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This issue magazine after the initial 
original scanning, has been digitally 
processing for better results and 
lower capacity Pdf file from me. 

 

The plans and the articles that exist 
within, you can find published at 
full dimensions to build a model at 
the following websites. 

All Plans and Articles can be found 
here: 

 

Hlsat Blog Free Plans and Articles. 

http://www.rcgroups.com/forums/
member.php?u=107085 
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http://www.rcgroups.com/forums/member.php?u=107085


Digital Edition 
Magazines. 
 

AeroFred Gallery Free Plans. 

http://aerofred.com/index.php 

Hip Pocket Aeronautics Gallery 
Free Plans. 

http://www.hippocketaeronautics.
com/hpa_plans/index.php 

 

Diligence Work by Hlsat. 
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MERCO 61 R/C

kommer inom

Den nya men redan vdrldsbekanta 
motorn for "multimodeller" bor Ni 

bestdlla redan nul

VAR FORST MED MERCO 61 

PRIS Kr 175:—

MERCO ’’MUFFLER"
Elegant ljudddmpare for MERCO 
610.49 PRIS Kr 24:50

ANDRA BEROMDA MERCO
MOTORER

MERCO 49 RC Kr 148:50
MERCO 49 STUNT „ 129:75
MERCO 35 RC „ 110:50
MERCO 35 STUNT „ 83:75
MERCO 29 RC ,,110:50
MERCO 29 STUNT „  83:75
AM 10, 15, 25, 35 „ 49:75
AM 10 RC & 15 RC „  63:75

For narmare detaljer se vdr huvud- 
katalog som sandes mot Kr 2:75 i 
frim.

OBS! NY FRANK ZAIC BOK! 

"Circular Airflow and Model Air
craft"

En populdrteknisk modellflygbok, 
mycket vdrdefull for alia modell- 
flygare och modellflygkonstrukto- 
rer. Boken har mottagit synnerligen 
goda kommentarer i USA. (Tryckt 
pd engelska.)

Kr 18:75

Generalagent for Sverige:

SVEN E T R U E D S S O N  M O D EL LF LY GI N D U S T RI
STORGATAN 25, MALMO C
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Omslagsbild

Eft "turnelag” av sven
ska linkontrollflygare 
tdvlade under juli i 
Osttyskland, Jugosla- 
vien och Ungern. Om- 
slagsbilden dr tagen 
efter tavlingen i Ro
stock och visar Ove 
Kjellberg, Goran Alse
by och Mdns Hagberg.

Nya
Friska
Tag!

Redaktionskommitten har sam m antratt i Linko- 
ping mcd observator fran tidningsstyrelsen samt 
redaktor och rcdaktionssekreterare.

Ideerna flodade. Ledarsidan blir en institution. 
Tavlingsrapportorer har utsetts for de olika gre- 
narna. Sam bandsrutiner och produktionsflode 
finslipades. For vissa artikeltypcr skall mindre 
stiltyp anvandas. Klicheutbyte skall om m ojligt 
ordnas nied grannliinderna.

Kom m ande nummer kan bli tjockare. Debatt- 
spalt och nordisk nyhetssida blir nyheter. Teck- 
nare liksom nagon, som ar intresserad av foto- 
kopicring bchovs. M eddela tips! W akeficldhisto- 
ria, A2-trimning, combat, ntotortrimning, brans- 
len, R C-proportional och m odclltillforlitlighet 
hoppas vi fa  komma med under det kommande 
aret.

Blir tidningen annu battre? G ivetvis blir den 
det, men hur mycket battre beror pa lasekretscn. 
Vi behover fler medarbetare, debattvilliga far sin 
chans. Antalet lasare iir stort men inte prcnume- 
rantantalet. G or som t. ex. Aeroklubben i M alm o; 
lat M FN-prcnum cration bli medlemsforman.
Allt blir vad man sjiilv gor det till. Tag chan- 

sen, gor M FN battre!
Goran Alseby

Tidningsbilaga
Som tidningsbilaga 
medfoljer den senaste 
upplagan av Graup- 
ners prospekt FSP med 
prisblad.
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Danmark stod for forsta gcingen 
som arrangor αν NM i linstyrning

Folke Olsson sldpper 
Tommy Obergs combatmodell.

och klarade av det hela med aran i 
behall. Man hade forarbetat am- 
bitiost pa tavlingen genom att 
framstalla varvraknetavlor for TR, 
overskadlig resultattavla, skaffa 
hogtalaranlaggning m. m., och om 
man skall dra fram ndgot negativt 
skall det mojligen vara att arrangd- 
rerna verkade litet orutinerade att 
driva en tavling av detta format.

Da tavlingen borjade pa lordagen var 
vadret mulet och enligt danska synpunk- 
tcr ganska lugnt, men enligt vara asik- 
ter tiimligen blasigt, vilket genast visade 
sig pa monoline-speedarna, som hade 
tydliga styrproblem. Av monoflygarna 
var det enbart Lahtinen och Ekholm 
fran Finland som tick resultat, medan sa 
kanda naran som Ove Kjellberg och 
Juani Valo fick nollor. Tvaline-flygar- 
na Frimand och Rolf Hagel fick ocksa 
resultat noterade, men ack vad Rolf lag
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langt under sitt SM-resultat, niistan 20 
km/tim.

I stunt visstc vi av tidigare erfarenhet 
i ar att danskar och finnar skulle bli oss 
for svara. Att VM-tvaan Juani Kari 
skulle vinna var tamligen givet, men 
fragan var om danskarna skulle kunna 
spriinga finntrion och om svenskarna 
skulle fa in nagon bland den battre half- 
ten. Efter forsta omgangen ledde ocksa 
Kari, men Albert Svensson, Danmark, 
lag nagot overraskande pa andra plats 
efter en overtygande flygning. Svenske 
Iandslagsdebutanten Goran Aronsson 
overraskade stort genom att lagga sig pa 
fernte plats.

I team-racing noterades inga topptider 
i forsta omgangen men de svenska ETA- 
och 50 varsflygarna Bea Olsson och 
Goran Alseby lag i topp med 5.00 resp. 
5.01 min. Mario Pinotti sag ut att ga 
mot en bra tid nar ban fick linhaveri 
och var ute ur rakningen for denna om- 
gang. Sundell, favoriten fran Finland, 
missade liksom norrmannen, dar annars 
Harry Kolberg syntes ha forutsattning- 
ar att na bra tider.

Combat var klassen i vilken vi skulle 
ta storslam. Det visade sig nu inte bli 
sa liitt, dels darfor att vara nordiska 
broder lart sig en hel del sedan forra 
aret och dels darfor att EAI:s provreg- 
ler gor bedoniningen svar och vansklig.

Forst i elden av de vara var Folke Ols
son, tavlingens yngste deltagare, som 
dock utan storre problem gick vidare 
liksom Tommy Oberg. Peter Evers mot- 
te danskarnas baste, Leif Mortcnsen, vil
ken med fran flygning chockerade den 
segervisste Peter, som fick film a sig i att 
bli jagad under hela heatet och klippt 
tva ganger. Men av nagon anledning 
skulle heatet flygas om nasta dag, var- 
for Peter, atminstone for stunden, und- 
kom med blotta fiirskrackelsen.

N ar man efter forsta dagen summera- 
de ihop tavlingen visade det sig att Fin
land, som sa manga ganger forr, tagit 
ledningen i lagtavlingen fore Sverige och 
Danmark.

N ar sondagens tavlingar borjade var 
vindstyrkan ungefar densamma, med 
samma problem for monolineflygarna i 
speed. Alltsomoftast hordes en speedmo- 
tor tjuta upp i over 30.000 varv per mi- 
nut efter att ha slagit av propellerbla- 
den vid touch mot darken. Den ende 
som utrattade nagot av varde var Lah- 
tinen som gick upp i ledningen med 204 
km/tim. Som speedflygare bor man nog 
inte satsa allt pa monoline utan aven ha 
en tvaline modell for den hiindelse tav- 
lingsvadret blir blasigt.

I stunt var Kari fortfarande belt oho- 
tad, och Albert Svensson, som tydligen 
var i utmarkt form beholl lika siikert 
andraplatsen fore finske landslagsdebu- 
tanten Lcmminkainen, som overraskan
de slog sin rner namnkunnige landsman 
Patiala. Goran Andersson ’’landade” sin 
’’Trident” pa rygg i andra omgangen 
och kunde med reserv inte halla dansken 
Madsen efter sig i tredje omgangen. Pe
ter Evers tog det sakra fore det osakra 
och atergick till sin gamla ’’Crusader” , 
men det ar tvivelaktigt om ban gjorde 
nagon vinst pa det. Lars Eriksson fick 
slappa forbi norrmannen Clamer Melt- 
zer, som nog blev litet bortdomd. Han 
gjorde bra flygningar dar man fiiste sig 
speciellt vid skarpa, fina horn i fyr- 
kantmanovrerna.

I team-racing blev det svenska bakslag 
i andra omgangen. Mario Pinotti borja
de bra och flog stadigt forbi Sundell, 
men plotsligt overhettade Super Tigren 
med fartforlust av mer an 50 km/tim. 
Goran Alseby borjade ocksa bra men 
efterhand borjade motorn hacka och 
landade snart: vevaxelbrott.

o
5



For finnarna gick det battre med Sun- 
dell pa 4,53 oeh Arnipalo med ETA pa 
utmarkta 4.42. Finalen koni saledes att 
besta av Arnipalo, Sundell och Bea Ols- 
son. Provflygningen fore finalen indi- 
kerade att Beas ETA var i fin trim: 53 
varv och 150 km/tim, sa vissa forhopp- 
ningar nardes i svensklagret.

Finalen borjade med att Sundell kordc 
over varmkorning med 20 sek, vilket 
forhalade starten med samma tid, inne- 
barande att de kansliga ETA-motorerna 
hann kallna. I starten kom sa Sundell 
ivag direkt medan de kalla Etorna knac- 
kade ivag forsenade och Beas t. o. m. 
stannade efter ett par varv. Sundell gick 
daremot som en klocka mot segern, me
dan Bea forfoljdcs av alia trinkbara be- 
svarligheter fran lossnade skruvar i 
frontlocket pa motorn till kompressions- 
krypning och slutade saledes sist.
I det svenska combatlagret hade man 

efter forsta omgangen diskuterat vilken 
taktik Peter Evers skulle anvanda for 
att ha nagon chans mot den snabbe Mor- 
tensen i omflygningen och man kom 
fram till att anfall fran rygglage skulle 
kanske hjalpa. Och det visade sig rik- 
tigt, for det var en helt annan Peter 
Evers som stiillde upp i omflygningen. 
Rollerna var denna gang ombytta och 
en konfunderad Mortensen fick finna 
sig i att bli klippt tva ganger. En verk- 
lig prestation gjorde Tommy Uberg, som 
vid underlage i poang bara hade en mik- 
roskopisk chans att vinna heatet genom 
att kapa den c:a fern cm langa carpen- 
tinbit som motstandaren hade kvar. 
Tommy jagade sin motstandare i flera 
minuter och lyckades till slut med det 
otroliga att kapa bort tva cm av cer- 
pentinen. Svenskarna fortsatte att avan- 
cera i tavlingen utom Peter Evers, som 
stotte pa patrull i form av finnen Me- 
ther i ett diskutabelt heat.

”Bea” Olsson med sin TR-modell och rea- 
jdttc i bakgrunden. Goran Aronsson och 
Folke Olsson i depdn.

I finalen mottes sa Folke Ohlsson och 
Tommy Uberg och de bjod pa combat 
av gammalt fint slag, som vi inte sett 
prov pa tidigare under aret. Folke stod 
som segrare sedan Tommy vid kapning 
i serpentinens mitt fick se serpentinen 
aven ga av vid infastning, nagot som 
tyvarr ar alltfor vanligt med det scr- 
pentinmaterial som FA I foreskriver.

Efter tavlingens slut stod det klart att 
vi into hade kunnat knappa in pa fin- 
narnas forsprang i lagtavlingen fran den 

forts, pa sid. 15
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Modellflygets historia 

A r 1950
Av Sven-O lo v  Linden

V intertavlingen 1950
Det var stralande sol over Siljan, nar 

KSAK:s Vintertavling avholls den 12 
februari. Kvallen innan hade arrangorer- 
na, Mfk ’’Fenix” i Rattvik bjudit pa te- 
supe och sladfard i fackelsken upp pa 
Lerdalshojden.

