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DEAC
P E R M A - S E A L  B A T T E R I E R

For sakerhets skull vid radioslyrning 
— fo r savdl sandare som mottagare!

Har ar ’ ’ING As” : batteriutrustning:

2 st 10/225 D K Z for sandaren 
2 5/1000 DK for mottagaren
2 1» 3/500 D K Z  for gasreglage 
5 ,, R S 3,5 for motorns tiindspolc

De viktigaste fordelarna . . .

0 ingct under ha 11

0  anvandbara i alia driftslagen

0  obegriinsad lagringsdugligliet

0  ringa sjalvurladdning

0 111 mark t spiinningsstabilitet

0 inga skadliga gaser

0 lang livslangd

0 lagt inre inotstand

0 goda impedanscgenskaper

0 goda egenskapcr vid laga 
tempera turer

0 Kan laddas upp pa nytt, 
aven nar de rakat bli belt 
urladdade.

G R U N D I G  mottagaren ar ut- 
byggbar utan lodningar fran 2 till 4, 6 
cllcr 8 kanaler och heltransistoriserad. 
Hela anlaggniugcn ar avstaxnnmgsCri! 
En 8-kanalsmottagarc vagcr inkl. 1 
D E A C  5/150 D K  och 1 D E A C  2/500 
D K Z  samt 4 roderm askiner B E L L A - 
M A T IC  II cndast c:a 490 g.

Stork*k per enhet 54 X 38X 15  m m

P IA G G I O  cn skalamodcll 
fran G R A U P N E R , en tjusig 
R /C  - m odell fo r  avancerade 
m odcllbyggare m cd 2,5 cc -m o 
tor och 4-kanals radiostyrning. 
Spannvidd I .I I2  m m .

G R  A  U P N E  R  S nya hcltransisto- 
riserade G R U N D IG  radiosiindare, kri- 
stallstyrd och utbyggbar fran 4 till 8 
kanaler utan lodningar. Vagcr utan 
strom kallor c:a 1.250 g och drives 
lam pligast mcd 2 D E A C  5/500 D K Z .

Storlek 200 X  145 X  55 mm

I N G A  m odcllbat i fornam ligt 
utforande for hoga hastigheter 
— over 30 knop.

Data och nar mare upplysningar om Deac-battericrna Idmtias garna vid forfrdgan.

Vastra Triidgardsgatan 17, Stockholm 237100

Hultsfrcd 680 Sundsvall 060/51975
M alm o 040/751 85 Orebro 019/12 36 90Fil taler: Brom m a 08/28 93 00 

Goteborg 031/235090

TRYCKSAKSN : R 315/62 3Ρθ;ΕΒί«ΐΛϊΕΗΤΤΐθΆSTOCKHOLM



Vad Ni an valjer - ETA ligger Etta

ETA 29

Eta -  motorerna aro 
fabrikstrimmade och 
tillverkas individuellt 
i sma serier

• * »  * <*« Trophy

EM itT°° "S* ~ SIS?

■ R“«»̂ c£,2&f;jU. Meeting

cyl. vol. 4,88 cc 
max. eff. 0,82 hkr. 
vid 18.200 v/m in

Pris : 105:- inkl. oms.

SM 62 Team-int 
Goran Alseby ETA 15
VM 62 Combat--int 
Ove Oster ETA 15 

3:dje plats

ETA 15
cyl. vol. 2,48 cc 
max. eff. 0,346 hkr. 
vid 16.000 v/m in

P ris : 85:- inkl. oms.

G E N E R A L A G E N T :

B. B E C K M A N  & C
JAKOBSGATAN 24 - STOCKHOLM C - TE L . 20 13 66 - 21 12 34



Engelsk toppkvalitet
Frog kvalitctsmotorer iir i dag ctt niiirkc pa, stark 
frammarsch. Delta bcror pa deras utomordentliga flexi- 

bilitet, lattskbttlict och formftnliga p riser!

"150 M”  1,5 CC. 
K r 58: 50

"349 B B " 3,5 cc. 
Kr 03: 50

OBS! Alla FROG marin- 
motorer lcvercras konipletta 
nif-d balanshjul och kylman- 
1**1 av massing’ saint, kopp- 

iing

F R O G  - specia lbranslen
Dessa branslcn liar utcxpcrimcnterats av ShclI-Mox 
0. 1*. Ltd., speciellt fin- FROG-motorernu ocli iiro ypper- 
liga allround branslcn lor alia diesel- och glodstiftsmo- 
torer. I)c iiro hbgeffektiva, nitre rude hlandningar i vilka 
ing&r specialoljor, sum l»l. a. gi»r inotorerna Hittstartadc 
iiver i kyla.

ΓΟΜ Α MIX
for diesel, 300 cc 
K r 2: 75

K K I) GLOW
for glodslifl, 300 cc 
Kr 3:25

GENERALAG ENT:

£ **
' ξ- ·

motorer
Tysk precision ocli svensk 
service, har sedan niYgra ar 
tillbaka gjort Webra till 
Sverige» most salda inodell- 

niolormiirke.

Nyhet!

W I N N E R  II
2,5 cc
En idealisk allround-motor 
for saviil i>At soni flyg. Lc- 
vereras i standard eller 

trottclutforande. 
Standardutfbrande K r 50: — 
Trottclutforande Kr 02: —

f i f e

«  a

^  * Q  :

·  . V

^  jus ^  „
_ O jyr ^  *  ■ }  *

; ·"*■ Lilli; 6 -·

RipMax battillbehor
RipMnx konipletta scrip, av batdclaljcr ar belt onmbarliga for 
niodellhamllaren. Scrien oinfattar forutom de ovan avbildade 
bcslagcn, hi. a. rodcr, axlar med hylsor, kopplingnr.innrin- 

tankar och iiylonpropcllrar.

B. B E C K M A N & C o  A  B *
JAKOBSGATAN 24 - STOCKHOLM C - TEL. 20 13 00 - 211234

ROBERT OLSSOH STIILU C24ilt)



F o r b u n d s s t y r e 1 s e n m e d d e i a r , ..........
Dei. ar nar detta nummer av MODE'LLFLYGL xTT utkommer m er an ett ar 

sedan beslutet on  tidningens utgivning fattades. Under den gangna tiden har for- 
bundsstyrelsen kunnat konstatera ait M ODELLFLYGHYTT verkligen haft en mis 
sion att'fyUa. Det fanns manga som da vi startade hojde ett vamande finger. Och 
onekligen fanns det skal har for. Manga forsok med modellflyg · och hobby tidnin-· 
gar bar genom ar en gjorts men resultatet har som bekant biivit en tillvaro av 
dagslandekaraktar.

Pa ansvarigt hall var man ocksa medveten cm att det bland modellflygarna 
finns mycket kritiska synpunkter pa innehaliet i en publikation som riktar sig till 
just modellflygarna, Avenledes maste det ju firmas en mycket stor skepsis mot 
sadana tidningar som starts ts med dundei och brak och som presenterats i ett 
sadant flott utforande med bildsidor - aven i farg - och en mycket pakostad lyx. 
Man har lovat store saker da det gallt att skaffa prenumeranter. Prenumeranter, 
som sedan efter kort tid har mast, konstatera att ifragavarande tidning lagts ned.

Det var med anledning harav som fdrbundsstyrelsen beslot att starta fran 
botten och med den enklaste och billigaste utformningen som dock vad betraffar 
innehaliet skulle bli av hdgsta mbjliga klpss, M ODELLFLYGNYTT har em eiler- 
tid ocksa ett annat markant dvertag da det galler utgangslaget. Tidningen drives 
ej av privata intressenter som fordrar vinst utan ages belt av SM!i‘F,som ej rak- 
nar med nagon inkomstmojlighefc man tvartom satsar betydande medel med den 
fbrvissningen att tidningen ar ett utomordentligt medel att frarnja och utoka mo- 
dellflygverksamheten,

Vid starten k ikylerade fdrbundsstyrelsen med att kunna fa 300 prenumeran- 
ter pa tidningen, aari ej inraknat de exemplar som gratis tilist&lles varje reg i- 
strerad klubb. Det ar darfor med stor giadje som vi kan meddeJa art tidningen 
nu try ekes i 1000 exemplar. En genomgang a\ prenumeraniriamnen ger e-meller- 
tid vid handen att det till mycket stor del ar mociellflygare utanfor klubbarna som 
tecknat sig som prenume ranter.’ Darav maste man dra den slutsafsen att man ute 
i klubbarna i stor utstrackning later klubbens gratisexemplar vandra fran medlem 
till medlem. Detta ar en bekymmersam tendens som maste mana till eftertanke, 
Ty nog maste vi verka for att modellflygarranu nar de Salt en tidning som de 
trivs med ocksa inser att det gaiier for dem att satsa en del sa uttMODELLFL YG- 
N YTT blir annu storre och battre. Mojligheterna harfor finns -lamligen, Material 
lider v i ingen brist pa utan den stora svarigheten ar aarmast i dag den att kunna 
sovra och halla igen sa a r vi kan kla *a den ekonomiska ramen,

Det ar darfor som vi nu yiidjar till kiubbstyrelserna och ovriga klubbmed- 
lemmar om att satta igang en kampanj for anskaffning av nya prenume rant er re 
dan i dag. V i har fortfarande mojlighet att leverera de unde .' 1962 utkomnn nuin- 
merna.
F o r b u n d s s t y r e l s e n .

Efter riksstamman i Borlange konstituerade sig forbundsstyrelsen enligt 
foljande: Ordforande Sure Persson, Hoping, sekreterare Lars Anders sou, L im - 
hamn, protokollsekreterare Carl -Erik Aun6r, Norrkoping, kassor Karl-Anders 
Ericsson, Langsele, vice ordf. och grenchef for friflygning Gunnar Kal6n, N orr- 
koping, grenchef for linstyrning Christer Soderberg, Sodertalje och grenchef f5r 
radioflygning Gunnar Hofmann, Linkoping.

Styrelsesuppleanter ar Olle Blomherg, Kumla och Lennarth i.»arsson, Stock
holm. o

Ett referat fran Riksstarro -.an i Borlange maste av platsbrist sta over till 
nasta nr.
S e k r e t e r i a t e t  „

Under tiden den 5 nov. - 5 dec. kan modellflygarna ej rakna med att SMFFi3 
sekreteriat fungerar eftersom sekreterarer, under denna tid ar inkallad tiU. m ili- 
tar repetionsdvning. Klubbarna uppmanas darfor att. omedelbart ordna med rekvi- 
sitioner och andra arenden, som al.lt sa har mojlighet att klaras av fore ovansta- 
ende tid._______ ________ ___________________ _________ _ ____ _____________  ____

OMSLAGSBILDEN visar svenske juniormastaren i klass D:2, Hans Wasson, Upp
sala, med sin modell "m ini-PulteVi". Ritning i ett kommande munmer.



i\ V a K .i. u u ϋ a r .
ytterligare tva nva klubbar har inregistrerats namligen tavlingsklubben 

A-38 Arsta Modellflygklubb, Johanneshov med iinsiyrning pa programmet och 
hobbyklubben F-99 Modellflygklubben Tarnan, Gislaved som bedriver friflyg, 
linstyrning och radioflyg.

Vi halsar klubbarna valkomna i SMFF och hoppas de skall trivas i gemen- 
skapen.
K v a l i f i c e r a . d e  t i l l  1963 a r s  U T i .f r i f 1 y g η i n g . e

T ill 1963 ars UT i frifiygning har hitintills foijande kvalificerat sig: Fran 
Norrl.. kvaltavlingen: A.; 2 (S:.int) - Rolf Ha gel, Agroklubben i Malm5, C :2 (G:int) 

Bertil Qld£n, Karlstads MFK och D:2 (Flint) Ake Lofvander, MFK Skvadern, 
Sundsbruk.

Fran SM i Boriange:
Klass A :2: Lars Johansson och Ingvar Sares, Boriange MSK, K jell Wilhelmsson, 
Koping§ FK, Tore Hans son, Enkopings FK, Bo IVIod^er, MFK Vingarna, Stockholm 
Goran Aberg, FK Gamen, Norrkoping och Morgan Anders son, Karlstads MFK 

-Klass C:2: Malte Blomqwist, Aeroklubben j, Goteborg, Jan-Olle Akesson, A ero 
klubben i Malmo, Rune Johansson, Ragnar Airman oc'r, Charles Moberg FK Gamen 
Norrkoping, Bror Eimar, MFK Nimbus, Stockholm och Lennart Flodstrom MFK 
Skvadern, Sundsbruk,
Klass D:2: U lf Carlsson och Ove Pettersson, Aeroklubben i Goteborg, Jan-Olle 
Akesson och Rolf Hagel, Aeroklubben i Malmo, Hakan Broberg, Boriange MSK, 
Magnus Eriksson, Karlstads MFK och Curt Larsson, Enkopings FK.

Det ar att observers att en av juniorema vid SMnamligen K jell Wilhelmsson 
i klass A:2 genom sitt firn resultat trangde sig in bland de "stora" grabbarna.

T a v l i n g s k a  1 e .n_d e r n .
Pa grund av vissa svarigheter med erhallandet av tillstand for begagnandet 

av tavlingsplatsen har "Oktoberkannan'.' som tidigare inplanerats till den 7 okt. 
flyttats till den 11 nov. Thvlingsplats: Hagshults flygfalt. ^

SM i radioflyg anorrinas av Kopings FK a F 1 i Vasteras den 3-4 nov.

F l y g t i d s n o t e r i n g  i f r i f i y g n i n g.
I ett tidigare meddelande till klubbarna har v i talat om att vid startforsok 

i frifiygning dar tider understigande 20 sekunder avlases, d.v.s. ej godkanda flyg- 
ningar, skall dessa noteras med 0 1 protokollet.

Fran Hans Schmitterlow i KSAK:s regelkommitti har vi em eilertid fatt ett 
meddelande om att FAI fat tat ett speciellt beslut narom. Man fastslar dar att om 
aven andra startforsoket resulterar i en tid under 20 sek. skall dock resultatet 
av detta andra startforsok noteras. Det ar salunda ej det basta startforsOket utan 
endast det. andra som skall protokollforas.
1963 i r s  V T i f r i f i y g n i n g .  .

Grenchefen i frifiygning, Gunns r Kal£n meddeiar att Ostersunds FK ansdkt 
om att fa ar range ra 1963 ars VT i frifiygning. Da det emeilertid aven kan finnas 
fler klubbar som ar intresserade av arrangemanget anraodas dessa att omedel- 
bart ta kontakt med Kal€n, Det ar av intresse att sa snart som mojligt fa i’ast- 
stallt denna forsta stortavling under 1963,

F o r g e n i r i g ,
Detta nummer av M ODELLFLYGNYTT utkommer senare an vad som varit 

planerat. Orsaken dartill ar att en del klubbar syndat och trots anmaningar ej 
sant in begarda uppgifter i tid, Det ar darfor angelaget att understryka vikten av 
att klubbarna verkligen logger sig vinn om att skota rapporteringer m.m.snabba- 
re och ej belast.a sekreteriatet med tidsodande efterlysningar, som stor arbets- 
upplaggningen och medfor att uppgjorda tidsscheman ej kan foljas.________________

SM -RESULTAT, fran sid. 22 
Lagtavling, seniorer. 23 lag.

1. Aeroklubben i Goteborg 2510
2. Mfk Skvadern, Sundsbruk, I 2099
3. Fk Gamen, Norrkoping, 1 2058
4. Karlstad Modeilflygklnbb 2038
5. Boriange Modellsportklubb, I 2026
6. Enkopings Flygklubb, I 2009

7, Fk Gamen, Norrkoping, H 1992
8, Aeroklubben i Malmo, I 1907
9, Uppsala Flygklubb, I 1904

10. Ostersunds Flygklubb 1856
11. Enkopings Flygklubb 1714
12. ModeHfiygklubben Nimbus 1649
13. Uppsala Flygklubb, I.i 1573
14. Boriange Modellsportklubb, II 1561



V i  p r e s e n t e r a r  e n  N r  E n g e l s k  M o t o v s e r i e
MERCO- och A. M.-motorerna tillverkas av: D. J. ALLE N  ENGINEERING Ltd. LONDON

« l # € ©
Den nya redan intcrnatlo- 
nellt beriimda MEBCO 49 
Muti-Speed
Kp inkl. oms K r 143: 75 
Dessutom:
MERCO 39 Stout K r  70: 75 
MERCO 35 Stunt K r 70: 75 
VIE ECO 29 It/C K r 105: —
MEKCO 35 R/C K r 105: — 
MEKCO 49 Stunt K r 127: 75

Dieskxr
Kp inkl. oms 

K r 48: 50 
SC K r 48: 50
*c K r 52: 75
*c K r 52 : 75

A. M. 10 1 
A. M. 15 1*5 
A. M. 25 2,5 
A. M. 35 3,5 

Vattenkylda samtliga 69: 25 
A. M. 15 och A. M. 10 levc- 
rcras aven i R/C-version. 
1 ars fabriksgaranti liimnas.

SEmisies

SUPER
TIGRE

SVEN E. T ’JEDSSON, MODELLFLYGINDUSTRI
0sier?jS3tein 2 0  A  l  N\ €  T e i, 3 6 5  01 - 3 6 5  3 5

7



_ _ -A ·̂· mg* gp* ggi** «Μ»,

rolMMr-  ο T V7 v r a  A  I >  E K

MU AVE N I S V E R I G E
linns i varfe forstklassig

hobby- och leksaksaffar.

Twsentais ansprdksfu lfa  m o d e lfb y g g a re  \ h e la  Europe (jo, i he ld  va rld en ) 
kopci ro b b e -m o d e lle r. Tusenfals kan  e; to g a  fe l, Var vaniig, fraga efter 
robbe-Modeiler i forstklassiga hobby- och leksaksaffarer, fraga aven efter.

" i e l E C o n f l · -  RADiOKONTROLLANLAGGNlNGAR 

soms tilShSra de m odern aste  tilifo rlitS ig aste  t he la  v a rld s n .

Den stora robbe-katalogen erhcslles aven i alia forstklassiga affarer inom branchen.

Kom 5 h ag : FOR BASTA tavlingsresultat: roktan-brdnsle med AKA.

Ett n y tt slags BRKNSLE.

8 robbe-Werk 6 4 2 1  Metzios-iSehaog/W»-' Germany



O r g a n  for
S v e r ig e s  l^ o c L e llfly g fo r-'b x x n .c a .

SMFF styrelse 1962—.«■1,ιηΜΑι· «.I..V···..· »

Ordforande:
Sune Persson 
Almvagen 3 
K5ping

Sekreterax-e:

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 
Linkbping

I N N E H A L L S F O R T E C K N I N G :
sid.

