft till 
vevhuset. Pannan har visat sig vara 
bra for t, ex. Oliver Tiger medan a



-en  sensation i helsvenskt kvalitetsutfOrande.

ett nytt radiom

MED SONIC 4 SK ALL M ODELLEN STYRAS

K om binationen bat - SONIC e lle r  flyg  - SONIC Sr nagot 
utbver det vanliga. Med SONIC bar Ni kontrollen  Over 
rod er och m otor helt i E r hand. M anbvreringen  sk er med 
tvavdgsspakar - en fbr rod er -  som  ger E r m ojligh et att 
ii. snabba, s tora  utslag vid tvSra m anbvrar, -  e lle r  yida 
svftngar, och en fbr m otor - som  ger m bjlighet till kon- 
tinuerlig  m otorkon troll. O bservera  att man inte behbver 
pulsa fb r  att kunna anvSnda anlaggningen. En n ybbrjare 
kan genom  den gedigna konstruktionen anv&nda Sonic d i- 
rekt m ed stort utbyte. Den avancerade hobbyutOvaren 
tinner i SONIC de efterstravade ekade k on trollm bjligh e- 
terna och er fa r  att m odellen  kan bem Sstras pa ett helt 
nytt och genom gripande satt.

• anlaggningen som  redan idag anvander m orgondagens teknik.

A LLM A N T OM SONIC 4

SONIC fbren ar i sin  konstruktion hbg kvalitet och tek- 
niska fin e ss e r  m ed lagt p r is . Anlaggningen ar konstruerad 
av fackm an i nhra sam arbete m ed rutinerade hobbyutbvare, 
och  har byggts m ed tanke pa det praktiska, l&ttskOtta och 
driftsakra . - Genom noggrant kom ponentval och uppbyggnad 
m ed bl a tryckta k retsa r, Sr SONIC den fb rsta  m oderna 
svenska radioanlSggningen.

SSndarens hblje ar av eloxerad  alum inium  fb r  att fa 
e lek trisk  skarm ning och m ekanisk stabilitet. BSrvU gs- 
o s c il la to m  a r  tvakretsstyrd , och  tongeneratorn  av dyna- 
trontyp m ed stor stabilitet. Uppbyggd pa tryckt krets med 
glasfiberlam in at (sam m a m ateria l som  anv&nds till b l a 
datam askiner). T on d rosse l m ed ferritk arn a  av ny och tem - 
peraturstabil typ. -  T ill fin essern a  hbr Sven teleskopantenn.

M anbvreringen sker m ed tvavagsspakar. Installning av 
tonfrekvensen gbres latt genom  att potentiom etrarna aro 
atkom liga frim  utsidan.· Tonerna a ro  ratt installda vid  le 
v er  an s .

M ottagaren ar uppbyggd m ed ett rb r  och tra n s is torer . 
R bret har bibehallits fb r  att ge hbg sakerhet aven vid stora  
tem peratur- och vaderlek san drin gar. Ett 8-kanals tvnjgrela 
ger m bjlighet till utbyggnad. T ryck t krets m ed g la s ffb era r- 
m ering anv&ndes. F b r m axim alt skydd ar aven m otta g a r li- 
dan av e loxera d  alum inium . -  M ottagaren finnes i tva v er - 
s ion er - dels rela lbs fb r  ro d e rm o to re r  av typ TRANSMITE, 
dels m ed inbyggda tra n s is torer .

Det senare ar den basta och m odernaste typen, da man 
har har alia fb rd e la r  av tra n sis toriserin gen . D essutom  kan 
nu vanliga roderm ek an ism er anvandas, va rfb r  man till r im - 
lig  kostnad kan ha fle ra  m od e ller  in sta llerade.

[ HB|| T ra n s is to r ise  rad m ottagare: SANDARE M OTTAGARE * P re lim in a rt pris  fbr
kom plett anlaggning:

I p X j  S torlek 7 x 13 x 22. 5 38 x  59 x  49 m mR fi v ik t 1, 1 kg (inkl. batt. ) 125 gr R e la lb s / 300:-

H i  S irem kklla 1 x 90 V / l  x 1, 5 V 1 x 3 0  V / l  x 1, 5 V m ed inb trans. : /  395:-

FULL· GARANTI OCH SNABB SERVICE

JAKOBSGATAN 24 · STOCKHOLM C · TEL. 201»M
E nsam distributbr fbr SONIC, G bteborg ar
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Dot LONAR sig att satsa p&

orn Du v i l l  fram och upp 
pit tavlingarna.

iagraciif3-32 Diesel 1 cc kul 
3-31 Diesel 1.5 cc 
0-30 Diesel 2 .5  cc "
G-20/15 V Diesel Jubile 2 .5  cc 
0-20/15 V Glow Jubile 2 .5  cc .
G-2C/19 V Glow m RC~ThrottIe 3 .2  cc ' 
•3-21/29 V Glow m RC-Throttle 5 cc 
G-21/29 V Glow Lappato 
G-21/35 V Glow 5.6 cc 
G-45/RC med RC-Throttle 7 .5  cc 
G— 24·/ 7 10 cc

\

Super Tigre G-20/15 V -  Varldens vassaste diesel. »
n



Kjell Rosenlund:
E X T R A  TRI MNI NG AV O L I V E R  E^R__^0 R_JTJ^A Mj^RA CM NG

Ut g a n g s  l a g e  : Oliver Tiger Mk 3, modifierad av tillverkaren.

Vevaxel:

Putsa denna 
och polera.

Den fasade vevskivans 
kanter rundas

yta jamn

Vevhus: Putsa bort slipspar i overstromningskanalerna. Polera ev. 
------------OBS! Fila 1NTE upp dem till storre volym.

Kolvpassningen: Ar motorn ny, kan man forsiktigt slipa in kolven i fodret.
Anvand en fin slippasta (tandkram) for andamalet. Gor oita 
ren delarna och kontrollera passningen. Operationen ar myck- 
et svar att genomfora, de forsta forsoken brukar medfora for- 
stbrda motorer.

Xolv:

Obs ! Lamna 
sotet har

Kolvtoppen rundas

Motorn bor sotas ett par ganger per 
tavlingssasong. Avlagsna sotet fran 
kolvtoppen och motkolven. Kolvens 
nedre 2/3 poleras ren fran sot med 
silverputs. Kontrollera att inte over
stromningskanalerna i fodret har 
blivit fortrangda p.gr· av sot.

Rengor delarna noga och skruva ihop motorn.
Dessa atgarder hojer effekten utan att medfora alltfor hog bransleforbruk- 
ning. 5-10 km/t hastighetsokning brukar erhallas.
VARNING: Andra atgarder an dessa brukar medfora en katastrofal okning av 
bransleforbruktningen. Man far under inga omstandigheter fila bort kyl 
flansarna for att gora motorn smalare. LYCKA TILL
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Nedanstaende artikel skall anses som ett diskussionsinlagg. Vi ar darfor tack- 
samma om lasarna vill ge kompletterande synpunkter pa dessa intressanta pi ob — 
lem.

K u r v t r i m  m e d

GODA TERMIKEGENSKAPER
Pa alia tavlingar har man sett hur somliga modeller har en egendomlig for- 

maga att leta ratt pa de termikblasor som firms, medan andra forefaller att hata 
allt vad termik heter, och skulle de handelsevis komma i narheten av en termik- 
blasa sa flyger de rakt igenom den och borjar kurva forst nar de kommer 1 sjunk 
Det kan f5 ref alia som ett mysterium, men fbrklaringen ar kanske ganska enkel, 
atminstone har vi fatt for oss det. Det finns inte nagon vetenskaplig grund for de 
foliande pastaendena, utan vi har kommit fram till det hela genom praktiska for- 
sok. Hur det har gatt till skall jag har i korthet redogora for.

De fiesta modellflygarna har nere 
i Smaland anvander sig av det som vi 
brukar kalla for det "engelska1 trim- 
met pa sina F-modeller av pylontyp. 
Man flyger alltsa modellerna hoger/ho- 
ger, och installningen framgar av fig 1.

Alla pylonmodeller har ju en na- 
turlig tendens att ga i hogerspiral un
der motor'flykten, och for att samtidigt 
fa en roll at vanster ges hoger inner- 
vinge en nagot storre anfallsvinkel. 
Dessutom behovs det ofta nagot utslag 
at vanster pa trimrodret. Glidkurvnin- 
gen astadkommes helt av den sned- 
stallda stabben.

Detta ar ett ganska sakert trim,

som ocksa ar relativt lfttt att astadkom- 
ma. Vid kravande tavlingsflygnmg 1 
blast och termik kommer dock ofta des- 
sa modeller till korta. De gillar nam- 
ligen inte termik utan gar rakt igenom 
blasorna, och kommer de 1 stall bru
kar de inte stabilisera sig forran de 
har kommit in i ett sjunkomrade.

----0O0 ----
Det hela borjade alltsa med att vi 

sokte forklaringen till varfor modeller 
med ovanstaende trim uppforde sig sa 
underligt i termik. Detgallde att ta re- 
da pa vad som verkligen hander nar en 
modell kommer in i en termikbiasa.

Nar modellen kommer i termik 
mbter den en uppatgaende luftstrom 
och da vingen redan tidigare ar trim- 
mad att flyga nara stallgransen intraf- 
far en stall. Om modellen ar stabil in 
tar den nu ett nytt flyglage med sankt 
nos, hbgre flyghastighet och lagre an
fallsvinkel pa vingen.