G.H. Derantz klev omkring i tjock 
vinterrock och oronskydd och niyste at 
de goda prestationerna. 82 deltagare med 
110 modeller var anmalda.
Hans Ahlstrom fran Borlange — en 

stjiirna pa uppatgaende, skrev Lowen i 
ett referat — vann Sint. Det skulle ta 
13 ar att na zenit! Hasse blev landslags- 
man for forsta gangen i fjol.

I Wakefield var det lamt. Endast 16 
man var anmalda. Kylan paverkade 
gummimotorerna ogynnsamt och endast 
Borjesson fick en normal tid pa ca 4 min. 
Resultat:
Sint. Hans Ahlstrom, Boliinge 853 
Gint. Borje Borjesson, AKG 463 
F. K.-A. Andersson, Hoor 599 
Lag. Aeroklubben i Goteborg 1.639 
Robert Lowen-Aberg hade i en besk kri- 

tik havdat (Hobbyfolk 1/1950) att Sve
rige inte hade nagon chans till seger i 
Waakefield-tavlingen. — Varfor inte en 
Wakefieldkurs? fragade han. — Har 
’’Lowen” 2.000 kalla i bakfickan, sa . .  
lovade l:e  instruktoren. Nagon sarskild

Bernfest, Jugoslavien

kurverksamhet for denna klass kunde det 
inte bli, utan den fick i sa fall inrym- 
mas i de ordinarie Allebergskurserna, 
men det blev i sa fall efter VM-tavling- 
arna.

o
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Nagot senare under Iret fragade ing. 
Derantz i ’’ModelIflygsport” :

— H ar  du fatt pippi? —
Fragan gallde om man fatt en byggsats 
till den av Sven Wentzel konstruerade 
stavmodellen med det trevliga namnet. 
Avsikten var att med den lata modell- 
flygarna bekanta sig med gummimotor- 
flyget.
Den planerade Tempo-tavlingen fick 

genom Lowens kritik ett nytt mal. Det 
skulle bli en nyborjarmodell i Wakefield- 
klass! — Na, nu kom det hela inte igang 
under 1950, men modellen presenterades 
under hosten. Det var ett valartat ex
emplar konstruerat av Arne Blomgren 
och Rune ’’Bananen” Andersson.

Uttagningar till VM-lagen skedde 18 
maj pa Skarpnack. Segelmodellerna stall- 
de delvis gummimotormodellcrna i skug- 
gan inte minst genom Ragnar Odenmans 
serie. Tre flygningar pa drygt halvtim- 
man, tva starter pa over 9 minuter och 
en pa gott och val 12 minuter. Den star- 
ka blasten gjorde att man i Wakcfield- 
klassen maximerade tiden till 3 minuter 
i stallet for vanliga 6.

Uttagna till Jamijarvi blev: 1) H. 
Eliasson 2) O. Blomberg 3) S. Stark 4)
H. Wannbcrg 5) A. Hakansson samt Ar
ne Blomgren som for dagen var sjuk 
men ansags meriterad iinda!

Till Trollhattan uttogs foljande lag: 
R. Odenman, K. Sandberg, L. Persson 
och S. Sandberg.

Att uttagningen efter s.k. rattvisa 
grunder inte varit helt lyckad visade 
kanske de inbordes placeringarna vid 
VM-tavlingarna. 18 man var kvalifice- 
rade till dessa uttagningar. I Wakefield- 
klassen 1949-ars lag, 3 man fran SM 
1949 och 3 fran VT 1950 samt 6 man 
fran de siirskilda uttagningar klubbarna 
arrangerat i borjan av maj. Aret innan 
hade UK motts av kritik da laget sam- 
mansatts pa grundval av gamla meriter.

Hur man vander sig . . .  Ar tongangarna 
manne bekanta?

Under sportflygkongresserna vid ma- 
nadsskiftet maj—juni i samband med 
KSAK:s 50-arsjubileum skedde mer an 
nagonsin tidigare pa en modellflygkon- 
ferens. FAI beslot foreslS engelska SMAE 
att tillampa de internationella bestam- 
melserna pa Wakeficldklassen, varefter 
denna tavling officiellt kunde erkiinnas 
som giillande varldsmasterskap. En nor- 
disk framgang blev det ocksa i och med 
att den har tillampade Sint-regeln fick 
sitt internationella erkannande som ’’The 
Nordic Class A 2” . Aven forbriinnings- 
motormodellerna erholl en enkel regel 
utan begransningar i vingyta och kropp- 
sektion. Max. 2,5 cm3 cylindervolym. 
200 g/cms och motortid 20 sek.

For instyrning antogs tre klasser i 
speed med resp. 2,5 cm3, 5 cm3 och 10 
cm3 cylindervolym. De nya FAI-regler- 
na kom att tillampas efter 1 jan. 1951. 

Kongressen valde som styrelse: 
President — A.F. Houlberg, England 
Vice president — G.H. Derantz, Sve

rige
Sekreterare — J.van Hattum, Holland 
Denna framgang for tavlingsflygan-
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det far tillskrivas ing. G.H. Derantz, 
som konsekvent arbetat for den interna- 
tionella tavlingsverksamheten.

W akefieedtavlingen
agde rum natten mellan den 22—23 ju- 
li.

”Det kandes pa nagot satt skont niir 
Aarne Ellila vann Wakefieldpokalen for 
andra gangen i rad . .  — ’’Segern var
odisputabel och alias mening var att 
basta modellflygaren och basta modell- 
planet vann.”  —

Citaten ar hamtade ur Modellflyg- 
sport och Hobbyfolk. Det var nog sa att 
manga ansag Ellilas seger aret innan som 
turbetonad. Nu bevisade han i en abso
lut rattvis nattavling att han kunde fly- 
ga battre an alia andra. Sverige var val 
representerat med fullt lag och sex pro- 
xyflygare, som hade utlanats till arrang- 
orerna. Proxyflygarna visade sig battre 
an landslagsmannen. Bengt Johansson, 
flog for Salisbury USA med vcrklig pre
cision (207 +  199 +  199) till en sjat- 
teplats. ’’Bananen” blev nast baste proxy 
med en 26 :e plats for canadensaren 
Wood. Av svenskarnas landslagsman fick 
Blomgren en 11 :e plats och Stark 12:e, 
Eliasson blev 23 :e man medan Blomberg 
blev 33 :e, Wannberg 34:e och Hakans- 
son 53 :e man. Svenskarna fick en or- 
dentlig baklaxa. H ar behovdes nya tag 
— modeller som kunde gora 4 minuter 
var ett krav — Sune Stark borjade re
dan pa baten hem rakna pa en ny mo- 
dell!

Swedish G lider Cup
skanktes av dir. Osvald Arnulf-Olsson i 
Goteborg. Det ar en standigt vandran- 
de pokal i segelmodellernas VM-tavling- 
ar.

Stjepan Bernfest fran Jugoslavien blev 
den, som erholl forsta inteckningen i po- 
kalen, da A:2 flygarna mottes den 30

Borje Borjesson, Goteborg

juli i Trollhattan. Aeroklubben i Gote
borg med G. Lindh och B. Borjesson 
svarade for god organisation och per- 
fekt service. Manga hade tippat det 
svenska landslagsankarct Ragnar Oden- 
man som segrarc, men tredje starten blev 
mindrc lyckad, varfor Bernfest, som nad- 
de maximala 360 sek. i sista start kun
de hemfora den inofficiella VM-titeln.

Resultat:
1. S. Bernfest, Jugoslavien 920 s.
2. R. Odenman, Sverige 903 s.
3. A. Hansen, Danmark 867 s.

I samband med VM-tavlingarna holls 
aven tavling mellan de nordiska lagen. 
Det blev en mycket oviss historia. Nar 
siste man hade sin modell i luften var 
det annu en oppen fraga om Sverige el
ler Finland skulle vinna.

Resultat:
1.Sverige 2504
(R. Odenman, L. Persson, K. Sandberg)
2. Finland 2.171
3. Danmark 2.131
4. Norge 1.964

forts, sid 34
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Blasigt SM
i
linstyrning

Tavlingen borjade pa lordagen i tamli- 
gen blasigt vader med 2 omgangar i 
stunt och combat samt 1 omgang i speed 
och team-racing. Stort intresse tilldrog 
sig medlemmarna i det ’’turnelag” som 
under juli tavlat i Osttyskland, Jugosla- 
vien och Ungern med god framgang och 
med ett toppresultat pa 4.18 i TR no- 
terat i Jugoslavien av Goran Alseby.

Combat

Pa denna tavling var det meningen att 
de preliminara FAI-reglerna skulle stal- 
las pa sitt verkliga prov. Dessa regler 
skiljer sig i huvudsak fran de svenska 
genom tillampning av startminut som i 
TR, bred serpentin utan faltindelning, 
samt vid kollision omflygning fran po- 
ang och tidsstallning vid kollisionen. Er- 
farenheter fran tidigare tavlingar i ar 
kunde nu fastslas: dessa regler ar samre 
an de svenska. Speciellt visar det sig att 
antalet luftkollisioner okar avsevart 
p. g. a. omedveten nonchalans genom 
kollisionsregeln. Nu intraffade luftkol
lisioner i mer an vartannat heat, varfor 
finalisterna knappt hade nagra reserv- 
plan kvar.

Arets SM i linstyrning ar- 
rangerades den 22— 23 au- 
gusti, av tradition i Stock
holm.
Tavlingsplats var denna 

gdng inte F 8 utan Bromma, 
vilket var bade till for- och 
nackdel. Fordelen var mer trd- 
ningsutrymme, medan nack- 
delarna var avsaknad av 
samlingslokal och svdrighet 
med materialframskaffning, 
vilket medforde en viss oord- 
ning i arrangemangen. Enligt 
min synpunkt dr en flygflot- 
tilj att foredra till kommande 
drs SM ur trivsel- och ar- 
rangemangssynpunkt.

I forsta omgangen intraffade sensatio- 
nen att mastaren Peter Evers fullt riitt- 
vist blev utslagen av Jan Eriksson, Ori
on, som flog avsevart over sin normala 
formaga.

De ovriga hogt seedade, Gerhard Ha- 
kansson, Tommy Oberg, Magnus Borger 
och Folke Olsson gick enligt ritningarna 
vidare, men i kvartsfinalerna fastnade 
Borger pa Orions mycket skicklige men 
ojamne Lars Berglind och Folke Olsson 
hejdades av Motalas Lars-Goran An- 
dersson, som p. g. a. militartjanst ej tav
lat under forra aret. Efter mycket trassel 
med omflygningar kunde sa orionfly- 
garna Berglind och Hakansson sla sig 
fram till finalen, som aven den fick fly- 
gas om en gang med Berglind som slut- 
lig segrare. Efter tavlingen var det myc
ket missnojt mummel om FAI:s provreg- 
ler och de tavlande uttryckte forhopp- 
ningar om att de svenska reglerna skulle 
aterinforas igen.

Stunt

1 stunt saknades ett kant namn, SM-2:an 
fran forra aret Erik Bjornwall, medan 
ett annat Lars Tehler, dok upp efter ett
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Situationsbild fran 
Combat-finalen

ars franvaro. Tehler liar bott i Canada 
och hans come-back pa svensk botten 
emotsags med intresse.

Redan efter forsta omgangen visade 
sig att standarden i toppen var mycket 
jamn, men uian att na speciellt hog 
klass. Den besvarande vinden bidrog sa- 
kert till detta.

Ove Os ter tycktes ha hamtat sig efter 
sina mindre lyckade varframtradanden 
och han ledde efter forsta omgangen. 
Tehler gjorde ocksa en bra flygning 
vilket ocksa maste sagas om Christer 
Tennstedt, ’’Tempo”, som han brukar 
kallas flog battre an nagonsin, trots att 
han pastod sig ha triinat ganska litet

En lovande debutant, Goran Anders- 
son, MFK Nimbus, dok upp med en val- 
flygande och originell konstruktion vid 
namn ’’Trident” . Goran ar ursprungli- 
gen frail Vastergotland, men han kom 
till Stockholm i varas och har med Pe
ter Evers hjalp blivit en skicklig stunt- 
flygare.
Ears Eriksson fran Sandviken hade man 

vantat sig mer av, men han hade uppen- 
barligen problem med sin latta ’’Hurri
cane” i blasvadret.

I andra omgangen slog Oster stallet av 
sin modell och fick anvanda reserven 
till sista omgangen, vilket medforde att 
han ej formaddc kampa om segern med 
sina klubbkamrater Tehler och Tenn
stedt. Striden mellan dem blev istallet 
desto hardare: efter sammanrakn ingen 
hade Tehler vunnit med en (1) poang.