Mtu

:o
T3a>S

<
DcJC3
44
OO
oM
05pa
COcc5 U 'H
Uo
$i—!
•H
J=>0>

•H
C
T3

Forbundsstyrelsen meddelar 
Vaclav Horynas A:2 

"Sa gdr jag" av V.Horyna 
Arne Berglins A:2 
Ingvar Sares A:2 
"T eo ri om segelmodeller"

Gunnar Kalins "Eva 6"
Ragnar Wilkessons C:2 

Malte Blomqwists C:2 
Resultat fi’an friflyg-SM  

Ulf Carlssons D:2
Jesper von Segebaden: "Stuntflygning" 
Linstyrnings-SM
"Varfor fungerar din mottagare inte ? "

RC-rnodell av B ill Cook
TR-int-modell av Alan Wallace

Saars Europa-Cup
Linstyrnings-VM

Ken Glynns D;2
"Nytt pa modellmarknaden"

L ilia  Norbergstraffen
Vingarnas Hosttavling

Hango Flygklubb
Ar 1942 "Modellflyget i Sverige
Wentzel-Pokalen

o
10

i l
14

15
16

19

20 

21 
22

23
24
27
28
30

31

32 
34

36
37

38
39
40

41 
43

REKLAMERBJUDANDE: Det ar var onskan att alia AKTIVA modellflygare skall 
lasa "Modellflyg-Nytt". Darfor uppmanar vi lasarna att insanda namn och adress 
pa alia AKTIVA modellflygax e som inte prenumererar pa "Modellflyg - Nytt". 
Dessa kommer da att erhalla "M odellflyg-Nytt:s" decembernummer som prov. 
Insand adressuppgifterna senast den 20 november till tidningens redaktor.

9
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S E G E L M O D E L L E R N A  I T E O R I  O C H  P R A K T I K
H jV f "  t  · \ ' ι ϋ  y  j m T " » '  I  *-·*- . H U - H H i  1 r . » »  i n  W  I» I | W W " I m l  i —  W p r — TTrm  Ti l l — » ι - Ί - - — —  |  n l — a»

Har fo ljer tva artiklar som speciellt kommer att intressera segelmodellflygarna

V i borjar med φ

Av Vaclav Horyna
(Oversatt av Peter Wanngard fran

Jag har lange overlagt om denna 
artikel skulle handla om teoretiska 
grundlagar, aerodynamik och statik. 
Aven om jag ar en van av teori, beslot 
jag mig dock for att detta inte yore 
andamals enligt, da det ju finns manga 
bra bocker, som ingaende behandlar 
detta amne. Darfor v ill jag undvika 
teori sa mycket som mojligt och bara 
"befatta mig med grundlagar som jag 
lart genom praktiska erfarenheter vid 
bygge och flygning. For att underlatta 
det hela har jag delat upp denna av- 
handling i tre delar pa samma satt som 
en ny modell kommer till.

KONSTRUKTION .A V MODELLEN
.................................. "  ' 1 " “ * ............... I — « >  .T.-, -

Innan vi borjar med modellens 
konstruktion, maste vi gora klart f5r 
oss vad slags modell det galler d .v .s . 
i vilket vader modellen ar  ̂avsedd att 
flygas. Jag skulle vilja pasta att det 
inte finns nagon universalmodell. En 
modell som har bast prestanda i lungt 
vader blir hogst medelmattig i blasigt 
vader och termik, och onwant visar 
en modell, som flyger bra i blasvader 
och termik ingen sarskilt god prestan
da vid vindstilla. Det finns tillrackligt 
manga exempel pa det. Pa en modell 
avsedd for lungt vader stalls andra 
fordringar an pa en, avsedd for blas
vader och termik. A lltsa bbr dessa 
modeller konstrueras pa olika^ satt. Da 
man enligt FAI far anvanda tva model
ler, vore det inte bra att nodvandigtvis 
vilja bygga en universalmodell. I stal- 
let bbr man anvanda sig av mojligheten 
att rred tva olika modeller battre kunna 
utnyttja den radande vaderleken.

Och nu till de tva typernas sar- 
skilda kannetecken:

L u g n v a d e r s m o d e l l e n

Denna maste kunna uppna maxi
mal prestanda utan hjalp av uppatsti- 
gande luftstrbmmar. Det maste vara 
en aerodynamiskt sett valutformad mo
dell. Vinge och stabbe med stort sido- 
fbrhallande och med elliptiska spetsar 
och profiler som ger lagsta sjunkhas- 
tighet cch en ab solut fe lfr i kladsel och 
finish ar grundforutsattningar. Krop-

den bsterrikiska MODELLSPORT)

pen skall heist vara polerad och ha sa 
litet tvarsnitt som m ojligt. V i anvan- 
der dubbel V-form (3 knackar) hos v il-  
ken innervingarna ar nastan vagrata 
och oronen branta och korta. Stabben, 
som ar sa liten som mojligt, bbr ha en 
lang momentarm och vara rak eller ha 
svag V -form . Fenan skall vara liten 
och endast tjana andamalet att gbra det 
mojligt att vid starten dra modellen 
rakt over huvudet. Startkroken mitt pa 
e ller vid sidan av kroppen skall nastan 
sitta i tyngdpunkten. Modellen skall 
trimmas sa att den nastan flyger pa 
gransen till instabilitet.

Blasvaders- och termikmodellen

Denna ar kraftigare. Det ar egent- 
ligen denna modell, som skall anvan- 
das for det taktiska flygandet. Darfor 
skiljer den sig fran lugnvad.ersmodel- 
len pa nagra punkter. Da taktikflygning 
alltmer utbreder sig nu for tiden, vore 
det kanske bra, om jag behandlade 
dessa punkter mer ingaende.

Forst och framst maste vi tanka 
pa stabiliteten. Det betyder att vi okar 
stabbytan och installningsvinkelskill- 
naden men minskar stabbens moment- 
arm. Likasa maste vingens och stab
bens V-form  okas. .Enligt mina erfa 
renheter ar en ganska brant, enkl V - 
form bast, Vi anvander profiler av en 
sadan tjocklek att tillracklig vrid - och 
bojningsfasthet uppnas.

Startkrokens lage ar mycket vik- 
tig. V i later den ligga ungefar 0 , 1 
0,2 t fram for tyngdpunkten (t = medel- 
kordan). Detta lage kan man inte be- 
stamma exakt pa teoretisk vag och va- 
rierar fran modell till modell. Darfor 
rekommenderas att anvanda flyttbar 
startkrok som forst efter trimningen 
fixeras. Sitter startkroken for nara 
tyngdpunkten ar det mojligt att dra mo
deller over huvudet, men inte langre. 
Sitter startkroken a andra sidan for 
langt fram for tyngdpunkten sa pendlar 
modellen under starten och man kan 
inte heller nu springa och jaga termik 
med modellen over huvudet.

Sidoytornas tyngdpunkt star ocksa 
i nara samband med startkrokens lage.
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En riktig sidoytsfordelning (Det forut- 
sattes att startkroken sitter riktigt) gor 
att man kan ha modellen pa linan hur 
lange som heist. Likasa blir kurvegen- 
skaperna goda. F5r att slippa gora na- 
gon andring av den fardiga modellens 
sidoytor (forstora e ller forminska fen- 
ytan e lle r andra vingens eller stabbens 
V-form ) kontrollerar vi dessa redan 
nar vi konstruerar modellen.

Pa kraftig kartong eller annu batt- 
re pa 1 mm plywood ritar vi upp model- 
lens sidoprojektion (med vinge och 
stabbe) i skala 1:10 eller battre 1:5 och 
sagar sedan ut projektionen. Genom att 
balansera schablonet pa en knivegg tar 
v i sa reda pa dettas tyngdpunkt. Denna 
tyngdpunkt skall ligga ungefar 15-20 % 
bakom modellens tyngdpunkt, vilkep vi 
visserligen inte kanner exakt, men v il-  
ken vi kan gissa oss till ganska noga. 
Beroende pa stabbens storlek ligger 
den pa 40-70 % av kordan (3, 5 dm2 
stabbe 40%; 7 dm2 stabbe 70%). L igger 
sidoytornas tyngdpunkt inte pa onskat 
stalle andrar man bara schablonet ge
nom att skara bort e ller satta pa en bit 
och overfor sa noga som mojligt dessa 
andringar pa ritningen, Aven om man
ga modellflygare tycker, att denna me- 
tod ar kompliccrad sa ar den inte ono- 
dig och den sparar en massa besvar.

Inte mindre viktigt vid konstruk- 
tion av en modell for taktikflygning ar 
planeringen av viktsfordelningen. Det- 
ta ar logiskt. Vid termikflygning ar 
modellen utsatt for intensiva stdrnin- 
gar, som den hela tiden maste utjamna. 
Vikten b5r darfor koncentreras i.tyngd- 
punkten sa mycket som mojligt, da 
flykten darigenom blir mycket lugnare, 
eftersom modellen blir mycket ro r li-  
gare och storningar lattare dampas. 
Darfor konstruerar vi modellen sa att 
vi utnyttjar maximal hallfasthet men 
anda har tillracklig sakerhet, Det ar 
t. ex. inte nodvandigt att ha lika tjock 
mittbalk over hela spannvidden. Det ar 
likasa battre att bygga kroppen i fack- 
verkskonstruktion och kla med papper 
an att bygga en kropp helt med tra och 
hogglanslackera. Stabben bor vara sa 
latt som majligt (max. 10-15 g. fardig).

Detta ar i grova drag de grund- 
lagar som man bor ratta sig efter, nar 
man konstruerar modellen. Ytterligare 
asikter framfores i tabellen.

Jag har med avsikt inte angivit 
nagon viss profil, I tabellen ar bara 
profilens viktigaste matt angivna, och 
det torde inte vara svart att hitta p ro
file r  som passar tabellen. Sjalv anvan- 
der jag egna profiler, som i vissa av- 
seenden liknar Benedeks,

BYGGE AV MODELLEN

Redan nar vi konstruerar model
len, maste vi halla byggets teknolo^i 
for ogonen. Vi undviker alia byggsva- 
righeter sa gott vi kan och konstruerar 
detaljerna med tanke pa vara framstall- 
ningsmojligheter. V i dimensionerar de 
starkast belastade delarna med tanke 
pa belastningens storlek. Vid ett even- 
tuellt haveri uppstar det inte sa latt 
brott pa en riktigt dimensionerad mo
dell, da materialets elasticitet dampar 
stbten. Om nC.gon del av modellen ar 
overdimensionerad, har den delen in
gen elasticitet och ett brott uppstar 
lattare.

V i n gen
Denna gor jag delbar med tung- 

fastsattning vid kroppen. En tunga av 
1,5 mm dural har pa grund av sin elas
ticitet inte visat sig vara bra vid tak
tikflygning, och jag borjade darfdr an- 
vanda 2 mm. Spryglarna utskares med 
hjalp av ett schablon och en vass kniv. 
(1, 2 mm lindfan£r e lle r  2 mm hard 
balsa). -Rotspryglarna be star av 3 mm 
plywood. Ihopfogningen fbretar jag pa 
foljande satt: Pa en ritning i skala 1:1 
monte rar jag upp fram- och bakkant 
samt hela ytterkonturen i ovrigt. Sedan 
limmar jag fast spryglarna med ett 
maximalavstand av 30 mm. Nar limmet 
torkat, limmar jag fast balkarna och 
tungladan av balsa. Mellan framre och 
bakre vingbalken limmas diagonaler av 
fan^r (balsalister) in. Darigenom blir 
barplanet mer torsionsfast. I vanliga 
fall dimensionerar jag balkarna sa har: 
(furu, mm) framkant 2x5, fram re balk 
4x6 i mitten forstarkt med en 6x8, bak
re balk 3x3 och bakkant 3x25 balsa.

S t a b b e n
Denna byggs pa samma satt, men 

helt i balsa.
K r o p p e n

Konstruktionen av denna ar grun- 
dad pa erfarenheter av tidigare model
ler. Den enda storre andringen sedan 
en langre tid tillbaka ar att jag nu gor 
mittstycket i poppel. Nar detta ar ut- 
sagat, klas det med balsa pa bada sidor. 
Tidigare byggde jag upp nosen med l is 
ter och spant och fyllde med balsaflak 
mellan listerna. Den nuvarande meto- 
den ar snabbare och starkare. Baktill 
overgar kroppen till runt e ller trekan- 
tigt tvarsnitt. Nar kroppen ar finslipad, 
klas den med "modelspan" och slipas 
och lackas pa vanligt satt.
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T i l l  k l a d s e l
droppe nitoriortunning. Jag la ck e ra r i 
tva t ill tre timmar vid en temperatur 
av ca. 20 grader. Fore sista stryknin- 
gen blandar jag nagra droppar ricinolja 
i lacken; kladseln b lir darigenom mer 
elastisk.

T r i m n i n g
Nar v i har sett t ill att tyngdpunk- 

ten ligger dar vi tror den skall ligga 
kan v i borja trimningen, vilken skall 
utforas vid lungt vader, om mojligt i 
vindstilla. Det ar tamligen likgiltigt 
vad f5r slags fait e ller hang vi anvan- 
der. Ett ar emellertid sakert; om fors- 
ta flygningen inte skulle sluta med en 
kraschlandning eller om den skulle ra- 
ka bli en termikfLygning pa en timme, 
sa ar modellen inte fardigtrimmad for 
det. Med trimning menar v i jamna och 
malmedvetna andringar av installnings- 
vinklarna som far fortga till modellen 
har lagst sjunkhastighet i samma va
der och annu flyger stabilt. Hos taktik- 
flygningsmodellen tillkommer dessutom 
ovning att jaga termik med modellen 
over huvudet och koppla ratt, Kurvrod- 
ret maste da installas noga. Hos en 
modell med skev vinge kan vi absolut 
inte vanta oss att vi skall kunna "halla" 
modellen pa linan"hur lange som heist.

Om vi har trimmat in modellen 
sa kan vi borja trana taktikflygning. 
Bast ar lungt vader meilan kl. 10 och 
16 med syag vind, Har galler det att

forts, pa sid. 33

KONSTRUKTIONSDATA FOR MODERNA A:2 MODELLER

V I N G E N S S T A B B E I S
Yta i dm2 Sidoforh. V-form Yta i dm2 Sidoforh. V-form

Lugnvadersmodell: 30-30,5 12-15 15° 3,5-4 6-7 Rak-5°
Termikmodell: 28,5-29,5 10-13 8-10° 4,5-5,5 5-6 10-15°

Momentarm Noslangd Startkrokens lage
Lugn.vadersmodell 4 - 5 t 1,5 t s& nara TP som mojligt
Termikmodell: 3,5-4,5 t 1,1-1,5 t o,l - o,2 t framfor TP

anvander jag "modelspan” , den krafti- 
gare kvaliteten for vingen och den fi-  
nare for stabben. Kladseln faster 
snabbt med lack. Jag spanner inte med 
vatten utan lackerar 8-10 ganger med 
zaponlack. Ytan b lir utmarkt. Man mas
te bara ha talamod.

Innan jag faster kladseln klipper 
jag ut papperet, sa att det skjuter ut en 
5-10 mm over den del, som skall klas. 
En injektionsspruta fylls med tiock 
lacklosning, t ill vilken satts nagra 
droppar ricinolja, sa att lacken inte 
torkar alltfor snabbt. Jag klar forst 
undersidan. Lacket sprutas pa fram- 
kant bakkant och spryglar. Sedan lag- 
ger jag det tillklippta papperet mot un
dersidan och slatar med handen ut det 
fran mitten mot fram- och bakkant. Om 
papperet inte skulle fasta pa nagra 
stallen, sa lagger jag lite lack pa pap- 
perets utsida, sa att det tranger ige- 
nom papperet och faster. Pa oversidan 
faster jag papperet bara vid bakkant, 
framkant och andspryglar. Papperet 
faster sig i alia fall pa spryglarna, nar 
man lackerar.

Det forsta lackskiktet lagges pa 
latt och forsiktigt med halvtorr pensel 
saatt f5r det forsta penseln inte trycks 
genom papperet, som ar skort nar det 
ar fuktigt, och sa att for det andra 
papperet inte faster pa balkarna, Skulle 
detta handa ldser jag papperet med en

P R O F I L D A T A
V i n g e S t a b b e

Valvn. Tjockl. Max.valvn. R Valvn. Tjockl. Max.valvn. R
Lugnvadersmodell: 5 - 6 6 40 - 50 0,8 4,8 6 40 0,5
Termikmodell:. 6 6 - 9 40 0,6 5 6 40 0,4

Anm: V-form avser rak V-forra utora betr. lugnvadersmodellens 
vinge, dar rak mittvinge och V-form endast i spetsarna avses. 
t=kordan. Alla profildata i % av t. R=nosradien.
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T F M B  ©
I december 1957 avslutade jag 

den omfattande avhandlingen over detta 
amne. Pa sommaren 1959 brande jag 
upp allt, diagram och anteckningar. 
Da avhandlingen var mycket auktorita- 
tiv, maste alia ha flugit utmarkt efter 
att ha last den. Erfarenheten lar oss 
emellertid, att modellflygteori ar for- 
satlig och tvingar alia, som sysslar 
med den, till ansprakslbshet. Inte bara 
dem, som teoretiserar, utan ocksa de, 
som flyger. Foljande rader betraktar 
jag som ett forsok till diskussion over 
temat: "Stabil och andamalsenlig kurv- 
flygning".

Fbrsoken, som v i utfort under tre 
ar, fo ljer delvis artiklar, bversattnin- 
gar och arbeten av Hacklinger och 
Lindner (Brauner) och publicerades pa 
sin tid i LETECKY MODELAR tillsam- 
mans med den engelske modellflygaren 
D. Hirdes erfarenheter.

Mina resultat stoder sig pa prak- 
tiska iakttagelser, som jag fick t i l l— 
falle att g5ra da jag ledde en stor mo- 
dellflyggrupp, som byggde och flog mer 
e ller mindre bra S-ett och S-intor.

Be'iraktelsens grundsatser ar 
skillnaderna mellan de bada vinghalvor- 
nas lyftkrafter och mot stand. Vi utgar 
fran standpunkten att en skev vinge 
inte ar nagot undantag utan en allman 
foreteelse. Faktum ar, att det inte 
finns nagon fullkomligt symmetrisk 
modell vad vingens aerodynamiska 
egenskaper betraffar. Ratlinjig flykt i 
termik ar ett sallsynt undantag, som 
snarare fororsakas av asymmetrisk 
kompensation.

Om vi allmanliggbr det faktum 
att "hogvardiga" modeller flyger med 
gynnsam anfallsvinkelskillnad sa kur- 
var modellen utan lcurvroderutslag mot 
den vinghalva, som flyger med storre 
anfallsvlnkel. Detta fbrlopp orsakas av 
att luftmotstandet pa polardiagrammets 
ovre del okar snabbare an lyftkraften 
inom samma omrade.

Vingens skevheter kan inte alltid 
kontrolleras tillforlitlig t pa optisk vag, 
och darfor ar det battre att konstatera 
dessa genom flygning, Det hande sig, 
att en modell med uppenbart storre an- 
fallsvinkel pa vaustra vinghalvan anda 
kurvade at hoger och fororsakade 
instruktoren smartor i hu\aidet3 anda 
tills man konstaterade, att hbgra ving- 
halvans bal<kantslist var betydligt flap- 
pad. V i maste alltid rakna med aw ik - 
ningar fran profilformen som t. ex. 
mittlinjens v^Lvning och ej fullstandigt

exakt framkant. Orsaker som bojd 
kropp, snedstalld stabilisator och and- 
ra oexaktheter tar vi naturligtvis inte 
i betraktande. .

Var riktigt byggda modell med 
basta anfallsvinkelskillnad och med 
neutralt kurvroder kommer att kurva 
at ett hall, t. ex. at vanster i stora, 
vida spiraler.

Som vi nu redan vet fdrorsakas 
detta storre motstand pa vanstervingen 
av dess hbgre anfallsvinkel. Om riktig- 
heten av denna forutsattning overtygar 
v i oss genom ett forsok; lagger vi bly 
i nosen minskar v i modellens anfalls
vinkel. Da 5kar modellens hastighet 
och darmed stromningens Reynoldska 
tal. Forhallandet mellan lyftkraft och 
motstand ar gynnsammare i det hogre 
Re-talsomradet, sa att i ett visst Re- 
talsomrade utjamrias fdrhallandet m el
lan de bada vinghalvornas lyftkraft och 
motstand - modellen flyger rakt.