Nar vi nu anser oss ha visat att 
modellens hastighet okar och anfalis- 
vinkeln minskar nar den kommer i te 

lik hur inverkar da detta pa den h



vingens skevhet och trim rode rutslaget 
okar medan effekten av den snedstallda■||Wii Mu i ii

stabben minskar. Kurvradien kommer 
att oka och i varsta fall gar modellen 
rakt fram eller kommer in i stall som 
den inte kan komma ur.

I det har beskrivna fallet kurvade 
modellen mot den skevade vingen. Kan 
vi i stallet fa modellen att kurva ifran 
den skevade vinghalvan (dvs. at vans- 
ter i ovanstaende exempel) skulle vi fa 
precis motsatt fdrhallande. Om skev- 
ning och roderutslag ar korrekt awag- 
da kan vi fa foljande ideella glidtrim: 
Nastan rakt eller i stora cirklar, som 
gor att modellen kommer att flyga over 
ett stort omrade och soka termik. Vid 
patraffad termik okar farten, yttervin- 
gens hogre anfallsvinkel kommer att 
verka som ett skevroder och aven fe- 
nan kommer att hjalpa till att bringa 
modellen in i den snava kurvning som 
behovs for att behalla modellen kvar i 
termikblasan.

Den enda risken med detta trim 
ar att skevning eller roderutslag over
drives sa att modellen kommer in i en 
stortspiral, som den sedan inte har na- 
gon mojlighet att ta sig ur.

Observers ocksa att det ar den 
ena inner vingen som skall ges nagot 
storre anfallsvinkel. Bada vingspetsar -̂ 
na bor vara skrankta pa vanligt satt.

Ovanstaende glidtrim, d .v .s . stor
re anfallsvinkel hos yttervingen, ar in
te begransad till F-modeller, utan har 
med lika stor framgang anvants av S- 
och G-flygare. Alla som har overgatt 
till detta trim har biivit forvanade over 
hur deras tavlingsresultat har forbatt- 
rats.

Men det firms aven andra asikter. 
I nasta nr. kommer en oversattning 
fran LETECY MODE LA dar en for-
fattare rekommenderar nagot som kal
las for "den organiska kurvningen".

Karl-Axel Ericsson:
TR E  S: I NT - M O D E L L E R

E - 59
Efter manga besvikelser med extrema modeller greps jag av panik och 

konstruerade en modell, som blev en modifiering av den, som gav mig landslags- 
lagsplats 1954. Modellen har alltid varit mycket lattstartad varfor den varmt re- 
kommenderas for nya i "gemet".

E - XP 55
Vid trim starter har uppnatts mycket goda tider. Fran en hojd av fyra me

ter flog modellen med handstart i genomsnitt 30 sek. Modellen har ej flugits ef
ter ett vingbrott SM-55, da den varit alltfor omtalig. Pa hosten paborjades ny- 
bygge med forstarkt vinge, och forsoken med denna extrema modell skall ater 
upptas nu i vinter.

E - 56
Modellen konstruerades till Norrlandska vintermasterskapen i Ostersund 

1956. Modellen visade sig vara svar att fa bukt med, nar stark termik radde. 
Varfor den ar sa dalig i stark termik beror kanske pa att modellen ej varit for- 
sedd med kurvroder utan andock flugit med stora vida cirklar, varvid den vid pa- 
traffande av stark termik biivit instabil, vilket ocksa synts pa de "stall" den kom- 
mit in i. Den kommer emellertid att byggas om i nya exemplar och forses med 
automatiskt kurvroder, som fungerar vid termikanslutning, eller m. a. o. vid 
stall uppkommet av nagon orsak.

Ja, det var nog det mesta kring denna modell, som jag tidigare sagt ej ar 
ett avslutat kapitel, utan den modell, som hittills varit min basta trots allt. "

Oversiktsritningar till dessa tre modeller finns pa foljande sidor.

/Kommentar av Peter WanngardrAtt E-XP 55 har gjort 30 sek fran handstart ea
ger inte mycket, da en modells glid alltid blir battre sa fort den befinner sig na- 
ra marken (narmare an halva spannvidden). Spetsvirvlarnas influens minskar 
namligen da.

Undertecknad har beraknat genomsnittsflygtid med standarddeviation pa E- 
56. Darvid har de mest extrema vardena uteslutits och ett tiotal varden anvants. 
Flygtiden uppmatte K.A.  bade pa sommaren och vintern i vad han anser vara 
stilla luft. Det varde jag fick var 187 t  q sek. /
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Portrait av en modellflygare:
Pa denna avdelning skall vi presentera kanda svenska modellflygare. Karl- 

Axel Pettersson i Nybro inleder med att portrattera

GUNNAR KA L E N 
vice ordf. i SMFF, grenchef friflygning

For snart 35 ar sedan foddes i Norrkoping en gosse, som blivit sin hem- 
stad trogen. Hans namn ar Gunnar Kalin. Pa hosten 1942 var han med om att 
bilda flygklubben Gamen och valdes da till klubbledare. Nu nar klubben snart fi- 
rar 20-ars jubileum ar han det fortfarande!

Under tjugo ar som aktiv modellflygare hinner man med en hel del, vilket 
fortsattningen av denna artikel vittnar om.

Da Gunnar Kalin borjade modellflyga var det krig och avsparrning, balsa 
och gummisnodd fanns inte att kopa och darfbr fick han borja med segelmodeller 
som kunde byggas av inhemskt material. Den forsta stortavlingen han deltog i 
var SM 1944. Han och de andra "Gamarna" var dar mest for att "se och lara" 
och mycket annat resultat blev det ej heller den gangen. Pa Vintertavlingen 1945 
gjorde Gunnar sensation med att leda stora segelmodellklassen efter tva perio- 
der. I tredje och sista perioden blev han dock distanserad.

Mera lokalt noterade han strax efter en fulltraff. Han vann S-l klassen i 
Norrkopingsmasterskapen och detta forde med sig att en firma kopte tillverk- 
ningsratten till segermodellen "Colibri" och senare gav ut den i byggsats. Pa 
sommaren kom sa det verkliga genombrottet for Gunnar. Stockholrnsklubben Vin- 
garna fira.de sitt 10-ars jubileum med de dittills storsta internationella tavlin- 
garna i Sverige och Gunnar tog hem segern'i stora segelklassen!

SM-et 1945 blev ingen storre succi for norrkopingspojken men i VT aret 
darpa kom han igen och vann aven denna gang i storsta segelmodellklassen. Pa 
VT blev Gunnar intresserad av F-karror och inte lang tid efter t&vlingen flog 
han en sadan av egen konstruktion. SM 1946 blev Gunnar femma i storsta segel
klassen. Vintertavlingen 1947 blev det en fjarde plats i samma klass. Pa varen 
byggde Gunnar sin forsta G-karra, en Wakefield. Tavlingsdebuten med denna typ 
av modeller var avsedd att ga i Vasteras, men dagen fore tavlingen da snodden 
provdrogs lossnade kroken i vaxelborrskaftet och rev sonder hela flygkroppen. 
1947 ar dock ett markesar for Gunnar. Det aret fick han fortroendet att repre
sented Sverige i nordiska fvrlandskampen. Debuten i detta sammanhang resul- 
terade i en 8:e placering. Pa hosten tog han hem sitt forsta Ostgota-masterskap 
och i den tavlingen har han sedan dess hallit sig val framme och har nu ett an- 
senligt antal DM-tecken.

1953 ar ett annat0 ar som sakert Gunnar vill minnas. Pa Vintertavlingen 
vann kompisen Goran Abergh segelklassen med "Ingegard" en stabil karra av 
Kalen-konstruktion. Pa SM lyckades Gunnar sjalv korama tvaa i sin specialklass 
och da aven klubbkamraterna hade sin vackra dag rackte det till triumf i lagtav- 
lingen. 1954 fdrsvarade Gunnar sin andraplats. Dessa placeringar ar de hittills 
basta han uppnatt individuellt i SM och det verkar som om just denna tavling 
skulle vara omojligt for honom att vinna trots de framgangar han vunnit i manga 
andra stortavlingar.

1955 kom Gunnar med i VM-laget f5r segelmodeller och sedan dess har han 
kvalificerat sig f5r varje VM. 1956 firade han 10-arsminnet av sin forsta seger 
i vintertavlingen genom att vinna ytterligare en inteckning i det atravarda vand- 
ringspriset, som instiftades 1944. I nordiska tavlingen i Finland pa forsommar- 
en tog han hem segern i sin specialklass och i VM i Italien blev han baste svensk 
med en femteplacering efter en forsta start pa 97 sek + fyra max. 1957 passade 
Gunnar pa att som forste svensk gora fern max-tider da han vann uttagningstav- 
lingarna. Pa VM blev han ater baste svensk med en 17:e placering.

1958 kom han pa andra plats i Saars Europacup-tavlingar och samma posi
tion nadde han vintern 1959 vid de finsk-svenska tavlingarna i Helsingfors. Pa 
VM det aret fick han ater en dalig tid (41 sek) + fyra max vilket gav slutplace
ring som 23:e man. Sa forra aret fick Gunnar antligen uppleva en fulltraff i VM- 
sammanhang da alia fern flygningarna blev max-tider!



Gunnar Kalen har som synes varit sin stora hobby trogen genom aren.Sam- 
ma sak praglar hans civila gaming. Han larde tidigt till kemigraf och detta yrke 
har han nallit fast vid genom aren.

