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ί- i t i z a n ; - S k ip . RADIO Generalagent lor Sverige:
Sven F, Truedsson Modellflyg- 
industri ,  Malmo

Superheterodyne - Heltransistoriserade 
- Relalosa = Kvalitetsaggregat

TMS TRANSMITTER Mult i-Stimultan 10-kanalsandare. Hogeffcl \tiv, stromsnai. Kr. 690: — 

ZR-10 RECEIVER 10-kanaImottagarc, sele ctiv, superheterodyn, nuilti-simulian Kr. 46C:—

Citizen Ship
10-kanalaggregat har provflugita av ing. Rolf Dilot, som sagcr: ett a\
aggt'egat jag provat — simultaneffekten ar fantastisk, absoluta toppcn” .

4RL—6 
RECEIVER

6-kanal licl- 
transistoriserad, 
reliilbs, selectiv 
superheterodyn 
ton-mortagarc 
Kr. 317: 50

^ S I . —6 TRANSMITTER Komplett 6-kanalanlaggning
6-kanal l ieltransistoriserad mod sandarc SI.—6, niottagare HI.—6 och 
hogeffckts ton-sandare. 5 TNA-Ser\os Kr. 1.095: —
Kr. 432: 50

tie blista multi-

<*TNA T R A N 
SISTORISE- 
RAD SERVO

lamplig to r si- 
doroder, motor- 
kontroll och 
trim.
Kr. 149: 50

TCA T R A N 
SISTORISE- 
RAD SERVO

’ ’Cam action” 
servo lamplig 
ibr hojd- och 
skevroder.
Kr. 158: 50

| Dessa aggregat kunna erhallas i foljande frekvenser: 27.045, 27.095, 27.145 He 27.195 MHz.

•̂ RSH
RECEIVER

Marknadens 
minsta 1-kanal 
relalos super- 
heterodv nmoct.i- 
g are.
Kr. 199: 50

^ L T  ” 3”
RECEIVER

Popular 1-kanal 
superregenativ 
ton-mottagare. 
Kr. 129: 50

-fSPX  TRANSMITTER

1-kanal l ieltransistoriserad 
ton-sandare. Jan synnerli- 
gen utmarkt siindare for 
R/C-flyg. Kr. 229:50

-<-TTX TRANSMITTER

1-kanal heltransistoriserad 
tonsandare i miniaty rfor- 
niat. En mycket trevlig 
sak tor bataggregat.
Kr. 169: 50 '
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Omslagsbild

Le Mans-start i TR-B ρά 
Borlangetavlingen. 
Harald Sannes och 
Anders Eklund mekar. 
Hans Svedling pilot. 
Foto: Alseby.

Klubbregistreringen
I forbundet har ytterligare foljande klubbar in- 

registrerats. Vi halsar dem valkomna i SMFF och 
hoppas pa att arbetet skall bli intressant och frukt- 
barande.
Tavlingsklubb:

P-119 Vanersborgs MFK, Vanersborg. Verksamhet: 
Friflyg, radioflyg och linstyrning.
Hobbyklubbar:

G-118 MFK Falken, Alvesta. Verksamhet: Friflyg 
och linstyrning.

X-121 MFK Looping, Gavle. Verksamhet: Radio
ing-

BD-122 MFK Blixten, Alvsbyn. Verksamhet: Fri
flyg, radioflyg och linstyrning.

Forbundsexpeditionen
Pa grund av semester kommer forbundsexpeditio

nen att hallas stangd fr.o.m. den 3 juli t.o.m. den 2 
aug. Klubbar och enskilda som onskar material av 
olika slag eller har andra onskemal bor darfor i god 
tid fore ovannamnda datum meddela sig.

Instruktorskurserna
Som tidigare meddelats planeras i ar 2 modell- 

flyginstruktorskurser i Norrkoping under tiden 5—20 
juli. En av dessa kurser har planerats som en vidare- 
utbildningskurs i avsikt att fa fram flera och battre 
kvalificerade instruktorer.

Tiden for den preliminara foranmalan till kurser-

Forts. sid. 5
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Blasigt vader 

vid UT i linstyrning

Arets U 1, som holls pa Bromma, gallde 
soin sluttavling for nomineringen av 
landslagen till VM i Budapest och NL i 
Kopenhamn.

I och med de nya uttagningsprinciper- 
na shall inte UT vara allenaradande vid 
nomineringen till landslagen, utan han- 
syn skall tagas aven till tidigare tavling- 
ar. UT ar dock den tavling, som betyder 
mest, varfor den ingalunda forlorat i in- 
tresse.
Arets tavling var en tavling pa gott och 

ont. Team-racing och i viss man combat, 
var gladjeamnen, medan stunt och speed 
ej ingav nagra forhoppningar om inter- 
nationella framgangar. Blasigt vader och 
mindre god tavlingsorganisation gjorde 
nog ocksa sitt till for att siitta ned tiiv- 
lingshumoret.
I speed visade Rolf Hagel och Nils 

Bjork sedvanlig sakerhet, dock utan att 
komma over 190 km/tim. Ove Kjellberg 
har varit varens otursgubbe i speed och 
inte heller nu slog det for honom.
I stunt demonstrerade Lars Eriksson, 

MFK Draken, att hans framskjutna pla- 
ceringar pa varens tidigare tavlingar ej 
varit nagon tillfallighet. Han har hojt 
sin formaga avsevart sedan forra aret 
och vann nu knappt fore Christer So-

derberg som tagit upp stunthandtaget pa 
allvar igen.
Combatflygarna har nu antligen fatt 

upp intresset for internationella tavling
ar, och i ar var aven toppflygarna med 
pa UT. Manga visade prov pa stor skick- 
lighet i den besvarande blasten, men aj 
vad manga luftkollisioner det var, de 
fiesta onodiga som det syntes. Orsaker- 
na kan |u ocksa ha varit alltfor stor 
satsning eller svarbemastrade kytt, men 
man har en kansla av att manga kolli- 
sioner skulle kunna undvikits med litet 
mer skarpning.
Peter Evers, en av storfavoriterna, av- 

stod fran vidare deltagande efter kolli- 
sion, medan en annan favorit, Gerhard 
Hakansson, akte ut redan i kvarsfina- 
len. Magnus Borger, ett kant combat- 
namti var sakerheten sjalv och gick till 
final dar han fick mota unge Folke Ohls- 
son, som har utvecklats mycket under 
varen. Efter god flygning fran bada hall 
lyckades Folke Ohlsson, om an nagot 
diskutabelt, vinna aven finalen.
Team-racing, var garnla paradklass, 

var det vcrkliga gladjcamnet. Mario Pi- 
notti inledde med att vinna forsta hea
ter pa sensationella 4,25 min, Bea Ols- 
son fortsatte i andra heatet med 4,40 och
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sedan spadde Kjell Rosenlund oeh Go
ran Alseby pa ytterligare med 4,41 resp. 
4,39. Sannerligen en lovande forsta om- 
gang. Den andra omgangen blev inte 
samre: Pinotti 4,23, Rosenlund 4,38 och 
Bea Olsson 4,42. Denna kvartett stod 
belt i sarklass, och Bca Olsson fick fin- 
na sig i den mycket ovanliga situationen 
att inte komma med till final trots en 
tid pa 4,42.

Finalen blev en hard uppgorelse mel- 
lan tre frana piloter med sina tre topp- 
mekaniker. Goran Alseby satsade allt- 
for hart och blev diskad for whipping, 
i annat fall hade segern blivit hans i stal- 
let for Pinottis.
Den hoga team-racingstandarden var 

mycket gladjande och speciellt gladjan- 
de var att det antligen slog for laget 
Mario Pinotti—Rolf Hagel, som sanner
ligen inte haft det liitt ι borjan.

Christer Sodcrberg
R E SU L T A T L IST A  F R A N  U T I 
L IN S T Y R N IN G  den 31 maj 1964.
Speed: 1. Rolf Hagel, Aerokl. i Malmo 

184 km./tim, 2. Nils Bjork, MFK, 
Nimbus, Stockholm 183, 3. Ove Kjell- 
berg, Solna MSK 155.

Stunt: 1. Lars Eriksson, MFK Draken, 
Sandviken, 2. Christer Soderberg, O. 
Sormlands FK, 3. Peter Evers, MFK 
Nimbus, Stockholm.

Combat: 1. Folke Olsson, MFK, Aero- 
speed, Stockholm, 2. Magnus Borger, 
O. Sormlands FK, 3. och 4.-platsen 
delas av Christer Fransson, MFK Nim
bus, Stockholm och Carl Steimar, 
MFK Orion, Stockholm.

Team-racing: 1. Mario Pinotti, Aerokl. i 
Malmo 4,23 (finaltid 4. m. 50 s.), 2. 
Kjell Rosenlund, MFK Nimbus, St-rn. 
4.38 (finaltid 5 m 06 s.), 3. Goran Al
seby, MFK Linkopingssek. 4,39, 4. 
Bengt-Erie Olsson, O. Sorml. FK 4,42.

Forbundsstyrelsen ...

na utgick den 24 maj. Da var emeller- 
tid kurserna ej fulltecknade. Med tanke 
pa fjolarets stora intresse och fjolarsdel- 
tagarnas stora belatenhet med kursen ar 
detta forvanansvart.
Det intraffade gor att man vill tro att 

manga ej obeserverat det tidigare nted- 
delandet ont kurserna. Ar det darfor 
nagon klubb- eller enskild medlem som 
laser dessa rader och garna vill deltaga 
i nagon kurs sa finns det en chans dar- 
till ont man omedelbart kontaktar Carl- 
Erik Auner, Backgatan 36, Norrkoping. 
Tel. 01 1 '65291.

Tempotavlingen
Nar detta skrives stundar dagen for de 

lokala klubbarna. Redan har emellertid 
uppgifter inkommit som tyder pa att de 
lokala arrangorsklubbarna ej inbjudit till 
tavling. Det ar emellertid angelaget att 
dessa olika lokala tavlingar kommer till 
stand och darfor uppmanas klubbarna 
att taga kontakt med Gunnar Kalen, 
Svarvarcgatan 9, Norrkoping, tel. 011/ 
33136, for ev. forlaggning av tavlingen 
till annat datum.