Vaxer Re-talet ytterligare, b lir 
tillskottet av lyftkraft pa vanster ving
halva storre an tillskottet luftmotstand 
och modellen kurvar at hoger.

I enlighet med detta kan vi· alltsa 
lagga marke till en periodisk andring 
av kurvningen da var modell stallar, 
eftersom den i sin nastan vagformiga 
bana omvaxlande flyger inom ett hogre 
och lagre Re-talsomrade och darmed 
ocksa omvaxlande i hoger- och vanster- 
kurvor. Dampning av stallen intraffar 
inte och modellen stallar tills den nar 
marken.
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En modell, som uppfor sig sa, kan 
man fa att kurva stabilt pa tva satt. Det 
forsta kallar vi for A. (Lindner) och det 
andra for B. (Pa grand av felaktigheten 
i en annan beteckning talar vi har om 
"den organiska kurvningen")

S t ab i 1 i s e r i ng e n A
Forutsattningen ar, att kurvrod- 

rets installning mojliggor en rak start, 
och vidare later modellen flyga i en 
riktning motsatt den organiska kurvans. 
(Hos var modell at hoger). Kurvrodret 
maste vara tillrackligt effektivt for att 
kunna bringa modellen i mattliga hoger- 
kurvor. Kurvrodret maste overvinna 
vanstra vinghalvans vridmoment. Vid 
ett stall lcurvar modellen hela tiden at 
hoger under alia faser vid den "vag- 
form iga" ftykten. Denna stabilisering 
ar verksammast da modellen av nagon 
anledning overstegras relativt kraftigt 
och mindre verksam, da modellen ut- 
satts for svagare storningar.

Lindnertrimningen paverkar inte 
bara modeller med enkel V-form  utan 
ocksa modeller med den ofta forekom- 
mande dubbia V-formen. For att for- 
battra stabiliseringen vid mindre stor
ningar kan vi skranka var modells 
vanstra vingspets (minska dess anfalls- 
vinkel) av skal, som anfores langre 
fram. Med denna korrigering flyger de 
fiesta av vara framgangsrika modell - 
flygare, medvetet e lle r omedvetet. 
Modeller trimmade pa sa satt ar lam- 
pade for turbulenta vaderleksforhallan- 
den, d. v. s. praktiskt taget for alia 
vader.

I forhallande till den senare be- 
skrivna trimningen ar sjunkhastigheten 
teoretiskt sttt storre, vilket beror pa 
att kurvrodret maste overvinna den 
organiska kurvan, Tyngdpunkten maste 
ligga pa ungefar 50% av vingens medei- 
korda, sa att modellen inte gar in i en 
stortspiral da den "glider ut ur" sta l
led

S t a b i l i s e r i n g  B
(organisk kurva)

Vi later modellens kurva vara 
organisk i och med att v i 5kar den 
vanstra vinghalvans anfallsvinkel och 
- nagot som ar viktigt - vi understoder 
detta genom att lata kurvrodret g5ra 
utslag at vanster. Kurvan har liten ra- 
die men ar ganska plan. Det ar omoj- 
ligt att anvanda en mindre anfallsvin- 
kelskillnad vinge-stabbe for att uppna 
lagre sjunkhastighet och mindre ten- 
dens till stortspiraler. (Tyngdpunkten 
pa 62-65% av medelvingkordan).

Rak start uppnar man genom att

placera startkroken vid sidan av iangd- 
axeln. Det dr ocksa mojligt (sarskilt 
i samband med endast svagt skevad 
vinghalva) att andra kurvroderutslaget.

For att forebygga de vaxlande 
kurvandringarna och fbrlangningen av 
dampningstiden (se borjan pa avhand- 
lingen) skranker man hogra vingspetsen 
negativt. Vid okad anfallsvinkel forblir 
lyftkraften lagst pa denna vingspets, 
och da hastigheten minskar, gar mo
dellen in i den riktiga kurvan; detta 
hander bara under den forsta fasen av 
stallet. Ir .pulsen till den rilctiga kur
van forsvinner nar modellen "fa ller 
igenom", eftersom den vanstra ving
halvans lyftkraft vaxer med hastighets- 
5kningen (och darmed Re-talsolcningen) 
Kurvradien okas, och kurvan blir t i l l
rackligt plan.

Denna stabilisering ar mycket 
verksam vid sma stall, men s&mre vid 
kraftig overstegring sarskilt vid star- 
ten. Pa vara nyborjarmodeller, som 
har dalig viktkoncentration kring tyngd
punkten, var vi tvugna att overge trim 
ningen enligt B och overga till trim 
ningen A for att utjamna ofta forekom- 
mande stall, som annars pagick tills 
modellen tog mark. Bilderna la  och lb 
sager mer an alia ord.

For att man lattare skall kunna 
jamfora flygbanorna ar modellen A ock
sa tecknad med vansterkurva, medan 
modellerna i var betraktelse i bada 
fallen hade storre anfallsvinkel pa 
vanstra vingspetsen och olika kurvrikt- 
ningar.

Originalavhandlingen av ar 1957 
brande jag upp, huvudsakligen darfor 
att nagra enligt B trimmade modeller 
inte uppforde sig i enlighet med teorin. 
Dessa vidriga modeller stabilisepade 
sig mycket livligare kring tvaraxeln an 
modellerna av typ "Lindner". Det ga ll- 
de sarskilt modeller, vars stabbar var 
"lattare an luft". Nar vi nu fu llfoljer 
detta sammanhang, ger vi oss ut pa den 
dynamiska langdstabilitetens hala is. 
Lat oss betrakta vad engelsmannen 
Hirdes har att saga:

Hirdes forklarar, att en modell 
med minsta mojliga anfallsvinkelskill- 
nad (tyngdpunkten langt bak) ar ytterst 
stabil under vissa forhallanden. Att de 
invigda nu bavar vid tanken pa stbrt- 
spiraler och sonderbrutna kroppar be- 
tyder ingenting; det ar nddvandigt att 
sysselsatta sig med denna sak.

Vi borjar med ett skolexempel. 
V i star pa ett hang och kastar ivag en 
segelmodell med fornuftig anfallsvinkel- 
skillnad (tyngdpunkten pa ungefar 50 %
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av kordan). Om vi kastar hart, med 
storre hastighet an den normala glid- 
hastigheten, fram for allt i riktning 
uppat, sa hojer modellen nosen, faller 
igenom och borjar stalla. Sedan g5r vi 
om samma sak med samma modell, 
men nu med tyngdpunkten forflyttad be- 
tydligt bakat (mindre anfallsvinkelskill- 
nad) V i konstaterar att vi kan kasta 
kraftigare utan att modellen oversteg- 
ras och borjar stalla. Den genom det 
kraftiga kastet nadda hdjden uppnas i 
regel utan att modellen fa ller igenom 
och modellen glider avsevart langre. 
Det betyder ingenting, om detta forsok 
inte alltid lyckas; tillfa llig  framgang 
racker.

Det skildrade forsoket askadlig- 
g5r dynamiskt-stabila fdrdelar under 
vissa forutsattningar, V i skall nu har- 
leda slutresultatet fran erfarenheterna 
av de dynamiskt-langdstabila modeller- 
na. (Figur 2)

Den statiskt stabila modellen 
(tyngdpunkten mer framat, stdrre an- 
fallsvinkelskillnad) jamnar snabbare 
och sakrare ut stortspiralen och mo- 
dellens tendens att falla igenom, vilken 
intrader som foljd av overstegring. 
Stallet, som fortloper till stabil flykt 
intrader, forldper normalt.

Den dynamiskt stabila modellen 
(tyngdpunkten langre bak, mindre an- 
fallsvinkelskillnad) reagerar inte med 
overstegring. Andringen av modellens 
lage och hastighet medfor att modellen 
blott delvis "fa ller igenom" och dari- 
genom blir stabiliseringen snabbare 
och hojdforlusten mindre. Vid det dy- 
namiska stabiliseringssattet hotar dock 
faran (ett typiskt fall ar da man vid 
hogstart kopplar en modell for tidigt, 
d .v. s. nar nosen fortfarande' ar hojd) 
att modellen trots den dynamiska sta- 
biliseringens alia fdrdelar dvergar i 
stortflykt e ller stortspiraler. De pa 
stabilisatorn verkande aerodynamiska 
krafter, som skall rata upp modellen 
fran dykningen ar otillrackliga, och 
modellen "gar i backen". Man maste 
anvanda den dynamiska stabiliseringen 
forsiktigare ju mindre koncentrerad 
modellens viktfordelning ar. Da det i

framsta rummet ar langdstabiliteten 
vi tar i betraktande, kan avslutningsvis 
sagas, att den dynamiska stabiliteten 
med viss framgang kan anvandas bard 
pa modeller med mycket latta bakpar- 
tier, inte alltfbr langa stabbmoment- 
armar och korta, nosar.

Aven om utvecklingen i detta av- 
seende naturligtvis inte kan anses av- 
slutad, sa ar enligt mitt formenande, 
trots en rad misslyckanden, detta trim- 
ningssatt val agnat att ytterligare for- 
battra tavlingsresultaten. Det ar nod- 
vandigt att erinra om, att medlet att 
uppna battre resultat inte bara inskran- 
ker sig till att man minskar anfalls- 
vinkelskillnaden, (belastar stabben) 
aven om den mycket ofta betvivlade 
sjunkhastighetsminskningen bekraftas. 
Vid sadana forsdk ar det fram for allt 
nodvandigt att tanka pa den optimala 
koncentrationsvikten (d.v. s. att bygga 
hela modellen sa latt som mojligt och 
anbringa erforderlig ballast i tyngd
punkten). Darvid bor trimningssattet 
"B " med organisk kurva anvandas, v il-  
ket i detta fall ar gynnsammare och 
overensstammer med teorin.

(Kommentar av oversattaren)
I foregaende artikel b5r man^lagga 

marke till modellens beteende, da man 
andrar tyngdpunktslaget. Ett TP-lage 
langt fram gor modellen kanslig for 
andringar av horisontell vindhastighet 
men stabil da det galler andringar av 
den vertikala vindhastigheten. En mo
dell med TP langre bak gor modellen 
rel. okanslig for andringar av den 
horisontella vindhastigheten medan den 
far svarare att rata ut storningar, som 
fororsakas av andringar av den verti
kala lufthastigheten. Det galler den 
rent statiska stabiliteten.^Att harleda 
detta samband ar inte svart, och det 
ar kanske sloseri med utrymmet att 
g5ra det. V i nojer oss med att saga 
att ju narmare varandra vingens och 
stabbens ca-varden ligger, ju mindre 
kanslig blir modellen for horisontella 
hastighetsandringar. Detta far vara 
ledtrad nog for problemets lbsande.
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Pylonen bestar av 1,5 ram. rlywood 
i  mitten med e tt 2 ram balaaflak 
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'/ingspet3arna ar 
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Stabbe Θ 
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Friflyg-SM i Borlange den 2 6  aiig. 1 9 6 2
I foljande resultatlista har vi medtagit alia resultat over 500 sek. i seniorklas- 
serna och over 360 sekunder i juniorklasserna. Lagresultat over 1500 sekunder.

Klass A:2 (S:lnt) Seniorer. 66 deltagare

1. Lars Johansson Borlange 790
2. Jan Johansson Krylbo 769
3. H. Thomann Gamen 751
4. Ingvar Sares Borlange 740
5. Tore Hansson Enkoping 734
6. Bo Mocker Vingarna 733
7. Goran Aberg Gamen 727
8. Morgan Anderson Karlstad 723
9. Lars Carlsson LEN 722

10. Per Nilsson A KG 720
11. Rune Hano LEN 714
12. Arne Berglin Ostersund 704
13. John Pettersson Almhult 701
14. Knut Andersson A KM 682
15. Gunnar Kalin Gamen 674
16. Nils Helgesson Soderfors 659
17. Ingemar Aim Skvadern 656
18. Bengt Eliasson Hoganas 648
19. Gunrihr Holm Skillingaryd 638
20. Bror Eimar Nimbus 637
21. N ils Lundberg Enkoping 636
22. Olle Broman LEN 630
23. Olle Blomberg Kumla 611
24. Hans Hempel Orebro 611
25. Yngve Dickfors Krylbo 580
26. Bengt Bergman Enkoping 573
27. Stig Johansson Finspang 572
28. A . Hermansson Gamen 556
29. Hakan Broberg Borlange 543
30. Gosta Nilsson Ostersund 528
31. K .A . Ericsson Langsele 523
32. Lennart Friberg Trelleborg 523
33. C. Martensson Trelleborg 522
34. Severt Lovgren Uppsala 512
35. Ronnie Skold A KM 511

Klass A:2 (S:int) Juniorer. 20 deltagare

1. Svante Jansson Koping 777
2. K jell Wilhelmson Koping 737
3. Anders Dickfors Krylbo 582
4. Lars Persson Norberg 546
5. Tommy Erics on Langsele 528
6. Hakan Lindstrom Gamen 489
7. K jell Livenborg Solna 428
8. P - I  Sbdergren Skvadern 414
9. Sune Lundeqvist Norberg 408

10. K jell Rosengren A KM 395
11. Jan Stjernquist Koping 376
12. Claes Engsner Solna 373
Klass C:2 (G:int) Seniorer. 38 deltagare

1. Maltq Blomqwist A KG .894
2. J-O Akesson A KM 865
3. Rune Johansson Gamen 831
4. Bror Eijjiar Nimbus 819
5. Ragnar Ahman Gamen 816
6. Charles Moberg Gamen 814
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7. Lennart Skoog Orebro 814
8. L. Flod strom Skvadern 806
9. Bengt Blomberg Gamen 802

10. Bengt Johansson AKM 771
11» Bengt Lundstrom Gamen 767
12. Sven Gustavsson Orebro 762
13. Eiqar Hakansson AKM 745
14. S-A Sjbgrer. Norberg 743
15. N-E Hollander Uppsala 742
16. Nils Lundberg Enkoping 719
17. Jan Haf'strom Kumla 707
18. Bertil Oldin Karlstad 700
19. IJugo Pettersson Gamen 693
19. Ake Pettersson Borlange 693
21. Thomas Johanson AKM 643
22. Yngve Dbmstedt Norberg 633
22. Rolf Sundin Skvadern 633
24. Stig Levin Ostersund 629
25. E. Qvarnstrom. V ingarna 618
26. Peter Wa.nngard Nimbus 615
27. Ragnar Wilke son Enkoping 574
28. Lennart Hansson Limhamn 569
29. S.U. Farnlof Stromsund 561
30. Gunnar Holm Skillingaryd 545
31. Olle Lundberg Uppsala 534

Klass C:2 (G:int) Juniorer. 8 deltagare

1. Jan Ericsson Orebro 725
2. Lars Olander AKM 639
3» H. Gabrielsson Skillingaryd 482
4. Torbjorn Groning Norberg 360

Klass D:2 (F:int) Seniorer. 31 deltagare
1i- « U lf Cajdsson AKG 896
2. J. O. Akesson AKM 888
3, Hakan Bi^berg Borlange 859
4, Magnus Eriksson Karlstad 845
5. Ove Pettersson AKG 836
6. Rolf Hagel AKM 719
7. Curt Larsson Enkoping 701
8. Hakan Gallon Krylbo 700
9. Bo Wall . Uppsala 698

10. i^eif Andersson AKM 650
11. Ake Lofvander Skvadern 637
12. K jell Thurell Krylbo 598
13. Hans Ahlstrom Borlange 593
14. Olof Hansson AKG 573
15. Hans Friis Gamen 568
16. Gosta Nilsson Ostersund 523
17. Ambjorn Loov Enkbping 519
18. Lennarth Larsson Solna 506
18. L .A . Anoersson AKG 506

Klass D:2 (F:int) Juniorer. 6 deltagare
1. Hans Wassin Uppsala 527
2. Bjorn Westerberg Hallstah. 519
3. L e if Zetteriund Skvadern 413
4a Alve Hansson Limhamn 373
Lagresultat pa annan plats i tidningen
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Jesper von Segebaden:

Denna uppsats publicerades f5rsta gangen i "Modellflygbladet" for tre ar sedan. 
Manga nya lasare har tillkommit under dessa ar, varfor' det kan vara motiverat
att trycka den annu en gang.

A v linkontrollreferaten att doma 
tycks det inte ga nagot vidare for de 
fiesta att flyga i blasvader och det ar 
till storsta delen beroende pa att de 
inte flyger pa ratt satt i forhallande 
till vindriktningen. Manovrarna blaser 
helt enkelt bort, darfor att de borjar 
dem pa fe l sida om vindriktningen. Med 
"klockmetoden” ar det lattast att ange 
vindriktningen:

Starten och sattningen bor heist 
ske i medvind. Det forsta ar latt att 
ordna med det senare fordrar en hel 
del traning i att avpassa glidflykten sa 
att hjulen tar mark mellan ung. 9 och 7. 
Lat motorn stanna pa hog hojd sa ar 
mojligheterna attvalja landningsplats 
storre. Ett bra satt att fa motorn att 
stanna i tid med nagot f5r stor tank ar 
mojligheterna att valja landningsplats 
storre. Ett bra satt att fa motorn att 
stanna i tid med nagot for stor tank ar 
att flyga i sa snav cirkel som mojligt 
ovanfbr huvudet och dvka omedelbart 
da motorn stannat. (Ej for nyborjare) 

Dubbelwingovern paborias kl. 12 
annars ser flygplanet ut att ilyga snett. 
Ett bra satt att "kanna" vindriktningen 
ar att gora en wingover fore stuntpro-

k l. 11 k l .  1 k l.  12

grammets borjan. L igger den inteQ rakt 
i vinden skall manovern. flyttas at det 
hall flygplanets nos lutar. (se fig .)

Nu bor man alltsa veta vindrikt
ningen. Nagon kanske undrar varfor 
dubbelwingovern pabbrjas kl. 12 och 
inte kl. 6. Borjar man klockan 12 far 
man hjalp att halla farten och darmed 
att komma over toppen med strackta 
linor. A lla  andra manovrer utom8over 
huvudet pabbrjas inom omradet 4 - 8 .  
Exakt var far man prcva ut. Det beror 
namligen till stor del pa flygplanet. 
Grundregel ar att de figurer som bor- 
jar med looping skall ligga kl. 4 -6  och 
de som borjar med outside loop skall 
ligga kl. 6 - 8. Detta gor att vinden 
bromsar pa de stallen dar farten blir 
hog och hjalper till dar den blir laj*· 
(se fig .)En manover som kan vara svar

Lkg fart + medvind;· ’

da det blaser ar liggande 8:an. Den ska 
for att bli snygg flygas sa att planet sti- 
ger dar cirklarna tangerar varandra. 
D .  v. s. riktningsanaringen sker da 
flygplanet gar langsammast man far da 
storre mojligheter att gora en snygg 
overgang. Placeringen av loopingen och 
bunten strider i viss man mot vad som 
jag sagt ovan, men borjar man loopin
gen mellan kl. 5 och 6 gar det battre 
an om man lagger 8:an mitt i kl. 6.
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8:a over huvudet pabbrjas som ving- 
over och 8:an skall ligga tvars f6r
vindriktningen.