Trots att modellflyget tar det mesta av den Kalenska fritiden hinner han 
med att spela tennis i bland och da IFK Norrkbping spelar fotboll hemma i Id- 
rottsparken hor han ofta till askadarna. Pa semestrarna hander det att han agnar 
sig at segling. Men modellflyget ar det allt overskuggande fritidsintresset och 
det har hans klubb Gamen och SMFF nytta av bade da det galler intresserat sty- 
relsearbete och aktiv insats pa tavlingsbanan!
Karl-Axel Pettersson:

O P T I M I S T I S K A  T O N G A N G A R  FRAN DANMAR K

Genom Per Weishaupt har vi fatt litet nytt fran vart sodra grannland och 
fran det hallet sparar man en sann optimism.

Forra aret anordnades for forsta gangen de danska masterskapen gemen- 
samt for friflygning, linkontroll och RC. Arrangbrerna hade tur med vadret och 
det blev en stor succb. Resp. mastare blev.

Friflygning
A2, experter: Borge Hansen 821 sek.
A2, nyborjare: Tom Sorensen 751 sek.
Wakefield: Kjeld Kongsberg 784 sek.
F: Hans S. Sorensen 688 sek.
Lag: Kopenhamn I 1961 sek.
Linkontroll
Speed: Kjeld Frimand Jensen 162 km/tim.
Stunt, experter: Kaj R. Hansen 5556 poang.
Stunt, nyborjare: Poul Fjord Nielsen 4810 poang.
Team-racing: W. Siggard/P. Hasling 9 min. 03 sek.
RC I: Finn Mortensen 13 86 poang.
RCIII: Jan Hackhe 930 poang.
Skalamodeller: Poul Munsberg 13 poang.
De storsta internationella framgangarna. vann danskarna i Nordiska Lands- 

kampen genom Poul Lauridsens seger i A2-klassen och Kaj R. Hansens andra- 
placering i stuntklassen.

KDA har givit ut en nyborjarmodell i A2-klassen for provbyggning. Konst- 
ruktor av den modellen ar Poul Lauridsen.

Forra aret sattes det forsta danska rekordet for radkostyrda modeller. Det 
var ordf. i modellflygstyrelsen som foregick med gott exempel och noterade en 
tid pa 27 min. 20 sek. den 19 sept. Modellen var en "Vagabond" och aggregatet 
Metz Mecatron Baby.

Sasongen 1962 inleds i Danmark med decentraliserade "flyvedagskonkur- 
rencer" som halles lokalt och utgor danskarnas motsvarighet till var vintertav- 
ling.

Annu ar inte platsen for arets danska masterskap faststalld men enl. Weis
haupt lutar det at Esbjerg igen eller Vandel. I den sistnamnda staden halles van- 
ligen det mycket populara sommarlagret som 1962 blir tva dagar langre an van- 
ligt.

F. 5. ser danskarna fram mot den nordiska landskampen i Norge i mars 
och hoppas att det blir aven ett mote om modellflygreglerna. Danskarna ser f. o. 
garna att det nordiska utbytet omfattar aven linstyrning och radiokontroll·.
M o d e l l f l y g  i r a d i o

I radioprogrammet "Hobbyhornan" fredagen den 15 december forekom ett 
modellflyginslag. Det var Torgil Rosenberg och Peter Evers som gav en kort 
redogorelse for modellflygets verksamhet och dessutom lamnades en del tips 
till nyborjarna. Det var f. o. huvudsakligen denna kategori programmet vande 
sig till.



Styrbjorn E:son Lindberg:
F I NL A NDS KA M O D E L L F L Y G M A S T E R S K A P E N

En oversikt och beskrivning over de principer som anvands for korandet 
av Finlandska Mastaren i de modellflygklasser denna titel star pa spel kan kans- 
ke intressera modellflygarna i de ovriga nordiska landerna. Titeln i fraga kan 
erovras i foljande klasser: 1 friflyg A2, Dl och C3 (Stint, Flint och Gtint), i lin- 
kontroll Stunt, FAI-speed (2,5 cc) och FAI-team racing samt fran och med detta 
ar (1962) inomhusmodeller.

Det har lange statt klart att inom modellfiyget en enda tavling ar otillrack- 
ligt for att ge ett rattvist utsiag for att man skall kunna kora den framgangsri- 
kaste modellflygaren i en viss klass ett visst ar. Det ar kant att modellflygvader 
ar nagot av det ohestamdaste som finns.En ypperlig termiksniffare star sig slatt 
i storm och regn, och en hardvadersbomb i lugnet over t.ex. en soldrankt is har 
ungefar lika stora chanser. Eller en stuntflygare vill kora sitt program i vind- 
stilla, en annan kraver vindens hjalp for att fa snart. i sitt. For att vara vardig 
mastartiteln bor en modellflygare bevisa sitt kunnande inte endast en gang utan 
flera. Alltsa bor sa vitt mojligt "chansigheterna" elimineras bort, I Finland har 
det sa smaningom utarbetats ett system som accepterats och uppskattas.

Ett stort problem har det varit att fa resultaten fran olika tavlingar med va- 
rierande standard korrekt och rattvist jamforbara med varandra. Ett satt vore 
att fordra att en tavlande deltar i samtliga masterskapets deltavlingar for att ha 
mdjlighet och ratt att erovra titeln. Detta ar dock for strangt i synnerhet om an- 
talet deltavlingar ar stort. I stallet har vi infort en sarskild poangberakning och 
en viss frihet att tavla i de olika delmomenten, Dessas antal har varit fyra eller 
fern. For att da ha mdjlighet till till titeln bor man ha deltagit i minst tre avsnitt 
och resultaten adderas for de tre tavlingar vid vilka man natt hogsta poang. Man 
har saledes mojlighet att misslyckas, viiket ar manskligt, eller att vara franva- 
rande fran en tavling p. g .a . sjukdom eller annat hinder, viiket ocksa ar mansk
ligt utan att for den skull ga miste om mdjligheten att kampa om masterskapet. ■

Vid ilera tavlingar kan dessa fbrlaggas till olika orter varfor man kan spor- 
ra och fa med ett storre antal tavlingsentusiaster, dessutom kan resekostnader- 
na bli ungefar lika fbr alia deltagare. Vid ett engangsmasterskap blir de lidande 
som bor langst bort fran tavlingsorten. Det finlandska systemet skulle kanske 
vara svargenomforbart i ett sa langstrackt land som Sverige, eller i ovrigt i 
mycket stora lander.

Eat oss sa se pa poangberakningen. Direkt summering av slutresultaten i 
sekunder vid friflygklasserna vore en mojlighet, som dock inte ansetts lamplig. 
Inom de olika linkontrollklasserna hai' vi helt olika uttryck och enheter for att 
ange resultaten och de ar inte pa nagot satt jamforbara med varandra. En m5j- 
lighet oberoende av kategori skulle vara att addera plats- eller placeringssiffran 
for de tavlande men ett sadant system ar inte lampligt da det inte tar hansyn till 
uppnadda resultat eller tavlingsstandarden. Sista man i en tavling med fa delta
gare och lag standard skulle i alia fall fa en smickrande och orattvist lag plats- 
siffra jamfort med en forhallandevis battre placerad deltagare i en tavling med 
h5g standard och med ett stort deltagarantal.

Vi har darfor i Finland tagit i bruk en poangberakning som beaktar den tav- 
landes resultat i forhallande till segrarens. Formeln ar i all sin enkelhet:

- Ιββ x (ben tavlandes slutresuitat)
(segrarens slutresultat) poang

Detta innebar att segraren i en tavling alltid far 100 poang och alia ovriga delta
gare mindre. Poangtalen utraknas med 2 decimalers noggrannhet. Med detta sys
tem blir masterskapens olika deltavlingar inbordes jamforbara. T .o .m . olika 
klasser kan i nagon man jamforas med varandra. Det har saledes varit mojligt 
att ta med en lagtaviing mellan klubbarna. Endast ett lag per klubb har vara 
stadgar forutsatt da endast de tva basta deitagarna per klass, klubb och tavling 
raknats. Har liksom i den individuella tavlingen har masterskapet avgjorts ge- 
nom att resultaten for de tre basta deltavlingarna beaktats.

Ett speciellt problem erbjod det fall da skiljeflygning (fly-off) maste till — 
gripas for att fa fram en segrare. Har beaktas inte skiljeflygningen utan samtli
ga som erhallit max-tid 900 sek. far 100 poang. I det osannolika fall att om fler
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an en man pa detta satt lyckas fa sammanlagt maximalt 300 poang vid de tre tav- 
lingarna avgors segraren och mastartiteln med hjalp av summan av placerings- 
siffrorna f5r ifragavarande tre deltavlingar.