Tavlingskalen drama
Fn f l y g
23/8 Sven Hjclmerus memorial, A2 

LEN , Malmslatt
30/8 SM, A2, C2 och D2. Seniorer och 

Juniorer, AK M , Angelholm  
6/9 W entzelpokalen, A l ,  C l, D1 

Ostersund
27/9 V'mgarnas Hosttavling, A l ,  A2, 

C l, C2, D l, D2, Vingarna,
T h Hinge

4/10 Lilia Norbergstraffen, A l ,  C l, D l
o
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I l l  10 Oktoberkannan, A l, A2, C2, D2 
Flyg. vingar, Jonk. Ians Modell- 
flygforbund 

18/10 Tempofinal
Radioflyg
’’Skaneblippen” har flyttats till den 27 

—28 juni. Ny tavlingsplats blir Everods 
flygfalt vid Kristianstad.
SM bar preliminart forlagts till Gote- 

borg.

Representationslagen

Laget till N L
Friflygnings-UK har nominerat foljan- 

de lag till NL den 12 juli i Finland:
Klass A—2: Rolf Hagel, Aerokl. i Mal

mo, Bo Modeer, MFK Vingarna, 
Stockholm, John Pettersson, Hassle- 
holms MFK. Reserv: Per-Olof Mo- 
berg, Solna MSK.

Klass C—2: Anders Hakansson, Aerokl. 
i Malmo, Rolf Sundin, MFK Skva- 
dern, Sundsvall, Jan-Olle Akesson, 
Aerokl. i Malmo. Reserv: Nils-Erik 
Hollander, Uppsala FK.

Klass D-2: Hakan Broberg, Borlange 
MSK, Hans Friis, FK Gamen, Norr- 
koping, Jan Zetterdahl, Solna MSK. 
Reserv: Ake Lundin, Aerokl. i Malmo.

Lagledare blir Gunnar Kalen, Karl-An- 
ders Ericsson och Lennart Flodstrom.
Finlands Flygforbund ordnar inkvarte- 

ring och utspisning for de tavlande och 
lagledarna.

Daremot kan man ej svara for inkvar- 
teringen av ev. supporters och medhjal- 
pare. Enl. arrangorerna finns det emel- 
lertid mojlighet till camping och ett tred- 
je klassens resandehem finns att tillga.
Tavlingen gar i Kauhava c:a 100 km 

oster om Vasa.

Linstyrnings-UK har nominerat foljan-
de lag:
Till VM den 28/7—2/8 i Ungern:
Speed: Rolf Hagel, Aerokl. i Malmo, 

Ove Kjellberg, Solna MSK.
Stunt: Christer Soderbevg, D. Sormlands 

FK.
Team-racing: Mario Pinotti, Aerokl. i 

Malmo, Goran Alseby, MFK Linko- 
pingseskadern, Kjell Rosenlund, MFK 
Nimbus, Stockholm. Reserv: Bengt- 
Eric Olsson, Ό. Sormlands FK.

Till NL den 6/9 i Danmark:
Speed: Rolf Hagel, Aerokl. i Malmo, 

Nils Bjork, MFK Nimbus, Stockholm, 
Ove Kjellberg, Solna MSK. Reserv: 
Karl-Erik Enqvist, MFK O'rnarna, 
Stockholm.

Stunt: Lars Eriksson, MFK Draken, 
Sandviken, Christer Soderberg, O. 
Sormlands FK, Peter Evers, MFK 
Nimbus, Stockholm. Reserv: Ove Os
ter, MFK Orion, Stockholm.

Combat: Peter Evers, MFK Nimbus, 
Stockholm, Magnus Borger, O. Sorm
lands FK, Folke Olsson, MFK Aero- 
speed, Stockholm. Reserv: Gerhard 
Hakansson, MFK Orion, Stockholm.

Team-racing: Mario Pinotti, Aerokl. i 
Malmo, Goran Alseby, MFK Linko- 
pingseskadern, Bengt-Eric Olsson, O. 
Sormlands FK. Reserv: Kjell Rosen
lund, MFK Nimbus, Stockholm.

G a m la  r itn in g a r  k o p e s

FIB, Kungsdrnen, Trim, Dyn V och lik- 
nande onskas. Aven kataloger och 
bocker onskas. T. ex. H. Martin: Mo- 
dellplansflygning (1934). Tidn. ’’Spdnn- 
vidden (1938). Wentzels tidigaste ka- 
talog nr 1—9.
Sven-Olov Linden, Hovstavagen 15 nb, 

Drebro
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Grundlaggande for modellflyget ar ju 
mojligheten att fritt fa disponera lamp- 
liga fait for trailing och tavlingar. I for- 
sta hand sir ju detta cn fraga for klub- 
barna. Det ar kanske pa plats med nag- 
ra exempel pa hur faltfragan kan losas. 
Generella rekommendationer ar glvetvis 
uteslutna. Anspraken varierar ju inte en- 
bart mellan grenar och klasser utan ar 
ocksa beroende av vederborandes kva- 
lifikationsgrad.
For friflygning kan obrukade lant- 

bruksomraden, flygflotttljer, flygvapnets 
ovningsfalt och, vintertid, isar vara ak- 
tuella. Av dessa torde akermark kunna 
anvandas host- och vintertid. Mojligen 
kan mmnings- eller triiningsflygning 
skc pa andra tider om man respekterar 
brukade omraden. Tillstand att halla till 
pa flygflottilj kan ofta erhallas for flyg- 
ning pa kvallstid och helger forutsatt 
att inga ovningar pagar. Skriv till flot- 
tiljcns chef pa sedvanligt satt med ru- 
brik och allt. For att ge generellt till
stand brukar man krava god ordning 
t.ex. samtidig inpassering med namnfor- 
teckning att de tilldelade flygomradena 
icke overskrids, att bilar kors sakta pa 
bcstamda transportvagar och parkeras 
dar dc anvisats, att inget skriip kvar- 
lamnas osv. Specialtillstand maste bega- 
ras for utlanningar. For fotografering 
fordras tillstand saint att filmerna in- 
lamnas till flottiljfotografen for fram- 
kallning och godkannande.
Att forlagga tavlingar till flygflotti)jer 

ar mycket formanligt da dessa ju har 
bade utspisnings- och forlaggningsmoj- 
ligheter. Alla tillstand kan komnta sent 
och aterkallas med kort varsel. Muntlig 
kontakt kan ske med flottiljens adju
tant. Sjalvfallet orsakar misskotsel be-

tydligt karvare attityd mot modellflyget.
For flygvapnets ovningsfalt galler i 

princip samma bestamntelser som for 
flottiljerna men ofta tilliimpas reglerna 
mindre rigorost. Dessa fait iir alltsa ide- 
aliska ur flygningssynpunkt men kom- 
munikationsmojlighcterna iir ofta be- 
gransade till bil. Vad isarna galler sa 
maste man givetvis garantera sig om att 
de ar barkraftiga nog. Inga olyckor for 
modellflyget motsvarande de for pimpel- 
fiske och bandy om jag far be!
For linkontrollen kan flygplatser, 

idrottsplatser och oppna platser inom 
tatorter tillkomma som faltalternativ. 
Flygfaltschefen eller annan Lfs represen- 
tant kan ge tillstand att nyttja ett av- 
gransat omrade pa flygplats. Detta har 
exempelvis skett pa Bromma. Flar galler 
naturligtvis ocksa stranga krav pa disci- 
plinen! Om de tavlingsaktiva behover 
trana ovanfor asfalt och endast ’’plat- 
tan” finns att tillga sa anhall om att 
SMFFas tavlingsliccnser godtas som in- 
passeringslegitimation!
For idrottsplatser svarar i allmanhet 

kommunens fritidsnamnd. Vad det giil- 
ler flygning inom tatort vill ofta polisen 
ha ett ord med i laget. For att undvika 
bullerstortiingar, trafikstockningar och 
olyckshandelser iir kommunen ofta villig 
att avgriinsa mark for andamalet!
For RC begransar sig alternativen till 

flygvapnets fait saint andra flygfalt utan 
trafik, om asfalt iir ett villkor. Storning- 
ar kan valla problem. An valid monitor.
Med denna artikel borjar en serie om 

klubbarnas problem. Amnena kommer 
att skifta. Den som har synpunkter eller 
fragor bor sanda in dem. Ar de av all- 
mant intresse tas de upp till behandling.

Goran Alseby
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Tvai utmarkta D-2:or
Pa detta uppslag presentcrur vi tva av de friimsta D2-modcllerna pa scnastc VM. Lasse 

Laxman blev tvaa mod sin ganska konventionella ”Rist-Rast”, sum ar konstruerad av Reino 
Hyviirinen. Den kan rekommenderas till alia D-flygarc och mveket tyder pa att den kommer 
att bli lika popular sum "Pulteri”. Byggritning kan bestiillas fran SMFF:s expedition.

Kainraths modell iir av mera originellt utforande. Osterrikarna bar ofta varit foregangare 
— vi bchover bara tanka pa Czepas ’’tandpctarc” — och det ar mojligt att iiven denna 
VFiTL-modell kommer att bilda ’’skola’’. Oversiktsntmngen ovnn kraver niigra kommen- 
tarer:

Vingytan iir 33 dm- och stabbytan 4,5 dm-. Kainraths modell viiger 830 gram med en 
Bugl Special glodstiftsmotor. Med 50 °/(i nitro gor motorn 18500 varv med en 8X4 propeller. 
Normalt nar modellen med denna kombination cn liojd av 95 meter och flygtiden iir 210 sek.

Installning: Vinge +2 , stabbe 0'', motor O '. Trim: vanstcr, viinster.
Kroppssidor och spant iir av 2 mm balsa. Over- och undersidan sarnt fenan av 3 mm balsa. 