De som bnskar lara sig flyga stunt 
bor enligt min mening gora det pa fo l- 
jande s&tt. Nar man kommit over plan- 
flygningssvarigheterna bor jar man med 
looping. Harvid skall man fbrsoka gora 
dem sa stora som mojligt d. v. s. man 
skall styra flygplanet runt och inte ba
ra ge fullt hojdroder, vilket alltfor 
manga gor. (Ett stuntflygplan orkar in
te med "fu lla1’ roderutslag annat an for 
ett kort ogonblick som t. ex. i en tvar 
upptagning) Nar loopingarna blivit 

acceptabla och aan kan variera storle- 
ken pa dem efter behag, borjar man 
med att lara sig flyga inverterat (upp 
och ner). Det gar sa till att man pabbr- 
jar en looping och gar nagot 6ver top- 
pen. Nar flygplanet befinner sig nagot 
pa vag nedlt gbr man ett roderutslag 
at andra hallet sa att flygplanet vander 
tillbaka i rattvand flygning. S& smaning- 
om forlanger man den inverterade delen 
och flyger saledes upp och ner en bit.

/

. Ha inte fbr brattom med att flyga 
lange upp och ner fbr da glommer ni 
snart vilket som arlhbjd e ller dykroder. 
Finessen med att vanda omedelbart e f
ter loopingdelen ar just att man inte 
hinner glomma att dra i t  andra hallet. 
Man bor darfor vara forsiktig med att 
forlanga den inverterade delen. For 
dem som har hojdroderlinan fastad vid 
ovre delen av handtaget stabiliserar 
sig ej heller flygplanet sjalvt i inverte
rat lage vilket det gor da man flyger 
rattvant. D .v. s. en sankning (ex. ge- 
nom kytt) ger ytterligare dykroder. 
Detta kan avhjalpas genom att halla. 
handtaget horisontellt vid inverterade 
flygningen.

Har ni val lart er looping och in- 
verterad flygning ar det varsta gjort. 
Bunt e ller outside loop lar man sig fran 
inverterad flygning. ej genom dykning 
fran hojd, det brukar alltfor ofta resul-

tera i en krasch pa grund av den hoga 
fart man far pa nervagenj. Staende 8:or 
lares enl. fig.

γλ Q n
’■·· ogla som minskas da skickligheten 
bkar.

{ Ni for tvar svang och hog 
fart nara marken 

() <. Burr.'!

Farligare satt att lara sig 8:a.
Vinglinorna bor ledas ut nagot 

bakat och sa nara varann man vagar 
utan risk att de skall haka i varandra. 
Man kan t. ex. leda ut dem ovanfor var
andra da i sa fall hojdroderlinan bor 
ledas ut underst. Vikten i yttervingen 
avpassas lampligen da flygplanet ar fai *̂ 
digbyggt genom att man byggt in ett ror 
f5r blyhagel. Hagelvikten avpassas se
dan sa att yttervingen inte "doppar" 
for mycket vid tvara manovrar t. ex. 
fyr kan t slo op ing.

Flapsen bor enligt min mening 
inte gora lika stora utslag som hojd- 
rodret. Det basta ar att fr in  oket ha 
tva stotstanger^en till flaps och en till 
hbjdroder och forse varje roderhorn 
med flera  hal sa att man kan fa det ut- 
slagsfbrhallande som flygplanet flyger 
bdst med. Prova garna pa differential- 
flaps. Hojdrodrets horn sattes lampli
gen utanfor kroppen och flap sens kan 
man komma at genom kabinen. Den lilla  
extra modan betalarsig snart genom att 
man far ut mer av planets flygegen- 
skaper.

Tva stotstanger bor anvandas for 
att minska lagerkrafterna och slitaget 
vilket ger minskat glapp i rodren. Na- 
gon undrar kanske om man hinner s li- 
ta ut en stuntkarra inifran. Jag har i 
alia fall tva styckeh varav den ena har 
c:a 20° glapg pa hojdrodret, men sa 
har den ocksa c:a 40flygtimmar bakom
sig.

De fiesta delarna i en stuntkarra 
bor man kunna byta ut. Det viktigaste 
harvidlag ar att tanken gar att ta ut 
e ller flytta pa. Intagsrbret i tankens 
bakre h5rn+maste namligen ligga ratt i 
hbjdled^pa. - 0, 5 mm for att motorn 
skall ga lika bra ihverterat som ratt
vant. Tanken behover ej ha tre r5r, 
Det racker med ett till motorn och ett 
for att fylla pa igenom. Det senares
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mynning bor vara riktat mot luftstrom- 
men. Vid tankning halles flygplanet sa 
att motorrorets mynning slapper ut 
lu ften l tanken. Da den ar full far man 
automatiskt litet "startbransle” i fo r- 
gasaren. En tank f5r en stunt-35:a 
glodstiftsmotor bor rymma minst 1 dl 
bransle for c:a 5 min. flygning. Brans- 
le: 25 % ricinolja, 73 % methanol, c:a 
2 % nitormetan. Nitrometanen ger na- 
got battre gang och lite lattare start.

Genom att gora vinglinorna langa 
utanfor vingspetsen kan man gora oket 
lostagbart genom en avtagbar kabin. 
Ett slitet ok kan saledes bytas ut eller 
bussas om. Anvand aldrig en pianotrad 
somfjader for atthalla fast en stotstang 
i oket, annat om den ar sakrad med 
omlindad lodd trad e l.dy l.Q, se fig. Jag 
har gjort tabben och st otstangen orkade 
inte hanga kvar i en bunt. Karran kla- 
rade sig som tur var, men det kanske 
inte alltid gar sa bra.

— «-;-ar v. . 3tot,st&ng (minst. 2τητη)
Sakringstrid' Pianctr&daf jader

Konstruktionen gar mycket bra 
att anvanda i roderanden av stbtstangen 
for att man latt skall kunna andra ro- 
derutslagen. Da bor den bojda delen 
peka utat i flygcirkeln.

En f5r landningsegenskaperna

viktig detalj ar langden av sporrhjuls- 
stallet. Langden bor vara sa val tillta- 
gen att flygplanet inte star med stor 
anfallsvinkel pa marken.

Propellervalet: 35:or och 29:or 
10x6, 19 och 15 motorer 9x6 (Obs! ame- 
rikanska motormatt) Nybor jarna anvan- 
der naturligtvis nylonpr op eller och ob- 
servera att Tornado rekommenderar 
kokning av propellern (15 m in.) for att 
minska inre spanningar i densamma, 
vilket annars latt orsakar brott.

Den som lart sig flyga ordentligt 
far ut m eia av flygplanet med en tra- 
propelier av motsvarande lcvalitet. Det 
ar speciellt i manovrarna som man 
marker skillnaden, Trasnurran gor att 
planet hanger med battre.

Det har var nagra av de erfaren- 
heter jag fatt under de ar jag flugit 
stunt, hoppas nagon kan ha nyita av 
dem. Hoppas ocksa man far se lite fler 
deltagare i stunttavlingarna under det 
ar som kommer. Det ar ju pa tavlingar 
man lar sig och kan fa de goda rad som 
kanske behbvs for att man skall kunna 
forkovra sig. Det Skadar inte heller om 
fle r  lagger ned lite jobb pa att astad- 
komma en snygg karra. Har man gjort 
en snygg karra maste man ju lara sig 
flyga ordentligt for att inte kvadda den, 
dessutom brukar de valgjorda fungera 
battre.

---------Η Κ Ζ Ξ Ζ Ξ Χ Χ  . ,.T.T3 <

DE B A S T A  R E S U L T A T E N  F R A N  L I  N S T  Y R N I N G  S - S M

Team-int (23 de lt,) final
1. G. Alseby Umea 4. 58
2. K. Rosenlund Nimbus 5. 37
3, R. Berglund Ornarna 6. 56
4. G. Pinotti AKM 5. 10
5, A. Steen Nimbus 5. 12
6. B. Martinelle Ornarna 5. 28
7. W. Pioch Lucifer 5. 30
8. B. Wedberg Nimbus 5. 37
9. R. Olsson Orion 5. 44

10. S. -G. Milton Umea 5. 44
11. B. -E. Ohlsson OS FK 5. 53
12. P . -J. Ehnemark Nimbus 5. 54

Stunt (12 de lt.)

L O. Oster Orion 1999
2. L. Tehler Orion 1906
3. Ch. Tennstedt Orion 1904
4. E„ Bjornwall Umea 1888
5. Ch. Soderberg OSFK
6. Eriksson Hobby
H i * A. Nystrbm Lucifer
8. B. Dahl Motala
9. B. Qvenild Aerospeed

10. P . Evers Nimbus

Speed (11 d e lt.)
1. M. Hagberg Nimbus 195
2. N. Bjork Nimbus 180
3. O. Kjellberg Solna 173
4. G. Alseby Umea 146
5. R. Nilsson Orion
6. D. Wester OSFK

Combat (36 delt. )
1. T. Oberg Motala
2. R. Nilsson Orion
3. H. Nilsson Orion
4, L .-G . Andersson Motala
5. N. -H, Eriksson Orion

M. Borger OSFK
O. Oster Orion
E, Aberg Umea

9. R. Svensson Motala
Ch. Tennstedt Orion
L. Soderling Tigre
J. Eriksson Orion
B. Dahl Motala
G. Hakansson Orion
P. Evers Nimbus
G. Bengtsar Orion
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SM i linstyrning avhblls den 1 5 
16 sept, pa F 8 i Barkarby. Arrango- 
rerna, med mfk Orion i spetsen gjorde 
ett gott arbete. Det var deltagarrekord 
i samtliga klasser, men da vadret var 
nastan perfekt kunde tavlingarna ge- 
nomforas programenligt.

Det borjade pa lordagen med speed 
och stunt. I speedklassen fanns det som 
vanligt en del som stallde upp med 
combat- och teararacingmodeller for 
att forsoka skrapa ihop lagpoang atsina 
klubbar. Av dem som flog riktiga 
speedmodeller var de fiesta alltfor 
ovana att anvanda pylon pa ratt satt. 
Man sag manga modeller i luften men 
alltfor fa lyckades fa godkanda tider. 
Nu blev det som vanligt Mans Hagberg 
segrade (med tangerat svenskt rekord) 
Han anvande en Hagel-trimmad Super 
T igre. Nils Bj5rk blev tvaa och Ove 
Kjellberg, som gjorde en provflygning 
med 193 km/t, lyckades inte flyga fo r- 
tare an 178 under tavlingen vilket gav 
honom tredje plats. 4;e och 5:e man 
flog med en team- resp. combatmodell.

I stunt blev resultaten mycket bra, 
till viss del beroende pa det lugna vad
ret. Erik Bjornwall gick snabbt upp i 
ledningen med sin vackert byggda mo- 
dell, men blev snart passerad av Ove 
Oster, som gjorde en verkligt bra flyg- 
ning. De bvriga omgangarna gick pa 
sondagen och det verkade som om stri- 
skulle sta mellan dessa tva. Oves flyg- 
ningar var mycket bvertygande medan 
Erik hade oturen att fa flyga just den 
kvart pa dagen da det blaste hart. Detta 
medforde att han fick lag poang pa sin 
AMA-flygning och da samtidigt Lasse 
Tehler och Christer Tennstedt skotte 
sig utmarkt kom Erik att hamna pa 4:e 
plats efter dessa. Christer Soderberg 
kunde kanske ha blandat sig i toppstri- 
den, men han var tvun^en att lamna tav* 
lingen efter tva omgangar och kunde 
salunda ej fullfolja.

Dagens kvadd gjorde Peter Evers, 
vars stora "Crusader" slogs i sp illror 
efter att ha slakat linorna i en wing- 
over.

Pa lordagskvalien var ordnat ett 
samkvam med kaffedrickning och fore- 
visning av film  och bilder fran NM och 
VM. Trevlig t 1 o

Team-tavlingen pa sbndagen blev 
den basta hittills i landet. 23 deltagare

varav de fiesta ganska unga, men trots 
detta av mycket hog klass. Ett intres- 
sant lag var Mario Pinotti fran Malmo 
med Mans Hagberg som mek. De an
vande en Super T igre diesel som v e r 
kade lovande, men pa grund av ovana 
och bristande rutin lyckades de inte sa 
bra som man kanske kunnat vanta.

Nu blev det tva varlds-topp-tider 
i forsoksheaten, av K jell Rosenlund 
(4.29) och Goran Alseby (4.34). Ome- 
delbart over 5 min. lag Rolf Berglund. 
(5.06) fbljd av Mario Pinotti (5.09) och 
Anders Steen (5.11). Som bevis pa den 
harda konkurrensen kan namnas att 
Per-Johan Ehnemark med den kanske 
bast byggda modeller fick den goda ti- 
den 5. 54 (som skulle gett honom final- 
plats pa forra SM) vilket nu enaast re- 
sulterade i en 12:e plats. Finalen blev 
som sa manga ganger fo rr nagot av en 
antiklimax. Berglund och Rosenlund. 
fick krangel med sina motorer och inte 
heller Alsebys fungerade perfekt, men 
hans E T A -15 gick i alia fall 50 varv pa 
tanken aven om farten var samre an ti- 
digare. Han vann overlagset pa tiden 
4.58, foljd av.Rosenlund och Berglund 
pa tider som var betydligt samre an 
deras normals standard.

I combat, som inte ar erkand som 
SM-klass, var det som vanligt det 
storsta deltagarantalet. 36 startande 
medforde att det blev en smula jaktigt 
for domare och funktionarer for att 
hinna med allt, I fortsattningen blir 
man kanske tvungen att anvanda tva 
cirklar samtidigt. E fter manga harda 
forsoksheat visade det sig att de tre 
basta var broderna Nilsson fran Orion 
och Tommy Oberg fran Motala. I fina
len visades prov pa ypperlig flygning 
och fjolarstvaan Tommy besegrade 
Rune Nilsson. I heatet om tredje plats 
segrade Henning Nilsson. Efter tavlin
gen visade Orion god tavlingsanda genom 
att hissa segraren och argaste konkur- 
renten Tommy.

Vad man sarskilt lade marke till 
pa detta SM var att sa manga, unga grab- 
bar stallde upp och att de ocksa var val- 
tranade och kunde skota sina modeller. 
Det visade sig ocksa ge resultat i form 
av fina tider. A v dem som gick under 6 
min. i team-racing var salunda halften 
17 ar och yngre. Vad mande bliva 2Det 
finns tydligen gott hopp for framtiden.
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Gimnar Hofmann: Varfor fungerar Din mottagare inte ?
Forts, fran forra numret.

FABRIKSBYGGDA MOTTAGARE

Ora man koper mottagare av karat 
fabrikat levereras den sannolikt med 
de ror som tillverkaren satt i och trim- 
mat och provat anlaggningen innan den 
lamnade fabriken. Darmed har antalet 
mojliga fel reducerats betydligt, men 
nagra finns kvar. Formoda t. ex. att

I. Du fo ljer inte instruktionen.
Det verkar uppenbart men vilken 

fabrikant som heist kan tala om hur of- 
ta det hander. Las instruktionerna fle - 
ra ganger innan Du bor jar koppla sam- 
man anlaggningen. Dec ar alltid klokt 
att koppla upp anlaggningen pa bordet, 
satta Igang den och lara sig avstamning 
och andra atgarder som ev. ar nodvan- 
diga att kunna, men foij instruktionen. 
Det ar mycket lattare att konstatera att 
en mottagare ar felaktig pa arbetsban- 
ken an sedan den ar installerad i en 
modell. Kolia, om det gar, om relakon - 
takterna har ljusbagsbelaggningar, och 
om sa inte ar fallet installera mottaga- 
ren i modellen.

J. Har antennen ratt langd ?
Pa en del mottagare spelar antenn- 

langden mindre ro ll, pa andra ar den 
kritisk. Las instruktionen som hor till 
mottagaren, dar skall ratt .langd vara 
angiven. Vanligen mater man langden 
fran den punkt dar antennledningen gar 
in i mottagaren, langs denna ledning 
till sjalva antennen och darifran till an- 
den pa antennen. De fiesta t;>p er av 
hardrorsmottagare som har variabel 
kanslighet ar kritiska med antennlang'· 
den, gasrorsmotiagare ar inte fullt sa 
kritiska och pa manga tonfrekvensmot- 
tagare kan langden varieras ganska 
mycket utan att funktioneringen blir kri
tisk. For maximal rackvidd har emel- 
lertid alia mottagare en optimal antenn- 
langd och den bor man efterstrava att 
halla.

K. Relaet fungerar inte fast ratt 
stromandring mates.

Detta pekar direkt pa relaet som 
felkalla och dess justering bor kollas. 
Se efter att ankaret inte far direkt kon- 
takt med spolkarnan eftersom det da 
stannar kvar ("klibbar") nar strommen 
minskar, Ror forsiktigt pa ankaret med 
ett finger och kolla att det ror sig fritt 
och latt och att atergangsfjadern ar till- 
rackligt stark att aterfora ankaret nar
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strommen minskas. Pa mottagare med 
tonfrekvensrela (reed) kollas detta. 
Folj instruktionen exakt vid ev. juste
ring. Om det ar nddvandigt att justera 
nagon tungas lage (detta rekommende- 
ras inte) maste man vara mycket forsik- 
tig eftersom de oftast ar^gjorda av fja- 
derstal och darfor latt gar av.

L . Vibrationsbesvar.
Vibrationsbesvar uppkommer van

ligen nar motorn sattes igang. Motta
garen har fungerat oklanderligt utan 
motorn igang. Det kan ofta avhjalpas 
genom att montera mottagaren mjukare. 
Propellern maste vara balanserad. En 
del motorer vibrerar starkt vid vissa 
varvtal men gar jamt f5r dvrigt. Ojamn 
vibration ar ibland till besvar nar man 
fdrsdker kora motorn for sakta som 
t.ex . med en for stor propeller.

Vibration kan paverka rdr sa att 
det. uppkommer sa kallad "m ikrofoni1 , 
innanmatet i roren kommer i svangning 
och den resulterande tonen gor att mot
tagaren blockeras for signaler via an
tennen. T illverkare och detaljister 
provar sallan eller aldrig ror med han- 
syn till mikrofoni och tyvarr gor manga 
leverantorer av radiostyrningsutrust- 
ning det inte heller. Ett ror som "mik- 
rofonerar" ar fullt anvandbart for and
ra andamal dar det ej ar utsatt for vib- 
rationer t.ex . i sandaren. Det kan ock- 
sa handa att ett r5r som ej kan anvan- 
das i en vies socket i en mottagare pa 
grund av mikrofoni kan anvandas pa ett 
annat stalle i samma mottagare dar 
samma rortyp anvandes. Mest kansligt 
f5r mdkrofoni ar vanligen detektorroret.

ANLAGGNINGEN HAR FUNGERAT 
OCH SLUTAR PLOTSL1GT A T T  FUN- 
GERA„

Nu vet man att allting fungerade, 
sa det kan inte bero pa felkoppling, fel- 
avstamning, fel antennlangd eller and
ra liknande problem som redan ar be- 
handlade.

M. Kolia ledningsdragningen i 
modellen.

For att pa ett enkelt satt kunna 
lokalisera uppkomna fel i modellen ar 
ett kopplingsschema over installationen 
i modellen ovarderligt. Rita heist upp 
det innan Du gor installationen, det gor 
denna enklare. Mark ledningarna tyd- 
ligt om Du inte disponerar ledningstrad 
l tillrackligt antsl farger.