I linkontroll beraknas poangen pa alldeles samma satt, med undantag for 
FAI-team racing som erbjod ett mycket svarlost problem. Har galler det namli- 
gen att fa ett minimiresultat i motsats till alia ovriga klasser, varfor poangbe- 
rakning pa vanligt satt ar utesluten. Dessutom trasslar finalen och finalresulta- 
ten till problemet ytterligare. Segraren kan ju mycket val fa en samre tid i fi
nalen an vad fjarde man fatt i kval-heaten. Och vill det sig riktigt ilia kan tred- 
je och varfor inte ocksa andra och forsta man sluta med endast ett antal varv i 
protokollet ifall ingen av nagon orsak klarat 100 varv i finalen. Har har en pa- 
tentldsning tillgripits. Segraren i en deltavling far som sig bor 100 poang. Har- 
efter avdras kort och gott ett visst antal poang for varje deltagare. Under 1961 
avdrogs 8 poang sa att andra man erholl 92 p, tredje 84 o. s. v. Begransningen 
har ar bl, a. att endast 13 man kan fa poang. Men med tanke pa att deltagaranta- 
let i T /R  i Finland ar litet kunde detta system anvandas, i synnerhet som lag 
som inte noterat en kvaltid utan endast ett antal varv inte kunde fa masterskaps- 
poang. Endast 5 man eller rattare 5 lag erholl poang i T /R  1961. For 1962 har 
poangavdraget faststallts till 6 darfor att i jamforelse med ovriga klasser 8 po
ang har visat sig vara litet f5r mycket. Dessutom kan nu 17 lag fa poang, vilket 
torde tacka varje ansprak infor det nya aret.

.Lat oss sa namna nagot om de verkliga tavlingarna och namnge titelerov- 
rarna i de olika klasserna for aret 1961.

I friflyg holls fem huvudtavlingar. Den forsta gick traditionsenligt i febru- 
ari i Helsingfors i ratt hyggligt vader men en fuktig spegelblank is stallde stora 
krav pa balanssinnet. Standarden blev forhallandevis hog och segrarna gick till 
kanda herrar i klassC3 Seppo Takko 898 sek fore ett koppel andra bekanta Wake- 
flygare av vilka annu sjunde man hade over 800 sek.Dl hemfordes av Harri Rau- 
lio 891 sek, med Sandy Pimenoff som tvaa. A2 vanns daremot overraskande av 
en helt ung okand "dark horse" Torsten Strang fran Vasa (ungefar mitt emot 
Umea i Sverige) med 862 sek en dryg minut fore tvaan.

Foljande FM-avsnitt gick i Tammerfors pa is i kold och sno och med myck
et hard vind som extra krydda. Segrarnas resultat blev mycket goda men f5r ov- 
rigt avtog sluttiderna ganska snabbt. Att Strangs framgang i den forsta tavlingen 
inte var en tillfallighet utan att han kommit for att stanna bevisade hans andra ra- 
ka seger, 150 sek + 4 max = 870 sek. Wakefieldklassen hemforde Reino Hyvari- 
nen med 871 sek, och i D1 triumferade Osmo Niemi 877 sek. Pimenoff kom ater 
tvaa nu blott 5 sek efter Niemi.

Den tredje FM-tavlingen gick i samband med de traditionella Chrysler- 
Plymouth Tavlingarna under pingsten. Det var f. o. tionde gangen denna tredagars 
tavling hblls och som utvecklats till den stbrsta modellplanstraffen i Finland. I 
motsats till linkontrollflygarna tidigare under helgen fick friflygarna tavla i ratt 
hyggligt vader men resultaten blev samre an under vintertavlingarna. I A2 seg- 
rade Seppo Takko 814 sek. medan Strang blev blott 3:a. I Wakefield var det Pent- 
ti Aaltos tur att triumfera med 825 sek och i D1 kom Pimenoff starkt och fick 
863 sek.

FM-avsnitt fyra gick i borjan av juli pa Jamijarvi och harifran kan namnas 
att Aalto fick^sin andra seger med 848 utan att rona motstand. Den sista FM-tav
lingen gick i Abo den 1 :a oktober i harligt vader och blev en jubeldag for Helsing- 
forsklubben "Kiuru" (=Larkan) da de rev at sig alia tre klassegrarnaj i A2 genom 
Into Kekkonen 900 sek, i C3 genom Arto Tauria 900 sek och i D1 genom Pauli 
Laxman 766 sek, I A2 blev Strang 4:a.

Friflyg FM 1961 kan alltsa sammanfattas enligt foljande
Klass A2 (S:int) 73 deltagare erholl poang

1. Torsten Strang Vasa FK, V^sa 293, 50 poang
2. tAri Hietanen Karpanen, Abo 280, 18
3. Seppo Takko Kiuru, Helsingfors 272, 21

Klass C3 (G:int) 24 deltagare erhbll poang
1. Pentti Aalto Vallilan LK, Helsingfors 295, 21 poang
2. Bjorn Storgards Fk Cumulus, Helsingfors 285, 26 "
3. Esko Hamalainen Vallilan LK, Helsingfors 281,5522



Klass D1 (F:int) 29 deltagare erholl poang
1. Sandy Pimenoff Fk Cumulus, Helsingfors 295, 05 poang
2. Harri Raulio Vallilan LK, Helsingfors 268, 60 ^
3. Pauli Laxman Kiuru, Helsingfors 263,30

Klubbmasterskapet (20 klubbar erholl poang)
1. LK Kiuru Helsingfors 1559, 22 poang
2. Vallilan LK Helsingfors 1410,73 ^
3. FK Cumulus Helsingfors 1050, 60
Till sist nagra ord om FM i linkontroll, vilka avgjordes genom fyia deltav- 

lingar. Den forsta gick i samband med Chrysler-Plymouth tavlingarna. Stunten 
flogs i hyggligt vader men stordes av nagra smarre regnskurar. Stuntstandarden 
har stigit kraftigt de senaste aren i Finland och blev ocksa under 1961 den enda 
liuspunkten. I denna klass hade vi ocksa en otrolig tur med vadret; alia fyra tavk 
fick genomforas i lugnt och torrt vader pa lordagseftermiddagarna medan team 
och speed pa sondagarna fyra ganger i foljd stordes av regn blast och kyla, vil- 
ket aven bidrog till att sanka standarden. Men ater till C-P: Stunten hemfordes 
av den blivande mastaren Pekka Auokolahti med 7558 poang med minsi.a tankbara  ̂
marginal fore Guy Sundell som erholl 7536 poang (mindre an 0,3 % 
speed noterades endast ett resultat 166 km/t for speedspecialisten Kan Jaaske
lainen. Team-int vanns av Eero Raatikainen/ Pekka Torttila 6 min. 28 sek.

Foliande tavling en manad senare blev en upprepning av C h r y s l e r -Plymouth 
Ruokolahti vann stunten med rekordresultatet 8258 poang. Speed gick ater till 
Jaaskelainen med 165 km/t och Raatikainen/Torttila vann team med 6 m. 04 s.

Ytterligare en manad senare vid tredje avsnittet fick Ruokolahti sin^tredje 
raka men lika knappa seger med 742 9 poang fore Guy Sundell med 7407 (ater 22 
poang eller mindre an 0,3 % skillnad). Speed gick denna gang till Jaaskelamens 
klubbkompis Simo Saukko som med en K&B 15R fick 174 km/t. I Team-mt fick 
antligen Broderna Sundell in en fulltraff och vann fore Raatikainen/Toi ttila*

Den sista tavlingen hade redan i stort sett forlorat all betydelse for FM, var- 
for bl.a. Roukolahti helt uteblev. 1 stunt var det endast broderna Sundell som en- 
vist flog och denna gang vann Olof som nu fbrst var helt overens med siT1 
Trumf-modell (egen konstruktion anvand av brbderna och utvecklad over 6 proto- 
typer). Olofs poangtal blev 7232 och Guys 7035. Speed hemfordes ater av Jaaske
lainen med 171 km/t medan FAI-team vanns av Malinen/Lahtinen.

Bctraffande stunten kan namnas att vi i Finland flyger helt enligt AMA-pro- 
grammet samt att de hoga poangtalen utgor summan och'inte medeltalet for tre 
domares asikter. Och sa FM i tabellform:

Stunt (13 deltagare erhbll poang)
1. Pekka Ruokolahti LK Kiuru, Helsingfors
2. Guy Sundell Hango Fk, Hango
3. Olof Sundell Hang5 Fk, Hango

FAI speed (6 man pa poangplats)
1. K a r i  Jaaskelainen Vallilan LK, Helsingfors
2. Lars Forsstrom Hango Fk, Hangd
3. Guy Sundell Hango Fk, Hangd

FAI team-racing (5 lag pa poangplats)
1 „ Raatikainen/Torttila FK Cumulus
2. Olof & Guy Sundell Hango. Fk
3, Reijio & Keijo Saukkonen Vallilan LK

Klubbmasterskapet (9 klubbar erholl poang)
1. Hango Flygklubb Hangd 1149, 93 poang
2. Vallilan LK Helsingfors 1035, 15

300,00 poang 
296, 93 "
292, 54 "

300,00 poang 
157, 75 
136, 87

292 poang 
276 "

Pa foljande uppslag ar· ritningar till tva finlandska friflyktsmodeller0 Det 
ar mastaren Pentti Aaltos Wakefield och Ilmari Jokinens F:int. Ritningarna pub- 
liceras med tillstand av MODELLISMO. 't'Z
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Christer Soderberg:

Att tavla i
Linstyming

Vi som tavlar i linstyrning vet att det finns manga linstyrningsflygare i lan- 
det som man aldrig far se pa tavlingar.

Tavlingsflygarna ar koncentrerade till ett par enstaka orter sasom Stock
holm, Umea och Motala.

Orsaken till detta forhallande torde vara avsaknaden av tavlingar ute i lan- 
det, vilket medfor att utvecklingen och darned intresset avstannar. De ev. tav- 
lingsintresserade nar da aldrig sadan standard att de anser det lont att resa till 
de storre nationella taviingarna i Stockholm, vilket i sjalva verket ar alldeles 
felaktigt. Det ar just pa sadana tavlingar som man verkligen lar och far inspira
tion.