' ’Pylon" av 5 mm plywood.
Vingen har profilen EJ-131 och framkanten bestiir av 5X6 furu X 12X15 balsa. Skal 

och spryglar av 1 mm balsa. Bakkant 5X30 balsa,
Stabbprofilen iir EJ-91 och byggd i helbalsakonstruktion med ’’spryglar" av furu.
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Maj-kamp om 

termik i Uppsala

Uppsala Flygklubbs arligen aterkom- 
mande Majtavling avholls sondagen den 
24/5. Da denna tiivling tidigare ar inte 
gynnats speciellt av vadret (for tre ar 
sedan maste tavlingen till och med in- 
stallas pa grund av aska och drivis) var 
det sa mycket mer gladjande att vadrets 
makter var vanligt installda.
Redan pa morgonen sken solen fran en 

praktiskt taget molnfri himmel och fort- 
satte sa hela tavlingen ut. Det blev folj- 
aktligen en kamp redan fran forsta stund 
om termikblasorna. Da vinden stundtals 
var ganska kraftig flog modellerna iviig 
langt och nagra hade till och med oturen 
att na skogen som lag drygt tva kilo
meter fran startplatsen. Sa smaningom 
kom de fiesta modeller till ratta men 
nagra missade slutperioderna pa grund 
av bortflygningar. Inte heller i ar gick 
det att gora nagonting at Skvadern, 
utan deras mannar tog for andra aret i 
foljd hem lagsegern. Vi bugar oss djupt 
och gratulerar.

Seved Lovgren
De basta resultaten:

Klass A2, Seniorer  (18 startande)
1. Leif Aberg, Uppsala 799, 2. Am- 

bjorn Wahlund, Uppsala 767, 3. Sven- 
Olov Larsson, Uppsala 760, 4. Hans Ek- 
lund, Skvadern 718, 5. Svante Jansson, 
Koping 712, 6. Kjell Wilhelmsson, Ko- 
ping 696, 7. Inge Sundstedt, Borlange

693, 8. Seved Lovgren, Uppsala 686, 9. 
Bengt Eriksson, Borlange 630, 10. Rune 
Johansson, Gamen 621.

Klass A2, juniorer  (10 startande)
1. Lassi Sallanto, Koping 641, 2. Leif 

Wahlstrom, Uppsala 639, 3. Tommy 
Eriksson, Norberg 621, 4. Kjell Liven- 
borg, Solna 597, 5. Sten Flodstrom, Nor
berg 563, 6. Bengt Segerholm, Norberg 
556.
Klass C2, Seniorer (8 startande)

1. Ragnar Ahman, Gamen 842, 2 . 
Bengt Johansson, AKM 810, 3. Rune 
Johansson, Gamen 737, 4. Ragnar 
Wilkesson, Enkoping 651, 5. Jan Zet- 
terdahl, Solna 647.

Klass C2, jumor e r  (5 startande)
1. Christer Wassborn, Gamen 809, 2 . 
Per-Gosta Jansson, Norberg 691, 3. 
Jonas Modeer, Uppsala 559.

Klass D2, seniorer (12 startande)
1. Sten Forsman, Norberg 829, 2. Ake 
Lofvander, Skvadern 791, 3. Nils-Erik 
Hollander, Uppsala 750, 4. Nils Lund- 
berg, Enkoping 653, 5. Lennarth Lars
son, Solna 642, 6. Per Hakansson, 
AKM 629, 7. Kurt Graveleij, Skva
dern 617.

Klass D2, juniorer  (6 startande)
1. Bengt Segerholm, Norberg 607, 2. 
Staffan Berglund, Koping 377, 3. Olle 
Sjoman, Enkoping 252.
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Sven-Olov Linden fortsatter har sin historik:

Modellflyget i 

Sverige 1949

I januari startade en ny prestationstav- 
ling. Aret innan hade denna tavlings- 
form blivit en sa stor framgang, att de 
styrande herrarna i KSAK utan tvekan 
godkande ett forslag fran 1 :e instrukto- 
ren Derantz om fortsatt tavlande.
Redan fran borjan skaffade sig 1948- 

ars segrare AKM ett gott forsprang. Re- 
sultat av forsta omgangen kunde lasas i 
det nya officiella organet ’’Modellflyg- 
sport”, som KSAK utgav.

Spiggen och Bums

Tva nya typmodeller presenterades, 
’’Spiggen”, konstruerad av Rune ”Bana- 
nen” var av traditionell diamondkropp- 
typ, rnedan ’’Bums”, av Allebergslararen 
Bengt Haraldsson, sag nagot modernare 
ut. Da yngre byggare hade svart att for
ma de harda nosklotsarna ratt blev den 
ofta mycket framtung och doptes strax 
till ’’Bums i backen”.
Som sa manga ganger forr blev arets 

VT en vartavling. 10-arsjubilerande Mfk 
Hobby i Orebro hjalpte KSAK att ar- 
rangera tavlingen den 20 mars. I det 
stralande vadret, som gav dromtermik 
uppnaddes en mangd max.tider somliga 
pa uppemot 50 minuter. Basta tavlings- 
start gjorde Ragnar Odenman fran Cu
mulus. Hans Sint-modell fick tiden 49 
min. 59 sek. En trimstart med en F-mo-

Kurt Sandberg, Halmstad
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dell gav Nils Blome fran Orebro det ab- 
soluta tidsrekordet for modellflygplan 
med 1 dm. 47 min. 100 man ooh 1 kvin- 
na (Birgit Larsson) deltog med 135 mo
deller.
Resultat:  Sint: Lennart Persson, Hoor, 

817 sek., Gint: Gosta Karlsson, Kum- 
la 529, F: Ragnar Odenman, Cumulus 
653. Lag: Cumulus, Stockholm.

Roster i Radio
pratade modellflyg under varen 1949. 
Rosterna tillhorde modellflygchefen G. 
H. Derantz och Lars Gunnar Warne i 
Radiotjanst, vilka i en serie pa sju pro
gram gav nara 2.600 nya modellflygare 
tips for bygge av ’’Vargen”. Hela skol- 
klasser anslot sig och flera landsortstid- 
ningar stodde det stora foretaget. Pa 
KSAK:s modellflygavdelning hann man 
knappt med att forse alia ivriga ’’radio- 
flygare” med byggsatser.
Under Brommadagarna i maj, da tra- 

fikflyget firade 25-ars jubileum, visade 
dalmasarna Tage Nissvik och Olle Le- 
kare fran Rattvik linstyrda jet-modeller. 
Dyna-Jet drivna modellen ’’Snajs” kloc- 
kades offentligt till 177 km/tim, men 
var vid flera tillfallen uppe i farter over 
200 kilometersstrecket. Gunnar Rosen 
fran Cumulus flog 1 mil med 83 km/tim 
i genomsnitt med sin vasterasdieseldriv- 
na linmodell.

Nordiska landskampen
utkampades 2—5 juli i Helsingfors. Tav- 
lingsklass var som tidigare Sint (A2). 
Det svenska laget bestod av Lennart 
Persson och Olof Elovsson, bada fran

Hoor samt stockholmarna Rune ”Bana- 
nen” Andersson, Vingarna, och Ragnar 
Odenman, Cumulus. Individuellt segra- 
de dansken Jens Arne Lauridsen med en 
modell speciellt byggd for den termik- 
losa nattavlingen. Aven lagtavlingen 
blev en seger for Danmark. Sverige blev 
trea efter Finland. Svenskarna var del- 
vis redan pa forhand handikappade ge- 
nom att deras modeller inte overens- 
stamde med den nya modifierade A2- 
regeln, som tillat storre baryta. De 
svenska modellflygarna informerades 
forst i oktobernumret av ’’Modellflyg- 
sport” om regelandringen.

W  akefield-tavlingen
Det skulle bli svenskt deltagande igen! 

KSAK beslot i april att sanda ett 6-man- 
nalag till England. Nagra uttagningstav- 
lingar var det ej tal om, men klubbarna 
manades foresla lampliga kandidater. 
Endast en klubb horde av sig. Verkstal- 
lande utskottet i KSAK beslot satsa pa 
ett antal sakra kort, varfor laget kom 
att besta av Sune Stark (deltog 1938 och 
1939), Anders Deurell (1938) samt Arne 
Blomgren och Ake ’’Postis” Larsson, 
samtliga fran Vingarna. Fran Goteborg
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kom Borje Borjesson och Lennart Seger- 
felt, den sistnamnde ursprungligen en 
’’vinge”.

Tavlingen holls 31 juli pa Cranfield 
utanfor London. Ett av de varsta blas- 
vader svenskarna nagonsin flugit i for- 
ryckte 1 viss man tavlingen. Antalet ha
vener var rekordartat, av 93 modeller 
kunde endast 49 genomfora alia tre star- 
terna. Svenskarnas samtliga forsta start- 
forsok resulterade i havener, och da re- 
servmodeller ej tillats maste omfattande 
reparationer goras. Borjessons 6 :e och 
Blomgrens 8 :e placeringar maste i be- 
aktande av den oturliga inledningen an- 
ses som goda. Den ensamme finnen Aarne 
Ellila, som rakade bedriva studier i Eng
land just da, tyckte det kunde vara skoj 
att flyga i en Wakefieldtavling och lat 
anmala sin 10 ar gamla krax-knarr. Nar 
slutresultatet kom och visade att Ellila 
slagit narmaste man med 10 sekunder, 
tog svenskarna hand om honom och his- 
sade honom i minst fern minuter ”in 
true viking-style”, som Aeromodellers 
reporter uttryckte det. Av ovriga svens- 
kar placerade sig Segerfelt pa 37:e plats, 
Sune Stark pa 53:e, ’’Postis” pa 63 :e 
och Deurell pa 78 :e.

I borjan av augusti visade sex engelska 
gentlemen fran firman E D upp radio- 
och linkontroll samt nya dieselmotorer 
pa Skarpnack. Tyvarr radde vid denna 
tid knapphet pa valuta, varfor chanserna 
att kopa dessa atravarda tingestar var 
nara lika med noil. KSAK kunde dock 
pa prov kopa ett aggregat, vilket over- 
lamnades till SM5-AEL, dvs. Arne Blom- 
gren, vilken som radioamator hade

Kungl. Telestyrelsens tillatelse att sanda 
radiosignaler.

Svenska masterskapen
holls den 21 augusti pa Eslovs flygfalt. 
Resultaten var over lag samre an aret 
innan. Sint samlade som vanligt flest 
deltagare, men Wakefieldklassen borjade 
aterfa sin gamla popularitet. Anders 
Deurell fick tillfalle att visa att hans 
modell var battre an vad resultatet fran 
Cranfield visade. Aeroklubben i Malmo 
med familjen Larsson som vard svarade 
for en utomordentligt val arrangerad 
tavling.