Tehler var tillsammans med Goran 
Aronsson stunttavlingens stora gladje- 
amnen, medan Peter Evers, Lars Eriks
son och Boris Dahl gjorde blekare insat- 
ser an vantat.

Speed
De senaste sex aren har Mans Hagberg 
vunnit speedklassen. I ar stallde han in- 
te upp, varfor ” den eviga tvaan” Ove 
Kjcllberg ansags ha sin chans. Hagberg 
har i ar gatt in for team-racing tillsam
mans med Goran Alseby.

Men i forsta omgangen fick Rolf Ha- 
gel, som misslyckades i VM, upp 202 
km/tim, vilket man ansag borde racka 
for segern. Ove flog pa personligt re- 
kord 198 och Nils Bjork pa normala 
182. De ovriga lag langt under.
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Fran Combat-jinalcn

I andra omgangen okade Ove gladjan- 
de till 201, men Rolf fick noja sig med 
200. Ingen kunde sedan oka sina resul- 
tat, men tva man over 200 km/tim var 
verkligen nagot att gliidja sig over. Det 
har bara intraffat en gang tidigare, UT 
i fjol.

T eam-racing
Denna klass ansags kunna bli en oppen 
affar mellan ” de fyra stora” , Pinotti, 
Alseby, Rosenlund och Bca Olsson. Nu 
stallde emellertid inte Pinotti upp var- 
for finaldeltagarna ansags sa gott som 
sjalvskrivna. Efter forsta omgangen lag 
pen pa 4.48. I andra omgangen passe- 
de ocksa framst med Rosenlund i top- 
rade emellertid Lars Johansson, Aero- 
speed, Bea Olsson med en sekund. Beas 
flyg ning i andra omgangen startade 
mycket lovandc och en tid pa 4.45 syn- 
tes vara trolig, med vid c:a 75 varv 
sprack propcllerbladet under flygning 
och hans chanser spolierades. Bea Ols
son har verkligen haft oturen att bli ut- 
slagen ur finalen med sma marginaler, 
eller vad sags? Vartavlingen -63 en sek., 
UT-64, trc sek. och SM-64 en sek.

Finalen blev riktigt jamn och snygg 
med juste och trevlig flygning av pi- 
loterna. Alseby och Johansson med ETA 
15 flog 50 varv medan Kjell Rosenlund

med Oliver nojde sig med 35 varv per 
tank, men han var i gengald snabbast. 
Som sa manga ganger forr visade sig 
Kjells sakerhet falla utslaget och han 
vann nu pa den icke oavna tiden 4.56. 
Det kandes sakert skont for Kjell som 
p. g. a. motgangar de senaste Iren ej va- 
rit mastare sedan 1961.

Kricke

RESULTAT:
Speed

1. Rolf Hagel, ARM, 202 km/tim; 2. Ovc 
Kjcllberg, Solna MSK, 201 km/tim; 3. Nils 
Bjork, MPK Nimbus, 182 km/tim; 4. Bengt 
Martinellc, MFK Ornarna, 155 km/tim; 5. C. 
E. Enqvist, MFK Ornarna, 148 km/tim.

Stunt
1. Lars Tehler, MFK Orion, 1785 poang;

2. Christcr Tennstedt, MFK Orion, 1784 po
ang; 3. Ove Oster, MFK Orion, 1737 poang;
4. Peter Evers, MFK Nimbus, 1570 poang;
5. Lars Eriksson, MFK Draken, 1541 poang.

Team-racing
1. Kjell Rosenlund, MFK Orion 4.56 min.; 

2. Lars Johansson, MFK Aerospeed 5.06; 3. 
Goran Alseby, LEN, 5.08; 4. Bea Olsson, 
OSFK 5.11; 5. Wolfgang Pioch, MFK Orion, 
5.16.

Combat
1. Lars Berglind, MFK Orion; 2. Gerhard 

Hakansson, MFK Orion; 3. Tommy Oberg, 
Motala MFK; 4. L. G. Andersson, Motala 
MFK.
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Sven Hjelmerus minne

Sondagen den 23 augusti hade modellflyg- 
klubbcn Linkopingscskadern inbjudit alia 
svenska A-2 flygarc till tavling om den ny- 
instiftade pokalen till Sven Hjelmirus’ min- 
ne. P i en del hall har tavlingen kallats 
’’Sven Hjelmerus Memorial”, men varfor ta- 
ga till dcnna utlandska beteckning? Pokalen, 
som ar standigt vandrande, ar mycket pam- 
pig, och varje segrare far bchalla cn Iiten 
rcplika av densamma. Den har inkopts for 
medel vilka fanns i en fond som forvandlats 
av Linkdpings Ilygklubb sedan Sven Hjel
merus’ bortgang. Linkopingsflygarna har se
dan tillskjutit ytterligarc cn slant sjalva.

Tavlingen holls pa F 3 i Malmslatt och 
missgymnades av en fordarvbringande blast, 
uppskattningsvis tordc vindstyrkan ha varit 
omkring 10 m/sek. Tyvarr astadkom denna 
vind att man pa nytt fick upp ogonen for 
hur daligt det ar bestallt med manga A-2- 
flygarcs mojligheter att klara av flygning i 
hart vader. En av vara mer rutinerade 
’’skrap-vadersflygare” lamnade walk-over re
dan i slutet pi forsta perioden, och uppgav 
att han funnit att dittills hade tva startandc 
av tre kniickt sina vingar i starten. Visst kan 
man drabbas av haftiga vindstotar i starten, 
men springer man verkligen emot ordcntligt 
kan man oftast klara situationen. Den harda 
vinden medfordc aven att alia som maxade 
hamnade i en smarre urskog i ena andan av 
faltet. Undertecknad tillbringade c:a 5 tim- 
mar av sondagen med att larva omkring i 
skogen med kompass och grejor, vilket ju in-

Segraren Dick Wiklund, med modell och 
segertrofe

te ar roligt. Och akta er, vilka staket det 
finns runt F 3 . . .

(Sa, hade man som jag rest till tavlingen 
med tankar som: ”Ah, vad skont med en 
tavling for bara A-2, ingen jakr, inga sto- 
rande moment” etc. sa gick det inte riktigt 
som man tankt.)

Andra markliga saker handc. Silunda fick 
tre av vara mer rutinerade flygare var sin 
start holt struken. Tva p. g. a. att de slangt 
vinschen och en for att han schabblat cn 
ging for mycket i starten . . .

Men visst var det roligt. Trots blasten, var 
de fiesta pa gott humor, solen lyste, tidta- 
garna var prima, prisutdelningen pa faltet 
var gemytlig, Arvid Carlsson hade stegar etc.

Scgern gick valfortjiint till LEN:s egen 
Dick Wiklund, som med god marginal och 
dagens enda topptid vann fore Kopings 
Svante Jansson, som gar fran klarhct till 
klarhet. Pa tredje plats kom Ove Pettersson, 
coming A-2-man, som fick dela tid med 
Gunnar Kalin. Egentligcn skulle skiljeflyg- 
ning ha gjorts dem emellan, men da Kalen 
hade kvaddat i sista starten (liksom i tva ti- 
digare under dagen) lat han tredjeplatsen ga 
till OP.
Eftcr sedvanligt hurrande for arrangorcr 

och pristagare, uttrycktes en forhoppning om 
battre anslutning nasta ar, da man skall for- 
soka liigga tavlingen litet tidigare pa som- 
maren, sa att den cj som i ir  skall komma 
omedelbart fore SM.

Dick Wiklund omtalade en fin poang i sam- 
manhanget: En tidning som av Wiklund fatt 
hora, att han tyckte det kundc vara skont 
med en lugn och tvst tavling, skrev sedan 
ungefar som si: ”Tyst tavling hedrar min- 
net av bortgangen modcllflygare” . Dot var 
valdigt fint, tyckcr

Per Nilsson

RESULTAT:
1. Dick Wiklund LEN 763
2. Svante Jansson Koping 692
3. Ove Pettersson AKG 615
3. Gunnar Kalen Gamen 615
5. Rune Hano l.F.N 567
6. Per Nilsson XAKG

AKM
463

7. Knut Andcrsson 410
8. Leif Abcrg Upps. 340
9. Hans Lindholm 337
10. Stig Johansson Norb. 282
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OTORTESTEN

ING. LEN N ART LARSSON.

Piccolo kom i sin allra forsta version ut 
omkring slutet av 1954. Den hade redan 
da ett grablastrat vevhus men dctta var 
forsett med radialfaste och motorn fiis- 
tes pa ett spant med skruvar som aven 
holl fast vevhusblocket. Kylflansarna 
var rodeloxerade och propellern fastes 
med en skruv som gangadcs in i vevax- 
eln. Motorn var ocrhort kortslagig och 
hade dessutom ett mycket kort luftintag 
vilkct gjorde att suget var synnerligen 
daligt och ojamnt. Detta bidrog till att 
gora den svarstartad vilket var bcklag- 
ligt da den hade en pa den tiden syn
nerligen god effekt.

Piccolo II skiljer sig mest till utseendet 
fran sin foregangare. De invandiga for- 
iindringarna ar mest detaljforbattringar 
och forenklingar for att underlatta pro- 
duktionen. Konstruktionen ar konvcn- 
tionell med ett hiirdat cylinderfoder av 
stal, vilket skruvas ner i vevhuset. Pa 
fodret skruvas sedan kylflansar och topp 
vilka ar svarvade i ett stycke och nu- 
mera blankpolcrade. Avgasportarna ar 
friista genom cylinderfodret och ar tre 
till antalet liksom overstromningskana- 
lerna. Dessa ar friista pa cylinderfodrets 
insida med en delning pa 120 grader. 
Ovre delen pa kanalerna ar vinklade 
uppat och overlappar avgasportarna na- 
got.

Kolven ar av gjutjarn, ganska lag och 
med plan topp. Vevaxeln iir obalanse- 
rad och utford av hiirdat stal. Vevsta- 
ken ar gjutcn av aluminiumlegering. 
Vevhusvolymen iir minskad till ett mi
nimum genom att det svarvade vevhus- 
locket skruvas in i vevhuset praktiskt 
taget iinda fram till vevtappen. Den som 
vill montcra Piccolo II pa spant kan er- 
halla ett kombinerat radialmontage och 
vevhuslock med ett antal hal som gor 
det mojligt att montera motorn i val- 
fritt liige samt diirefter iinda motorns 
liige utan att borra nya hal.

Testmotorn kordes in pa Powa Mix och 
som inkorningspropeller anviindes Top 
Flite Nylon 7 "X 4 " . Det iir en storre 
propeller an som vanligen anviinds for 
0,8 cm3 dieselmotorer men motorn var 
tydligen extra koniskt honad i cylinder
fodret sa en storre propeller med battre 
svanghjulsverkan var tvungen att till- 
gripas for att fa motorn att ga. Efter 
korning med riklig bransletillforscl i ca 
30 min. kunde dock motorn halla ett 
jiimnt varv pa propellern. Vid prov pa 
6 " X 4 "  Super Nylon holl motorn ock- 
sa ett jiimnt varv i flera minuter utan 
att overhetta varfor den ansags inkord. 
Under hela testen anviindes startfjadern 
for att underlatta starten vilket speci- 
ellt i borjan var nodvandigt. Da start-
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fjadern anvands bor man speciellt kon- 
trollera att den del av fjadern som gri
per ora propellern verkligen gar fri fran 
denna da motorn gar. Pa testexemplaret 
skrapade den emot baksidan av propel- 
lerbladen och motorn maste snabbt stan- 
nas innan bladen gick av. Sedan propel
lern byttes och startfjadern bockats till 
battre fungerade det bela oklanderligt 
under resten av korningarna. Infastning- 
en av startfjadern forefaller emellertid 
en smula for enkelt gjord och ett battre 
arrangemang har ar av noden om start
fjadern skall sitta kvar nagon langre tid.

Motordota: Webra Piccolo II
Typ: Encylindrig, luftkyld, tvarspolad 

tvataktsmotor med vevaxelventil. 
Plan kolvtopp och motkolv. Vev- 
axeln lagrad direkt i vevhuset. 
Tandsystem: Kompressionstand- 
ning
Borrning: 10,5 mm 
Slaglangd: 9 mm 
Cyl.vol.: 0,8 cm·1 
Vikt: 95 gram

Varvtalsvardcna uppmatta vid korning 
pa Powa Mix.