Ett farskt exempel ar Motala Mfk, som gjorde sin tavlingsdebut i borjan av 
forra sasongen och senare gjorde en mycket stark insats pa SM med bl.a. en 
andraplats som resultat.

Bristen pa tavlingar runtom i landet ar i viss man avhjalpt for 1962 genom 
att minst 3 tavlingar kommer att avhallas utom Stockholm, vilket man far hop- 
pas blir en god borjan.

Som en annan orsak kan man peka pa bristen pa lampliga artiklar, ritnin- 
gar och byggsatser for tavlingsbruk. Vad ritningar och artiklar betraffar bor den 
bristen vara avhjalpt i och med tillkomsten av MODELLFLYGNYTT.

Byggsatser, speciellt for team-racing, har saknats i flera ar, men 2 svens- 
ka byggsatser for team-racingklasserna lar vara pa vag, och pa senaste tiden 
har flera utmarkta moderna stunt- och combatbyggsatser importerats fran bl.a. 
USA och England.

Det ar viktigt att man inom klubbarna ordnar klubbtavlingar som ett forsta 
led i utvecklingen till mera avancerad tavlingsverksamhet. Utvecklingen ar A 
och O for allt modellflyg. Utan den skulle modellflygintresset sakta men sakert 
tyna bort, och begransas till att utovas av ett fatal eldsjalar. ,

Sadana klubbtavlingar bor till att bbrja med vara mycket enkla och anpassa- 
de efter det flygunderla.g som star till buds, Fotbollsplaner ar utmarkta.

Det skall inte vara nagra klassrestriktioner pa flygplanen, d.v.s. man skall 
kunna stalla upp med samma plan i flera klasser, och den haverifarligaste klas- 
sen, combat, lagges darfor som sista gren.

Trots att det saknas klassrestriktioner pa flygplanen, skall man fbrsoka 
tavla efter reglerna, for att fa den regelrutin som ar sa nyttig nar man kommer 
pa storre tavlingar. Det ar ocksa lampligt att infora en senior- och junior avdel- 
ning med en aldersgrans pa c:a 15 ar.

Ett exempel pa denna typ av tavling, fast i storre format, ar den fram- 
gangsrika Juniortavlingen i Stockholm forra aret, en ide som flera stader, som 
vill rekrytera klubblosa och "oupptackta" modellflygare, bor ta upp.

Tavlingen holls pa en grusfotbollsplan som rymde 3 ctrklar. Den omfatta- 
de en 1,5 cc och en 2, 5 cc avdelning, gick i klasserna stunt, combat, team -ra 
cing, speed och hade samlat 58 startande, trots att reklamen for tavlingen inte 
var den allra basta.

Enda restriktioner var 16 ar som hogsta deltagaralder och for flygplanen 
10 cc tank i team-racing, man kunde alltsa tavla med rena nyborjarplan. Tav- 
lingsregler var nagot forenklade Svenska Modellflygregler (spec, vad betraffar
linlangden, som var betydligt kortare) λ



Denna tavling ger verkligen gnista at grabbarna, den kick de behovde for 
att komma igang. En stor del av dem har saledes fortsatt tavlingsflygandet och 
flera nadde utmarkta resultat pa SM.

Efter denna lyckade debut for Junior-tavlingen har det beslutats att den 
skall bli en arlig tavling forlagd till varen.

Pa klubbtavlingaorna skall man allteftersom klubbmedlemmarnas formaga 
stiger, oka kraven pa planens reglementsenlighet i senioravdelningen, medan 
junioravdelningen alltid skall behalla sin enkelhet.

En dramatisk tavlingsform ar klubbkamperna.
Tag kontakt med nagon lamplig narbelagen klubb, kom overens om hur lag- 

tavlingen skall raknas och satt upp ett lagvandringspris. Tjusningen i klubbkam
perna ligger i att man inte enbart kampar for sin egen seger utan framfor allt 
for klubbens. Lagtavlingen kan under tavlingens lopp vara mycket tillspetsad och 
det kan vara den sista flygningen som blir avgorande. Man far ocksa flyga mot 
andra an sina valkanda klubbkamrater, utbyta erfarenhet er, fa nya ideer och im- 
pulser, samt kanna nagot av atmosfaren fran de stora tavlingarna.

Nar man borjar flyga riktig team-racing och speed stiger kraven pa under- 
laget. En grusfotbollsplan ar acceptabel, men man far vara forsiktig att man ej 
far grus i motorerna0 Det basta ar asfalt, en skolgard eller en flygflottilj, dar 
det brukar vara vanligt att modellflygklubbar efter overrenskommelse far flyga 
reguljart. Team-racing kan aven flygas pa kort gras om man anvander storre 
och bredare hjul an vanligt.

Och sa var det de nationella tavlingarna. Det finns nagra klasser som ar 
att betrakta som nyborjarklasser aven pa dessa tavlingar, och det ar team-racing 
A (TR-A) och combat-A for 1, 5 cc motorer,

Alla som ar under 18 ar far deltaga i TR-A, och det ar lampligt att borja 
team-racing i den klassen. I team-racing-int ar konkurrensen hardare och det 
fordras mer kunskaper av de tavlande, varfor forhoppningarna latt spracks for 
unga grabbar.

I combat-A finns ingen aldersgrans, men klassen ar i praktiken en nybor- 
jarklass med betydligt lattare konkurrens an 2, 5 cc klassen.

I ovriga klasser ar konkurrensen givetvis hardare, men man skall inte dra 
sig for att deltaga eller atminstone vara askadare, eftersom man ser och lar 
otroligt mycket.

I allmanhet klarar man sig battre an man tror pa en nationell tavling, om 
man kanner sitt plan och sin motor val.

Slutligen nagot for klubbledare att tanka pa i samband med klubbtavlingar. 
Det ar ju alltid sa att nagon maste ta initiativet nar det skall goras nagot i en 
frivillig forening som en modellflygklubb, och det ar normalt klubbledaren.

Att arrangera en klubbtavling fordrar inte mycket, men det ar nagra saker 
man bor tanka pa for att den skall sla val.

1* Utlys tavlingen i god tid sa att de grabbar som ej har flygplan hinner 
bygga.

2* Gor reklam och skapa intresse for tavlingen. Reklamen gor sj.g bast 
med litet humor inbakad.

3* Om linstyrningsverksamheten ar daligt utvecklad inom klubben, skaf- 
fa fram lampliga ritningar, anvisa byggsatser och ge grabbarna litet 
hjalp och rad for att komma igang.

4* Hall inte tavlingen under jarnhard disciplin. Huvudsaken ar att grab
barna trivs och vill ha flera klubbtavlingar.

5* Ha alltid en prisutdelning. Det behbver inte alls vara dyrbara priser, 
men de kan garna vara roliga och originella. Det betyder en hel del 
f5r en "farskngrabb att bara fa ett pris.28



C O N T R O L  LINE MANUAL
m od ellfly gb d ck er

Model Aeronautical Press Limited i England har utgivit en mangd utmark- 
ta modellflygbdcker, av vilka Control Line Manual ar den senaste.

Control Line Manual torde vara den mest intressanta och omfattande iin~ 
styrningsbok som nagonsin utgivits, och framfor allt, ar den modern,

Fdrfattaren, den valkande Ron Moulton, har anlitat sadana fackexperter 
som Bob Palmer,’ Georg Aldrich och Ken Long, vilket borgar for hog teknisk 
kvaliteto

Boken omfattar 216 sidor med mer an 300 foton, diagram och ritningar.
Fdrfattaren vander sig till alia kategorier av linstyrningsilygare: nyborja- 

ren har kapitlet om hur man lar sig flyga och felsokningsschema, sportflygaren 
tumregler och diagram for konstruktion och flygning, tavlingsflygaren har en rik- 
tig guldgruva i de utmarkta kapitel, som behandlar de 4 tavlingsklasserna»

Dessutom finns kapitel om motorer, skalaflygning, reaflygning, olika kont- 
rollsystem m.m.

Av sarintresse ar det festliga kapitel, som behandlar linstyrningens histo- 
rik, dar man far mota de legendariska pionjarerna bl. a. "linstyrningens fader , 
Jim Walker.

Denna tip-top bok kan verkligen rekornmenderas alia linstyrningsintresse- 
rade. C.S.

U p p v i s n i n g s g r u p p  i l i n k o n t r o l l
Varen 1961 bildades i Stockholm en uppvisningsgrupp for linstyrda modeller. 

Den har under aret gjort tre framtradanden vilka samtliga kan betecknas som 
stora framgangar. Den fdrsta uppvisningen agde rum pa Barnens dag i Hallsta- 
vik, och modellflyget drog sa mycket publik att en tivolidirektor blev alldeles 
fortvivlad, eftersom han inte fick nagon som ville aka karusell sa lange vart 
framtradande varade. De andra uppvisningarna har agt rum pa Rasunda fotbolls- 
stadion (12000 askadare) och i samband med en idrottsfest i Vastertorp.

De modeller som anvandes ar stora stunt- och combat-modeller med 6 cc- 
motorer. Dessa bade syns och hors bra och forfelar aldrig att g5ra intryck pa 
publiken. Dessutom brukar vi ha ett inslag med en skalamodell, t. ex. Jan 
Svenssons tva-motoriga Grumman (tva δ cc-m otorer). Samtliga dessa modeller 
kan starta fran t. ex. en fotbollsplan och den anvanda linlangden ar c:a 20 m.