Resultat:
Sint: Kurt Sandberg, Halmstad 751 
Gint: Anders Deurell, Vingarna 437 
F: Borje Borjesson, AKG 438 
Lag: Cumulus, Stockholm
Samtidigt holls ocksa Rikstavlingen for 

segelmodeller, i vilken Stig Nilsson fran 
Bjuv segrade. Bjuvs MFK blev aven lag- 
segrare.
Rent siffermassigt sag arets slutrapport 

bra ut. I dec. fanns 10.406 registrera- 
de modellflygare — i denna grupp ingar 
de tidigare namnda ’’radioflygarna” — 
vilket innebar en minskning av over 
600 klubbanslutna. Pa Alleberg och Naas 
hade 107 instruktorer utbildats. 171 tav- 
lingar hade hallits, en okning sedan aret 
innan. I prestationstavlingen beholl 
Aeroklubben i Malmo sin ledning och 
Terje Larsson kunde kvittera ut forsta- 
priset 300 kr, medan Arne Friberg for 
Trelleborgs MFK kunde lagga 200 kr 
i kassakistan.
. . . och sa var det under 1949 som
Jan Jango utgav en ny tidskrift ’’Hob- 

byfolk”
Sigurd Isacson presenterade ’’Swing

line” — linkontroll utan motor
Lennart Sundstrom utgav som vanligt 

’’Hobbyboken”
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Nordiskt pa vartavlingen 

i Linstyrning

Linstyrarnas Vartavling arrangerades pa Bromma den 2—3 maj med OSFK som 
ensam arrangor av hela jatteevenemanget. Deltagareantalet har stadigt okat ar 
fran ar; denna gang var det sammanlagt 110 starter. For forsta gangen pa denna 
tavling var ocksa vara nordiska broder representerade genom tre deltagare fran 
Danmark och tva fran Norge.

Speed
Speeden kordes denna gang efter s. k. 

’’kaffepetterregler”, dvs. alia tavlar i en 
och samma klass oberoende av motor- 
storlek. Placeringen avgores sedan av 
deltagarens hastighetsprocent i forhal- 
lande till gallande rekord i hans delklass. 
Detta system har den fordelen att nor- 
malt glest besatta speedklasser som speed- 
C, dar det ej lonar sig att ha separat- 
tavlingar, far tavlingschanser. Nackde- 
len ar att manga flyger med B-teamar 
o. dyl. enbart for att samla lagpoang.

Ett sa sakert narnn som Ove Kjellberg 
tnisslyckades denna gang helt, vilket 
aven den mycket lovande Leif Cernold, 
numera Solna MSK, gjorde. Nar nu var- 
ken Nils Bjork eller Mans Hagberg 
stallde upp, gick vinsten komfortabelt 
till Rolf Hagel med sin sakra men ack 
sa fula gamla ’’nodspeed”, som flog 
191,5 km/tim, vilket ar 96,7 % av 2,5 
cc-rekordet.

I ovrigt fylldes klassen tyvarr ut av 
icke-speedar.

Stunt
I stunt var danskarna representerade 

med tre man, av vilka man kande igen

F.ilif Madsen och Albert Svensson fran 
forra arets nordiska Iandskamp.

Tipsen fore tavlingen var att det skul- 
le bli en saker vinst for svensk stunt- 
flygnings suveran de tva senaste aren, 
Ove Oster, men redan efter forsta om- 
gangen marktes att han var tamligen 
otranad och fick flera man fore sig med 
danskarna i taten.
Danskarna beholl aven i fortsattningen 

sitt grepp om taten, men deras tattrio 
sprangdes i sista flygningen av Lars 
Eriksson, Sandviken, som knep tredje- 
platsen. Starkt gjort av Lasse, som inte 
haft nagra storre framgangar de senaste 
aren men nu kom igen och blev den 
forste svensk pa mycket lange som pla- 
cerat sig fore Ove Oster.
Den nyligen pa prov introducerade ju- 

niorklassen (pa 2,5 cc) hade tyvarr inte 
en enda deltagare, vilket formodligen 
far tillskrivas okunskap om dess existens.

Combat
Av de tre combatklasserna dominerade 

int-klassen stort i fraga om deltagar- 
antal och flygskicklighet. FAI:s provreg- 
ler tillampades for forsta gangen, vilket 
i huvudsak innebar TR-start och enfar-
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Den i combatcirklar valkande Henning Nilsson, MFK Orion, med tdvlingem mast vandbara plan.

gad serpentin, som i int-klassen skall 
vara 30 mm bred, vilket medfor pro
blem med serpentinmaterialet, som annu 
inte ar helt tillfredsstallande.

I A-klassen visste man att Linkopings- 
grabbarna var bra, och segern gick nu 
ocksa till duktige Staffan Larsson, LEN.

I 35-klassen var det flera nya namn 
som forste-seedade Christer Tennstedt 
hade att tampas med. Speciellt bra var 
Lars Gunnar Soderling, Tigre, som be- 
redde Tennstedt mycket problem i ena 
semifinalen. Tennstedts finalmotstandare 
var Ulf Larsson, ocksa fran Tigre, som 
dock var litet for orutinerad for att 
kunna hota.

35-klassen ar nog den combatklass som 
kraver mest av sin pilot p. g. a. de hoga 
farterna upp mot 175 km/tim. Detta 
medfor mycket korta reaktionstider. Nu 
sag man flera piloter kora i marken dar-

for att de ej hann reagera tillrackligt 
snabbt. Mera traning ar nog det enda 
receptet i denna klass.

I C-int-klassen debuterade Vaners- 
borgs MFK med tre deltagare, som vi- 
sade god framatanda, dock utan att 
kunna stalla till alltfor mycket besvar 
for toppmannen i denna harda klass. De 
tre hogst seedade, Peter Evers, Nimbus, 
Gerhard Hakansson, Orion, och Magnus 
Borger, OSFK, mejade redan fran bor- 
jan ned allt motstand och man vantade 
med intresse mot det slutheat da de 
skulle drabba samman.

Intressant namn var ocksa gamle com- 
batraven Henning Nilsson, Orion, som 
efter drygt ett ars bortovaro fran tav- 
lingar gjorde come-back med ett plan, 
som var det mest vandbara som skadats 
i combatcirklar. Nu blev han p. g. a.

o
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luftkollision i kvartsfinalen utslagen av 
Hakansson, som aven slog Borger i den 
ena semifinalen. I den andra semifinalen 
slog Evers programenligt ut Lennart 
Norrbom, LEN, som var C-int-klassens 
stora overraskning. Finalen bjod pa myc- 
ket spannande och frisk flygning, diir 
segern, enligt mangas asikt diskutabelt, 
gick till Hakansson, som nu vunnit tva 
av tre finalmoten mot Evers under ett 
ar.

T  cam-racing
Aven i team-racing var int-klassen kva- 

litativt och kvantitativt overlagsen de 
ovriga klasserna.

I A-klassen var forra arets suveran, 
Anders Steen, ej med genom att hans ti- 
digare utomordentliga placeringar gjort 
honom overkvalificerad i klassen enligt 
platssiffersystemet. Nu dok det upp en 
ny stjarna i Lasse Gustavsson fran Aero- 
speed, som hotade Steens rekord med 
en flygning pa 5,41 min. I finalen miss- 
lyckades han emellertid, och segern gick 
till Orions unge Staffan Wiik fore LEN:s 
Goran Hedren.

I B-klassen var deltagarantalet forva- 
nansvart lagt med tanke pa att intresset 
for denna klass ar i stigande. Farterna 
har under sista aret skruvats upp avse- 
vart, vilket gor att storre krav stalls pa 
piloterna. Nu fick man vid ett tillfalle 
se en pilot, som tydligen inte beharskade 
farten, gora en omflygning under, vilket 
medforde haveri for den oskyldigt in- 
blandade.
Hans Svedling, Solna, stod aven pa 

denna tavling i en klass for sig och put- 
sade av sin rekordnotering med mer an 
30 sek. till 6.32 min., vilket bara ar ca 
10 sek. samre an engelsmannens basta 
tider, vilka for ett ar sedan ansags 
’’omojliga”.
Svedling anvander sig av Super Tigre 

G-21, som i hans kompakta B-racer gor

16

60 varv per tank med farter upp mot 
180 km/tim.
Stig Hagberg, Nimbus, ar mycket lo- 

vande och gjorde nu tre flygningar un
der 8 minuter med 7.09 som bast.

Int-klassen visade upp mycket hog 
standard med hela sexton man under 
6 minuter, det basta hittills pa svensk 
tavling. Toppmannens placeringar till- 
drog sig aven denna gang extra intresse, 
da denna tavling genom det nya uttag- 
ningssystemet kommer att inverka pa 
landslagssammansattningen. I forsta om- 
gangen noterades inga battre tider, utom 
av Bea Olsson, OSFK, som med sin nya 
och mycket stromlinjeformade niodell 
klockades for 5.01. I andra omgangen 
klockades bade Goran Alseby och Ma
rio Pinotti for 4.40. Denna trio stod i 
sarklass, och det var ett sprang pa nas- 
tan 30 sek. till fjarde man.

I finalen fick bade Pinotti och Alseby 
ivag sina plan direkt, medan Bea Olsson 
tappade mer an 30 sek. och tycktes 
chanslos. Men nar hans plan val kom i 
luften gick det alldeles utmarkt, medan 
bade Pinottis och Alsebys motorer tap
pade sugen. Vid 60 varv var Bea Olsson 
ikapp och kunde sedan sakra en over
lagsen seger, aven om tiden ej blev batt
re an 5.14.

Resultat vartavlingen i linstyrning 
den 2—3/5 1964
Stunt. 11 deltagare.

1) Eilif Madsen, Danmark 2220 poang, 
2) Albert Svensson, Danmark 2173, 3) 
Lars Eriksson, MFK Draken 2028, 4) 
Sven E. Neumann, Danmark 2008, 5) 
Ove Oster, MFK Orion 1990.
Speed.  16 deltagare. Kaffepetterregler, 
dvs. procentuellt hogst i forhallande till 
rekordet i klassen vinner.