Propeller 
Top Flite nylon 
Super Nylon 
Top Flite nylon

Varvtal i rpm 
7“ X  4" 8600
6 *X 4 "  12400
6 "X 3 "  14600

forts, fran sid 9 

Lin-NM

forsta dagen, och den av oss sa hett ef- 
tertraktade revanschen for tidigare ne- 
derlag gick ej heller i ar att uppfylla. 
Nu galler det ocksa att se upp for dan- 
skarna som blir farligare ar fran ar.

Krickc

RESULTAT:
Speed

1. M. Lahtinen, Finland, 204 km/tim; 2. R. 
Ekholm, Finland, 203 km/tim; 3. K. Fri- 
mand, Danmark, 186 km/tim; 4. R. Hagel, 
Sverige, 185 km/tim; 6. O. Kjellberg, Sveri
ge, 0; 6. C. E. Enqvist, Sverige, 0.

Stunt
1. J. Kari, Finland; 2. A. Svensson, Dan- 

mar; 3. J . Lcmminkainen, Finland; 6. G. 
Aronsson, Sverige; 8. L. Eriksson, Sverige; 
9. P. Evers, Sverige.

Team-Racing
1. Sundcll/Sundcll, Finland, 4.53, final 

4.56; 2. Aarnipalo/Jarvi, Finland, 4.42, fi
nal 6.13; 3. Olsson/Soderberg, Sverige, 5.00, 
final 6.52; 4. Alscby/Hagberg, Sverige, 5.01; 
8. Pinotti/Hagel, Sverige, 5.47.

Combat
1. F. Olsson, Sverige; 2. T. Oberg, Sverige;

3. M. Mether, Finland; 4. P. Evers, Sverige.

Lag
1. Finland 45 poling; 2. Sverige, 65,5 po

ling; 3. Danmark, 83,5 poling; 4. Norge, 99 
poang.
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Teknisk rapport Iran Lin-VM

Det dr en helt fantasfisk upplevelse att under fem dagar inte se mycket annat an vad 

vdrldens 21 ledande linkontrollnationer har att stalla upp med i kampen om VM- 

titlar, dra, berommelse och prestige. Mer an tvdhundra deltagare som anvant sin tid 

till fyndiga konstruktioner och taktisk planering. Intrycken hopar sig for bedomaren. 

Trots detta mdste man erkdnna att ndgra av deltagarna misslyckats i sina stravanden 
och att deras eventuellt goda ideer antagligen icke upptakts just ddrfor.

De bdsta i stunt. Fr. v. Kari 
2:a, Sirotkin l:a  och Gialdini 
3:a.

Gialdinis stuntmodeller.
Kari mcd sin stuntmodell.

De fiesta och mest intressanta nyheter- 
na aterfinns pa motoromradet. Det fal- 
ler sig naturligt att illustrera detta fran 
speedklassen.

Standardmotorer som Super Tigre, K & 
B samt Moki tycks inte ha forbattrats 
namnvart. For Super Tigres del tycks 
forbattringarna pa vevaxeln upphavas 
av ett vekare vevhus. Av de fyrtionio 
som genomfordc speedtavlingen, namli- 
gen fyrtiofyra man, anvandc 17 stycken 
den aldre G20/15G medan sju deltagare 
hade hunnit fa den nyare G15. Prislis- 
tan vittnar inte om att den nyare ver- 
sionen ar battre men detta kan kanske 
hero pa att manga fick G15 for sent for 
att hinna kora in den. Engelsmannen fick 
sina en vecka fore tavlingen! Taktik av 
Jaures Garofali? Moki S3 ar en kvali- 
tetsmotor av hogsta klass som nu gett 
Kriszma en guld och en silvermedalj.

Likval tycks den inte ha varit vad man i 
normala fall brukar kalla trimmad. Gra
der efter gjutning och bearbetning fanns 
kvar i motorn!
Motorcykelvarlden tycks ha inspirerat 

till nyheterna pa motoromradet, siirskilt 
galler osttyska MZ. Bill Wisniewski fran 
USA hade s. k. Schiirlespolning med en 
extra boostport pa sin nya K Sc B 15 
RS. Samtliga amerikaner hade sadana 
motorer med i bagaget. Tjeckerna med 
Josef Sladky i spetsen har ocksa arbe- 
tat fram en Schiirlemotor. Gcnom att 
utcsluta hog boostport har de kunnat 
rikta avgasporten bakat, vilket kolvbul- 
ten annars forhindrar. Motorn kallas 
MVVS 2,5 RL. Manfred Polsters Schiir- 
lespolade motor har tidigare omnamnts 
i MFN. Pa VM hade dessutom en TR- 
flygare, jugoslaven Reno Varjecsic, en 
Schiirleportad motor for radialmonte-
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ring. Dot radcr ingct tivel om att manga 
intressanta utvecklingar kommer att go- 
ras mcd schiirlesystcmets anpassning for 
modellmotorer. En fordel som annu ej 
ar namnvart utnyttjad ar den forbatt- 
rade bransleekonontin, den storsta nack- 
delen asymmetrin vad galler temperatu- 
ren i cylindern. Det senare galler dock 
aven Super Tigre.

Om speedmodellerna ar inte mycket att 
saga. Wisniewski’s segrarmodell fran 
1960 Pink Lady (oforandrat) tycks ha 
inspirerat till efterfoljd utom vad det 
galler den slanka bakkroppen och glas- 
fiberuppbyggnaden. Det senare bar Bill 
sjalv ersatt med cedertra. Uppslaget med 
barande stabilisator och darfor langt bak 
liggande tyngdpunkt (ca 40 proc. av rot- 
kordan) borjar daremot bli allmant. 
Personligen tycker jag att Carpenter ha
de snyggaste modellen i speed 1962 och

i ar har han val distanserats endast av 
Kriszma pa den punkten. Att bara liig- 
ga tva plastlacklager direkt pa obe- 
handlad trayta ar nog praktiskt men ser 
inte sarskilt trevligt ut.

I speed ar ju handtagen ett kapitel for 
sig. Sjalvfallet maste man flyga mono
line for att fa topplacering. De gamla 
’’cykelpumparna” finns kvar medan dar
emot olika vinklade utforanden tycks 
vara pa avskrivning. Unilinesystemet 
dominerar, dar variationerna i smidig- 
het och utvaxling ar enorma, 100:1 till 
200:1 tycks vara att foredra dvs 20—40 
varvs vridning av linan.

Finns det inga nyheter i T R  och Stunt 
Mangder, men dar ar inte trenden lika 
ltlar. Stuntmodellerna blir allt storre. 
Reglernas begransning av linliingden till 
20 meter stoppar upp tendensen. Manga

O
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har overskridit den lampliga storleks- 
gransen med tanke pa dctta. Lew Mc
Farland’s Shark 45 vagde 1,8 kg, Gial- 
dini’s Sting Ray med Merco 35 vagde 
1,6 kg och Sirotkins nya scmiskala jet- 
jaktplan vagde ocksa 1,8 kg med en 49:a 
i nosen (darfor flog han med 1962 ars 
modell). Sa tunga modeller ger bara da- 
liga horn i fyrkantmanovrerna. I Gial- 
dini’s fall berodde den hoga vikten till 
stor del pa en mangd ’’kraffs” av ut- 
seendekaraktar. Italienaren Balalini ha
de konstruerat en modell till synes mot 
allt fornuft. Ful var den pa nara hall, 
sarskilt som modellen var ilia byggd, 
men i luften sag den ” akta” ut. Stor, 
latt, semiskala 30-talsstil for tvasitsiga 
skolplan med oppen cock-pit, vanvettigt 
klumpig kropp, 15 graders utatriktning 
pa motorn. Ideen var konsekvent genom- 
ford och gav valfortjanta poang. 24 :e 
plats till en novis!

Segrade i TR gjorde ju Richard, all- 
mant kallad Dick, Place fran England 
med Don Fiaworth som mekaniker. Mo
dellen hade stort sidoforhallande, V- 
stjart, och stor kroppssidoyta. Men det 
vann engelsmannen inte pa. Vinsten be
rodde pa motorn, ETA Mk II. Som be- 
kant for svenska TR-flygare sa maste 
man vara expert bland experter for att

kunna flyga 50 varv driftsakert med 
ETA. Sannolikt ar detta en av de mest 
tjuriga, nyckfulla och snabbt utslitbara 
motorer som forekommer i tavlingsbruk. 
Genom att gora ny vevaxcl, valja nya 
lager, gora ny front- och vevstake (de 
hann inte gora ny kolv) samt byta till 
Coxforgasare framstallde de den ” stan- 
dardmotor” , som nu tillverkarcns reklam 
skryter over. Trettio procent olja samt 
en del hemliga ingredienser i branslet 
gav drygt 150 km/tim och starter pa 
feirsta ’’rycket” . Tvaan Drazek flog med 
samma modell som i fjol, tredjelaget Fon- 
tana/Amodio hade inget kylluftsintag. 
Kanske inneholl det italienska branslet 
mycket olja som fick folja med avgaser- 
na ut och pa sa satt fora bort varme. 
Skarmad avgasport var en annan italie- 
nares idc for att gora motorn mera latt- 
installd. Vidare kan sagas att ryska mo
deller fortfarande vager mellan 400 och 
450 gram nar de far som de vill. Vast- 
tysken Miebach hade synnerligen litet si- 
doforhSllande pa sina modeller i speed 
och TR och hoppades darmed vinna 
minskat luftmotstand p. g. a. minskandc 
frontarea. Men det galler att kompro- 
missa. Annars gar vinsten forlorad i 
landningar och omflygningar.

Goran Alseby
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KLUBBSIDAN

Fiosten ar har och darmed en sa- 
songforandring for modellflygarna. I 
manga fall leder detta till onskemal om 
klubblokaler — nya eller storre. Det kan 
alltsa vara lampligt act har pa klubbsi- 
dan gora en inventering av tillgangliga 
lokalalternativ.

Om klubben ar villig att dela lokal med 
andra finns det manga mojligheter. 
Flygklubbar, ungdomsgardar och Fol- 
kets FIus star ofta till tjanst. I allman- 
het dock mot lag hyra. Religiosa och 
andra ideella organisationer t. ex. nyk- 
terhetsforbunden kan ofta inom ramen 
for sin oppna verksamhet hysa modell- 
flyg. Vanligen dock endast i forening- 
ens eget namn. Vidare kan kommuncr- 
na ofta ordna tillfalliga lokaler i skolor 
eller andra allmanna byggnader, ja var- 
for inte i ett rivningshus? Slojdlokaler 
kan ju ofta vara sarskilt lampliga. For 
klubbtraffar och andra storre moten kan 
aven de storre foretagens samlings- och 
festlokaler for personalen ifragakomma. 
Militara lokaliteter kan sallan stallas 
till forfogande.

Bast ar det dock med egen klubblokal. 
Verkligt stora klubbar kan ha verkstad, 
bygglokal, moteslokal, lasrum, expedi
tion med telefon, soffhorna, forvarings- 
utrymmcn och filiallokaler i olika stads- 
dclar. Detta kostar dock pengar och 
man far inte ha storhetsvansinne utan

” ratta munncn cfter matsacken” . Hur 
skall da styrelsen hitta dromlokalen med 
det idcala liiget och allt? Normalt mSs- 
te man rakna med hyra. Anmal klubben 
som sokande hos bostadsforening och na- 
gon kommunal instans t. ex. fritids- 
namnd, ungdomsrad, barnavardsnamnd 
eller skolstyrelse. Vantan behover nog 
inte bli lang. Dessa forslag galler givet- 
vis om man inte kan ordna det hela ge- 
nom egna kontakter, som ju ar smidi- 
gast. Oavsett hur intensiva onskningarna 
efter klubblokal ar sa bor man inte ta 
nagon med for hog hyra. Normalt for 
klubbar med omkring 50 medlemmar ar 
750 till 1500 kr om aret. Inredning och 
dylikt behover inte bli dyrt i borjan om 
alia hjalper till. Sedan forbattrar man 
nar klubbkassan orkar med.

Kan man fa anslag? Ja , kommuner 
som ar viilvilligt installda till ungdoms- 
arbete brukar vara generosa. Norrko- 
ping betalar exempclvis 60 °/o av Ga- 
mens hyresutgifter. Inte sallan samman- 
kopplas detta med kursverksamhet, dar 
da redovisningsmottagande studiefor- 
bund anmiiler lokalkostnaderna hos ung- 
domsstyrelse eller fullmaktige.

Slutligen brukar ofta Flygklubbar ge 
ett allmant verksamhetsbidrag som ex- 
empelvis kan fa tacka en del av hyran.