Uppvisningsprograrnmet far varieras med hansyn till den tid som star till 
forfogande, men bland de programpunkter som brukar sla bast, finner man stunt- 
flygningen, den ovan namnda skalamodellen och sa naturligtvis combatflygningen 
med 3 (!) modeller samtidigt.

De modellflygare som deltager i gruppens verksamhet ar bland de basta i 
Sverige f. n. T .ex. Jesper von Segebaden och Birger Qvenild (stunt) samt Erik 
Bjornvall (combat).

Just nu har vi sammansatt en grupp med sma modeller som specialitet. 
Denna, som anvander 0, 8 cc-m otorer, ar avsedd att kunna g5ra sina framtra
danden inomhus (lamplig linlangd c:a 8 m).

Betraffande den ekonomiska ersattningen sa ar vi mycket humana. Gruppens 
medlemmar erhaller endast belopp som motsvarar deras resekostnader och ut- 
lagg for bransle m .m . Beroende pa uppvisningens art kan vi dock begara storre 
belopp, men da gar bverskottet till SMFF:s kassa. Vi erbjuder oss allts â att for 
en ganska ringa penning medverka vid t.ex. en propagandauppvisning da en mo- 
dellflygklubb star som huvudarrangbr, men galler det Barnens Dag, Flygdag el. 
dyl. sa anser vi att arrangorerna kan betala mer.

Detta ar en mycket tilltalande form av modellflygpropaganda, och skulle 
nagon vilja anlita gruppen eller hora sig for om dess mojligheter, sa kontakta 
undertecknad.

Kjell Rosenlund (tel. 010/612449) 29



FRAN LI NST YRNI NGS F RQNT E N

/V i ar tacksamma for bidrag till denna avdelning. Sand Era manus till redakto- 
ren for MODELLFLYGNYTT eller till grenchefen for linstyrning/

L y c k a d e  e l i t k u r s e r : De elitkurser i de 4 tavlingsgrenarna team
racing, speed, combat och stunt hade tilldragit sig mycket intresse och i genom- 
snitt 40 deltagare per gang hade infunnit sig.

Foredragshallarna Kjell Rosenlund, Mans Hagberg, Rune Nilsson och Jes- 
per von Segebaden hade verkligen arbetat pa sina amnen och upptackt en hel del 
tidigare okanda fakta, som exempelvis i team-racing, dar man forlanger banan 
under heatet med over 700 meter om man gar 1 meter fran cirkelns centrum. 
Det gor c:a 18 sek. i tid.

I n o m h u s u p p v i s n i n g  i S o d e r t a l je : Den 15 december hade Ostra 
Sormlands Flygklubb for tredje gangen en modellflyguppvisning i Mariekallsko- 
lan, dar utrymmet tillater flygning med korta linor.

Galan hade inte samlat sa manga askadare som vantat p.g. a. reklambort- 
fall genom Radio Nords tillfailiga haveri.

Programmet borjade med filmvisning, bi.a. med Shells modellflygfilm. 
Intet ont sagt om den filraen, men den ar 10 ar gammal och det skulle verkligen 
behovas en film om det moderna modellflyget.

Som punkt 2 var det visning av den statiska utstallningen, dar motorsamlin- 
gen med gammalt och nytt, stort som litet drog uppmarksamhet.

Kvallen avslutades rned flyguppvisningen, dar 0, 8 cc plan med 6, 5 meters 
linlangd stod for underhailningen. Popularaste inslag vai ballongflygningen och 
team-racingen, da tre plan flog pa en gang.

M a r a t o n t e a m  - r a c i n g:  Den valkanda team-racingklubben Wharfer- 
dale MFC i England anordnade i slutet av forra aret en 1000 varvs tavling (c:a 
11 mil) for B-team-racers.

Den gamla Frog 500 motorn visade sig klara detta uthallighetsprov bast, 
och vann med arrangorsklubbens John Horton vid handtaget och Don Hawort vid 
bransledunkarna pa tiden 64 min. 53 sek.
(-----------------------------------------------\

Erei'Mthm
V___________________________________ S

En av vara engelska lasare vill ha kontakt med en S:int-sinnad, engelsk- 
skrivande modellflygare och vill ocksa ha reda pa om det finns nagon klubb som 
ar intresserad av en s.k . "post-taviing" med hans klubb. Fran hans brev citerar 
vj.:

111 would be very appreciative for a contact in Sweden who has an exclusive 
interest in FAI Glider to correspond in english preferably as my Swedish as yet 
is not too good, with a view to exchange ideas and materials."

"I am a member of the SMAE affiliated club Norwich Model Flying Club in 
the East Anglian Area, an area where most modellers are still influenced by Bob 
Amor's design Lucifer and Goeff Lefever's Altair, although a few have come to 
the conclusion that Lucifer is expressively a calm weather model, being inconsi
stent in rough conditions as we recive in East Anglia at times, being an up and 
coming club, last season we saw our first International Team Member get his 
place in the A /2 team flying a developed Altair design."

" Our club is in contact with the Montreal M. F.C. in Canada and during No
vember we arranged a postal competition with them which proved so interesting 
we shall make it an annual event, perhaps a club in Sweden would like to take 
part next year, it would make it even more interesting."
Michael Smith, The Green, Runnall, Nr. Norwich, Norfolk, Nor. 78. F, England.



I samband med MODELLFLYGNYTTs intresseundersokning fick vi en del
forfragningar angaende RC som vi vidarebefordrade till grenchefen for RC. 
* " ier nu hans svar:

Har

Leif Aberg, Uppsala Flygklubbs Modellflygsektion, har foreslagit att RC- 
reglerna med uppritade figurer skall publiceras i MODELLFLYGNYTT. Han 
grundar sitt onskemal pa det faktum att "Har i Uppsala Flygklubb har vi inte pa 
flera ar fatt nagra radioflygregler, eller nagot papper med flygmanovrerna pa.

Det ar bara att beklaga Uppsala Flygklubbs Mfs, vars klubbledning tydli- 
gen inte halier sina medlemmar informerade om vad som hander och erbjudes 
fran SMFF. Vid SMFF:s Riksstamma i Katrineholm den 25/2 1961 meddelades 
att alia landets modellflygare via KSAK skulle fa sig tillsant det av Stockholms- 
tidningen och AB Casco da under tryckning varande haftet "Svenska Modellflyg- 
regler" om klubbarna insande sina medlemsforteckningar till KSAK. Dessa re- 
gelhaften som omfattar alia klasser kan rekvireras fran SMFF, Postfack 16147, 
Stockholm 16, bifoga 25 ore for tackande av porto och expeditionskostnader.

Bengt Norman i Kalmar fragar om man inte kan fa till stand ett samarbete 
med nagon utlandsk tidning for att bl.a. kunna infora ritningar pa RC-modeller,

Georg Johansson i Ljungby vill ha specialartiklar om radio: trimningstips, 
vanliga fel pa RC-anlaggningar och avhjalpande av dessa m.m.

Betraffandeysamarbetet med utlandska tidningar ar det bara att saga att 
fSrhandlingar pagar och sa fort vi erhaller tillstand kommer det att utnyttjas. 
Svenska konstruktioner pa RC-fronten ar an sa lange mycket tunnsadda, mest 
beroende pa att nastan alia bygger utlandska och beprovade konstruktioner.

Specialartiklar skall vi astadkomma sa snart som mojligt bade for nybor- 
jare och de som ar litet mera fbrsigkomna. I kommande numraer skall komma 
en artikel som behandlar fel pa mottagare och installation i modeller).

- — - o O o -------
G. H.

0 Peter Wanngards artiklar i MODELLFLYGNYTTs bada fdrsta nummer har 
astadkommit mycket diskussion - alltsa precis vad P. W. onskade. Fran ett brev 
till Peter Wanngard fran Per Nilsson i Goteborg, citerar vi foljande som kan an- 
ses som representativt for manga andra modellflygares asikt:

Sa ger du dig pa 'gamla ravars visa rad till de mindre erfarna inom mo- 
dellflygbranschen. I viss m&n kan jag ge dig ratt. Givetvis bor man salla, sa 
att inga direkta felaktigheter lares ut. Men jag kan (Tyvarr) forsakra dig att man 
med storre intresse slukar vad en kand tavlingsrav sager an vad sjalvaste overs- 
teprasten vid Aerodynamische Versuchsanstalt zu Gbttingen sager. Tavlingsra- 
varna talar till bonder pa bonders sprak kan man saga. Mahanda kan vissa m iss- 
tolkningar insmyga sig i deras utlaggningar, men jag tror det vara mer vart att 
de mera grona laser detta och provar sjalva, an att de inte laser nagot alls om 
hur "to do it yourself eller efter modosamt genomtragg'lad text totalt har miss- 
uppfattat de visa utlaggningarna. Och genom aren har jag funnit att det ar vtterst 
sallan inom modellflyget som superteoretikern aven ar superpraktikern, om du 
forstar mig. Nagra fa undantag finns, Placklinger, Thomann, ja, jag vill aven 
r >mna Borje Borjeson, vilket jag kan forsakra dig inte har nagot beroende av att 
han ar klubbkamrat med mig! Jag hoppas att ditt inlagg inte har skramt bort nag
ra potentiella medarbetare frdn tidningen! Det ar i sa fall battre att de far pub- 
licera sitt material, och att du ev. gor en mindre utlaggning om det efterat {med 
vederborandes medgivande heist). En blivande tavlingsflygare, som studerar 
aldre kollegors utlatanden finner snart var motsagelserna tar vid, och kan vad 
det iider utkristallisera det basta for eget bruk. Sa tror atminstone jag. "Om en 
mooellflygare bara gar in for att vinna tavlingar" skriver du. Man trimmar val 
alltid karran till att flyga sa bra som mojligt, inte sant? Och det torde val vara 
samma sak! Men for att erna detta fordras nagot, namiigen en bra modell. Gi- 
vetvis maste man forst dyka ned i teorierna innan man bygger modeller.Nar den 
ar fardig skall man givetvis agna sig at dess trimning och inflygning i olika va- 
der. Du har lange haft drom om uppblossande teoridiskussioner i stil med dem i 
gg-PLj Ilobbyboken och feknik och Hobby. Ack ja, vem har val inte det! Fast ty- 
varr har vi nog ingen inom landets granser som kan mata sig med dig pa omra- 
det och dartill ar sa skrivkunnig och - villig. 2*1