1) Rolf Hagel, AKM (int 191,5 km/tim) 
96,71 °/o, 2) Goran Hedren, LEN (C 
178,6) 81,18, 3) Lars Carlsson, Tigre (int
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155.2) 78,38, 4) Olle Broman, LEN (C 
167,5) 75,9, 5) Goran Alseby, LEN (int 
144,0) 72,72, 6) Jan Eriksson, MFK 
Orion (B 145,8) 65,67.
Tcam-rac ing A. 15 anmalda.

1) Staffan Wiik, MFK Orion heat 1 
7.11, heat 2 — , final 6.57, 2) Goran 
Hedren, LEN —, 7.01, 7.59, 3) Lars 
Gustavsson, Aerospeed —, 5.41, —, 4) 
Lars Lidgard, MFK Nimbus 7.21, —, 5) 
Lars-Hakan Zerpe, MFK Nimbus 10.33, 
8.30, 6) Lennart Andersson, OSFK 10.48, 
9.10.
Team-racing B. 6 deltagare.

1) Flans Svedling, Solna MSK heat 1 
—, heat 2 6.55, final 6.32, 2) Stig Hag- 
berg, MFK Nimbus 7.09, 7.45, 7.59. 
Tcam-rac ing-mt.  24 deltagare.

1) Bengt-Eric Olsson, OSFK, heat 1 
5.01, heat 2 —, final 5.14, 2) Goran Al
seby, LEN 5.26, 4.40, 6.36, 3) Mario 
Pinotti, AKM —, 4.40, 6.47, 4) Lars Jo
hansson, Aerospeed 5.29, 5.31, 5) Staf
fan Wiik, MFK Orion 5.29, —, 6) Per- 
Johan Ehnemark, MFK Nimbus 5.34, 
5.40.
Combat-A.  6 deltagare.

1) Staffan Larsson, LEN, 2) Rolf Nils
son, Aerospeed, 3) Folke Ohlsson, MFK 
Orion, 4) Bo Nilsson, LEN 
Combat-35. 7 deltagare.

1) Christer Tennstedt, MFK Orion, 2) 
Uif Larsson, MFK Tigre, 3) L. G. Soder- 
lind, MFK Tigre, 4) Lennart Norrbom, 
LEN
Combat-int .  33 deltagare.

1) Gerhard Hakansson, MFK Orion, 
2) Peter Evers, MFK Nimbus, 3) Magnus 
Borger, OSFK, 4) Lennart Norrbom, 
LEN, 5—8) Henning Nilsson, Lars Berg- 
lind, Folke Olsson, Ove Oster, samtliga 
MFK Orion. "
Lagtdvl ing:

1) MFK Orion 13 poang, 2) Linko- 
pingseskadern 14 poang, 3) MFK Nim
bus 29,5 poang.

Rolf Hagcl, som mekar at Mario Pinotti, i team-racing.

Finalen i team-racing-int med fr. v. pilotema Goran Alseby, Christer Soderbcrg och Mario Pinotti.
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pa modellmarknaden

OS ’’Pixie”
Den forhallandevis hoga kostnaden for 

inkop av utrustning har hittills avhallit 
manga fran att forsoka sig pa radiostyr- 
ning. Darfor ar det med tillfredsstallelse 
vi noterar att BRIO nu erbjuder en an- 
laggning for endast 195: — kr, komplett 
med sandare och mottagare.

Trots det laga priset ar kvaliten av 
hogsta klass. Vi kan utan vidare pasta 
att OS ’’Pixie” ar battre och mangsidi- 
gare an de fiesta andra — betydligt dy- 
rare — enkanalsutrustningar som finns i 
marknaden.
Sandaren ar kristallstyrd och har en

tonfrekvens pa ca 700 Hz. I de fiesta 
sandare brukar det finnas gott om ut- 
rymme invandigt, men har har konstruk- 
torerna stravat efter att fa det hela sa 
kompakt som mojligt. Resultatet har bli- 
vit den mest behandiga sandare man 
kan tanka sig. Som batteri anvandes ett 
9 volt Tudor T4 eller liknande. Sanda- 
rens rackvidd ar tillfredsstallande och

den kan anvandas till snart sagt alia 
enkanals-mottagare.
Mottagaren ar forsedd med rela, men 

vager trots detta inte mer an drygt 50 
gram. Fragan om man skall anvanda 
relti- eller relalosa mottagare kan ju dis- 
kuteras, men rela ger storre valmojlig- 
heter betraffande rodermekanismer. Att 
man maste anvanda separata batterier 
for rodermekanismerna ar en nackdel 
endast for de allra minsta modellplanen. 
Mojlighet till trimning av mottagaren 
finns, vilket gor den anvandbar till nas- 
tan alia sandare.
Fabriken foreslar att OS stegrela an

vandes som rodermekanismer, och hur 
de skall kopplas framgar av figuren. Pa 
forsok har vi installerat bade rotormeka- 
nismer och rodermaskinen ’’Minicombo”. 
Dessutom har vi kopplat en snabb puls- 
box till sandaren och en proportional- 
styrningsmekanism till mottagaren. I 
samtliga fall har allt fungerat perfekt.

Nya modellmotorer
OS iir en mycket aktiv fabrik och de 

kommer i ar med ett flertal nya modell
motorer.
Den speciellt for storre radiomodeller 

populara Max 49 ersattes med Max 50 
som har en betydligt okad effekt. En 
annu storre motor ar Max 60 pa 10 cc. 
Aven denna ar narmast avsedd for RC.
OS Max-S 35 ar konstruerad for stunt- 

flygning och som sadan mycket efter- 
langtad da den hittills mest anvanda 
stuntmotorn — Fox 35 stunt — tydligen 

Forts, pa sid. 22
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Vartavling i Radio -
ett slag mot vara 

superregenerativa mottagare

SMFF:s Radiovartavling som i ar av- 
gjordes pa Malmens flygfalt med Lin- 
kopingseskadern som arrangor och F3 
som vard blcv som rubriken antyder ett 
aber for de tavlande som inte hade 
superheterodynmottagare, men mera dar- 
om senare i referatet.
Nar de tavlande, som var speciellt mor- 

gontidiga, anlande till Malmslatt mottes 
dc av en vintrig stamning med ett par 
cm sno pa marken. Men innan tavlingen 
borjade kl 10.00 hade snon smalt i det 
varma solskenet. Som forsta startande 
i RC I gjorde Tommy Bennvik en flyg- 
ning pa 1144 poang. Nasta var Poju Ste- 
phansen fran Oslo och han flog samman 
1197 poang trots att han hade besvar 
med att fa in signalerna pa hogre hojd. 
Han har en Quadruplex proportional 
med superrregenerativ mottagare. Det 
var ingen som tog sa allvarligt pa detta, 
varfor Rolf Dilot gjorde ri's t ' start som 
inte blev liter an en start el reivom han 
inte fick in skevrodersignalen nar mo- 
dellen kom upp pa ca 40 m hojd, men 
som den rutinerade RC-flygare han ar, 
gav han genast motoravdrag, som gick 
in med en del tvekan, varefter modellen 
gled utan kontroll in pa CVMrs onirade, 
dar den hamnade sa lyckligt att endast 
noshjulsfastet gick sonder.
Tavlingen fortsatte med de ovriga del - 

tagarna i RC 1 utan besvar (samtliga 
med ’’superhetar”) medan diskussionerna

borjade om det ev. var nagon sandare 
pa i forvaringstaltet (Vartavlingen 1962 
lever kvar i minnet) eller om nagon an
nan storning lag pa bandet.
Dilot lagare site nosstall och provflog 

pa lunchen och startade igen i andra 
perioden, men samma sak intraffade som 
i forsta, men modellen hamnade nu inne 
pa fitltet med samma skador som forsta 
gangen. Flertalet lutade nog at att han 
hade radiofel varfor tavlingen fortsatte 
utan kommentarer.

1 :a perioden i klass III borjade emel- 
lertid med att Rolf Anderssons modell, 
enkanalare med Gyron-servo, startade 
normalt men gick ur signal nar den kom 
upp en bit och gick i marken. Darefter 
startade Alf Johansson med en Grundig 
4-kanalare i modellen men kommen en 
bit upp gick ingen signal in och modellen 
flog bort. Sedan var det Bjorn Wang- 
stroms (f. d. Carlsson) tur att fa sin 
Metz 3-kanalare blockerad med haveri 
som foljd. Nu var det ingen som tvivla- 
de pa storningsforekomsten, varfor det 
beslots att uppskjuta RC III till sondag 
morgon. Men varifran kom storning- 
arna?
Var norske van Stephansen var utrus- 

tad med en liten kontrollmottagare och 
korde in till Linkoping pa kvallen och 
signalspanade med resultat att det kom 
nagonting fran vattentornet. Det har se
nare visat sig att det sannolikt ar Lin-
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kopingspolisens sandare, belagen vid vat- 
tentornet, som ar syndabocken. Fallet 
har anmalts till Televerket, som halier 
pa med en utredning.

I klass RC I borjar klassen pa vara blis- 
ta piloter bli ganska jamn. Segrare blev 
jesper von Segebaden som med en mo- 
difierad Live Wire (undervingen borta) 
gjorde 3248 poang i sina tva basta flyg- 
ningar. Han har nu verkligen ovat in 
sig pa sin Space Control sa att han lig- 
ger i landslagsklass. Detta galler aven 
Tommy Bennvik, 3:a pa 3004 medan 
Jan Levenstam med en nybyggd ’’Must- 
fire” (kommer snart i byggsats hos Tru- 
edsson) blev 2:a pa 3015 poang. Per- 
Axel Eliasson var tydligen inte van vid 
kansligheten pa sin nya Orion, som flog 
en sniula hackigt och ryckigt, men han 
lyckades fa en 4:e-placering med 2941 
poang fore norrmannen Tonnesen och 
Stephansen. Lars Olsson borjar ocksa fa 
rutin och bor snart kunna konkurrera 
om topplaceringarna, nu kom han pa 
7:e plats med 2665 poang.