Goran Alseby
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Radioflygning i Oslo

Den 9 och 10 maj tavlades det i radio- 
flygning pa Kjellers flygplats utanfor 
Oslo. Vadret var omvaxlande sa tillvi- 
da att det pa lordagen var mattlig vind 
och vackert medan pa sondagen radde 
’’omattlig” vind och regnskurar. Vinden 
tvingade oss att landa tviirs banan och 
den tvingade antingen ned flygplanen 
innan de natt landningscirkeln eller lyf- 
te dem over banan och ned i graset pa 
andra sidan, nagot mellanting fanns 
knappast. Trots tabben med vindrikt- 
ningen och regnet maste framhallas att 
tavlingen var valarrangerad och darfor 
flot val undan. I slutprotokollet aterfinns 
fyra man fran Danmark, fyra fran Nor
ge och sju fran Sverige. Vi var mest ny- 
fikna pa danskarna da vi inte hade na- 
gon aning om vad de gick for med sina 
Taurus och Orion. De norska vannerna 
visste vi redan forut att de kan vara 
svara och det besannades ocksa nar tav
lingen var over. Slutstriden blev ganska 
hard och efter forsta dagens tva flyg- 
ningar fanns det, atminstone teoretiskt, 
fyra med en chans att vinna. De fyra 
forsta i slutprotokollet. Hade dessutom 
Bennvik och Levenstam flugit sa bra

forsta dagen som de gjorde i tredje om- 
gangen kunde slutstriden blivit annu 
hardare. Bennvik fick da dagens basta 
poang foljd av Tonnesen, Levenstam och 
Segebaden. Det blasiga vadret forstorde 
Stephansens och Paulsens flygningar da 
deras flygplan var tydligt besvarade av 
hard vind.

Tavlingens tva kraschar stod danskar
na for (servoproblem) men de reparera- 
de snabbt och flog igen.

Det flogs ocksa enkanalsflygning pa 
sondagsmorgonen, men da var multipilo- 
terna, daribland undertecknad, hemma 
och sov. Av denna anledning har jag 
inget att fortalja fran detta evenemang.

Jesper von Segebaden

Dc basta resultaten, klass R C —I

1. Stephansen, Norge 7593, 2. Tonnesen 
Norge 7074, 3. v Segebaden, Sverige 
6825, 4. Paulsen, Norge 6711, 5. 
Bennvik, Sverige 6274, 6. Nordahl- 
Rasmussen, Danmark 5523, 7. Elias- 
son, Sverige 5194, 8. Levenstam, Sve
rige 4914, 9. Oldenburg, Sverige 4625, 
10. Jensen, Danmark 4055.



Raketflyg i 
Hassleholm

Sedan ett par manader tillbaka har en 
del av medlemmarna i Hassleholms Mo- 
dellflygklubb studerat raketflygning och 
aven byggt nagra modeller. For en 
tid sedan var det dags for provskjut- 
ning ute pa Vankivafaltet. En avfyrings- 
ramp snickrades till, el-ledningar lades 
ut och raketerna forsags med lampliga 
krutmotorer.

Nar den forsta raketen steg mot skyn 
hade redan ett par hundra skidelystna 
forsamlats. Trots en nagot besvarande 
vind gjordes ett femtontal lyckade upp- 
skjutningar av ett flertal olika raketty- 
per. Med en tvastegsraket gjordes dock 
tva misslyckade forsok. Forsta steget 
tande planenligt bada gangerna, medan 
andra steget envist vagrade att funge- 
ra. En annan av de mindre raketerna 
gick sa hogt att den forsvann i rymden. 
Atminstone forsvann den ur sikte. I det 
stora hela var dock premiaren mycket 
lyckad, om man dessutom betanker att 
vara vanner pa Cape Canaveral ocksa 
hade vissa svarigheter i borjan, s i  fram- 
star de sma malorerna ganska overkom- 
liga.

Det ar val lite for tidigt att borja att 
tala om rakettavlingar annu, eftersom 
det val inte har kommit igang nagon or- 
ganiserad modellraketverksamhet pa sa 
manga andra platser, men for att kunna 
havda oss i internationella sammanhang 
vill det till att vi kommer igang med 
traningen. Trots att amerikaner, polac- 
ker och ryssar har hallit pa i flera ar nu, 
finns det dock mycket kvar att utveck- 
la och forbattra.

Olle



Aeroklubben i Malmo inbjod till SM 
den 31 augusti 1964. Da tavlingsdagen 
randades, drabbades Angelholm och he- 
la vastkustcn av en forodandc hard blast 
med vindstyrkor pa upp emot 18—20 
sekundmeter. Efter gemensam konferens 
och omrostning bland samtliga deltagare 
beslot man att installa tavlingen, och 
tacksamt acceptera AKM:s inbjudan att 
fa komma igen den 27 September.
Tyvarr kom givetvis detta att medfo- 

ra dubbla resor for alia deltagare, nagot 
som formodligen var orsaken till att 
’’Skvadern” i Sundsvall ej kunde stalla 
upp i andra omgangen. Det ar alltid tra- 
kigt nar en tavling maste instiillas, och 
det drabbar nastan alltid de norrlandska 
modellflygarna hardast, da de fiesta tav- 
lingar gar soderover i landet.

Nar Svcriges modellflygare sa anlan- 
de till F 10 pd nytt den 27/9 var vader- 
leken gynnsammare. Faltet var insvept i

en svag morgondimma, ’’takhojden” var 
c:a 100 m och vinden var mycket svag. 
Temperatur c:a 12° . I slutet pa forsta 
perioden lattadc dimman och solen tit- 
tade fram ett litet slag, varefter den drog 
sig tillbaka for dagen bakom ett tunt 
molntacke. Den termik som forekom 
under dagen var ej sarskilt markerad, 
snarast kan man tala om ett konstant 
” flyt” over faltet, dock med vissa av- 
brott. Ett mycket ’’rattvist vader” kan 
man saga.

Gladjande var att pa nytt fa se atskil- 
liga kanda gamla modellflygnunor igen, 
dar var Curt Sandberg fran Boras, 
Lennart Persson fran Hoor, Bertil Dahl- 
qvist fran Laholm, samtliga f. d. lands- 
lagsman.

Som tavlingsledare fungerade Terje 
Larsson, som val beharskar den sysslan 
sedan manga ar. Han holl hela tiden ett 
fast grepp om det hela, och lyckades

Blast stoppade ffrifflyg-SM 
Idealvader vid nasta forsok

Vila och tavling vid SM i friflyg
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t. o. m. med den svara konsten att vara 
overallt dar han behovdes!

Det system som tillampades betr. tid- 
tagningen, fororsakade till att borja med 
en hel del gnissel fran de tavlande, men 
alltcftersom tavlingen gick insag nog de 
fiesta att systemet fungerade val. Hur 
lang an kon framfor tidtagarna syntes i 
borjan av varje period, sa forsvann den 
forvanansvart fort. TvS faktorer torde 
ha bidragit till detta: a) tidtagarna fick 
ej ga med de tavlande lange an c:a 50 
m och b) 5-minuterregeln tillampades 
strikt.

Efter att ha forplagat de kampande 
modellflygarna m. fl. med en middag, 
som helt hedrade provinsen Skancs namn 
om sig som ”mada-land” forritttades 
prisutdelningen av en representant for 
Skanska Flygflottiljen. Efter detta hoi 1 
han ett litet tal, vilket sakerligen gladde 
samtliga narvarande, i det han speglade 
en forstaelse for var sport, en forstaelse 
av ovanliga matt!

Den enda kritik man kan rikta mot 
denna tavling galler prissamlingen. Fran 
tidigare tavlingar uti Skane har man 
vant sig vid prissamlingar av sallan ska- 
dat format. Darfor trodde man nu, niir 
man betalat tio riksdaler i startavgift, 
att hiir skulle det bli grejor av! Men 
att endast dela ut 5 (fern) priser i var 
och en av de stora seniorklasserna ar for 
litet! 1 regel brukar ju antalet priser sta 
i relation till antalet anmalda i respek- 
tive klass. Detta giilldc ju inte heller pa 
nagot vis. I A-A senior noterades 52 
startamic (hur manga var anmalda?), i 
C-2 var det endast 17 startande liksom 
i D-2.

Lat oss sa taga en kort titt pa de olika 
klasserna:

A-2. Vadret var sadant att det knap- 
past gynnade vara mastare i springa- 
med-karran-pa-linan-lange. Har fanns

knappt nagon markant termik att springa 
efter, det klokaste man kunde gora var 
bara att inviinta ett hyggligt startogon- 
blick. Vi har tidigare namnt att vadret 
var ’’ritttvist” , ett omdome som far giil- 
la aven segern i A-2, dar Gunnar ’’Knob- 
ben” Kalen iintligen fick sitt valfortjan- 
ta SM-tecken efter att i sa manga ar ha 
slitit for Rakel. Jag  tror att alia delta- 
gare var lika glada over denna utgang. 
Aven tvaan var en ” gani” , Bertil Westin, 
som gatt fran klarhet till klarhet.

Tiderna i A-2 var gcnomgaende myc- 
ket hoga, forst pa 28 :e plats finner man 
en tid under 700 sek. Tittar man pa ett 
avsnitt ur resultatlistan finner man t. ex. 
art det mellan 12:e man och 27 :c man 
endast skiljer 57 sek!

Aven i A-2 junior var tiderna goda.
Standarden pa de svcnska A-2:orna fo- 

refaller endast att stiga for varje ar. Att 
namna nagon siirskild modell framfor de 
ovriga ar knappast mojligt, dock anser 
jag att Dick Wiklunds ’’Isabel 2” ar na
got av det basta jag hittills sett.

Utover alia nya eleganta byggen, fore- 
kom aven nagra ’’ildringar” , de intres- 
santaste tillhorde Uno Johansson, Mar- 
karyd, svensk mastare i mitten pa 50- 
talet, och Curt Sandberg, Boras, svensk 
mastare 1949.

C-2. 1 sanning en klass med kvaliteer! 
Siste man i prislistan noterar 508 sek! De 
tva forsta maste flyga om tva ganger:

’’Joulle” Akesson och Ragnar Ahman 
noterade bada 900 sek. Efter detta flog 
bada 210 sek., men tredje giingcn gillt: 
’’Joulle’s”  smackra kiirra holl sig uppe 
38 sek. langre an Ahmans. Acroklubben 
i Malmo utovar en forodande dominans 
i denna klass, av de 9 basta var sju (7) 
fran AKM. Vad beror san’t pa?

1 junioravdelningen fick Norbcrg in en 
segrare i Bengt-Olof Tornqvist som med 
hygglig marginal slog Anders Hansson, 
son till AKMrs Lennart Hansson. r^>
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I

Avcn i C-2 tycks karrorna bli elegan- 
tare for vart ar.

D-2- Ar denna klass i avtagande? Vissa 
tendenser pa kontinentcn tyder pa det- 
ta. Endast 17 startande pa ett SM an- 
slutcr nastan till dessa tendenser. Dess- 
utom ar kvaliten pa D-2-flygandet, med 
undantag av topparna, inte sarskilt over- 
tygande. Man fick se alltfor manga prov 
pa bristande fardighet i trimmande och 
allmant hanterande av dessa projekti- 
ĉr· C)ch det sedvanliga tillbudet uteblev 

tyvarr ej heller denna gang: En deltaga- 
re rakade da han skickade iviig sin ”Pul- 
teri” komma at spiirren till cut-out-ti- 
mcrn, sa att denna stannade. Karran 
stack ivag ratt upp i 10 sek., konstrade 
ett slag dar uppc, innan den med full 
fart kom ner mot marken och gravde 
sig ned i densamma lialvannan meter 
framfor Ragnar Ahman. Modellflygaren 
som iigde planet verkade mest tagen av 
att karran gatt sonder. Jag  tycker han 
skulle varit himlastormande lycklig over 
att ej ha blivit orsak till en kamrats 
bortgang!

Klassen vanns mycket overtygande av 
Nilserik Hollander, som flog en ” Jai- 
Fai”  med Super Tigre 15. ” Jag har bara 
foljt Bo Walls rad” sade Nilserik. Bo 
Wall blev tvSa.

Goteborgarnas ’’Pladuskor” tycks inte 
ha lamnat ovriga landet nagon ro, ty 
allt fler dyker upp vid varje tavling, 
och allt tier tycks ej riktigt forstS sig pa 
dem. Vilket gor att allt fler anser typen 
omojlig att flyga, ett belt ofortjant ryk- 
te. Ratt trimmad ar ’’Pladuskan” helt 
jamnvardig de basta konventionella kar
rorna.