Se eiter sa att inga ledningstra- 
dar har gatt av, att det ar dalig kontakt 
i batter ihallare e ller strombrytare. 
Kolia att matuttaget, om sadant firms, 
gor kontakt igen nar matinstrumentet 
kopplas ur. Ledningsdragningen i mo- 
dellen kan naturligtvis fa brott var som 
heist, men vanligen blir det brott dar 
tradarna ofta bojes som t. ex. dar ett 
ledningsknippe gar in i en mottagare 
e ller batterilada. Enklast gor man sa 
att man slar pa anlaggningen och bor- 
jar mata vid batterierna och sedan fo l- 
jer ledningsdragningen fram till motta- 
garen varvid man snart hittar brottet. 
Om felet upptrader endast med motorn 
igang sker matningen under samma be- 
tingelser.

Har b5r man ga tillbaka till av- 
snitten B, D, F e ller G, K och L . Det- 
ta ar bara borjan. Om mottagaren ar 
byggd pa "tryckta kretsar", kolla upp 
kopparfolien med forstoringsglas for 
eventuella brott. Om brott uppstatt 
overbryggas det latt med lite lbdtenn 
e ller en kort bit koppartrad.

Q, Qverspanning kan forstora ror 
men ofta gar det ganska sakta.

Mat glodspanningen direkt pa ror- 
sockeln, den skall inte vara mer an 
1,4 V pa de fiesta subminiatyr (som ar 
konstruerade f5r att arbeta med c:a 
1,25 V) och inte mer 3n 1,6 V pa 7- 
stifts miniatyr. Vanliga ficklampsbat- 
terier (1, 5 V) ar utmarkta for de sena- 
re, men ger for hog spanning till sub- 
miniatyrroren. Man kan satta in ett kol- 
e ller tradlindat motstand. i glodstroms- 
kretsen som tar hand om bverspannin- 
gen. Om man anvander Silvercel e ller 
DEAC batterier maste man se upp med 
dverspanning direkt efter laddning, nar 
roren inte skyddas av ett fbrkopplings- 
motstand kan debli paforda en spanning 
pa 1,75 V och m er, det ar mycket for 
hogt for bade miniatyr- och subminia- 
tyrrbr.

F. Oppna kretsar e ller andra 
kompone-ntfel.

Ganska patagliga men ofta fbrbi- 
sedda fel. Spolar som tillverkats av 
mycket klen trad, som relaspolar, 
tonfrekvensrelaer, LF-transformato- 
rer och drosslar kan fa brott inuti. De 
kan ocksa kortslutas e ller falackor till 
"jo rd ". Se aven avsnitt D.

Q, "M ottagarfel'1 kan vara sandarfel.

Kolia sadana patagliga sandarde- 
taljer som r5r, batterier, kristaller

o .s .v . En faitstyrkematare kan ome- 
delbart tala om huruvida det gar ut ef- 
fekt fran sandaren, glom inte att det 
kan bli fel pa sandaren fast anodstrdm- 
vardena ar normals. Likasa kan glim - 
lampan pa en del sandare lysa som 
vanligt utan att det gar ut nagon signal 
beroende pa att en del indikatorlampor 
av denna endast ar kopplade till anod- 
batteriet.

R. Ett annat sandarproblem ar att 
tonfrekvenserna d river.

Delta ar kritiskt fbr mottagare 
med tonfrekvensrela, minare for sada
na med filter och inte alls for mottaga
re som inte fordrar nagon exakt tonfre- 
kvens for att fungera.Ratt konstruera
de sandare skall naturligtvis inte driva 
men en kombination av extrem tempe- 
ratur och lag batterispanning kan bli 
fdr mycket aven for den basta sandara

Aldre typer av tonfrekvensrelaer 
i mottagare kan vara temperaturkansli- 
ga sa att resonansfrekvensen andrar 
sig. Enda boten ar i sa fall att byta till 
nytt.

S. Interferens.
Denna kan orsakas av andra ra- 

diokontrollerare, antingen sandare eller 
narbelagna mottagare, e ller ocksa kan 
den komma manga hundra mil if ran (se 
T ). "Pa en del platser har det visat sig 
att apparater for kortvagsbehandling, 
plastsΛί,etsning och vissa typer av rek*· 
lamskyltar kan stora kraftigt. Likspan- 
ningsomvandlare kan interferera med 
tonerna till tonfrekvensrelaer, har o r 
sakas stdrningen i mottagaranlaggnin- 
gen sialv.

Beroende pa mottagartyp som an- 
vandes, styrka pa interferenssignalen 
och andra faktorer kan man fa oregel- 
bunden funktion (d. v. s. mottagaren 
fungerar bra ibland och ibland inte alls), 
faiska signaler (servona arbetar "utan" 
signal), e ller t. o. m. ingen funktion 
alls, fastan sandare och mottagare dr 
ratt avstamda och fungerar perfekt. 
Pa en del tonmottagare (multi) finris 
det uttag for horteiefon och om man 
gor det finns det mojlighet att hora 
eventuella toner som kan stora. Sig
naler som ar starka nog att stora mot
tagaren ger ocksa utslag pa ett mat- 
instrument som anslutes t ill den, under 
forutsattning att anlaggningen arav  s.k. 
b&rvagstyp.

T. Atmosfariska konditioner.
Delta anknyter till S, emedan un

der speciella forhallanden mycket sva- 
ga signaler kan fortplanta sig flera

forts, pa sid. 33
1 29
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V A C K R A  S V E N S K A  F R A M G A N G A R  I

N I L S E R I K  H O L L A N D E R  R A P P O R T E R A R

Plats: Homburg nagra mil fran 
Saarbriicken i sodra Tyskland. Delta- 
gare: fran Portugal i syd till Sverige 
"polarnattens land" i norr. Vader: lor- 
dagen: se. som man drommer om att en 
julisondag ska vara. Sondag: som en 
svensk julisbndag ar, nej inte sa daligt.

Pa lordagen for vi ut kl 10 pa f.m . 
och trimmade pa det idylliska lilla  fal- 
tet till kl 12 da vi at varma smafranska 
med lask. Forsta perioden borjade kl. 
13 och de tva lordagsperioderna var pa 
vardera tva timmar och en kvart. Start - 
dags: S:int-flygarna verkade trivas da 
de kunde "va lla" sina modeller ordent- 
ligt. Men, men, men, Gunnar Kalin 
litade inte pa sin timer utan tande fuze- 
trad. Han vallade lange, alltfor lange 
och fuzen tog chansen direkt och brann 
naturligtvis extra snabbt. Tid 91 sek. 
Hermansson maxade och Knut Anders- 
son flog 115 sek. - Vara F:int gossar 
fran Malmo kan endast ges ett omnam- 
nande: De gick som schweiziska preci- 
§ionsur. Rolf Kagel gjorde max, Julie 
Akessons karra ville  inte efter motor- 
tiden. Julies och Knuttes starter kan 
jamforas direkt med det nyckfulla vad- 
ret; vackert men dar fanns sjunk.

I Wakefield gjorde det svenska 
laget max, men i andra perioden var 
det Term ik Johans tur att storta in i ett 
sjunkomrade. Bengt Blomberg gjorde 
en vacker maxstart sedan sjunkomra- 
det vantats ut pa order fran lagledaren 
(och som sadan fungerade Gunnar Kalin 
och i sprakforbistringen tolkade Hen- 
ningsen) Vara schweizerur gick fo r- 
namligt: max. Arvid  Karlsson gjorde i 
trim  tradflygning och hade besvarligt 
men kampade vidare. Gunnar Kalin l i 
tade pa timern: max. Hermansson och 
Knut Andersson foljde Term ik Johan.

Svenska truppens lilla  aventyrare: 
Rolf Hagels F:int. Efter sin fbrsta max- 
start plockades den in i en bil som av- 
lagsnade sig. Efter ett litet tag tog Rolf 
fram sin pipa, forstoringsglas och slok- 
hatt och var tids Sherlock Holmes star- 
tade. Efter trettiofyra min. o. 24 sek. 
atervande Malmos Volkswagen med mo- 
dellen (den lag pa arbetsbanken i en 
tysk verkstad). Svensk kommentar: den 
dar F karran kan Rolf aldrig flyga bort. 
Instammer !

I flygande vinge klassen kampade 
Knut Andersson och Otto Henningsen 
dock utan att fa in nagon fulltraff.

Bad i svimmingpol, middag, bow
ling, bordtennis, natt, frukost, tredje 
perioden kl. 09. 15 och 105 min framat 
och darefter i lopande foljd ovriga pe- 
rioder. Vinden hade svangt 140° och 
modellerna skulle driva in i ett v illa - 
samhalle med bibehallen startplats. 
Svenskarna och portugiserna for pa 
andra sidan ett trask och startade pa 
ett slaget fait. Ovriga tavlande stanna- 
de pa gardagens startplats. Uren gick 
oklanderligt men Julie fick sjunk och 
135 sek. Felande sek. gick till sent 
startande Arvid  Karlsson som verk li- 
gen fick termik. Otur lordag - tur s5n- 
dag for Arvid, dvs. en utjamning. 
Hermansson missade 6 sek, och hans 
lagkamraters modeller tillsammans 
med wakefieldlaget drogs alltfor mycket 
ut i trasket.

Fjarde perioden visade det sig 
att startplatsen var val vald med tanke 
pa motormodeller. Saval Rolf som 
Termik-Johan och A rvid  var inne i be- 
byggelsen medan de 50 meterslasta se- 
gelmodellerna hade mycket marigt.

I femte perioden fick Rolf drygt 
2 min efter 8 sek motortid p .g . a. for 
lang motortid i forsta startfbrsoket. 
Hans seger 'va r klar. Julie fick sjunk 
och A rvid  termik. Svenska F-lagets 
seger sjalvklar. Bengt Blomberg fick· 
sjunk da han kom ivag for sent efter 
Runes termikstart. Det hangde upp sig 
hos tidtagarna denna enda gang. (Her
mansson lag tvaa efter 4:e perioden) 
Gunnar Kal6n startade, kande termik, 
tjoade, i det att han vande sig om, till 
Hermansson som omedelbart startade 
sin modell for att Tanga samma blasa 
som Gunnar Kalins. Modellen skar och 
gjorde en alltfbr fullandad drive-in. 
Reservmodellen ville  inte.

Vara flygande vingar flogs tappert 
men de fick inte det lyft som ar en fo- 
rutsattning for en god place ring i st5r- 
re sammanhang. Min egen placering ar 
helt ett resultat av det svenska lag- 
maskineriet under ledning av Gunnar 
Kalin och det ar med gladje jag ser 
tillbaka pa den svenska sammanhallnin- 
gen under denna tavling.



R e s u l t a t  i r a n  S A A R S  E U R O P A  C U P  1962

Klass A :2 (S:int) Klass C:2 (G:int)

1. Riedlinger Tyskland 855 1. Tammel Osterrike 880
2. Polak Holland 810 2. Hollander Sverige 868
3. Van't Rood Holland 795 3. Hofsass Tyskland 858
4. Geiser Schweiz 791 4. Osborne Holland 852
5. Eberhard Schweiz 790 5. Johansson Sverige 825
6. Hermans son Sverige 717 6. Blomberg Sverige 795
8. Kaldn 655; 10. Andersson 503.
Lag: 1. Tyskland. 3. Sverige Lagsegern till Sverige pa 2488 sek.

Klass D:2 (Flint) Flygande vingar, segel

1. Hagel Sverige 844 1. Geiger Tyskland 588
2. Soares Portugal 827 2. Maack Tyskland 569
3. Rudolph Tyskland 826 3. de Vrig Holland 489
4. Akesson Sverige 7 82 6. Andersson Sverige 403
5. Karlsson Sverige 713 14. Henningsen Sverige 192
Lagsegern till Sverige pa 2339 sek.
Sammanlagda lagsegern gick tillTyskland pa 253 9 sek. 2:a Sverige 2429 sek..

HANGO FLYGKLUBB. fran sid. 40 
arligen aterkommande distriktskamper 
med vara argaste rootstandare, konkur- 
renter och granna.i\ modellflygarna i 
Ekenas AmatorklubD i grannstadenEke- 
nas, 3,5 mil fran Hango. Kamperna 
har varit jamna med ungefar lika man
ga segrar f5r vardera klubben. De se- 
naste aren har dock HFK fatt stryka pa 
foten i friflyg  for EAK och erkanna sig 
besegrad§, men det gar val flera tag. .

A r 1956 tog v i upp en nationell 
tavling i vart verksamhetsprogram. 
Denna vintertavling har arrangerats ar
ligen i mar s  med undantag for aren 
1959 och 1961 da isarna skandligen 
svek oss, och den har vunnit i popula-
ritet fran ar till ar. Storst hittills var 
tavlingen vintern 1960 da vi hade c:a 
120 deltagare fdrdelade pa iyra klas-

SAGORJAG. fran sid. 13 
vinna sakerhet och rutin vid hogstarten 
sa v i vinner visshet om att vi kan ur- 
skilja vad det ar som okar spamingen 
i linan; om det bara ar en vindstot 
e ller om det ar termik. Dartill maste 
v i ha atminstone nagot hum om meteo- 
rologi.

______ Som avslutning skulle jag garna

SANDARFEL. fran sid. 29 
hundra eller t. o.m . tusentals mil med 
forvanansvard signalstyrka. Sadana 
forhallanden uppstar speciellt nar sol- 
flacksaktiviteten ar livlig . Ett annat 
problem ar stor luftfuktighet som kan 
vara besvarlig bade for sandare och 
mottagare.

En nyborjare som laser ovansta-

ser; A:1 + de tre internationella. Va- 
dergudarna har varje gang statt oss bi 
och salunda var det har i Hango som 
fly -o ff forsta gangen i Finland fick till — 
gripas f6r att avgora segern och det 
redan i den forsta tavlingen 1956. Se
dan dess har vi varje ar fatt avsluta 
var vintertavling med fly -o ff och kul- 
men naddes troligen rekordaret 1960 
da 8 man i D:2 (F:int), 4 man i C:2 
(Glint) och 2 man i A:2 (Siint) var med 
i fly-off.

Som avslutning kan det kanske 
namnas att Hango Flygklubb endast 
raknar ett drygt 20-tal medlemmar 
varav halften ar juniorer. Vi forfogar 
over ett stort men trots det trangt och 
trivsamt ostadat kallarrum som bygg- 
och samlingslokal forutom en mindre 
hangar far var segelflygmateriel.

vilja  faststalla foljande: Det ar inte 
nagra hemliga profiler e ller konstruk- 
tioner, vars vikti^aste data vi hemlig- 
haller och inte later andra ta del av, 
som ger framgang. Utan det ar dessa 
modellflygare. sjalva som antingen 
verkligen fdrstar vad de gor eller tar 
rad av andra, och som TRANAR med 
en valbyggd mode.ll tills de kommer pa 
DET R1KTIGA.

ende undrar sakert hur det bverhuvud- 
taget ar mojligt att anvanda sig av ra- 
diostyrning. Men man skall kornma i-  
hag att ovanstaende felkallor och orsa- 
ker kan uppsta, det ar inte nodvandigt 
att de skall. Om man kanner till dem 
kan man oftast snabbt eliminjpra de 
fiesta nar fel uppst.ar och darefter kon- 
centrera sig pa dem som verkar ha 
drabbat ens mottagare.



KIEV, SOVJET 
den 8-9/9 1962

Elva svenskar med niirmare fem- 
tiotalet kollin anlande med olika res- 
satt och fardvagar till Kiev, Rysslands 
tredje stad i storleksordning, som lig- 
ger 45 m il norr om Svarta havet. Av 
dessa var en lagledare, Kerstin Rosen- 
lund, nio tavlande, vilket betyder fullt 
lag och en supporter, Bror Eimar.

Femton nationer, plus Ukraina 
utom tavlan, stallde upp i detta tredje 
samlade Varldsmasterskap for linstyr- 
da modeller. A lla gaster inkvarterades 
i lyxm iljo pa Hotell Moskva. Staden var 
full av affischer om tavlingen och va- 
gen ut till tavlingsplatsen var kantad 
av fargglada skyltar om fred och mo- 
dellflyg. Tavlingsplatsen lag i ett rek- 
reationsomrade pa en δ mitt i staden. 
Tva cirklar med skyddsnat och laktare, 
domartorn, nationsta.lt, funktionarsta.lt, 
stand for lask, suvenirer och post, po~ 
liser i mangd, politruker samt tolkar 
bildade inramning till evenemanget,

Forsta tavlingsdagen borjade med 
invigning bestaende av inmarsch na- 
tionsvis, fanor, tal och musik. Tavlin- 
garna borjade med Stunt och Speed. 
Bada klassernas f5rsta omgang avslu- 
tades andra dagen. I Speed hade da 
Ricci, Italien ledningen med 214 km/t, 
foljd av Krizsma, Ungern 211 och Tour- 
kine, Sovjetunionen, 204 km/tim. Samt- 
liga svenskar fick nollor i protokollet, 
Kari Jaaskelainen, Finland, noterade 
197 km/tim, ett utmarkt resultat da det 
skedde med tvalinemodell.

I f5rsta Stuntomgangen tog Sirot- 
kine, Sovjetunionen, ledningen med 949 
poang foljd av Grondal, Belgien, och 
Egervary, Ungern, med 930 resp. 926 
poang.

Av svenskarna var Ove Oster bast 
med 806 poang darnast Erik Bjornwall 
med 800 poang och Christen Tennstedt 
med 548 poang.

I andra speedomgangen fick Toth, 
Ungern och Prati, Italien, 211 km/tim. 
AmerikanenSchuette noterade 205 km/t 
Av svenskarna fick Mans Hagberg 187 
och Nils Bjdrk 181 km/tim.

Den avslutande speedomgangen 
gav en rad forbattrade resultat men in

ga namvarda omkastningar i ordnings- 
foljden. Inte heller nu lyckades Ove 
Kjellberg fa nagon hastighet noterad^ i 
protokollet. De svenska resultaten far 
ses mot bakgrunden att svenskarnas 
rutin med monoline var ganska begran- 
sad. Detta gjorde att det inte endast 
blev en fraga om motorinstallning utan 
ocksa om flygteknik. Kjellbergs nollor 
i prislistan foranleddes salunda av att 
hans satt att halla handtaget i pylon 
icke var godtagbar. Hagbergs resultat 
ar dock inofficiellt svenskt rekord for 
Speed med onitrerat bransle. I andra 
Stuntomgangen bibeh511s ledningen i 
oforandrat skick. Bj5rnwall noterade 
880 poang, vilket ar den basta poang- 
siffra, som noterats av en svensk pa 
manga ar i en internationell tavling. 
Oster lyckades inte lika val och ham- 
nade pa det sattet 11 poang under gran- 
sen till tredje omgangen.

Bjornwalls motorinstallning blev 
f5r riklig i AMA-omgangen men han 
lyckades anda halla fyra man av finalis- 
terna under sig. Sirotkine ledde ju tav
lingen men gjorde icke manoverna en- 
ligt programmet och dom darned pa 
femte plats. Bast i AMA-programmet 
var KondratenKo, Sovjetunionen, med 
992 poang, darnast Juhani Kari, Fin-' 
land, med 965 poang. Grondal sakrade 
dock segern med 944 poang i sista om
gangen och Kari blev sensationstvaa, 
endast sexton ar gammal! Man hade nog 
vantat sig battre flygningar av amerika- 
narna men har anda en kansla av att 
jurysammansattningen ytterligare sank- 
te deras flygpoang.