Klass RC III blev en uppgorelse mel- 
lan de 3 deltagare som hade ”super- 
hetar” och det blev ”fly off” mellan Ar- 
vid Karlsson LEN och Lennart Olsson 
AKM till den forres fordel. Tore Lodin, 
Starflyers, forsta flygning blev diskvali- 
ficerad pa grund av att bans medhjal- 
pare (inga namn) inte kunde halla sina 
fingrar i styr utan hjalpte till med man- 
ovreringen pa sandaren. Niilo Thulan- 
der, AKM, gjorde ett forsok att flyga 
pa sondagsmorgonen men det slutade 
som de fiesta vantat med haverl (Gyron 
servo).
Det var speciellt betraffande RC III- 

deltagarna manga besvikna som reste 
hem fran arets Vartavling. De medlem- 
mar fran Siljansbygden och Borlange 
som var pa tavlingen har lamnat in en 
protest, som formellt inte kan godkan- 
nas eftersom faststallda regler inte foljts, 
men jag vill som grenchef i alia fall dis- 
kutera innehallet som i korthet gar ut 
pa att man onskar att tavlingen inte
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skall vara kvalificerande for uttagning 
av laget till NL och ate tavlingen skall 
goras om pa ”en ur storningssynpunkt 
lampligare plats”.
1 Det ar odiskutabelt att en storning 

legat pa bandet under storre delen 
av tavlingen.

2. Det har annu inte konstaterats att 
denna storning har haft storre effekt 
(i watt) an en ev. privatradiosandare 
pa bandet skulle haft.

3. Med den tillstandspolitik som Tele- 
verket tillampar betraffande privat- 
radio, plastsvetsmaskiner m. m. pa 
27 Mc-bandet ar det nu sa, att den 
som vill vara nagot sa nar saker pa 
storningsfrihet mdste  anvanda super- 
heterodynmottagare, det finns sada- 
na for enkanal. De kosta ca dubbelt 
sa mycket, men ar inte detta en billig 
’’livforsakring” for modellen?

4. Betraffande uttagningen ar det ur 
SMFF:s synpunkt et t  starkt vagande 
skal att vederborande har en stor- 
ningsokanslig radiomottagare. Ingen 
kan i dag forneka att detta ar vik- 
tigt, allrahelst som arets NL skall 
avhallas har i Sverige.

Gunnar Hofmann

Slutkommentar
Brandkarens teleman har tillsammans 

med L. M. Ericssons lokale representant 
gjort pejlingar pa F3 och funnit att de 
aktuella storningarna kom fran det kom- 
inunala bostadsbolaget Stangastadens ra- 
dioanlaggning av typ Tele-Schroder. An- 
laggningen arbetar pa natet kontinuer- 
ligt. Det ar en rundsandare pa 26,995 
modulerad barvag, som icke overstiger 
tillaten effekt. Dess rackvidd beraknas 
till ca 2 km. Att den anda kunde stora 
oss beror pa att den sitter hogt, pa taket 
till ett hbghus, Prastbolsgatan 3, dvs. 
dar sitter givetvis antennen.

Stefansen hittade med hjalp av moni
tor en siindare i Majelden. Den tillhorde 
Taxi och arbetar pa en vagliingd som 
icke kan ha berort oss.

Goran Alseby
De basta resultaten:

Klass RC I
1) Jesper von Segebaden, Starflyers 

3248, 2) Jan Levenstam, Starflyers 3015, 
3) Tommy Bennvik, Starflyers 3004, 4) 
Per-Axel Eliasson, Starflyers 2941, 5) 
UIf Tonnesen, Kungalv, AKG 2843, 6) 
Poju Stefansen, Vingtor, Norge 2773, 7) 
Lars Olsson, Orebro RFK 2665, 8) Bo 
Oldenburg, Starflyers 2224.

Klass RC III
1) Arvid Karlsson, Linkopingseskadern 

758+423, 2) Lennart Olsson, Aeroklub- 
ben, Malmo 766 + 170, 3) Tore Lodin, 
Starflyers 317.

Modellmapknaden ...

inte tillverkas liingre. Max-S 35 ar av- 
sedd att komplettera M ax-Ill 35 som ar 
mera lampad for combat.

K&B 15R ar val den snabbaste av alia 
2 '/2:or men har trots detta inte blivit sa 
popular som fabriken hade hoppats. I 
ar kommer darfor en ersattare om vilken 
vi hittills endast vet att den ar snabbare 
iin 15 R Series-61 med 8X4 propeller. 
Speciellt avsedd for FAI-friflyg. Insug 
genom vevaxeln.
Slutligen har vi Super Tigre, som tagit 

med flera trimningsfinesser pa den se- 
naste G20/15 glod. Den storsta yttre 
skillnaden finns pa forgasaren.
Vi far anledning att aterkomma till 

dessa motorer nar de blir allmant till- 
gangliga i Sverige.
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AM 15 R/C
I sitt standardutforande kom AM 15 i 

borjan av 1958 och var pa den tiden en 
av de ’’vassaste” 1,5 cm3-dieselmotorer- 
na. Den anvander samma vevhus som 
AM 10 och det ar liksom pa denna matt 
grablastrat. Cylinderfodret ar inte lika 
grovt som AM 10:ans men utfort pa 
samma satt med tre avgas- och over- 
stromningsportar. De ar frasta genom 
fodret och synnerligen sma for en 1,5 
cm3-motor. Vevaxeln ar identisk med 
AM 10:ans och har en diameter pa 8 mm 
samt ar urborrad med 4 mm. Ventilhalet 
i vevaxeln ar borrat med 4,3 mm och 
vevtappen har en diameter pa 4,8 mm 
och ar urborrad 2,4 mm. Vevaxelskivan 
ar 2,7 mm tjock och vevaxeln ar helt 
obalanserad. Lagringen av vevaxeln ar 
gjord direkt i vevhuset.

Cylinderfodret, 2,0 mm tjockt, var 
styvt nog att ej forandras av forbran- 
ningsvarmen och gav ej upphov till na- 
gon extra friktion da motorn blev varm 
och den grova vevaxeln tillat en gas- 
passage pa mer an 4 mm, vilket ar lika 
mycket som vissa 1,5 cm3-motorer i dag 
ar utrustade med. Desto underligare ar 
det da att motorn med dessa goda grund- 
forutsattningar inte utvecklats ytterliga- 
re utan behaller sina ursprungliga, myc
ket sma avgas- och overstromningspor- 
tar. Saval avgas- som overstromnings-

portar ar 3 till antalet och forskjutna i 
forhallande till varandra. De ar endast 
1 mm hoga och mellan undersidan pa 
avgasporten och oversidan pa overstrom- 
ningsporten ar det hela 2 mm. Detta be- 
tyder att overstromningen ar oppen en 
forhallandevis liten del av varvet och 
ger friskgasen sma mojligheter att helt 
fylla cylindern. En overstromningsport 
i stil med Eta 15 eller Webra Mach Π 
hade sakert givit betydligt hogre effekt 
utan att forsamra startegenskaperna.

Medbringaren ar svarvad av aluminium 
och pressad fast pa splines pa vevaxeln. 
Aven vevstaken ar svarvad av alumi
nium (dural) och har en diam. pa 3,8 
mm. Kolvtappen har en diam. pa 3,2 mm 
och vevstakslagren forefaller tillrackliga 
och med god passning i bada andar. Cy- 
lindertopp och kylflansar ar svarvade i 
ett stycke av aluminium och eloxerat i 
blatt. Tre skruvar halier fast detta vid 
vevhuset genom tre genomgaende hal i 
flansar och topp. Darmed lases fodret 
pa plats da det ar inpassat i cylindern 
och vilar pa en flans i vevhuset. En pap- 
perspackning tatar mellan vevhus och 
foder, liksom mellan vevhus och vevhus- 
lock.
Vevhuset ar gjutet av aluminiumlege- 

ring och matt grablastrat. Vevhuslocket 
ar svarvat av aluminium och skruvas in
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i vevhuset. Luftintagct ar gjutet i ett 
med vevhuset och har en invandig dia
meter av 5,8 mm, vilket av trotteln 
stryps till 4,8 mm. Forgasarroret har en 
diam. pa 3,2 mm och halier trotteln pa 
plats genom att trottelkroppen gar ner 
i luftintaget forbi forgasarrorets plats 
och har tva hal borrade mitt for detta 
och genom vilket forgasarroret gar. Trot- 
teltrummans haldiameter ar 4,8 mm och 
trottelkroppen ar forsedd med en stall- 
skruv for trummans rorelse, varigenom 
tomgangslaget latt kan stallas in. Trot
teln ar alltsa mycket enkel men tillrack- 
ligt effektiv for att trottla ner till ett 
sakert tomgangsvarv pa ca 40 °/o av 
toppvarvet.
AM 15 RC erholls fran Sven E. Trueds- 

sons Modellflygindustri, Malmo, general- 
agenten for Allen Mercury-linjen i Sve
rige. Testexemplaret var mycket tatt i 
topplage och hogg nastan, varfor enda 
mojligheten var att anvanda en stor 
propeller med god svanghjulseffekt for 
de forsta startforsoken och inkornings- 
tiden. Jag anvande en Top Flite Nylon 
10X4" och som inkorningsbransle Shell 
Nitromite 1. Efter ca 20 min. korning 
i korta perioder holl motorn ett jamnt 
varv omkring 5800 rpm, varfor propel
lent byttes till en Top Flite Nylon 9X4" 
och inkorningen fortsatte.
Da kortiden uppgick till ca 1 timme 

byttes propeller till Super Rekord 8V2X 
4" tra som gav 8300 rpm efter ca 30 
min. korning. Efter en kontroll att mo
torn kunde halla ett jamnt toppvarv i 
nagra minuter pa tra 8 X 3 '/2" ansags 
motorn inkord och klar for varvtals- 
matningar. Den hade da erhallit ca 120 
min. inkorning. Till att borja med var 
starten besvarlig men efter ca V2 timntes

korning var det latt att starta motorn 
genom att endast choka den tva varv 
och sedan sla nagra slag pa propellent. 
Kompressionskolven hade ingen tendens 
att fastna i cylindern da motorn blev 
varm och atervande latt till en lagre in- 
stallning.