I juniorklasscn vann en ” ung-gam” Ake 
Andersson.

I lagtdvlingen for seniorer hade Gamen 
anyo en stor dag, i det klubbcn belade 
bada forsta platserna. Segertiden, 2647 
sek. av 2700 mojliga ar statligt. Detta

ger verkligen belagg for klubbens ”kva- 
htativt hoga mangsidighet” . Att lagtav- 
lingen for juniorer vanns av AKM ar 
ocksa ett rattvisande resultat. Goda pa- 
l-iggskalvar inom samtliga klasser finns 
tydligen i Malmo.

Per Nilsson

fran SM 1964 i Angelholm, 27/9.
A-2 senior

’ · G· KaJen. Gamen, 892; 2. B. Westin, 
yamcn 875; 3. B. Sandstrom, Kumla, 861; 
4. U. Mansson, AKM, 846; 5. B. Modder, 
Vmgarna, 821; 6. K. Wilhelmsson, Koping, 
807; 7. Knut Andersson, AKM, 805; 8 R 
Andersson, Borlange, 798; 9. D. Wiklund, 
LBN, 796; 10. D. Olsson, AKM, 780; 11.
J . 1 ettersson, Hasslcholm, 772, 12 L O 
Larsson Uppsala, 759; 13. B. Eimar, Nim
bus Sthlm 755; 14. P. Nilsson, AKM, 753; 
15. K. Ahlberg, AKM, 746; 16. G. Abcrg, 

17. M. Hagberg, Nimbus 
Sililm, 737; 18. J . Hagedal, Solna, 734; 19. 
I . Wanngird, Nimbus Sthlm, 734; 20 G 
Nilsson, Hassleholm, 730; 21. A Anders
son Koping, 726; 22. O. Pettersson, AKG, 
7-5; 23. L. Andersson, AKM, 725; 24 S 
Johansson, Norberg, 722; 25. R. Hano, 
LBN, 715; 26. H. Olsson, Norberg 713· 27 
B. Persson, AKM, 702; 28. B. G. Olofsson,' 
AKG, 682; 29. L. Larsson, St. Mcllby, 682· 
30. R. Hagel, AKM, 680; 31. S. Jansson! 
Koping, 678; 32. O. Broman, St. Mellby, 
673; 33. B. Aberg, Uppsala, 665; 34. 1 So- 
rensson, Hassleholm, 664; 35. G. Holm, 
Skiliingaryd, 653; 36. I. Sundstcdt, Bor
lange, 652; 37. A. Hermansson, Gamen, 
^ , 3 8 . G .  Friberg, Trelleborg, 625; 39. L. 
Widh, Ornen, Norberg, 621; 40. R. Johans
son, Gamen, 609 ; 41. B. Eriksson, Borlange, 
577; 42. O. Blomberg, Kumla, 574· 43 B 
Andersson, AKM, 568; 44. G. Persson, Air 
Devils, 524; 45. H. O. Nilsson, Limhamn, 
489; 46. H. Nilsson, Karlstad, 486; 47. C. 
Sandberg, Limhamn, 477; 48. U. Joh ansson, 
Markaryd, 476; 49. L. Larsson, Solna, 456; 
50. G. Martensson, Trelleborg, 353; 51 M 
Andersson, Karlstad, 329; 52. S. Lofgren! 
Uppsala, 211.
C-2 senior

1. J. O. Akesson, AKM, 900 +  210 +  
199; 2. R. Ahman, Gamen, 900 +  210 +  
161; 3. E. H&kansson, AKM, 866; 4. O 
Ncrud, AKM, 859; 5. L. Hansson, AKM,

24



857; 6. A. Hakansson, AKM, 847; 6. B. Jo
hansson, AKM, 847; 8. B. Blomberg, Ga
men, 828; 9. T. Johansson, AKM, 819; 10.
J . Lagerstedt, Air Devils, 809; 11. N. E. 
Hollander, Uppsala, 807; 12. O. Lundborg, 
767; 14. O. Pettersson, AKG, 763; 15. Y. 
Uppsala, 806; 13. Rune Johansson, Gamen, 
Domstedt, Norbcrg, 622; 16. M. Bogdanoff, 
Limhamn, 542; 17. P. Wanngard, Nimbus, 
Sthlm, 508.

D-2 senior
1. N. E. Hollander, Uppsala, 900; 2. B. 

Wall, Uppsala, 874; 3. P. Hakansson, AKM, 
866; 4. U. Carlsson, AKG, 857; 5. C. Au- 
ncr, Gamen, 855; 6. H. Friis, Gamen, 792; 
7. M. Zettcrdahl, AKG, 768; 8. S. Forsman, 
Norberg, 765; 9. L. Larsson, Solna, 759; 10. 
A. Lundin, AKM, 757; 11. R. Hagcl, AKM, 
669; 12. A. Karlsson, LEN, 590; 13. A. 
Sjostrom, AKG, 517; 14. P. Eklund, Solna, 
496; 15. R. Jcinsson, AKM, 234; 16. H. 
Ahlstrom, Borliinge, 180; 17. H. O. Nils
son, Limhamn, 97.

Lugtavling seniorer
1. Gamen 1 (G. Kalin, R. Ahman, C. Au- 

ner) 2647 sek.; 2. Gamen II (B. Westin, B. 
Blomberg, H. Friis,) 2495 sek.; 3. Uppsa
la (L. O. Larsson, O. Lundborg, B. Wall) 
2439 sek.

A-2 junior
1. K. Wilhclmsson, Karlstad, 775; 2. H. An- 

dersson, Gamen, 731; 3. K. Bonstrom, LEN, 
727; 4. T. Stjemberg, Hassleholm, 724; 5. 
H. Lindstrom, Gamen, 722; 6. H. Nyrcn, 
Solna, 651; 7. T. Eriksson, Norberg, 621; 8.
K. Liwenborg, Solna, 620; 9. T. Hakansson, 
AKM, 610; 10. K. Pahlsson, AKM, 578; 11. 
H. Lindholm, LEN, 569; 12. A. Widh, Nor
berg, 539; 13. S. Jansson, Koping, 490.

C-2 junior
1. B. O. Tomqvist, Norberg, 848; 2. A. 

Hansson, AKM, 777; 3. C. Wassborn, Ga
men, 721; 4. S. Larsson, LEN, 646; 5. K. 
Liwenborg, Solna, 478; 6. O. Bjornsson, 
Hassleholm, 451.

D-2 junior
1. A. Andcrsson, Gamen, 721; 2. L. d a n 

der, AKM, 677; 3. B. Wickman, Kumla, 637;
4. H. Sjostrom, AKG, 542; 5. L. Ahman, 
Gamen, 502; 6. A. Widh, Norberg, 497; 7.
5. Jansson, Koping, 469; 8. S. Andcrsson, 
Hassleholm, 436; 9. B. Hansson, Gamen, 420; 
10. S. Berglund, Koping, 399; 11. A. Jons- 
son, Kumla, 53.

Lagtavling, juniorer
1. AKM (K. Pahlsson, A. Hansson, L. 

Olander) 2032 sek.; 2. Drnen, Norberg (T. 
Eriksson, B. O. Tornqvist, A. Widh) 1966 
sek.; 3. Gamen (H. Lindstrom, C. Wass
born, B. Hansson) 1863 sek.

Kurs for
klubbinstruktorer

Utbildningskurserna for klubbinstrukto
rer blev aven i Sr en framgang for 
SMFF. Liksom forra aret sa hade kur- 
serna forlagts till Norrkoping och Ga- 
mens klubblokal. Kurserna, fran borjan 
planerade att bli tva stycken, fick dock 
sammanslas till en gemensam en-veckas 
kurs p. g. a. brist pa deltagare. Denna 
brist ar forresten miirklig da kurserna 
halier en mycket hog kvalitet och da 
deltagarna pa den laga kursavgiften (kr 
5 0 :—) erhaller saval kursmaterial, boc- 
ker, mat och logi samt resa fram och 
ater. De klubbledare som missar ett till- 
fiille att sjalva dcltaga eller siinda en pa- 
liiggskalv till forbundets kurser bor nog 
tanka sig for tva ganger.
Aven i ar var populiire Calle Sundstedt 

kurslarare och han assisterades av icke 
okiinde Gunnar Kalen. Calle Sundstedt 
hade komponerat ett myckct trevligt 
program som holl deltagarna sysselsatta 
fran kl. 8 pa morron till sena kviillen. 
FFar kommer ett axplock av vad grab- 
barna fick studera; Aerodynamik, me- 
teorologi, motortrimning, ungdoms- och 
grupp-psykologi, klubbledarskap och 
kursverksanihet.
Ett studiebesiik pa F 13 samt ett par 

filmvisningar hanns ocksa med. Sarskil- 
da forelasare medverkade fran KSAK, 
Flygvapnet, Medborgarskolan och som 
motorexpert Hans Friis, Norrkoping.

C. E. Auner
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Data fran "Modellistica"
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Wakefildmodellerna
pa senasfe VM

Oversatt av Peter Wanngard fran "Modellbau und Basteln"

Vid VM uppvisades inga revolutione- 
rande nyheter i Wakefieldklassen, och 
det ar val knappast sannolikt, att mo- 
dellerna kommer att uppvisa sadana i 
framtiden heller. I de fiesta fall tycks 
modellflygarna efterstrava att astadkom- 
ma sa precisionsfullandade byggen som 
mojligt. Som exempel kan sarskilt niim- 
nas amerikanen Dave Kneelands model 1, 
som knappast kan overtraffas vad nog- 
grannhet och precision betraffar. Krop- 
pen langs gummimotorn bestod av ett 
nagra tiondels millimeter tjockt alumi- 
niumror, invandigt klatt med 1 mm bal- 
saflak.

Vingytorna Lag i regel mellan 15 och 
16 dm2 och spannvidderna mellan 1200 
och 1300 mm. Bara i nagra fa fall kun- 
de man se enkel v-form, oftare anvand 
var u-formen med plan mittvinge, men i 
de fiesta fall anvandes dock trc knackar 
pa vingen.
Fran trapets till rektangular vinge 
Som planformskontur kunde man se all- 
ting, fran trapets med elliptisk spets till 
licit rektangular vinge.
Profiler, stabbar och kroppar 
Tyvarr fick jag inte s j  stor idc om vilka 
profiler mina mest framgangsrika kon- 
kurrenter anvande. Det kan emellertid 
sagas, att min profilkombination (B7406 
f i vingen och Samanns profil i stabben) 
har visat sig mycket bra, bade i stilla 
luft och i vindstyrkor pa 10—12 m/sek.

Stabbytorna lag kring 3—4 dm2. Stab- 
bens utformning har sa liten inverkan 
pa bade stabiliteten och sjunkhastighe- 
ten, att man helt kan lata sig ledas av 
byggpraktiska synpunkter vid konstruk- 
tionen. Stabbens sidoforhallande bor 
dock hallas over 5.

Kropparna holls sa slanka som moj
ligt, ror- och fyrkantkroppar forekom 
lika ofta. Bara nagra fa kroppar var 
helt eller delvis kladda med papper eller 
siden. Rorkropparna var for det mesta 
gjorda av flera lager balsaflak med fib- 
rerna antingen i langdriktningen eller 
bildande vinkel med denna.

Avstandet mellan vingens bakkant och 
stabbens framkant lag for det mesta mel
lan 600 och 700 mm, vilket medforde ett 
tyngdpunktslage pa ungefar 2/3 av ving- 
kordan.

Fenorna var nastan undantagslost pla- 
cerade direkt framfor stabbarna och tja- 
nade som stopp for dessa, nar de slog 
upp vid ’’fusning” .
16 strangar och tvabladig, 
fallbar propeller
Som gummimotor anvandes foretrades- 
vis Pirelli 1X 6, lagd i 14 eller 16 strang
ar. De tidigare forharskande 12 striing- 
arna horde till undantagen.

Tydligen forfogar nagra modellfly- 
gare fran olika lander over battre gum- 
mikvaliteter. Italienaren Bruno Murrari

o
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flog med 16 strangar 1X 6  Pirelli och 
drog upp niotorn 495 varv.

Pa ett undantag nar anvandes tva- 
bladiga, fallbara propellrar. Turken Ro
ne Koen flog med framgang en enbladig 
propeller och kom pa 14:e plats med 
847 sekunder. Pa en del propellrar bor- 
jade bladet redan inne vid navet, pa 
andra forst mer eller mindre langt diir- 
ifran.