Team-Racing blev i vissa avse- 
enden en fash-liknande tillstallning. 
Funktionarernas forbud mot varmkSr- 
ning kom att spoliera resultaten i man
ga fall. Efter forsta omgangen ledde 
dock ungraren Katona med 4:40 fore 
K jell Rosenlund 4.44. Rosenlund lycka
des dock icke forbattra sig i andra om
gangen och blev pa det sattet slagen av 
aven tva ryssar varfor han icke kom 
med i finalen.

Sjalva finalen blev en demonstra
tion pa hur Team Racing inte skall fly -



gas vad det galler pilotarbetet. Sirot- 
kins mekaniker, Skorskij, visade dock 
prov pa en enastaende snabbhet. Ena 
mellanlandningen tog endast fyra sek !

De 5vriga svenska insatserna i 
TR var inte sarskilt lysande. Rolf 
Berglund fick 5,16 i sitt forsta heat 
men kunde inte fullfolja det andra. 
Goran Alseby anvande ETA 15 och blev 
darfor lidande av varmkorningsforbu- 
det. I kombination med dalig teknik och 
bristande rutin gav detta daliga tider.

Utom FAI-klasserna ingick enligt 
det ursprungliga programmet tre fy ll- 
nadsklasser, som gav intryck av att 
bast passa ryssarna sjalva namligen 
jet, skala och Combat. For att fa del ta 
fordrades att man skulle vara anmald 
aven till nagon av FAI-grenarna. Det
ta krav negligerades dock av ryssarna 
sjalva! Nar sedan Sirotkin icke vann 
Stuntklassen arrangerades i all hast en 
skonhetstavling for stuntmodeller, v il- 
ken han alltsa vann. Reaflygarnas fram- 
fart var rent livsfarlig , Svenska taltet 
stod tvahundra meter fran flygcirkeln 
med fick lika val pahalsning av en rea- 
modell som kom in ratt genom taltdu- 
ken.Segern i skalakiassen gick ryssar- 
nas nasa fbrbi genom en genialisk fint 
fran en polack med Bristol Brittannia 
312.

A lla  forsok fran olika nationers 
sida att i god tid fa del av combatreg- 
lerna var resultatlosa. Dessa stod kla
ra for alia forst femton minuter fore 
combatens paborjande, Dessforinnan 
hade det dock ryktesvageo kommit ut 
att motorkapaciteten fick vara max 10 
cc i stallet f5r 2,5 cc. Detta faktum var 
endast kant for ryssarna sjalva med 
pafoljd att endast tjecker, belgier och 
svenskar stallde upp mot ryssarnas 
35-or. Redan i forsta omggmgen slogs 
Tennstedt och Alseby ut. Aterstod dâ  
att hoppas pa Oster. Han kom ocksa 
anda fram till semifinalen dar han f5r- 
lorade men vann sedan striden om tred- 
je plats mot en ryss. Tavlingens ende 
belgare motte Sirotkin i finalen. Detta 
kostade fyssen tva stora valbyggda mo
deller. I bytet fran den ena till den and
ra modellen flyttade han dock aldrig 
over serpentinen, vilket borde ha for- 
anlett diskvalifikation. Sirotkin vann 
helt ofortjant. Skulle ha varit Haenebal- 
ke, Belgien, Drazek, Tjeckoslovakien 
e ller Oster, Sverige.

Sjatte dagens afton holls banlcett. 
Det blev en lysande (inte miiist p. g. a.

TV - stralkastarna) demonstration pa 
vad arrangorerna onskade astadkomma, 
namligen rysk seger och dominans i 
allt, Endast de ryska segrarna filma- 
des. I radioreferaten namndes rea, 
combat och skonhetstavlingens resultat 
fore Stunt och Speed men efter Team 
Racing.

Facit: Intressant, spannande och 
sa rattvis speedtavling man rimligen 
kan begara. Amerikanarna bortdbmda 
i Stunt. De blev nog ocksa mest. lidan
de av publikens "narsynthet” . En TR- 
tavling som man v ill glomma snarast.

Mot detta kan stallas val genom- 
arbetade arrangemang utanfor tavlings- 
platsen t. ex. busstransporter, valord- 
nade mat- och logiforhallanden men 
ocksa efterhangsna politruker och stan- 
diga missforstand p .g .a . sprakforbist- 
ringen.

Speed (44 de lt.;) iasuiim

1. Krizsma Ungern 218
2. Ricci Italien 214
3. Toth Ungern 211

15. K. Jaaskelainen Finland 197
22. Hagberg Sverige 187
23. Bjork Sverige 181
24. J. Jaaskelainen Finland 177

Sverige 13:e i lag
Stunt (45’ de lt.) poang

1. Grondal Belgien 1927
2. Kari Finland 1888
3. Kondratenko Sovjet 1887

18. Bjornwall Sverige 1711
20. Olof Sundell Finland 1704
23. Guy Sundell Finland 842
26. Oster Sverige 806
37. Tennstedt Sverige 549

Sverige 9:a i lag
basta

Team Racing (40 delt. ) tid
1. Sirotkin/Skorskij Sovjet 4. 38
2. Jelman/Radtjenko Sovjet 4, 41
3. Lorgai/Katona Ungern 4. 40
4. Rosenlund/'Bjbrk Sverige 4. 44
7. Sundell/Sundell Finland 4. 55

15. Berglund/Kjellberg, Sverige 5. 16
21. Alseby/Bjbrnwall Sverige 5. 35
31. Saukkonen/Saukkonen, Finland 7.06

Sverige 3:a i lag
Combat (10 de lt.)

1. Sirotkin Sovjet
2. Haenebalke Belgien
3. Oster Sverige
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Vingyta: 26, 83 dm^ 
Stabbyta: 8, 93 dm

Yikter: f
Vinge: 170 gr
Stabbe: 30 gr
Kropp: 550 gr ^

Motor: K&.B 15 R 
med trycktank 
Propeller: 8 x 4 .

Autoknips timer 
med autoroder.
Tatone & fuse D/T

Trim : hoger/hoger
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BRIO i Osby har delgivit oss data och prestanda f5r nya OS Max .49 R/C. 
Motorn som ar nagot annorlunda uppbyggd an ovriga OS-motorer har ett nytt av- 
gasportsystem som verkar att fungera val. Det bestar av ett spjall med en verti- 
kal axel mitt i avgaskanalen som styres fran trotteln av sedvanlig OS-typ.

Specifikation: Encylindrig, luftkyld, tvatakt raed glodstiftstandning. Rote- 
rande insug i vevaxeln. Kam pa kolven och vansterfftrskjutet glodstift. Kopplad 
trottel och avgasventil. Cylinderdiam. 22,8 mm. Slaglan^d 20, 0 mm. Slagvolym 
8,158 cm3. Slaglangd/diam. 0,885:1. Kompressionsforhallande 9,5:1. Vikt c:a 
310 gram.

Den motor som vi provat hade ett mycket bra utforande, aven inuti, var 
lattstartad och hade betydligt stori’e effekt an t. ex. K&B .49. En 4kg tungAstro- 
Hog drogs runt i manovrerna pa ett stralande satt.

Vevaxeln ar lagrad i ett kullager langst bak och bronsbussning framfor det- 
ta. Motorn ger pa onitrerat bransle c:a 0, 65 hkr vid 11200 varv per m in.» tom- 
gangsinstallningen kan utan risk f5r stopp vid padrag justeras till 2200 v .p .m . 
Vid 7000 v .p .m . ar effekten hela 0»5 hkr vilket betyder att vilken stor 10 kanals- 
modell som heist, har har kraft mer an nog. P riset annonseras till 113:- inkl. oms.

BERTIL B E C K M N  &. CO AB har sant data pa en ny multiservo C lim axSer- 
vomite. Servot som ar betydligt mindre an t.ex . Duramite-Transmite, finns f5r 
bade rela-och  relalosa installationer. Det ar uppbyggt pa en gjuten nylonstomme, 
med en platkapa over mekanismen, Denna ar utford med kugghjul i ett steg och 
ledskruv till manoverstangen. Pa denna sitter slapkontakten som gar mot en 
tryckt platta. Servot kan anvandas bade for sjalvneutralisering och trim .

Specifikation (Relatyp) Motor: Microperm Special." Storlek: 27x49, 2x31, 5 
inklusive fastoron men utan kugghjul och manoverstang. Vikt: 37 g (41 g med 
kablar). R5relse, linjar: 15, 9 mm. "Transit time": 0, 75 sek (4, 5 V). Spanning: 
7,2 - 9, 6 V med mittuttag. Stromatgang: 250-450 mA. Sjalvcentrering: Mindre 
an 3%. Max. manoverkraft: 3V - 650 g. 4,5V - 1080 g.

HOBBYTJAJSiST, Stockholm, skickade over en ENYA .45 R/C for paseende.
Motorn sag ut att vara ett gott arbete vid ett ytligt betraktande. Nar den togs isar 
visade sig maskinarbetet som sadant verka bra, men det satt grader pa flera 
stalled inne i vevhuset. Vi hade inte tillfalle att provkora motorn men hade t ill— 
falle att studera den pa VT i radio. Den verkade normalt lattstartad, svarade 
bra pa gaspadrag (endast trottel, ingen avgasregiering) men gick daligt och hade 
tendenser att stanna i inverterat lage. Hittills kanda data: Encylindrig, luftkyld, 
tvatakt med glddstifttandnirig. Roterande insug i vevaxeln. Kam pa kolven. En
dast trottel i insuget. Slagvolym: 7,83 cm3. Vikt c:a 280 g. P ris  99:— inkl. oms.

C l i m a x  S e r v o m i t e  
for rela- och relalosa mottagare OS . 49 R/C

RADIO CONTROL BIG FOUR heter en ny bok fran Model Aeronautical Press Ltd. 
Den behandlar de fyra byggsatsmodellerna Mercury Galahad, Frog Jackdaw, 
Keil Kraft Super 60 och Veron Viscount. En verkligt bra bok som alia radio- 
styrningsintresserade bor skaffa sig. Kan erhallas fran B. Beckman & Co AB,
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“τ .illisrorbergstraffen
Mfk Ornens i Norberg arligen aterkommande hdsttavling i "ett-k lasserna" 

brukar ga pa falten vid Grytnas kyrka. Pa grund. av den daliga sommaren har 
emellertid skorden blivit forsenad och falten kunde ej anvandas. I all hast fick 
darfor ett nytt tavlingsfalt uppletas och vid Domarbo, ca 15 km. fran Krylbo kun- 
de tavlingen ga av stapeln. Det blaste en ganska hard vind pa tavlingsdagen och 
faltet var ganska litet varfor tavlingsledningen beslot satta ned maxflygtiden till 
120 sek. efter samrad med tavlingsdeltagarna, Detta visade sig synnerligen val- 
betankt da t.o.m. flygningar pa kortare tid kunde sluta i skogen som omgav faltet.

Fran borjan foranledde det stora deltagarantalet, ett 50-tal A :l-o r ,  15-tal 
C :l-o r  och 20 talet D :l-o r, en uppdelning i junior- resp. seniorklass. Det harda 
vadret och den mycket turbulenta luften vid startplatsen gjorde dock att antalet 
startande som kunde genomfora drastiskt reducerades, speciellt i de tva motor- 
klasserna C:1 och D :l, varfor resultatlistan och prissamlingen slogs ihop for 
dessa klasser.

Seniorernas segelklass sag lcanske en ovantad segrare i Knut Ekrot men 
efter honom fdljde idel kanda namn fran stora segelklassen och uppdelningen av 
A:1 i senior-och juniorklass visade sig synnerligen befogad. I juniorklassen seg- 
rade en av Uppsalas manga duktiga A :l-flygare„ Han hade emellertid en hardare 
strid an tiderna utvisar av Solnas Claes Engsner. Denne hade dock oturen att 
tappa modellen fran linan och erhalla retfulla 20,0 sek. Retfulla darfor att 19, 9 
sek. hade betytt omstart och ytterligare en chans. Seniorklassens modeller var 
huvudsakligen egenkonstruktioner medan juniorklassen uppvisade en provkarta 
pa ritnings- och byggsatsmodeller med "Gladan" som dominerande inslag i bilden.

C:1 (G -l), som fbrespaddes en tidig dod i fackpressens insandarspalter 
tycks istallet vaxa och dra till sig en hel del nya namn. Bristen pa anvandbara 
byggsatser hindrar dock utbredningen i vidare kretsar. Att gammal anda ar aldst 
visade vardklubbens Yngve Domstedt som vann klassen trots att hans basta mo- 
dell forsvann i fdrsta perioden. Pa platsen tatt efter kom en nykomling i klassen, 
Lennarth Lars son, vilken tydligen ar mera kand som D-flygare att d5ma av de 
glada tillropen vid prisutdelningen. C:l~modellerna ar ofta egenkonstruktioner 
men Lennarth Larsson flog en nagot modifierad "Jumbon som ar konstruerad av 
Nils Buss. I experimentsyfte flogs modellen med 30 grams gummimotor vilket 
blir regel fr .o .m . nasta ar.

D:1 blev en dubbelseger for "C lear M iss" fiugen av konstruktoren Lennarth 
Larsson och svenske juniormastaren i D:2, Hans Wassdn, Uppsala. Yinnande 
modellen var utrustad med Tee Dee .049 och tvaan med Holland Hornet .049 II. 
Striden stod helt mellan dessa bada sedan Jan Zetterdahls modell med tavlingens 
basta stig fastnat i toppen av en h5g tall i forsta perioden. Modellen kunde inte 
bargas forran tavlingen var slut. Det ar en handelse som m er an val belyser re- 
servmodellens betydelse for att kunna genomfora en tavling med gott resultat.

Prisutdelningen fbrrattades av tavlingsledaren Groning, vilkeh dock holl 
val hart pa periodtiderna i det radande vadret och med den knapphet pa tidtagare 
som var for handen. Sekreteriatet skottes foredomligt och resultaten kunde latt 
avlasas under tavlingens gang. Avslutningsvis tackade Groning de deltagande for 
en val genomford tavling under delvis ogynnsamma forhallanden. N ils-E rik  Hol
lander tackade tavlingsledningen for dess uppoffrande insatser och "den perfekt 
genomforda -tavlingen" varefter de tavlande fbrenades i ett fyrfaldigt leve for 
modellflygklubben "Om en" i Norberg.

Klass A:1 (S -l) sen. 15 delt. Klass A:1 (S -l) jun. 20 delt.
1. Kurt Ekrot Enkoping 369 1. Hans Westergren Uppsala 339
2. Hans 001sson Ornen 304 2. Claes Engsner Solna 265
3. L e if Aberg Uppsala 288 3. Jan-Erik Sparr Ornen 207

Klass C:1 (G- 1) 7 delt. Klass D:1 (F - l )  12 delt.

1. Yngve Ddmstedt Ornen 371 1. Lennarth Larsson Solna 532
2. Lennarth Larsson Solna 335 2. Hans Wassdn Uppsala 401
3. Lars Persson Ornen 289 3. Ambjdrn Lo5w Enkdping 236

Lagtavling: 1. Uppsala Fk 809 sek. 2. Solna MSK 703 sek.
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Tavlingen gick i ar i ett stralande hbstvader som dock visade sig vara 
ganska svarfluget f5r motorflygarna medan ovriga klasser gjorde mycket fina 
resultat. Den hardaste striden utkampades i A:2 (S-int) mellan landslagsmannen 
Gunnar Kaldn och Bo Mod^er. Den senare tappade nagra sekunder for mycket i 
sista starten och blev slagen med 1 sek. Papekas bor att i det fina vadret full- 
foljde 27 man av 28 anmalda i A:2 och endast 2 starter missades.

I Wakefieldklas^en, C:2 var det en hard strid mellan vardklubbens broder- 
na Qvarnstrom, som Ake avgjorde till sin fordel genom att flyga tavlingens enda 
fulla tid.

Motorklassen var en mycket spannande och oviss tavling in i det sista och 
vinnaren avgjordes inte forran samtliga startat i femte perioden. K jell Thurell 
ledde efter 4:e perioden men fick for lang motortid i forsta startforsoket. Vid 
omstarten stallade hans modell ner och han fick noja sig med tredje plats medan 
hans klubbkamrat Iiakan Gallon kunde vinna sin forsta inteckning i Be.rtil Beck
mans vandringspris. o

I A j l  fuilfoljde 19 startande och endast tre starter missades. Hans Ahl
strom, som i vanliga fall flyger D:2 (F:int) fdredrog de tystare segelmodellerna 
den har gangen och satsade tydligen ratt som |ians fina seger visar. Basta0in- 
satsen i smaklasserna gjordes emellertid av Ake Qvarnstrom s son Lars-Ake, 
som endast fdrlopade 4 sekunder i klass C:1 (G — 1) och vann tavlingens mest 
bverlagsna seger.

D:1 (F - l )  blev anyo en seger f5r Lennarth Larsson och hans "C learM iss  2" 
som emellertid missade full tid. genom att termikbromsen loste ut for tidigt i 
forsta perioden.

Hans Schmitterldv skotte som vanligt arbetet som tavlingsledare med glans 
trots att bristen pa tidtagare var svar i tavlingens borjan da han sjalv fick rycka
in* Lon.

Klass A:1 (S :l) 18 delt. Klass A:2 (S:int) 28 delt.
O

1. Hans Ahlstrom Borlange 410 1. Gunnar Kal€n Gamen 876
2. Jan Johansson Krylbo 384 2. Bo Mod£er Vingarna 875
3. Gosta Nilsson Qstersund 376 3. Seved Lovgren Uppsala 739
4. Iwan Orjebo Betlehems. 354 4. H .0Broberg Borlange 728
5. Arne Berglin Qstersund 301 5. S-A Sjogren Ornen 726
6, Borje Svensson Solna 287 6. Svante Jansson Koping 718
7. Goran Svensson Solna 267 7. Bror Eimar Nimbus 680
8. Peter Wanngard Nimbus 255 8. Gosta Nilsson Qstersund ' 677
9. N-E Hollander Uppsala 223 9. L. G. Larsson Uppsala 662

10. Anders Dickfors Avesta 222 10. Bengt Eliasson Nv. Skane 647

Klass C:2 (G:int) 13 delt. 11. H. Ahlstrom
12. Anders Dickfors

Borlange
Krylbo

629
612

1. Ake Qvarnstrom Vingarna 900 13. Ingvar Sares Borlange ■ 597
2. Egron Qvarnstrom. Vingarna 873 14. Peter Wanngard Nimbus 594
3. Hugo Pettersson Gamen 867 15. Yngve Dickfors Krylbo 592
4. Rune Johansson
5. Bror Eimar

Gamen
Nimbus

818
803 Klass C:1 (G :l) 4 delt.

6. Qrjan Gahm V ingarna 751 1. L -A  Qvarnstrbm Vingarna 536
7. Thomas Johanson AKM 731 2. Rune Johansson Gamen 325
8. Peter Wanngard
9. P-O  Moberg

Nimbus
Solna

566
492 Klass D:2 (Frint) 14 delt.