Motordata: AM 15 R/C
Typ: Encylindrig, luftkyld tvataktsmo- 

tor med tvarspolning och vevaxelventil. 
Vevaxeln lagrad direkt i vevhuset. De- 
monterbar trottel.
Tandsystem: Kompressionstandning
Slaglangd: 11,0
Borrning: 13,2
Cyl.-volym: 1,47
Kompr.-forh.: Variabelt
Vikt: 90 g (med trottel)
Varvtalen uppmatta i rpm vid korning

pa ren Powa Mix.
Tornado Nylon 9X6" . . . .  5200 rpm
Tornado Nylon 10X4" . . 5800 „
Top Flite tra 9X4" ...........  7400 „
Super Rekord tra 8V2X4" 8300 „
Cox Nylon 8X4" ................ 8400 ,,
Semo Nylon 7X4" ...........  10400 ,,
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Profil-bladet
(Kan rivas u p  och sparas)

NACA 6409
Av PETER WANNGARD

En av vara vanligaste vanner bland 
profilerna ar utan tvekan Naca 6409, 
sarskilt i anglosaxiska lander bar den 
lange varit omattligt popular. Skalet 
torde vara, att den ar synnerligen latt- 
trimmad, vilket gor den mycket tacksam 
att anvanda, da den samtidigt inte ger 
katastrofalt bog sjunkhastighet.
Profilens egenskaper ar naturligtvis be- 

tingade av att gransskiktet ar tillrackligt 
turbulent for att hindra avlosningsfeno- 
menens trakiga inverkan, daliga egen
skaper hos vissa profiler kan nog ncis- 
tan undantagslost hanforas till otillrack- 
lig turbulens, vilken latt rnedfor avlos- 
ning.
Den laminara luftstrommens omslag till 

turbulent paskyndas av ett hogt lokalt 
Re-tal och en positiv tryckgradient, dvs. 
luftens statiska tryck skall oka i strom- 
nmgsriktningen.
Hogt lokalt Re-tal uppnar man genom 

att gora profile» tillrackligt tjock, luft- 
strommen tvingas da att flyta fram 
snabbare (man tranger ihop stromlinjer- 
na). Den nodvandiga tryckgradienten 
vid framkanten astadkommer man ge
nom att valva profilen tillrackligt, vilket 
medfor att stagnationspunkten hamnar 
sa langt ner pa undersidan att luftstrom- 
nten pa oversidan tvingas stromma mot 
okande tryck (positiv tryckgradient).

Hos Naca 6409 finns bade tillracklig 
tjocklek och valvning for att astadkom- 
ma en tillracklig turubulent luftstrom, 
och jag betraktar profilen som en ur des- 
sa synpunkter ovanligt lyckad kompro- 
rniss, vilket som sagt torde forklara dess 
popularitet.

/ synnerhet  v i d  srnd kordor och laga 
Re-tal (Al : or  o ch C2:or) dr de t  viktigt  
att man ser till att prof i l en har tillrdck- 
lig turbulens. Ddrfdr bor  sddana mode l 
l er ej ha tunna profi l er ,  om de inte sam
tidigt ar til lrackligt vdlvda.  Kansligast 
i detta avseende ar Al-modeller, som 
inte brukar ha samma stora stabb- 
moment som C2:orna.
Naca 6409 ar alltsa sarskilt lampad 

for mindre kordor, och man finner den 
diirfor oftast pa C2:oi. For att ytterli- 
gare forbiittra turbulensen brukar man 
ofta ha nagra turbulensbildande balkar 
i konturen, ett medel, som jag tycker 
man inte utan vidare kan fordonta. Ame- 
rikanska modellflygare sager att de okar 
flygtiden med minst 15 sek. pa deras 
C2:or. Mina egna forsok med en C l:a  
bekraftar samma sak.

X Y;i y „
0 0 0
1,25 2,06 —0,88
2,5 2,96 -1 ,18
5 4,30 -1 ,18

10 6,31 — 1,08
15 7,78 —0,36
20 8,88 0,17
30 10,13 1.12
40 10,35 1,65
50 9,81 1,86
60 8,78 1,92
70 7,28 1,76
80 5,34 1,36

*> 2,95 0,74
95 1,57 0,35

100 0 0
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Vindbesvarligheter vid 

UT i Norrkoping

Redan i god tid fore tavlingen pa FI3 
i Norrkoping hade UK aviserat att la- 
get till Nordiska Landskampen inte skul- 
le tas ut pa samma satt som forr om 
aren. Da har, de ar bade VM och NL 
avhallits, de tre forsta pa UT i varje 
klass tagits ut till VM och de tre foljan- 
de till NL och da endast NL avhallits 
har de tre forsta uttagits att represente- 
ra Sverige. Till denna UT har som kva- 
lificerade raknats de 7 basta pa SM plus 
de 6 basta fran VT samt 2 man fran 
Norrlandska kvaltavlingar. Forutsatt- 
ningen har ocksa varit att de har betalt 
den s.k. UT-femman. Detta har ibland 
fort det olyckliga med sig att en bevis- 
ligen mycket kvalificerad modellflyga- 
re kanske inte ens forekommit pa UT 
eller genom en nagot samre insats an 
vanligt hamnat utanfor laget. Att Sve- 
riges internationella insatser kanske dar- 
nted icke blivit sa lysande alltid sager 
sig sjalvt.

Infor arets NL har UK aviserat en an
nan linje. Till att borja med har ingen 
betalt nagon UT-femma och UK har 
alltsa fritt kunnat bjuda in lampliga 
landslagskandidater till en s.k. Uttag- 
ningstavling. Till tavlingen har bjudits 
kandidater som under 1963 och 1964 
uppvisat en sadan klass pa sitt modell- 
flygande att de bor beaktas vid lands- 
lagsuttagningen. Dessutom har i ar for 
forsta gangen uttagits officiella reserver. 
Utvaljandet av deltagare till UT har pa 
visst hall foranlett protester som for- 
modligen kommer att resultera i motio- 
ner till riksstamman. Lat oss emellertid

redan nu sla fast att arets uttagningar 
ar ett experiment. Det ar dock gladjan- 
de att UK antligen deklarerat en fast 
linje och preciserat andamalet med ut- 
tagningen, att fa fram starkast mojliga 
landslag. Forut har tyvarr landslagsdel- 
tagandet ofta blivit en premiering av en 
god insats pa UT.
Arets UT borjade inte lovande men 

mycket typiskt for Norrkoping med 
vindstyrkor over 10 m/sek. Ett i hast 
sammankallat mote mellan de inbjudna 
gav vid handen att de fiesta foredrog 
att vanta till efter middagen for att se 
om vinden skulle mojna. Under mellan- 
tiden holls en diskussion mellan a ena 
sidan UK och a andra sidan de UT-del- 
tagare som ville deltaga. UK svarade pa 
fragor om uttagningsprinciper och en 
ganska hetsig principdiskussion utbrot 
och holl utan avbrott pa tills det var 
dags for middagsmal.
Det befanns efter avaten maltid att 

vinden mojnat tillrackligt for att tillata 
flygn ing och UK bestamde att tva perio- 
der om vardera 1 tim. skulle koras. Vad- 
ret forbattrades ytterligare och UK be- 
slot att ytterligare en flvgning skulle 
koras. Sikten var tyvarr ganska dalig sa 
sent pa kvallen och det drabbade kan
ske de deltagare som flog sent i perio- 
den da tidtagarna inte rackte till for al
ia att kora i periodens borjan. Jag tror 
dock inte att det hindrade nagon av de 
kvalificerade att bli uttagen i laget.
En sallsynt blandning av olyckliga om- 

standigheter sonderslagna modeller, bris-
o

27



tande mojligheter att deltaga i landsla- 
get vid en ev. uttagnmg och bnstandc 
mojligheter att fa transport till UT drab- 
bade speciellt D2-klassen som diinned 
blev den minsta. Kampen var emellertid 
mycket hard och endast 23 sek. skilde 
1 :an och 5:an (Jan Zetterdahl och Ur
ban Nygren) efter forsta dagen. I A2 
var ocksa stridcn hard men tidsdifferen- 
sen storre och 63 sek. skilde mellan 1 :an 
och 5:an (Bosse Modeer och Bror Ei· 
mar). 1 C2 skilde 36 sek. mellan ’’Julie” 
som lag etta med tre max och Nils-Erik 
Hollander pa 5:te plats.

Sondagens tavlingar blev inte mindrc 
harda och det var tur att vadret var sa 
bra. Vinden boll sig kring 4 m/sck. och 
solen var framme storre delen av tiden 
och gjorde temperaturen behaglig. Det 
var det vackraste UT-vader jag varit 
med om sen 1955, da tavlingen gick pa 
samma stalle med ungefar samrna vind- 
riktning. I A2 gjorde Bosse en suveran 
insats och flog for tredje gangen 900 sek. 
pa tavling och vann klassen pa tavling- 
ens basta tid. Alltid siikre John Petters- 
son som lag tvaa efter lordagens tav- 
lingsstarter forsvarade sin placering aven 
om avstandet mellan honom och Bosse 
okade under sondagen. Gosta Nilsson 
som inte lag sa bra till efter lordagens 
flygningar, gjorde en av sina sallsynta 
tavlingar dar han uppnadde over 800 
sek. och fick 837 sek. vilket var 19 sek. 
mer an John hade.
Den unge och lovande Per-Olof Mo- 

berg som lag 4:a efter lordagens tavling
ar halkade tillbaka tva placeringar pa 
en olycklig start i fjarde perioden da 
modellen lamnade linan innan P-O lagt 
den sakert i blasan.
Trots att ’’Julie” tappade 35 sek. i son

dagens andra start vann han inte bara 
sondagens tavling utan aven samman- 
lagt fore Bengt Blomberg som med en 
magnifik insats pa sondagen gick upp

till andra plats, mycket knappt fore An
ders Hakansson som drabbadcs hart i 
fjarde perioden och endast fick 2 min. 
Rolf Sundin flog nagot battre an An
ders men lag for langt efter for att kun- 
na ta in helt och blev femma, endast 5 
sek. efter AKM:s stridbare Lennart 
Hansson, vilken efter att ha legat en
dast 2 sek. efter ’’Julie” pa lordagen 
tappade tillrackligt for att aka ner till 
fjarde plats.

I D2 flog Hans Friis den jamnaste se- 
rien pa sondagen och vann fore Jan 
Zetterdahl som halkade ner till andra 
platsen. Lennarth Larsson lag liinge trea 
men i sista perioden gled Ake Lundin 
forbi och in pa reservplats i laget. Ha- 
kan Broberg som pa lordagen lag endast 
7 sek. efter Jan Zetterdahl halkade 
ohjalpligt tillbaka da hans modell hade 
en otack beniigenhet att vilja ga at van- 
ster vid motortidens slut.