TAVLINGSRESULTAT
T e s t  - t a v l i n g  f d r  V a s tm a η 1 a nd

Liksom forra aret anordnade Mfk Ornen, Norberg i samband med sitt klubb- 
masterskap en test- och trimningstavling f5r vastmanlandsklubbarna. Tavlings- 
plats var sjon Aspen vid F’agersta. Ett tjugotal modellflygare fran klubbarna i 
Arboga, Hallstahammar och Norberg deltog. Vadret var utmarkt nastan vindstil- 
la, i borjan mulet, men mot slutet kom solen fram och gav svag termik. Tavlin- 
gen omfattade tre starter.

Klass S:int Klass S:1
1 . Kjell Wilhelms son Arboga 504 1. Lennart Widh Ornen 319
2. Sven-Olov Linden Hallstah. 441 2. Lars Persson Ornen 319
3. Sten Hermansson 0rnen 433 3. Timo Rastas Ornen 221
4. Lennart Widh Ornen 365 4. Christer Hedberg Ornen 158

Klass G:int Klass G:1
Ornen1 . Sven-Ake Sjogren Ornen 540 1. Stig Groning 377

2. Yngve Domstedt Ornen 437 2. Lars Persson Ornen 166
Klass F:int

Ornen
Klass F:1

1 . Arne Bergqvist 3 83 1. Lars Olsson Arboga 355
Sol.

G a t s t u b e r g s t r o f e n  den 28 j a n u a r i  1962

I ett stralande solsken gick arets forsta storre modellflygtavling pa sjon 
Nasnaren utanfor Katrineholm. Den ganska harda vinden och den darav foljande 
turbulenta luften paverkade resultaten negativt och blev tyvarr orsak till nagra 
kvaddar. Orutinen lyste ocksa igenom pa manga hall och bidrog ocksa till kvad- 
darna och de laga resultaten. Segrarna i respektive klasser vann pa sin sakerhet 
och korde alia med gamla beprovade modeller.

Gunnar Kalen vann sin tredje raka seger i "Gatstubergstrofdn" och var a- 
ven med i Gamens vinnande lag som tog sin andra inteckning i vandringspriset. 
Rune Johansson, ocksa med i det segrande laget, fortsatte sin segerrad och tog 
sin tredje raka seger sedan "Oktoberkannan". Lennarth Larsson visade i F:int 
att allt inte hanger pa motorn utan fastmer pa rutin och sakerhet.

O
Ake Ohlsson fran arrangerande Katrineholms Mfk stod som utmarkt tav- 

lingsledare och ldubben har all heder av tavlingen och den fina prissamlingen.
De basta resultaten:
Klass S:int Klass G:int

1 . Gunnar Kalen Gamen 666 1. Rune Johansson Gamen 734
2. Rune Hano Linkoping 495 2. Uno Axelsson Katrineh. 647
3. Morgan Anderson Karlstad 438 3. Jan Iiafstrom Kumla 528
4. Leif Gustafsson Katrineh. 420 4. Tommy Loven Linkoping 361
5, Magnus Eriksson Karlstad 405 5. Bertil Olden Karlstad 352
6. Anders Hermanson Gamen 345 Klass F:int

1. Lennarth Larsson
2. Ivar Marcusson
3. Lars Andersson

7.
8. 
9.

Hans Nilsson 
Stig Johansson 
Olle Blomberg

Karlstad
Finspang
Kumla

344
282
239

Solna MSK
Finspang
Finspang

593
368
349

Juniorer
Finspang

4. Ulf Bjornstig Gamen 330
1 . Bo Eriksson 139 5. Mats Ljungberg Stockholm 24
Lagtavlmg: l.Gamen,! 1730, 2. Karlstad 696, 3. Finspang 631, 4. Linkoping 367.

32 Lon.



B o r  1 a n g e MSK mo d e l l f l y g t .  a v l i n g  den 2 6 / 1 1

I ett stralande hostvader med solsken och Idar luft och med temperaturen 
strax under noli biev tavlingen gemytlig och okonventionell. Det lilla deltagaran- 
taiet gjorde ocksa att alia snart kande varandra och det blev ett livligt utbyte av 
rad och trimningstips. Tidtagarantalet var som vanligt iknappaste laget men nag- 
ra langre vantetider uppstod inte. Tavlingen flogs utan bestamd period indelning. 
Tre flygningar skulle goras fore Lunchuppehallet och tva efter.

I S-int lick Ingvar Sares ater se sig slagen, ocksa denna gang av en Nor- 
bergsgrabb, L. Persson. John Hagedal, Solna MSK gjorde en god prestation med 
sin modifier ad e Nordic och kom pa tredje plats, i960 ars Svenske mastare, Inge 
Sundstedt fick finna sig i en femteplats i Sint men tog i stallet revanch genom att 
vinna S-l bl. a. fore K.Broberg, Falun, vilken alltid ligger i topp i S-l tavlingar.

I G-int stod striden hard mellan S. A. Sjogren, Norberg och Solnas' Hans 
Suter. Sjogren vann emeileriid och fick aven se sin klubbkamrat Yngve Domstedt 
g$. fram hart pa slutet men kunde inte hindra Suter fran andraplatsen.

F -l blev, som vanligt holi jag pa att saga, en ren Solna-uppgorelse dar 
Lennarth Lars son derma gang vann fore mindre rutinerade klubbkamraten Jonny 
Anders son, vilken aven missade en flygning, vilket aven Lennarth Larsson gjor
de i F-int dar ban fick se sig siagen med 9 sek av unge, lovande S.O. Norman 
fran vardklufoben, bacia over! agsei. fore en klunga pa tre man.

Tvvarr hade inte Norberg anmait sig i lagtaviingen sa en del av spanningen 
forsvann och Solna MSK kunde hem fora en overlagsen seg er* Lon.

Kiass S:int (14 do!·. ) Kiass F:lnt (12 delt. )
6121 . L. Persson Norberg 596 1. S.O. Norman Boriange

2. I. Sares Mason 512 2, L. Larsson SoLna MSK 603
3. J. Hagedahl > ο 1 na MS K 4 9 6 3. A. Bergqvist Norberg 434
4. P. Olsson Boriange 476 4. S. Noren Falun 425
5. I. Sundstedt Boriange 465 5. P.O. Mob erg Solna MSK 419

Kiass G:int 
1. S. A .  Sjogren

(6 de.lt. j
Norberg 688

Kiass S: 1 
1. I. Sundstedt Boriange 487

2. H. Suter Solna MSK 620 2. T. Rastas Norbe rg 41 5
3. Y. Domstedt Norberg 552 3, H. Broberg Falun 414

Kiass G:1 
1. S. Gronir.g Norberg 673

Kiass F:1 
1. L. Larsson Solna MSK 528

Lagtaviing: 1. Solna MSK 1719 sek. 2. Sater 1237 sek. 3. Boriange 1104 sek.

Ti ivl i n g e η o m ’ J a r v s o b o c k e n "  den 7 j a n u a r i

Arets forsta modellflygtavling arrangerades av Jarvsobygdens modellflyg- 
klubb sondagen den 7 januari. Forutom arrangorsklubben deltog Mfk Condor, Fa
lun och Mfk Skvadorn, Sundsbruk.

Tavlingen gick i. 1 5 graders kyla, och tavlingsplats var Tevsjon vid Jarvso. 
De basta resultaten:

Kiass S:1 (15 delt.)
1. Hakan Broberg Condor 680 1.