10. Olle Lundborg Uppsala 470 1. Hakan Gallon Krylbo 747

Klass D: 1 (F : l )  8 delt. 2. Bo Wall
3. K je ll Thurell

Uppsala
Krylbo

678
674

1. Lennarth Larsson Solna 513 4. P e r Eklund Solna 636
2. Mats Ljungberg Vingarna 360 5. Arvid Karls son LEN 629
3. Egron Qvarnstrom Vingarna 214 6. Lennarth Larsson Solna 575
4. Guy Perdhe Vingarna 178 7. Gosta Nilsson Qstersund 524
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Styrbjorn E:son L indberg  berattar orn

Hango
Hangb ligger som av kartan synes 

ytterst pa en udde i sydiigaste Finland. 
Befolkning just over 8000. Industri, 
fiske, turism och handel utgor stadens 
viktigaste naringar. En endast nagra 
manader gammal farjforbindelse fore- 
nar Hang5 med Gotland och Travemiin- 
de och kontinenten. Orten ar egentligen 
en ganska d5d liten hala med undantag 
for semester och badsasongen pa som- 
maren da regattaveckan, tennisveckan, 
bridgeveckan osv, med tillhorande ba
ler och fester satter spratt pa stad och 
tillvaro. Befolning sommartid: over 
10000, varav en stor procent ar svens- 
kar med S-markta bilar. Sprakfbrhal- 
landen: c:a 2/3 svensk och 1/3 finsk- 
sprakiga infodingar. Ja detta var nagot 
av Hango i ett notskal.

Hangb Flygklubb bildades 1945 pa 
varen for att beframja och stimulera 
intresset for flyg och flygning i alia 
dess form er hos stadens raer^ eller 
mindre flygiska individer i alia aldrar. 
T ill en borjan var det endast modell- 
flyg pa programme! men 1948 fick vi 
ett halvfardigt. glidflygplan som 1953 
blev fardigt efter 7 sorger och 8 bedro - 
velser. Skolning borjade och effektivi- 
serades mangdubbelt vintern I960 ge~ 
nom att v i skaffade oss ett tvasitsigt 
tyskt segelflygplan. Sektionsindelning 
har vi inte (segel-resp . modellflygsck- 
tion) utan de fiesta modellflygarna ar 
segelflygare med och vice versa. Re- 
sultatmassigt har ingendera grenen bli- 
vit lidande pa den andres bekostnad, 
atminstone inte i nagon storre grad.

I segelflygning var var ordforan- 
de Henry Sandin den forste finlandare 
som klarade 300 km triangelbana och 
ar 1961 tog han tva finlandska rekord 
i hojdflygning.

I modellflyg har v i vid olika NM 
genom tiderna erbvrat ett masterskap, 
tva andra, tre tredje och ett fjarde plats. 
Hartill kommer tre finlandska m aster
skap, tva individuella och ett i lag (lin- 
kontroll 1961). Hartill kommer givet- 
vis framgangar saval som bakslajg vid 
stora och sma tavlingar under arens 
lopp. Den kanske storsta och mest syn- 
liga insatsen i vart modellflyg har i

Hango har broderna Olof och Guy Sun- 
dell statt f5r. Tack vare sina framgan
gar i linkontroll under 4-5 ars tid har 
de fatt representera Finland saval i 
VM 1960 (endast Olof) och 1̂ 962 som i 
NM 1961 och 1962 och da bade i stunt 
och team-racing.

Som synes kbr vi framst linkon
tro ll; stunt, team-racing, speed och 
skala i ndmnd ordning men ocksa av- 
arten combat. HFK var en av de forsta 
klubbarna som tog upp linkontroll i 
Finland och det skedde redan 1950. Att 
linkontroll har sa gott fotfaste i Hango 
beror till stor del pa de geografiska 
betingelserna. Hango-udd ar omgiven 
av vatten pa tre sidor och har en stbrs- 
ta bredd pa mindre an 5 km, och ar 
dessutom skogsbevuksen. Att friflyga 
sommartid ar f5r riskabelt t .o .m . om 
man har tillgang till bat.. .

Vintertid ar friflygningen nastan 
allenaradande da vi har tillgang till 
Nordens kanske storsta flyg- (is -) fait. 
Norr om udden ligger den s.k. "Vastra 
Fjarden" om c;a 1 ganger 1, 5 mil och 
sbder om udden ligger Finska viken 
mot oster och Ostersjon i sydlig rikt- 
ning. A : l ,  A;2 och D:2 tilldrar sig vart 
storsta intresse vintertid. Gummimo- 
iorklasserna har aid rig slagit igenom i 
var klubb, och gummisnoddar tillats pa 
nader endast i R/C-karror.

I radiokontroll ar HFK om inte 
foregangare och banbrytare sa dock 
nast intill och kanske landets mest in- 
tresserade klubb. Redan 1953 borjade 
vi med gemensamma krafter bygga en 
R/C-knarr som klubbprojekt, men forst 
1959 kom vi igang med radio pa allvar 
och i detta nu finns det drygt^ett tiotal 
karror i flygskick och lika manga i oli
ka byggskeden. Hittills har det endast 
varit fraga om enkanals e ller rattare 
"rudder-only" modeller, men fast in- 
tresse for multi finns ser det ut^som 
om denna klass kommer att fa det 
mycket svart att sla igenom da vi helt 
saknar mojligheter t ill markstarter.

Tavlingsverksamhet (friflygning) 
har ocksa legat oss varmt om hjartat. 
Sedan slutet av 1940-talet har v i haft

forts, pa sid. 33
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Sven-Olov Linden behandlar har

i serien om “ Modellflyget i  Sverige“
KSAK inledde det nya aret med en 

modellflygledarkurs i Stockholm, Kurs- 
ledare var Tyko Stark och Lennart 
Sundstrom. KSAK bekostade helt de 13 
deltagarnas uppehalle. "Wingstrom" 
efterlyste bade i tal och skrift ekono- 
miskt st5d at modellflyget, man har 
borjat i fel anda, ansag han, Forst fick 
motorflyget stod, sedan segelflyget, 
men inget har gjorts at modellflyget 
och det ar ju med modellflyg, som in- 
tresset grundlagges.

Som svar pa de upprepade kraven 
pa ekonomiskt st5d, kom kommunika- 
tionsministerns uttalande i borjan av 
aret som en kalldusch - "Inga militara 
skal foreligga for att ge privatflyget 
statsanslag,1' 1949 ars forsvarsutred- 
ning hade emellertid en annan syn pa 
tingen och ansag, att just modell- och 
segelflyg skapar intresse for flyget. 
Flygintresset borde stodjas da det ska- 
par underlag for flygvapnets rekryte- 
ring.

Modellflyget fick allt storre bredd. 
Atskilliga klubbar startades under det- 
ta ar, bland dessa bor framst Gamen i 
Norrkoping namnas. I toppen fanns vid 
arets ingang 37 guldflygare fbrutom 13 
"gamla elitflygare". .

VT 1942 maste uppskjutas p .g .a . 
den starka kylan, men den 22 februari 
kunde 90 deltagare med 130 modeller 
drabba samman pa Ulvsundasjons is, 
Tavlingsklasserna var uppdelade i A l l 
man- och elitklass, men resultaten v i- 
sade att uppdelningen ej langrevar nod- 
vandig. Vingarna segrade i tre klasser, 
medan LEN forutom tre klassegrar 
aven vann det nyinstiftade lagpriset,

KSAK och "Flygning" utlyste en 
pristavling om basta nyborjarmodell. 
Borje Starks konstruktion segrade. Det 
var en liten S:1-modell med 45 cm spv.  ̂
En sorts motsvarighet till"Tummeliten" 
med vingen helt av lindtra. KSAK-1 blev 
dess benamning. Sigurd Isacson erholl 
2:a pris for sin konstruktion, som se- 
nare kom ut i byggsats hos Wentzels 
under namnet "Pantern". Som enhets- 
modell nr 2 valdes en S-etta ko.nstrue- 
rad inom Vingarna och till modell nr 3 
en hbgvardig S:l-konstruktion av Sven

Witt, LEN. Modellerna forsaldes av 
Firma H. Vil^n, Stockholm.

Ing. Bertil Florman tog till orda 
i "Flygning" under rubriken "A r  vara 
modellflygtavlingar felorganiserade ?" 
Han efterlyste en faststalld startord- 
ning, sa att speakern kunde ge publiken 
de ratta informationerna. Det racker 
inte med att lata folk se modellplan 
segla omkring i ett v irrva rr. B5rje 
Stark besvarade hans artikel med ett 
awisande till start pa kommando och 
forklarade aven att inga eller fa klub
bar har vare sig ekonomiska eller pen- 
sonella resurser till en fullandad tav- 
lingsorganisation. Ing. Dirantz gav 
ta.vlingsarrang.5rer en lang och detalje- 
rad beskrivning om hur modellflygtav
lingar bor organiseras. (H ans utforliga 
instruktioner t ill alia funktionarer re- 
kommenderas till studium !)

SM 1942 holls vid Visby den 18 
till 19 juli. Tavlingarna blev lyckade 
bade ur organisations- och resultatsyn- 
punkt. 150 modeller hade anmalts, bland 
dem atta bensinmotormodeller. Motor- 
tiden for dessa begransades t ill 20sek. 
Varje sekunds overdrag i motortid be- 
straffades med 10 sek avdrag pa den 
totala flygtiden. Av de fyra som fjck 
upp sina modeller i luften saknade Ake 
Pettersson, Visby timer och fick dar- 
for motortider pa upp till 55 sek! Arne 
Smith fran Gbteborg fick t ill slut igang 
sin motor och gjorde en rad uppvisnin- 
gar i konstflygning, vi lka resulterade i 
seger. Dagens man var annars Sven 
Hjelmerus, LEN som vann samtliga tre
klasser han stallde upp i.

Resultat:
M l:· A . Blomgren, Vingarna 2.54
M2: S. Hjelmerus, LEN 2. 12
M3: O. Lindh, Vingarna 1.59
E: A. Smith, Gbteborg 0. 34
SI: L. Segerfelt, Vingarna 2.59
S2: S. Hjelmerus, LEN 3.03
S3: S. Hjelmerus, LEN 3.09
Lag: Vingarna

Samtidigt med SM deltog ett 
svenskt landslag i Jamijarvi i Finland. 
Deltagare var K . E .  Landegren, Vaster- 
as, Sverker Blom, Vingarna, Helge 
Wannberg, O-vik och Sigurd Isacson,



LEN. De svenske hade god framgang. 
Landegren vann klass A (S: 1) hbgstart 
och satte nytt svenskt rekord i klass 
FAI (S:3) pa 40.45, 5 med sin skalamo- 
dell Kranich. Sigurd Isacson vann fyra 
gummimotorklasser, men besegrades 
(naturligtvis) av E llila i Wakefieldklas- 
sen.

FIB:s rikstavling aterkom efter 
uppehallet. P .g .a . materialbrist tav- 
lades ej med G-modeller utan med S:l- 
or. Deltagarna indelades i S ilverflyga- 
re och Nyborjare. Arne Blomgren, 
som segrat i stockholmsuttagningen, 
vann silverklassen fore Gorgtn Lindholm 
Orebro och Robert L5wen-Aberg, Vin- 
garna. I nyborjarklassen vann Anders 
Lindblom fran Steninge.

Tavlingar av mindre omfattning 
ordnades pa ett flertal platser i landet. 
I samband med en tavling pa Bulltofta 
bildades Skanes Modellflygforbund, na- 
got, som Aeroklubben i Skane ej ville

godkanna, da man farn Aeroklubbens 
hall menade att all flygverksamhet i 
lanet borde ledas av ett organ. Skane 
var landets "modellflygtataste" land- 
skap och tva av de framsta flygarnavid 
denna tid var Ove Olsson och Malte 
Martensson bada fran Eslov. I KSAK:s 
markestagningstavling segrade ocksa 
en skaneklubb, Bjuvs Mfk fore A-KG- 
Gbteborg. I Svealand syntes allt oftare 
namnet Robert Lowen-Aberg i p ris lis - 
torna och vid arets Avestatavy.ng seg
rade han i bgLde M:1 och S: 1. Ake Rog- 
gentin och Ake "Postis " Larsson fran 
Vingarna belade under hosten nagra 
forstaplatser.

Modellflyget genomgick under 
aren 1941-42 en renassans. Fore den
na tid hade man mest intresserat sig 
for tavlingar, pa 40-talet kom modell- 
flygledarna allt mer att inse modellfly- 
gets sociala betydelse som en ungdoms- 
rorelse.

RADIOSTYRN1NGS-VM har hallits i England. Ett svenskt lag deltog med en viss 
framgang. Trots anstrangningar har vi inte lyckats erhalla nagon rapport fran 
svenskarna. Vi hoppas dock kunna aterkomma med kommentarer och ritningar.

Generalagenf: A. Hermele A/B, lindvallsplon 4, Stockholm 9, Tei. 185060-681515



W E N T Z E L  - P O K A L E N  pa Ope  f l y g f a l t  den 9/9

Den nionde Wentzelpokalen i Ostersund gynnades av soligt vader och en inte 
alltfor besvarande blast. Tavlingen, som omfattar enbart "smaklasserna", hade 
samlat ett 35-tal deltagare, de fiesta i S :l. Sverker P ira , Stromsund, tog sin 
tredje inteckning i pokalen i F:1 och erovrade den f5r alltid. Lennart Flodstrom, 
Sundsbruk, flog G:1 nastan lika bra som han flyger wakefield och tog sin fbrsta 
inteckning i G:1-pokalen, vilken nu har fem olika namn sedan 1958. Iwan Orjebo, 
Stockholm (tidigare Stromsund), var helt suveran i S :l. Han flog bort tva karror 
och kunde gora bara fyra starter, men tiden rackte till seger fore sakre Arne 
Berglin. S:l-klassens stora overraskning var blott 8-arige Hakan Nilsson, som 
blev fyra tore sa rutinerade herrar som Lewin, Nassdn och K .A . Eriksson.

Resultat: ^
Klass S:1 (23 de lt.) KUss G:1 (7 d e lt.)

1. Iwan Orjebo Stockholm . 560 1. Lennart Flodstrom Skvadern 668
2. Arne Berglin Ostersund 518 2. Rolf Sundin Skvadern 558
3. Anders Nor£n Ostersund 473 3. Berndt Anders son Stromsund 349
4. Hakan Nilsson Ostersund 409 4. Sten Uno Farnlof Stromsund 228
5. Stig Lewrin
6. U lf Norstrom

Ostersund
Stromsund

395
391 Klass F:1 (6 delt ■}

7, Nisse Nass£n Ostersund 355 · 1. Sverker P ira Stromsund 617
8, K .A . Ericsson Langsele 345 2 „ Sven Erik P ira Stromsund 522
9. Tommy Ericsson Langsele 324 3. Ernst Persson Stromsund 54

D u  Id s te  v a l  m o to r te M e n  i  f o r r a  n u m r e t ?  A A A A A A A A A A A A

Enligt "Model Airplane News'
r  - Ί ------ 1------ r -

Effektkurva
COX T E L -D E E  0 9

0,285 hk 
vid 19500 v/min
M i l l !

E n  effektiv tavlingsmotor % 1 ,5cc - k la s s e n

kr. 59:75

Fraga efter den svenska bruksanvisningen och serviceinstruktionen 
Den finns endast hos auktoriserade Thimble-Drom e-aterforsaljare.

Thimble-Drome tillbehor
Ulprovade Thimble-Drome speclaltMIbe- 
hbr fullbordar nojet att aga en paiitiig 
kvalitetsmotor.

β  Glow Fuel standardbran3le for alia 
glodstiftsmotorer.

• Racing Fuel, racerbransle for hog- 
virdiga glodstiftsmotorer.

*

*

Lock med sil och p&fyllningsslang.

U-kontrolihnndtag med 
inbyggd lintrumma. 

Startbatteri.

f'cH Ni tm!.c 
tnore a.'ts 

ThiwM»- 
&rotrti»· 
motor*** «? 

Mi). kt&fdog 
jr£n geme rirf-

F ritbthboiaget

-  ill F R I T I D S B O L A G E T  Δ Β
Skeppargatan 7, Stockholm U

□  SSnd  mlg omg&ende nya Thimble-Drome-katalogen. 1 l  -  k l *  
i frimarken bifogas.

Jag rekvirerar mot postforskott 
. .. st Cox Tee Dee .09 Kr. 59:75
.... st tillbehor ................................................................

Namn: ............. ............................... .............................

Bostad: ........................ .................................................. .

Postadress: ............................................................

Filia ler: STOCKHOLM, Norrlandsg. 18, Gotgatan 42 * GOTEBORG, Kungsgatan 48 
MALMO, Gust. Ad. torg 8A * LULEA, Shoppingcenter * ESKILSTUNA, Drottningg. 14
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saljes av

ED  L U O  S, Trollhattan

Postadress: Box 4022 
Telefon: 14909
Postgiro: 540720
Affar: Kungsgatan 48

Modellflygklubbar kan erh&lla rabatt
PIPER PA 22 TRI-PAGER o
Kvalitetsbyggsats for R/C och motorer fran i>5cc. 
Spannvidd 1110 mm Langd 785 mm Kr 48?-
Art. Nr. 4607 Byggsatsen innehaller u tfo rlig  r i t -  
ning och arbetabeskrivning,tryckta och utstansade 
delar,bockad pianotrad,hjul»papper,lim,dekaleroch 
smadelar.

TAIFNN-HURRIRAN
Hogvarvig ,1'att star tad diesel for fr if ly g ,lin s ty r -  
ning och R/C. Volym l,48cc Kr 58,75
Art. Nr. 1422. Motorn har dubbla kullager,membran- 
forgasare och 360° svangbart forgasarfaste.Pakanda 
delar ar tillvsrkade av duraluminium,kromniekeIstal 
och perlitiskt· gjutgods.

prospekt,Nyheter 1962 och P ris lis ta  over tillbehot: 0,45 kr i  frimarken. 
GRAUPNER:s Stora Katalog 16 FS med rik tp ris lista  Kr 3*" plus frakt.

Me Coy ” 60”  Tavlingsmotor. Cylindervolym 9,9 cc.
Me Coy ”049” Sporlmotor. Cylindervolym. 0,8 cc.
Me Coy ” 35”  Stuntmolor. Cylindervolym 5,7 cc.

Me Coy hobbymotorer firms i landets lednnde 
hobbyaffarer.

TESTOR PR O D U K T ER  AB
STOCKHOLM . TEL. 010/20 25 51

■Styrka, precision, palitlighet —- 
och lag! pris ar ursakema till 
de amerikanska Me Cov-moto- 
rornas varldsomialtande fram- 
gangar. Prova dem sjalv!

M c w r

OH NY-Nc m i
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ORIGINAL 
TATONE TIMERS

Har ofta plagierats, dock utan framgang. Dessa timers har visat 
sig vara de mest exakta och tillforlitliga timers, som nagonsin er- 
bjudits. Urverken ar av hogsta lcvalitet, krachsakra och testade

under manga tavlingar.

En timer som Ni blir nojd med!

TICK OFF Bransleavstangningstimer

D-TTICK OFF Termikbromstimer.

2 1 :5 0

2 1 :5 0

1/2 A TICK OFF
Bransleavstangningstimer for rnindre model
ler, t. ex. klass F-l. 2 1 :5 0

FLOOD OFF
Bransleavstangningstimer for motorer med 
trycktank. 2 3 :5 0

Bransleslang av mjukt gummi, hogsta kvali- 
tet, 40 ore/dm.