Propellerdiametrarna lag med nagra 
fa undantag pa mellan 500 och 600 mm. 
Stigningarna var 1— 1,5 ggr diametern. 
Propellerbladsprofilerna var i allmanhet 
inte alltfor tunna men svagt valvda med 
storsta tjockleken vid fram- eller bak- 
kanten. Bladbredden lag i allmanhet un
der 1/10 av diametern. Bladformerna 
var mycket olika och torde knappast 
ha inverkat alltfor mycket pa verknings- 
graden, om man inte valt en synnerligen 
extrem bladform.

Ovrigt av intresse

A.ven i Wakefieldsklassen tycks man 
overga mer och mer fran stubintrad till 
mekaniska urverkstimers. Trean Bruno 
Murraris modell hade en ovanligt lang 
bakkropp. Avstandet mellan vinge och 
stabbe var c:a 800 mm. Fenan var place- 
rad langt framfor stabben. Modellen 
flog med 16 strangar Pirelli 1X 6  och 
hade en motortid av bara 35 sekunder. 
en mycket snabb och brant motorflykt. 
Murrari och Alinari hade byggt sina 
barplan helt geodetiskt. Samma byggsatt 
kunde man se pa manga andra modeller, 
framfor allt pa de ryska. Ryssarna har 
kommit tillbaks med de for dem redan 
typiska modellerna och erovrade med 
dem 6:e och 12:e plats i den individuella 
prislistan.

Nagra modeller hade helplankade bar- 
plan, men det ar svart att bygga en 
modell som halier minimivikten pa det 
sattet.

"Fiibyter” 
premiar i ar 
blir tradition

Laguppstallning for Solna MSK

Linkopingseskadern arrangerade den 20 Sep
tember for forsta gangen en linstyrningstav- 
ling som har fatt namn med lokal anknyt- 
ning, Filbytertavlingen, och mcningen ar att 
den skall bli arligen aterkommande.
Tavlingen hade samlat ett 40-tal deltagarc 

i stunt, TR och combatklasserna, mer var 
val ej att vanta pa en sadan har premiar- 
tavling.

Combat
I combat-A kampade Torsten Andersson, 
DSF'K, mot idel LEN-aviatorer och han lyc- 
kades trots detta vinna, vilket mest far till- 
skrivas hans driftsakra plan. Denna klass ar 
ju en juniorklass, dar man skall lira sig

Det visade sig, att experterna nu 
mindre efterstravar att utveckla revolu- 
tioncrande nyheter an att forfina byg- 
get av beprovade konstruktioner for att 
fa fram sa palitliga modeller som moj- 
ligt. A andra sidan galler det att trim- 
ma in modellerna sa noga och omsorgs- 
fullt, att stortspiraler och stall blir ute- 
slutna bade i glid- och motorflykten.

Det visade sig atcr pa VM, att man 
forutom att beharska sin modell ocksa 
maste tillampa en val genomtankt start- 
taktik for att kunna n l en god place
ring.
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RESULTATcombat innan man gar upp i storre ocli har- 
darc klasser.
I C-inr gjorde Vanersborgs MFK come-back 

efter sin nagot olyckliga premiar pa Var- 
tavlingens combatarena. Denna gang gick 
det battrc och det stod snart klart, att deras 
baste, Per Gelang, skullc ga langt. Han gick 
ocksa till final, dar han dock fick stryk av 
tiivlingens andra overraskning, Roger Holm- 
berg LEN, som ocksa bor kunna bli besvar- 
lig for kanonerna nasta Sr.
C-35 hade en suveran, Lars-Goran Anders- 

son, Motala, som ej behovde forta sig att 
vinna den glest besatta klasscn.

Stunt
Flera svenska tavlingar har i ar haft Albert 
Svensson, Danmark, som deltagare, och han 
var nu storfavorit till segern efter sin and- 
raplacering pa NM i Kopenhamn. Han vann 
ocksa overlagsct men om andraplatsen blev 
striden hird mellan Motalas veteran och 
klubbledare, Boris Dahl, och lovande Goran 
Lundekvist fran arrangorsklubbcn. ’’Luddc”, 
som han populart kallas for, avgjorde till 
sin fordel, och om han fortsatter att ut- 
vecklas i samma riktning kan det kanske bli 
landslaget i framtiden.

Stunt
1. Albert Svensson, Danmark, 2026 poiing;
2. Goran Lundekvist, LEN, 1585; 3. Boris 
Dahl, Motala. 1570.

Combat-A
1. Torsten Andersson, OSFK, 2. Staffan 

Larsson, LEN.

Combat-int

1. Roger Holmberg, LEN, 2. Per Gelang, 
Vanersborg.
Combat-35

1. L. G. Andersson, Motala, 2. Staffan 
Larsson, LEN.

Team-Racing A
1. Lennart Andersson, OSFK, 7.21, final 

7.51; 2. Kjell Axtilius, Aerospeed 7,33, final

Team-Racing
I A-klassen, juniorklassen, var Aerospeed- 
flygarna Lasse Gustavsson och Kjell Axti
lius favoriter och gick till final tillsammans 
mcd OSFK:s Lennart Andersson, som hade 
en vcrkligt vass karra. Dar var han ocksa 
den mest driftsakre och vann klart med bro- 
dern Torsten vid handtaget.

I int-klassen overraskade Anders Eklund, 
Solna, med att flyga pa 5,05 och pa det gick 
han till final tillsammans med Aerospeeds 
uppatgaende Bengt-Olov Samuclsson. Bea 
Olsson, OSFK, forsokte i forsta omgingen 
med Oliver Tiger, men misslyckades och 
plockade till andra omgangen fram sin ETA, 
och forsakrade sig darmed om finalplats.

Finalcn blev en kamp mellan Oliver-fly- 
garna Samuclsson och Eklund, sedan det 
anyo visat sig hur vanskligt det ar med 
ETA och motorinstallningar, niir man for- 
sdker flyga 50 varv per tank.

1 TR-B var Solnas Hans Svedling som van- 
ligt hclt overliigsen och segrade fore klubb- 
kamraten Ove Kjellberg som hade en myc- 
ket intressant modell med stotdampare i 
landstallet. Den landade ocksa utan studsar.

Kricke

8.19; 3. Lars Gustavsson, Aerospeed 6,46, 
final 81 varv.

Team-Racing int
1. B. O. Samuclsson, Aerospeed 5.17, final 

5.22; 2. Anders Eklund, Solna MSK, 5.05, 
final 5.35; 3. Bea Olsson, OSFK, 5.11, final 
6 .22.

Team-Racing B
1. Hans Svedling, Solna MSK, 6.49, final 

6.47; 2. Ove Kjellberg, Solna MSK, 7.23, 
final 7.05.

Ot’e Kjellbergs nya TR-B med hydraulisk 
hjulfjadring. Foto: Alseby
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Kritisk test av

A E R O B E E - H I
med kommentar 
Iran tillverkaren

Raketen levererades som byggsats, klar 
att limma ihop och lacka, men eftersom 
medfoljande riming jarnte arbetsbeskriv- 
ning var alldeles for kortfattade, kan 
den som aldrig sett nagon raket fardig- 
byggd, nappeligen fa ihop nagot som 
fungerar tillfyllest. Jag  skall papeka nag- 
ra saker som jag anser att tillverkaren 
borde ha lagt ned storre moda pa att 
konstruera, samt detaljerat beskriva.

I arbetsbeskrivningen star foljande: 
Skar till raketkroppen enligt ritningen. 
Den enda ritning som medfoljde, var en 
sammanstallningsritning med stycklista, 
och den utvisade en papptub med vin- 
kelrat avskurna andar. Pa stycklistan 
angavs liingden till 300 mm. Den papp
tub som medfoljde byggsatsen syntes helt 
overensstamma med den pa ritningen 
varfor jag ej kontrollmatte. Nar raketen 
sedan var fardigbyggd matte jag den av 
en hiindelse och fann att den var 1 cm. 
for king, ett ej markbart men dock fel, 
som inverkar pa vikten och darmed ock- 
sa pa topphojden.

Vidare star i anslutningen till ovan- 
staendc: Med rakblad gores tva snitt for

fastsattning av gummibandet vilket sticks 
in och limmas fast. Redan dessa rader, 
som ar en direkt avskrift, frammanade 
hos mig reflexionen var nagonstans skul- 
le dessa snitt liiggas. En titt pa ritningen 
gav mig ingen hjalp. For det forsta tog 
det mig en god stund att hitta var kon- 
struktoren hade markerat snitten och for 
det andra fanns inga som heist matt ut- 
satta. Na, snitten var tydligen godtyck- 
ligt lagda (hoppas jag), men en anteck- 
ning harom borde ha funnits tycker jag. 
Dessutom borde en battre markering ha 
gjorts pa ritningen.

Nasta detalj som vallade mig en del 
huvudbry var fallskarmens konstruk- 
tion. Den pa ritningen markerade fall- 
skarmen var hopvikt och visade ej hur 
linonia skulle fastsiittas. Fallskarmen be- 
stod av en fyrkantig bit, svart plast. Jag 
satte fast en lina i varje horn och fick 
nagot som man opretansiost kan kalla 
en fartuppbromsande tingest. Jag vet 
fortfarande ej om konstruktoren har 
tankt sig fallskarmen uppbyggd pa ovan- 
staende satt, ty den fungerade, vid de 
provskjutningar jag senare skall komma 
till, ej tillfredsstallande.

For att raketen ej skall komma ur kurs 
vid avskjutandet finnes pa raketen en 
styrhylsa av papper. Nar raketen sedan 
avskjuts loper den meddelst dcnna styr
hylsa langs en pianotrad. I arbetsbe
skrivningen anges att denna styrhylsa 
skall 1 immas fast enligt ritningen men pa 
ritningen finnes endast styrhylsan utri- 
tad ett stycke vid sidan om sjalva raket
kroppen och nagot angivande av dess 
perifera lage pa kroppen finnes ej. Jag 
placerade den pa mitten av kroppen och 
fann sedan en artikel i nr. 1— 1964 av 
Modellflygnytt att delta tydligen var 
den ratta platsen. Jag  misstanker att 
styrhylsans placering ar ganska viktig 
for raketens vidare framfart varfor en 
tydlig markering av placeringen borde 
vara en sjalvskriven uppgift. |—̂
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De negative sidor jag ovan framdra- 
git galler endast bristen av en genom- 
tiinkt och vettig ritning (heist ritningar) 
samt arbetsbeskrivning. Sjalva byggsat- 
sen tyckte jag var tamligen fornuftigt 
upplagd, med forarbetad noskon m.m., 
latt att bygga och lacka.

Detta var de synpunkter jag hade att 
lagga pa byggsatsen som sadan. Vid 
provskjutningarna, vilka utfordes pa 
P l:s  ovningsfalt utanfor Enkoping, fann 
jag ytterligare nagra saker att poangte- 
ra. For det forsta ar det ett glapprum 
pa ca 0,5 mm pa var sida om sjalva ra- 
ketmotorn, detta troligen for att den 
skall ga latt att ta ur och i. For att mo- 
torn skall sitta fast under dragkraftav- 
givandet skall, enligt rekommendationer 
i arbetsbeskrivningen, gummisnoddar lin
das runt. Jag  foljde dessa rekommenda
tioner, men nar jag stack in motorn fann 
jag att jag hade lindat litet hardare pa 
ena sidan, vilket hade till foljd att mo
torn satt snett och inverkade saledes sty- 
rande. Med mycket pyssel med pappers- 
pallningar o.dyl. fick jag i alia fall mo
torn till slut att sitta rakt. Vid laddning 
av motorn, vilket tillgar sa, att ett styc- 
ke Kanthal-trad lindas runt en nal till 
spiral, vilken senare vid strommens pa- 
slappande kommer att gloda, fores upp 
i dysan. Ett stycke hoprullad Jetexstu- 
bin stoppas efter samt till sist en bit 
bomull, for att kvarhalla de ovriga tva 
komponcnterna, fann jag att detta mas- 
te ske med yttersta noggrannhct annars 
brann endast Jetexstubinen upp varvid 
glodtraden och bomullen pressades ur 
men motorn tande ej, varefter en ny om- 
laddning fick goras.