Kiass S:int (12 
ingemar Aim

delt. ) 
Skvadern 827

2. Rolf Sundin Skvadern 560 2. Ake Persson Jarvso 678
3. Tommy Sundin Skvadern 434 3. Lennart Flodstrom Skvadern 664
4. Per Sodersten Jarvso 41 1 4. Per Sodersten Jarvso 613
5. Folke Bans son Jarvso 328 5. Lennart Lindh Skvadern 547

Λ Kiass F:int 
1. Ake Lofvancer

(2 delt.)
Skvadern 511 L

Kiass G:int (4 delt.) 
Lennart Flodstrom Skvadern 692

2. Stig Noren Condor 90 2. Rolf Sundin Skvadern 561
Lag: (de tva basta i S:3 och S:int) l.Skvadern 2485. 2. Jarvso 2030. 3.1*alun 1167



ϊ-

O r d e f  fritt
- O D E L L F L Y G R E G L E R N A

I decernbernumret av Aeromodeller samt i Aeromodeller Annual 1961-62 
forekommer ett par artiklar med ritningar och i tidningen en gratisritning i full 
skala till en G-modell enl. en formel, som sedan 1931 tavlas efter i Frankrike. 
Instiftaren av tavlingen och Coupe d Ί-ϊί ver ar den franske modeliflygredaktoren 
i Modele Reduit d'Avion, Maurice Bayet. Forutom i Frankrike har denna modell- 
flygklass blivit accepterad i Itaiien, Belgien, Jugoslavien och Finland {?), i nag- 
ra av landerna med sma modifikationer for att den skall passa in i FAI-reglerna 
Hur ar da reglerna?

1* Modellens tota.lvikt min. 80 g.
2* Gummivikt (smord) max. 10 g.
3* Kroppstvarsnitt min. 20 cm^.
4- Marks tart.
5* Max. tid 120 sek.

Varje ar arrangeras i Frankrike tavlingar med dessa modeller med upp till 
150 deltagare (I Wakefield-klassen finns bara ett 50-tal tavlande i Frankrike, d. 
v. s. som har i Sverige)

Aeromodeller soker nu sla ett slag for denna tavlingklass i England. (Det 
har t. o.m . varit aktuellt fran Jugoslavien att fa den antagen som internationell 
tavlings klass liksom S:1 och F:1 !)

Den nuvarande G:l-klassen i Sverige har inte visat nagon storre anslutning 
eller popularitet. Meningen med den ar val att den skall vara en slags nyborjar- 
klass, men i stallet har den blivit nagot av det svaraste i friflygklasserna! Gum- 
mivikten ar obegrarisad och har har alltsa de verkliga experterna sin chans att 
soka bebarska en modell med totalvikt/gummivikt = 60/40 eller 50/50. Resulta- 
tet blir en spinkig, bracklig, gummiladdad Sputnik, som sailan uppvisar nagon 
liingre livslangd. Na, agnar sig experterna at G: l ?  - Nej, De har fullt upp med 
sina Wakefields. Resultatet har blivit att det finns ett 10-tai G:1 -modelleridrift 
i hela landef!

Coupe dFliver ar svaret pa behovet av en uppryckning i lilla G-klassen. 
Finnarna har tydligen vissa erfarenheter av denna klass, sa det kan vara lamp- 
ligt att de far ventilera dem pa Nordiska regelkommittdns sammantrade.

Fbrdelar med Coupe dldiver:
A.) En storre och raer lattrimmad modell, lampad aven for nyborjare.
B) Begransad gummivikt - overensstammelse med Wakefield.
C) 120 sek max-tid - aven sma fait ranker till.
D) Klassen ar pa vag att bli internationell.
Vilken klubb ordnar forsta tavlingen i denna klass?
Vad sager Vingarna. . ............. Det var ju i denna klubb iden med begransad

gummivikt kom till. De forsta Oile Lindh-tavlingarna med 30 g. gummi, och sa 
Skarpnack.......... . men 120 sek bor val ga i

Och vad sager Ornen i Norberg ? 
"lilla Norbergstraffen" ?

En insand are:

Varfor inte ta C d l i  istallet for G:1 

Sven-Olov Linden

i

Vannen Peter Wanngards inlagg i forra numret har foranlett mig att i kor- 
ta drag forsbka vederlagga vissa uppgifter. Det synes namligen mig som om P. 
W. i sin polemik skjuter alltfor hogt 5ver malet. Om detta ar avsiktligt for att 
fa till stand en diskussion eller om det ar av okunnighet om motesordningen un- 
dandrar sig mitt bedomande.

Jag skulle vilja summera saken sa har. Det ar styrelsens skyldighet att 
behandla inkomna motioner samt att forelagga desamma for klubbarna tillsam- 

3 4  mans med styrelsens utlatande i fragan. Sa skedde ocksa, Om klubbarna ej an-



sag sig kunna instamma i styrelsens rekommendation om bordlaggning av motio- 
nen for behandling i samband med en planerad nordisk regelkonferens, sa borde 
detta givetvis ha medfort att resp. ombud infann sig med uppdrag att fora sin 
klubbs asikt till torgs. Och i sa fall hade den av P.W. onskade diskussionen kom- 
mit till stand. Men tydligen var samtliga ombud inne pa styrelsens linje efter- 
som ingen som heist debatt dregs upp. Men lat oss anta att det hade blivit dis- 
kussion i fragan. Ja, da ar jag ej overtygad om att det hade blivit "den allmanna 
opinionen", som hade vunnit. Av mangarig erfarenhet vet man att det finns nas- 
tan lika manga asikter som det finns modellflygare och jag tror ej att de narva- 
rande var sa insatta i fragorna om G:1 och F:1 -modeller att de kunde fatta ett 
beslut som alia kunde bli nojda med.

sentlia d6t ΘΠ S°ak 4ilo SOm 3ag f° r mi0n del anser vara betydligt mera va-
?“ * * ·  Det har 1 manSa ar vant onskemal om gemensamma regler och be-

n° rdiSka landerna· ^ .ta  i»te minst for att S L  att liv- 
granserna. Tyvarr ar det svenskarna som har syndat 

most nar det galler denna sak. Det nordiska regelforslaget uppgjordes en PanP
avvikelser, av" s a m ^ a  itnde?

avenge, urn vi nu skulle mfora ytterligare andringar i egen resi skulle riettp 
Detti ί ο " "  ^ r r e  SV̂ heterskulle uppst^vid forfok S f  sam m in jS L -

1 S KD‘ tl t  V1 3 betJanta av, speciellt med tanke pa att en gemensam sak i 
i egelfragor kan ge de nordiska landerna stora mojligheter till aft bli kanske rent av normgivande l FAI. J reni

Lars Andersson

endosi det disk
ir got! nog

i dag - i morgen - allfid
Genoraiagenf: A. Hermefe A/E, UndvaHsplon 4, Stockholm 9, Tel. 135060-681515



T A V L I N G  SKA L E N D E R  19 6 2

F r i f l y g n i n g  :
2 8 /1 Gatstuber gs 1 rof<§ n, Katrineholm 
4/2 Lilia VT, Sbderfors 
11/2 Borlange
18/2 Norrl. V'intertavlingen, Ostersund 
25/2 V’intertavlingen, Save, Goteborg 
25/3 ev. 18/3 Norbergstraffen, Norberg 
29/4 Vingarnas Vartavling, Skarpnack 
6/5 Majtavlingen, Arna (Sundbro) Uppsala 
16-17/6 Soistatraffen, Karlstad 
30/6-1/7 alt. 7-8/7 Midlanda 
16/9 Svenska Masterskapen, arranger sokes 
23/9 Vingarnas Hosttavling, Skarpnack 
7/1 0 Oktoberkannan, Hagshult el. Jonkoping 
14/10 Lilia Norbergstraffen

S -. G- och F-int,
S -. G- och F-int,
S -, G- och F-int.
S -. G- och F-int,
s~ G- och F-int,
m$G- och F-int.

G- och F-int,
s - . G- och F-int,
s - , G- och F-int.
SK G- och F-int.
s - . G- och F-int,
S -, G- och F-int,
S -, G- och F-int,
S ", G- och F -l.

Sen. och jun.
S~, G- och F - l .

S -l.
sen. och jun.

S-, G- och F -l. 
S -9 G- och F -l.

sen. och jun.
S-, G- och F -l. 
S -l, FV, Tempo.

L i n s t y r n i n g :
29/4 Juniortavlingen, Stockholm 
6/5 Motala
27/5 Vartavlingen, Stockholm 
17/6 Uttagningstavlingen, Stockholm 
25-26/8 Svenska Masterskapen, Barkarby 
? /8  Nordi.sk Landskamp, Finland 
2-6/9 Varldsmasterskapen, Kiev, Sovjet 
23/9 Borlange
23/9 Modellsportens dag, Stockholm 
7/10 Oktoberkannan, Hagshult el. Jonkoping 
14/10 Solnas Pokal, Stockholm .

Specieila juniorklasser. 
Stunt, combat.
Alla kiasser.
int-klasserna.
int-klasserna.
int-klasserna.
int-klasserna.
Team-racing, speed. 
Uppvisning.
Alla kiasser utom speed. 
Team-racing.

R a d i o f l y g n i n g  :
13/5 Vartavling, F 6, Karlsborg
8-9/9 Aerospeeds hbsttavling, Skarpn&ck
? Svenska Masterskapen, arranger sokes
23/9 Modellsportens dag, Stockholm
7/10 Oktoberkannan, Hagshult el. Jonkoping

RC-I, RC-HI, RC-V. 
RC-I, RC-III.
RC-I, RC-III, RC-V. 
Uppvisning.
RC-III.

RC-SM kan forst bestammas sedan definitivt bested lamnats om datum for VM- 
tavlingen for RC-modeller i England. .

-o -o -o -o -o -o -
For lokala DM-tavlingar har reserverats dagarna 32/5 samt den 3/11 och 4/11.

-o -o -o -o -o -o -
1962 ars Riksstamma avhalles den 15/9. Piatsen kan faststallas forst da arran- 
gor for Friflygnings-SM anmalt sig.

ic u jh& <n - - —

fran MODELARZ M