TANKMONTAGE.  Motorbock och tank 
gjutet i ett stycke, vilket gor att tanken all- 
tid ligger sa nara motorn som inojligt, dess- 
utom underlattas installeringen avsevart. 
Tanken ar isartagbar for rengoring. Motortyp 
skall alltid anges vid bestallning. For 2,5 cc 1 8 : -

SIDEN

Vi har nu siden i en mycket latt och fin 
kvalitet, basta bekladnadsmaterialet till storre 
modeller t. ex. S-Int, F-Int, radiomodeller 
o. s. v. Finns i fargerna vitt, gult, orange, 
rott, blatt, turkos, gront och lila.
Format 90 X  90 cm, 6 :—

Samma kvalitet och format som ovanstaende 
men schackrutemonstrat vitt/rott 7:50

AER0-H0BBY ef Box 16163 STOCKHOLM 16
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DET AR INGEN TILLFA LLIG H ET A TT  
DEN SOM VILL NA TOPPRESULTAT  
V A U E R  JOHNSON!

Johnsonmotorerna sir kanda varlden over lor 
sin kvalitet och lidga eflekt, ocli for tavlings- 
flygarna, somvet vad kvalitet och tillforlitlighct 
betyder, linns det i allmanhet inget annat val.

JOHNSON 29R »RACE»
5-kubikare i toppklass, idealisk for 
teamracing.

JOHNSON 35SS »STUNT SUPREME»
Enastaendc stuntmotor med stora kraft- 
reserver. 97:-

JOHNSON 35CS 
«COMBAT SPECIAL»
En licit cnkelt oslagbar combatmotor!

JOHNSON 36 R/C
»Drommotorn» for R/C-flygaren.

HOLLAND HORNET 0 .4 9
Det Ur en upplevelse som knappt gar att be- 
skriva att bora detta lilla »krutpaket» sjunga 
ut pa toppvarv. En av marknadens absolut 
vassaste 0,8-kubikare ! 42:50
HOLLAND HORNET .051  R /C
med forgasare for tva bastigheter, avsedd for 
radiokontroll. I  ovrigt i det narmaste iden- 
tisk med foregaende motor.

Generalagenf:

AERO-HOBBY nf BOX 16163 - STOCKHOLM 16
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KVALITET
For nAgot tiotal 5r sedan betrak- 
tades japanska artiklar som nA
got visserligen billigt men ocksi 
med en viss stAmpel av d&lig 
kvalitet Over sig.
Dctta var Avon i hOg grad fallet 
med modcllmotorerna som till — 
verkades i japan. T ill cn bOrjan 
kopierades ju ocksA amerikanska 
motorer med m er e ller mindre 
lyckat resultat.
Idag Or emellertid detta ett heit 
Ovcrvunnct stadium och det <ir 
dags att helt officiellt avliva my - 
ten cm den dAliga kvaliteten. I- 
stfillet har jag sjAlv den uppfatt- 
ningen att den raka motsatsen nu 
gAller, japansk kvalitet och p re 
cision bOrjar bli vAlkAnd i hcla 
vdrlden och i synnerhet Ar E N Y A - 
motorerua tillverkade cnligt den 
principen. Likas/· hr kopierings- 
stadict {Or ldngc sedan fdrbipasse- 
rat. ENYA-rnotorerna ar till s is -  
ta skruven alltigenom helt japan
ska konstruktioner. Att dock den 
myckei hdga kvaliteten pA ENY A  
kunnat bibehAllas trots dc lAga pri- 
serna heror helt pfl den billiga a r -  
betskr often.

Jag vill som sagt alltsA sftrskilt 
betona den hdga kvaliteten pA Enya- 
motorerna. Den Ar mycket lAtt att 
fOrvissa sig om. Fdrst och into 
minst Ar alia typerna konstruerade 
funktionellt, utar. extra krimskrams, 
som t. ex. etrOrnlinjeformade vcv- 
hus e ller lackerade toppar m. m. 
som nAstan utan undantag fdrsAm- 
ra r motorernas egenskaper, genom 
sAmre kylning och utvidgningspro- 
blcm vid uppvArmning.
Det Ar dock givetvis de vAlgjorda 
innandOmena som frAmst fOrtjAnar 
att beundras. 1 start sett Ar det 
tre saker som Ar avgOrande fOr 
en motors prestanda: konstruktion, 
materialval och passningar. 

Konstruktioncrna talar fOr sig sjA l- 
va. Studera exempelvis effektsiff- 
rorna i vidst&cndc tabell samt lAs 
Aven kommentaren till dem nAgot 
lAngre ned. Det mArks omcdelbart 
att skickliga ingeniOrer haft sitt 
finger med vid konstruktionen. 
Passningarna och materialvalet Ar 
avgOrande fOr motorns gAng och 
slitstyrkan. Passningarna Ar verk - 
ligcn i sArklass, vilket vAl fdrm od- 
ligen beroT pA den billiga arbets- 
kraften som mOjliggOr att alia mo
torer kan kontrollcras individuellt. 
Mate rialvalet Ar synnerligcn gott, 
vilket fOr en lekman troligen Ar 
det meet iOgonenfallandc. L.Agg mUr- 
ke till att alia lager, dAr sA e rfo rd - 
ras Ar utfOrda i brons, vilket fOr- 
hOjer livslAngdcn flerdubbelt. Logg 
ocksA mArke till att packningar ge
nom den stora precisionen helt kun
nat indvikas vid cylinder och topp- 
lock.
Fabrikcn lAmnar som bekant 1 Ars 
garanti mot fabrikationsfcl pA alia 
motorer. PA Enya 60 lamnas dcss- 
utom 1 Ars garanti mot fdrslitning, 
vilket i mitt tycke Ar nAgot ganska 
enastAende.
EN YA-motorerna Ar idag genom sin 
kvalitet och utomordenlliga prestan
da nAgra av de mest sAlda i vArlden. 
Ett flertal typer har testats i bide  
amerikanska, cngclska och tyska fack- 
tidskrifter. Det skullc fOra fOr lAngt 
att hAr upprepa alia de lovord som 
skrivits, men det fOrtjAnar att pA- 
pekas att uppgivna effektsiffror i 
vidstAende tabell har underlag i verk - 
ligheten och till stdrsta dclen just 
Ar hAmtade ur testrapporter.

Ett litet klipp ur Aerom odeller vill 
jag dock ta med. Det Ar effektkurvan 
pA ENYA  15 D -II, en av marknadens 
absolut bAsta 2,5 cm^ dieslar, ide- 
alisk till friflykt, linkontroll eller  
radiostyrning.

ENYA-m odellm otorer Ar ypperliga 
till alia sorters modeller. De kan 
med iOrdel anvAndas till linstyr- 
ning, stunt, combat, team och 
speed eller till friflykt.
Till sist bara nAgra ord om radio
styrning. ENYA-m otorerna trottlar 
faktiskt underbart och genom sin i 
sArklass vibrationsfria gAng Ar de 
utomordcntliga just till radiostyrda 
flygplan och inte minst till bAlar.

Sten-Ake Grahn

ENYA  06 D
Ett litet m&rkc pd topplock**t visar 
lAmplig placering av kom pressions- 
skruven vid start. Beroende pA brAns- 
le kan detta lAge variera sA att c:a 
1 Λ  varv hdgre kompression i-rford- 
ras.

D ATA  pA MOTORER och LA M P L IG A  PR O PE LLR A R

typ lagertyp cm* komp. hkr varvtal vikt To
inkdr.

rnado nylonpropellrar 
friflykt linstyr. radiostyr.

Enya 06 glddstift lattmetall 0,99 8:1 0 , 1 0 8-17000 60g 7x4 7x4 6x4,7x4 7x4
Enya 06 D diesel lAttmctall 0,99 var. 0 , 1 2 5-15000 7Sg 7x4 7x4 7x4,7x6 7x4 ♦
Enya 09-11 glddstift brons 1,61 7:1 0,18 5-16000 « g 8x4 8x4 7x6,8x4 8x4
Enya 15-11 glddstift brons 2,47 7:1 0,30 5-16000 1 35g 9x4 8x4 8x4,8x 6 9x4
Enya 15 D -II diesel kullage r 2,47 var. 0,35 5-16000 I80g 10x4 9x4 8x6 ,8x8 10x4
Enya 19-lV glddstift brons 3,21 7:1 0,35 8-16000 135g 10x4 10x4 9x4,9x6 10x4
Enya 29-111 B glddstift brons 4,91 9:1 0.70 9-18000 190g 11x4 9x8,10x6 11x4
Enya 29-III Sp. glddstift kullage r 4,91 9:1 0,80 9-19000 200r 1 1x4 9x8,10x6 11x4
Enya 35-11 glodstift brons 5,85 7,5:1 0,80 8-16000 235g 11x4 9x8,10x6 1 1x4
Enya 45 glddstift b rons 7,36 7:1 0,90 8-16000 240g 12x4 1 0x6 , 1 1 x 6 12x4
Enya 60 glddstift brons 9,94 6,5:1 1 , 0 0 8-13000 400g 1 2 x6 11x6,12x4 1 2 x 6

Lagsta varvtal uppgivet utan trottel. Med trottcl lAgsla varvtal mellan 500-1500 v/m beroende pA motortyp.

PRISER pA RESERVDELAR och T1LLBEH0R P riscrna inkluderar 6 % omsAttningsskatt

06 06 D 09-Ii 15-11 15D-II 19-1V 29-HI 35-11 45 60

Vevhus 8 : — 8 :— 10:50 13 :-- 14:50 15:— 18:50 19:50 35:50
Vevhus med kullager 34:50
Vevhus med kylmantcl

B:50 8:50 9:50 1 1 : — 17:50 16:50 17:50 19:50 19:50 25 :--
2 : — 2 : — 2:75 3:25 4:50 4:50 4:50 6 : - - 6: - - 7 :- -

Cylinderenhet 15:50 19:50 10:50 12:75 29:50 19:50 22:50 2 4 :-- 27: 50 33: —
-:75 -:75 1:25 1:25 2:25 2:25 2:25 3: — 3: — 3:50

Topplock 2:50 2:50 3:25 4:50 1 3:— 6:50 7:50 8:50 8 50 1 1 :—
Topplock med hog kompression 7:50
Baklock resp frontlock 4:50 4:50 7:75 9:— 4:50 10:25 11:25 1 3 —
Baklock med membram 5:50 5:50
Membram -:75 -:75
Me mb r am hA 11a re -:25 -:25
Kompressions skruv 2 : - - 3:—
LAs mutter till dito 1:25

-:75 -:75
Propelle rmutte r - : 1 0 - : 1 0 - : 1 0 - : 1 0 - : 1 0 - : 1 0 - : 2 0 - : 2 0 - : 2 0 - : 2 0

- : 1 0 - : 1 0 -:75 -:90 -:90 -:90 -:90 1 1 0 1:25
Medbringare 1:25 1:25 1:50 1:50 1:50 1:50 1:75 2 : — 2 — 2:50
Ins ugningsmuns tycke -:75 -:75 -:90 1:25 1:25 1 25 1:25
BakplattefAste 2:25 2:25
Spinne r 2:50 2:50 2:50
Sta rtf jade r 1:50 1:50

1:25 1:25 2:25 2:50 2:50 2:50 2:50 2:50 2 50 2:50
2:25 2:25 2:25 4 :- - 4:— 4 :- - 4: — 4 :- - 4 - - 4: —

Packningssats -:S 0 -:50 -:25 -:50 -:50 -:50 -:50 -:60 - 60 -:75
-:50 -:50 -:50 -:50 1:50 -:50 -:50 -:50 50 -:50

T rottcl 6:50 6:50 16:50 16:50 16:50 16:50 18:50 25: — 25 — 2 2 : - -
SvAnghjtil fdr bAt 5 :-- 5: — 6 : — 7:— 7 :- - 8 :— 8 : — 8: — - - 1 0 : —
Koppling fdr bAlaxel M4 3:75 3:75 3:75 3:75 3:75 3:75 3:75 3:75 3 75 3:75
Kylmaritel 19:50

INKORNING
Fdr att f& bAsta effekt, vibrationsfri gAng och lAngsta 
livslAngd pA er ENYA-m otor, ar det viktigt att inkdr- 
ningeu sker omsorgsfullt.

Inkdrnings tiden bOr fdr de mindre motorerna minst 
vara 1 timme och for dc stdrre (5 cm 5 och Over) 
minst 1,5 timme. Del a r  viktigt ail motorn under den- 
na tid kores med rik blandmng sA den far ordentiig 
smorjning. Om motorn visar tendenser atl ga ned i 
varv Ar detta ett teckcn pA atl den inte ar iullt inkord.

Det tar normalt 2 - 4  timmar innan motorn har nAtt 
sin maximal.! effekt.
b r A n s l e

FOrst och frAmst Ar det viktigt att inkorningen sker 
med hOgklassigt brAnsle. AnvAnd NITROM ITE eller  
blanda brfinslet sjAlv enligt fOljande recept. AnvAnd 
absolut inte br&nslen som istAllet for ricinolja inne- 
h ille r motorolja, vilket gAr lAtt att konetatera p i den 
bruna fArgen. ___________

GlOdstiltsmotorc r

70 -  80 % metanol 
30 - 2 0  % ricinolja

Dies elmoto r c r 
37 -  36 % eter 
37 -  36 % fotogen 

25 % ricinolja
1 ·  3 amyl nit rat

PR O PE LLE R
Det Ar viktigt att inkdrningen sker med vAl avbalan- 
scrad propeller. AnvAnd TORNADO nylon-propcllrar, 
Tabelien nedan Over inkOrningspropellrar v isar er 
rAtt storlek fOr varje motortyp.

FORBEREDELSER
1. SAtl fast motorn med skruv och mutter i, en trA- 

piatta och montera trAplattan stadigt exempelvis 
med tvingar pA en bAnk.

2. Montera tanken sA nura motorn som mttjligt och 
i hojd med fOrgasarrOret.

3. Kontrollera att inget smuts finns i tanken eller  
i slangcn,

4. SAtt fast propcllern sfl att den Ar vAgrAtt n&r kol- 
ven borjar sin uppAtgAende rOrelse och har stAngt 
avgas porta rna.

5. Kontrollera att glbdstiftct gldder och Ar ordcntligt 
iskruvat,

MOTORN 5 TART AS
A lla ENYA -m otorcr star tar mycket lAtt om de 
hanteras pA fdljande, rAtt sAtt.

1. StAng fdrgasarn&lcn och fyll tanken med br&nslc
2. Oppnu fdrgasarnAlen pA fdljande vis:

Enya 09, 15, 15D, 19 -  1,5-2,5 varv.
Enya 06, 29, 35, 45, 60 -  3-4 varv.

3. Spruta in nAgra droppar brAnsle bAdc i avgaspor- 
tarna och i insuget. Chokd motorn tills brAnslct
i slangcn nAtt fram till fdrgasarcn.

4. Anslul battcrict till glbdstiftct om det Ar en gldd- 
stiftsmotor.

5. S1A runt propcllern motsols tills den btirjar tanda 
och gAr igAng. TAnder inte en glddstiftsmolor, kon
trollera Aterigen att stiftet glodcr samt spruta in 
ett flertal droppar genom avgasport.·';■ .
PA d ieslar dkar man komprcssior.cn on. d '· ' -  
na Ar fdr lAg e lle r sprutar Aven dai in ett 
flertal droppar brAnsle direkt in i fdrbrAnnings-  
kammaren,

6. Eftcr det motorn startat Ar det lAmpligt att min- 
ska b rAnsletillforscln tills dess motorn ger full 
effekt. Oka dArefter tillfdrseln ungefAr 1 varv sA 
att motorn under inkdrningen fAr en rik briinsle- 
tillfdrsel.

7. Battoriet kopplas bort sA snart cn glddstiftsmotor 
startat.

8. Under inkdrningcns fdrsta halvtiinme Sdr motorn 
kdras i cr. minute rs perioder, under nAsta halv- 
Hmme hdest tvA minuter At gAngen.

GLODSTIFT  _ m v a
NAstan alia vanliga glddstift gAr att anvAnda till ΕΝ x A - 
glod3tiftsmotorer. Det Ar lAmpligt att prdva nAgra o li-  
ka stift da mindre skiijaktigheter kan fOrekomina, Gi — 
vetvis Ar Ε Ν YA-glddstifr speciellt konstruerade med 
tankc pA motorerna.

Glddstift nr J, 2-3 volt pris kr. 1:25
Glddstift n r z, 2-3 volt pris kr. 1:25
Glddstift nr 3, 1,5 volt, Medium pris kr. 3:75
Glddstift nr 4, 1,5 volt, Hot pris kr. 5:—
Glddstilt n r 5, 1,5 volt, R/C pris kr. 6 : - -

TR O TTLAR
Ε Ν YA-trottler fdr varvtalsrcgLering Ar speciellt av - 
sedda fdr radiostyrda m odeller. Trottlarna Ar konstru
erade enligt senastc r 6n och ger mycket sAkcr gAng 
vid lAga varvtal. Ldsa trottlar monteras med latthet 
pA standardmotorerna med rndast en skruvmcjscl.
Del Ar lampligt att prdva nAgra olika brAnslen och 
glddstift, dA t rottelegenskapcrna starkt kan Andras 
med olika kombinatione r.

INS UGNING5 M UNST Y CKEN
Enya 15-II, 15D-1I, 29-111 13 och 35-11 har 2-3 olika 
sorters munstyckcn. VAlj den som bAst passar fdr 
motorns anvAndning.
Liter, diam. : Motorn suger bra, brAnsleAtgang liten, 

lAmplig fdr stunt, team och R/C.
Stor diam. : Hdg effekt, lAmplig fdr speed och 

friflykt.

OBSERVERA
1. Tag inte isAr motorn i nnddan.
2. Garantin utgAr om motorn behandlas pA felaktigt 

sAtt, vilket ofta Ar fallet da nybdrjarc skall skruva 
isAr en motor.

3. UppstAr garuntifel returnera motorn till oss, sA 
repare ra vi den gratis. Eventucllt porto bctalas 
dock av kunden.

YARNING: Sdk aldrig skruva isAr ENYA 06 D genom 
att sticka exempelvis en pianotrAd igenom 
avgasportarna. Motorn fdrstdres da o fe l- 
bart och garantin fd rfa llcr.

1 ARS GARANTI
MOT FABR1KATIONSFEL

g A l l a n d e  E N Y A ....................

KOPT DEN / 196 av

NAMN
BC6 TAD

POST ADRESS

Fi rmastAmpel



MARKNADENS FORNAM STA M ODELLM OTORER

TYP cm3 PRIS
Standard R/C-veri

Enya 06 glad 0,99 32:— 34:50

Enya 06 diesel 0,99 39:50 42:—

Enya 09-Π gliJd 1,61 39:—— 49:50

Enya 15-11 glad 2,47 48:— 58:50
Enya 15 D -II diesel 2,46 73:— 83:50

Enya 19-IV glad 3,21 55:— 65:50

Enya 29-ΙΠ B glad 4,91 69:— 79:50

Enya 29-IU special 4,91 79:—
Enya 35-11 glad 5,85 72:50 89:50

Enya 45 glad 7,36 82:— 99:—
Enya 60 glad 9,94 103:— 119:—

Enya 60 Marine 9,94 123:— 139:—

Glttdstiftsm otorcrna ie v c rc ra s  med glOdstift n r 3. 

Sam tliga  p r is c r  ink luderar 6 % omsattnings gkatt.

ENYA 09-11 ENYA 06 D

ENYA 60 E N Y A  45 R /C ENYA 19-IV R/C

Π (.; Γ N l· K A L A G b N  Γ

H O B B Y T J A N S T
OtOFSGATAN 7 - BOX 3310 STOCKHOLM 3 

TELEFON 20 23 04
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