Samtliga UT-deltagare fick aka hem 
utan att veta om de blivit uttagna till 
landslaget da uttagningen denna gang 
inte skulle goras forhastad utan efter en 
grundlig penetrenng av resultat och kva- 
lifikationer. Det var sakert atskilliga 
kanslor som blandades hos deltagarna pa 
hcmvagen men jag tror de fiesta kandc 
en viss tillfredsstallelse med att ingen 
forhastad uttagning gjordes utan att vi 
kommer att stalla upp ett starkt lands- 
lag pa NL i Finland. Det lag som UK 
sa smaningom kom fram till ser ut sa 
har.

ϊ A2 var Rolf Flagel redan given efter 
sin vinst pa forra landskampen och med 
intyg fran AKM att han hade tva full- 
viirdiga modeller blev han uttagen. Bo 
Modeer gjorde dels en suveran insats pa 
forra arets VM och vann dessutom UT 
synnerligen overtygande. Flan ar en man 
som till det yttersta kan skarpa sig i 
hard konkurrens och kan dessutom oer- 
hbrt mycket om termik efter mangarig

28



bekantskap med Thomann. John Pet- 
tersson kanske later obekant for manga 
da han siillan vinner en tavling men han 
aterfinns bland de allra framsta och han 
fly ger sakert och metodiskt. Ett mycket 
starlet kort, val vart att satsa pa. Reserv 
till detta relativt gamla lag blev unge 
lovande Per-Olof Moberg som verkli- 
gen borjar kunna konsten att leta ter- 
mik.

Att ta ut landslaget i C2 maste vara 
synnerligen besvarligt da vi har sa manga 
bra och relativt jamngoda flygare i klas- 
sen. Anders Hakansson var val dock' 
liter eiler mindre sjaivskriven efter sina 
manga fina insatser och den val genom- 
forda UT. Han fick en klubbkamrat 
med sig som sakert till stor del togs ut 
pa sin vinst pa UT. Tredje mannen var 
daremot tydligcn ett problem men K.A:s 
ord vagde tydligen tungt denna gang 
och Rolf Sundin gick in pa lagplats. Sa
kert ett klokt val och att han lean visar 
val hans 5:te plats pa VM. Reserv blev 
val inte sa overraskande Nils-Erik Hol
lander.
D2 slutligen maste varit UK:s verkliga 

mardrom och man hade dar bundit sig 
mycket hart genom att meddela att ing
en kunde bli uttagen utan att ha deltagit 
pa U'T. Med endast sex man att valja 
bland maste uttagningen vallat huvud- 
bry men man kan skonia en tydlig lm- 
je som foljts vid nomineringen, namligen 
foryngring. Det ar mig veterligen det 
yngsta D2-lag vi nagonsin stallt pa be- 
nen, 1955 ars mojligen undantaget. Hans 
Friis ar ju gammal landslagsman som 
varit borta nagra ar for studier och fa- 
miljebildning men som borjat leomma 
tillbaka i god stil och nu vann UT. Att 
han darfor skulle med i laget var gan- 
ska sjalvklart. Pa andra plats kom unge 
Jan Zetterdahl in. Han liar under flera 
ar flugit D2 men borjade komma i slag 
under fjolaret och har lecirt overtygande

i ar. En ambitios och saker grabb som 
sakert kommer att skota sig. Det sista 
kan ocksa sagas om lagtrean Hakan 
Broberg. Efter hans fina insatser i bor- 
jan av forra aret vantade sig val alia att 
han skulle med i nagot av forra arets 
landslag. Han lyckades dock inte sa helt 
pa forra UT och med den stelbenta ut- 
tagningsprincip som da foljdes stalldes 
han utanfor lagen. Trots att arets UT 
inte heller gick sa lysande och resultera- 
de i en 5:te plats kom han dock med 
i laget och att han kan flyga sakert och 
bra visar hans andra tavlingsresultat. 
Pa reservplats gick Ake Lundin in efter 
en stark upphamtning pa sondagen.
Det kommer naturligtvis att diskuteras 

i det oandliga om dessa uttagningars 
rattvisa eller inte men jag tror vi ar in- 
ne pa ratt viig och att den kommer att 
leda till malet, ett starkt och representa- 
tivt landslag.

Lennarth Larsson

Resulted. Klass A2
1. Bo Modecr, Vingarna 1408, 2. John 
Pettersson, Hassleholm 1305, 3. Gosta 
Nilsson, Ostersund 1244, 4. Rune Jo
hansson, Gamen 1237, 5. Bror Eimar, 
Nimbus Sthlm 1219, 6. P. O. Moberg, 
Solna 1206.

Klass C2
1. J.-O. Akesson, Malmo 1405, 2. 
Bengt Blomberg, Gamen 1330, 3. An
ders Hakansson, Malmo 1320, 3. Len
nart Hansson, Malmo 1307, 5. Rolf 
Sundin, Skvadern 1302, 6. Ragnar 
Ahman, Gamen 1270.

Klass D2
1. Hans Friis, Gamen 1355, 2. Jan 
Zetterdahl, Solna 1298, 3. Ake Lun
din, Malmd 1198, 4. Lennarth Lars
son, Solna 1174, 5. Hakan Broberg, 
Borliinge 1143, 6. Urban Nygren, Sol
na 1034.
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Modellflygaren och priserna

I det foljande redogores for hur en 
del friflygare scr pa tavlingspriserna.

I inbjudan till arets Vintertavling, 
som arrangerades av Stockholmsklubbar- 
na pa FI 8 i Tullinge den 1 mars, upp- 
manades de tavlande att tillsammans 
med anmalningarna insanda onskemal 
om vad de heist skulle vilja erhalla i 
pris. Priserna hade for att underlittta va
let och mojliggora lattare inkop klassi- 
ficerats i fyra grupper salunda:

A: Prydnadsforemal, exempelvis va- 
ser, fat m. m. av glas, metall eller kera- 
mik.

B: Ffushallsartiklar, exempelvis mat- 
bestick, termosflaskor, elapparater, hand- 
dukar m. m.

C: Verktyg och tillbehor, exempelvis 
skiftnyckel- och skruvmejselsatser, kni- 
var, forvaringslador, bransle o. dyl.

D: Byggsatser.
Jag vill ej pasta att resultatet av

rundfragan ar allmangiltigt, men det ar 
i varje fall intressant och kan kanske 
vara till nytta for andra tavlingsarran- 
gorer. Av de 20 anmalda klubbarna ha
de 9 fyllt i frageformularen represente- 
rande 56 modellflygare. Dessa hade krys- 
sat for 80 onskemal, vilka fordelade sig 
pa de fyra grupperna sa har:

A: 19 st, dvs. c:a 24%
B: 22 st, dvs. c:a 27%
C: 30 st, dvs. c:a 38 %
D: 9 st, dvs. c:a 11 %
Till sist vill jag ocksa omnamna, att 

vi i samma undersokning efterhort, om 
de tavlande onskade valja priser sialva 
vid prisbordet eller om de onskade fa 
ett forhandsbestamt pris. Det forstnamn- 
da alternativet fick en overvaldigandg 
majoritet med 53 mot 3. Sa nu vet vi 
alia decta!

Hans Schmiterlow 
tavlingsledare pa VT

Nytt pa Stockholmsfronten

Stockholms modellflygklubbar har haft 
varmote, diir manga viktiga fragor dryf- 
tades. Aven fragor av nationell karak- 
tiir diskuterades for att vidarebefordras 
till SMFF.

Det nyligen startade samarbetet mel- 
lan Stockholmsklubbarna skall fortsat- 
tas och utokas. Efter hart arbete under 
vintern har flygplatsproblemet lost sig 
genom att Stockholms modellflygklub
bar for trailing och tavling far anvanda 
Bromma till linstyrning och F18 till all 
slags flygning. For traning fordras spe- 
ciella inpasseringskort som tillhandahal- 
les genom klubbarna.

En kurs for utbildning av stunt- och 
combatdomare skall hallas i borjan av 
maj.

Angaende anmalan av hela lag i TR, 
rekommenderades det att som tidigare 
endast anmala agaren till modellen, me
dan aven medhjalparen skall ha pris.

I combat rekommenderades att denna 
sasong flyga efter FAI:s provregler. Des
sa avviker fran den svenska huvudsak- 
ligen genom att foreskriva enfargad 30 
mm bred serpentin, 0,30 mm lindiam. 
och tillampande av ’’startminut” som i 
team-racing.

Slutligen skall pa prov inforas pa vis- 
sa tavlingar s. k. A-klasser (1,5 cc, i stunt 
dock 2,5 cc) for juniorer och motsva- 
rande bestammelser som i TR-A. Var- 
tavlingen skall sasom forsta tavling ta 
upp dessa klasser.
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m e c a tro n
Europas modernaste anltiggning. Utbyggbar frdn 6-10 kanaler. 
Manovrera helsakert med en superheterodyn-anlaggning.

0

Begar kostnadsfri specialbroschyr med alia tekniska data fran:

M ECATRON 10 '4 Mottagartillsats. 
4 kanaler. Relalos transistorutgang. 
Pluggansluten till mottagaren.

Pris kr. 193: —

M ECATRON 10/6 Mottagare. 
Krista I Istyrd, superheterodyn med 
HF-steg. Relalos transistorutgdng. 
Ingen trimning. Pris kr. 482: —

B. B E C K M A N  & Co A B
Malmtorgsgatan 8, Stockholm -  Tel. 08/2112 34



Distribueras αν :

as. Japanskt kvalitetsmarke, 
valkanda specialister 
i motorer och radiokontroll

n yh et! R/C sats 1-kanal heltransistor (Sandare och mott- 
agare) Rackvidd ca 500 m. Sandaren tonmodulerad 
och kristallstyrd. Mottagare med rela. En verkligt 
prisbillig och tillforlitlig radiokontroll.
94Π0 per sats 195: —

m a x 1 9

Vattenkyld 3.15 cc. En tillforlitlig motor med god 
prestanda. Effekt 5 hk vid 17000 v/m. Vikt 175 gr. 
91109 1 77 :-
”O S MAX 19" 91109 64 :-
”O S MAX 19 R/C” 91129 8 6 : 50

MOTTAGARE