Till slut tande motorn i alia fall och 
raketen for ivag uppat med en inte allt- 
fdr avskrackande fart och ett pysande 
ljud paminnande om en Jetexmotor i 
arbete. De tva forsta starterna kan nog 
betecknas sasom mindre lyckade. I for
sta forsoket hade raketen stabiliserings-
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svarigheter, den utforde en pendlande 
rorelse med bakre delen. I det andra for- 
soket var raketens flykt stabil men bag- 
formad, som tur var bort fran askadar- 
na. Forst i det tredje forsoket klaffadc 
allt och raketen steg rakt upp. I alia 
forsoken fungerade utlosningen av fall
skarmen, men fallhastigheten blir allde- 
les for stor. Sarkilt i sista starten hade 
den oerhort brattom ned, vilket vid en 
undersokning senare visade sig bero pa 
att skarmen hade smalt ihop vid ena si- 
dan varvid barytan minskade. Utveck- 
landet av fallskarmen tillglr sa, att niir 
motorn brunnit slut tands en fordroj- 
ningsladdning, som efter en varierande 
tidsrymd, beroende pa vilken typ av 
motor man nyttjar (tillverkaren tillhan- 
dahaller olika typer av motorer med oli- 
ka data) tander en sprangladdning, vars 
energi trycker den hoprullade skarmen 
samt noskonen ur raketkroppen. Den 
energi som bortgar i form av varme var 
tydligen for stor, sa att plasten smalte. 
Detta borde tillverkaren forsoka om- 
konstruera sa att detta ej kan handa. 
Skarmen kan nu ej anvandas utan skall 
bytas ut.

Som sammanfattning kan namnas fol- 
jande onskemal: Tillverkaren bor ornar- 
beta ritningen och arbetsbeskrivningen 
och gora dessa betydligt utforligare, 
eventuellt nagra detaljritningar utarbe- 
tas. Dessutom bor en omkonstruktion 
ske pa de punkter jag ovan behandlat, 
namligen motorfastet och fallskarmen. 
Alla som bygger raketer bor strava ef
ter att fa en sa latt konstruktion som 
mojligt. Min testraket vager 66 g med 
motor, lackad och fardig. Detta ar for 
mycket ty vid en hojdberakning, kom 
jag till ett teoretiskt varde som topphojd 
for denna raket med den rekommende- 
rade motorn till ca 100 m. Till slut vill 
jag saga att det blir ett tiimligen dyrt 
noje, ca. 3 kr. per start.

DATA:

En-stegs raket med motortyp B. 8—4. 
Brinntid 1,4 sek.
Medeldragkraft 0,36 kp 
Branslevikt 7,0 g
Tidsfordrojning (for fallskarm) 4 sek. 
Tillverkare: Ingenjorsfirman Atlas Box 
12 Hoganas.

Hans Nyren

Tillverkarens
kommentar
1. Vid testningen som har skett genom 

forsorg av S.M.F.F. har det framkom- 
mit anmarkning mot ritningen och 
arbetsbeskrivningen. Vi medger att 
dessa inte har varit sa utforliga som 
man kanske kan onska, varfor vi se
dan nagon tid tillbaka hSller pa med 
en omarbetning. Den nya ritningen 
och arbetsbeskrivningen beraknas va
ra klar i slutet av augusti 1964 och 
kommer fran denna tidpunkt att in
ga i byggsatserna.

2. Betraffande benagenheten hos fall
skarmen att ’’branna ihop” pa grund 
av de heta rokgaserna fran raketmo- 
torn, sa vill vi meddela att vi rekom- 
menderar att en bit glasfibervadd 
tryckes ned i rakethylsan mellan fall
skarmen och raketmotorn. Glasfiber
vadd kommer i fortsattningen att bi- 
packas byggsatsen.

3. Motorfastet kommer vi for narvaran- 
de inte att andra, eftersom metoden 
med gummisnoddar har visat sig va
ra mycket palitlig. Vi tror att svarig- 
heterna vid testningen berodde pa 
att gummisnoddarna inte fordelades 
jiimnt runt raketmotorn. Genom att
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rulla gummisnoddarna nagra ganger 
fram och tillbaka pa raketmotorhyl- 
san sa utjamnas spanningen och ma- 
terialet blir jamnt fordelat runt om.

4. Betraffande vikten kan sagas att ra- 
keten ar konstruerad sa att den skall 
vara mycket stabil, eftersom den ar 
avsedd for nyborjare. Pa grund av 
att stabilisatorerna ar relativt sma, 
har stabiliteten uppnatts genom att 
anvanda en ganska tung noskon. For 
tavlingsbruk ar det dock tankbart att 
borra ur noskonen for att siinka vik
ten. Tyngdpunkten skall dock ligga 
minst 20 mm framfor tryckcentrum, 
vilket i sa fall maste kontrolleras. En- 
ligt vara berakningar sa ar den teo- 
retiska topphojden for Aerobee-Hi 
c:a 260 m om en raketmotor av typ 
B. 8—4 anvandes. Hansyn ar da ej 
tagen till luftmotstandet.

5. Kostnaderna for raketflygning ar 
troligen inte mycket hogre an for t.ex. 
friflygning med forbranningsmodel- 
ler om man slar ut samtliga kostna- 
nader pa totala antalet starter. Vi 
vill dock meddela att tillverkning av 
raketmotorer kommer att igangsiittas 
i Sverige, varfor vi tror att det sa 
smaningom skall bli mojligt att sanka 
priserna.

6. Trots att vi har levererat hundratals 
byggsatser, sa har inte nagon av vara 
kunder papekat nagra av de synpunk- 
ter som framkom vid testningen. Vi 
ar tacksamma om de som har forslag 
pa forbattringar eller andringar vill 
skriva nagra rader till oss.
Malmo den 3 juni 1964

Ingenjorsfirman Atlas 

Av OLLE OLSSON

24-arigt 
model Iplan 
Vlygdugligt

Aldst i landet

Hur manga ar det som har ett 24 ar 
gammalt modellflygplan som fortfaran- 
de flyger? Det har i alia fall kapten 
Carl von Koch, chef for F 13G pa Got
land. Planet som ar 180 cm i spannvidd 
och forsett med en G P Avio Minima 
tandstiftsmotor ar i utomordentligt gott 
skick. For tillfallet ar planet friflygan- 
de, men det har tidigare varit forsett 
med kompasstyrning och aven haft flot- 
torer som sjoflygplan. Modellen var ock- 
sa med pa Gotlands flygklubbs Modell- 
flygsektions utstallning i slutet pa maj 
och gjorde diir stor succe. Efter denna 
utstallning framkom det att det fanns 
en modell till av samma typ pa on, den
na modell ar 22 ar gammal och tillhor 
radioing. Ake Fordal. Denna har dock 
lcgat nerpackad en lang tid, sa den ser 
ut som den vore nybyggd. Finns det fler 
modeller av modell A i Sverige sa kan- 
skc det kan bli en oldtimertavling med 
tiden.

Sven-Olov Jonsson
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forts, fr. sid 9

Fr. v. Jerry Bahula med A2-modell, Ed 
Turner med D2-modellen ” Hi-Society” ocb 
Floyd Richards halier en Λ2 med Jedelsky- 
vinge.

Postal contest
Solna-Omaha
Aven i ar har en tiivling arrangcrats 
niellan Omaha Thermal Chasers och 
Solna MSK. Denna gang vann Thermal 
Chasers, mycket p. g. a. att Solna bara 
hade tva D:2-flygare. Solna tiivladc pa 
Tullinge den 21 juni och hade varmt, 
svag vind och soligr. En verkligt hiirlig 
dag och en bra gcnomkorare for Jan 
Zetterdahl fore landskampen. I Omaha 
var det blasigt och regnigt i borjan pa 
tavlingen men klarnadc upp sedan. Tiiv- 
lingen ingick i USA:s uttagningstavling 
for nasta ars VM.

RESULTAT:
Klass A2, individuellt 

1. Per-Olof Moberg, Solna, 756 sck.; 2. 
Lenr.arth Larsson, Solna, 675; 3. John Ha- 
gedahl, Solna, 659; 4. Mike Havnes, Omaha, 
645.
Klass A2, lagtavling

1. Solna Modellsportklubb, 2090; 2. Ther
mal Chasers, Omaha, 1863.
Klass D2, individuellt 

1. Jan Zetterdahl, Solna, 823; 2. Ed Tur
ner, Omaha, 727; 3. Jerry Bahula, Omaha, 
694; 4. Sid Jeppson, Omaha, 633.
Klass D2, lagtavling

1. Thermal Chasers, Omaha, 2054; 2. Sol
na Modellsportklubb, 1462.
Slutresultat

1. Thermal Chasers, Omaha, 3917; 2. Sol- 
la Modellsportklubb, 3552.

Ar 1950 . . .

Hogre hastigheter kunde K.A. Jans- 
son i Linkoping notera med en jet-mo- 
dell. 270 km/tim uppgavs inofficiellt. 
Aven Gunnar Hoffman provade pa jet- 
experiment och fick sin ”Dyna-Jet Red
Head” att vrala fram med 120 km/tim.

Regler for teamracing presenterades i 
"Hobbyfolk” . Det var en oversattning 
av amerikanska regler och annu inte gil- 
tiga. Teamracer hade dock pro vats ba
de i Stockholm av P.A. Eliasson och Ol- 
le Ericson liksom aven av Nissvik och 
Lekare i Dalarna.

Ett ”prov-SM” i linstyrning holls den 
17 sept, pa Skarpnack. Medelfart av tre 
starter raknades

Speed I: P.A. Eliasson, Star Flyers 
72,1 (73,1) inom parentes basta hast.

Speed II: O. Ericsson, Star Flyers 69,7 
(109,8)

Speed III: L. Forsberg, Alvsjo 114,7 
(124,6)

I stunt I och II dubbelsegrade S.O. 
Ridder, Vingarna. Teamracing stod pa 
programmer men stroks da antalet del- 
tagare var for litet. 53 anmalda model
ler totalt visade att linstyrningen kom- 
mit pa allvar.

’ ’Bananen”
tog sitt forsta SM. Efter manga ars slit 
kunde herr Andersson antligen liigga 
ett SM-tecken pa hyllan. Den idag skick- 
ligaste segelflygaren i Sverige — Irve 
Silesmo, var nara segern men forpassa- 
des till tredje plats av R. Schedvin.

Vingarna inledde sitt 15-arsjubileum 
med att anordna SM den 24 sept, pa 
Skarpnack. Av praktiska och ekonomis- 
ka skal holls arets Rikstavling samtidigt 
med SM. Heir gick segern till en annan 
gammal kampe — Sture Sandberg fran 
Umea.

Forts, sid 37



Webrafabrikens intag pa radiostyr- 
ningsmarknaden ar synnerligen intres- 
sant. Dec ror sig ora en anlaggning for 
proportionalstyrning av sidoroder och 
det verkligt anmarkningsvarda ar den 
lSga vikten. En komplett anlaggning 
med mottagare, rodermekanism, kopp- 
ling och batteri vager strax under 80 
gram. Det oppnar underbara mojlighe- 
ter att radiostyra riktigt sma modeller 
och flyga pa mycket begransade ytor.

Anlaggningen ar givetvis heltransisto- 
riserad och saval sandare som mottagare/ 
mekanism drivs med spanningen 9 V. 
Sandaren ar bestyckad med 6 transisto- 
rer och arbetar pa frekvensen 27,12 
MHz pa vilken den ar kristallstyrd. 
Modulationstonen ar 3400 H z och ut- 
gangseffekten 150 mW. Enligt fabriken 
rir sandaren temperaturkompenserad for 
omradet — 10° till -f-50°C. Stromfor- 
brukningen ar ca 50mA och som strom- 
kalla anvands tva, seriekopplade, 4,5 V 
ficklampsbatterier. Sandaren ar mycket 
liten, vager endast ca 500 g med batte- 
rier och ar mycket latt att halla i han- 
den. Antennen ar av teleskoptyp och 
demonterbar fran sandaren. Styrspakcn 
pa framsidan ger roderutslag at det hall 
man vrider den.

Mottagaren ar utomordentligt liten 
och har matten 15X 17X 30 mm och 
vikten 17 g. Den ar bestyckad med 4 
transistorer och drar endast 2,5 mA da 
ingen signal gar in. Darfor behovs ingen 
strombrytare. Som stromkalla anvands 
ett vanligt 9 V transistorbatteri. Detta 
anvands ocksa till att driva rodermeka- 
nismen. Dcnna har matten 18X20X 25 
mm och vager 20 gram. Mekanismen ar 
av vridmagnetstyp och drar max 60 mA 
vid full signal.

Mottagare, rodermekanism och anslut- 
ningskontakter for batteriet ar hopkopp- 
lade och pa grund av anliiggningens laga 
stromforbrukning i vila anvands ingen 
strombrytare utan man later batteriet 
vara inkopplat aven tiden mellan flyg- 
ningarna.

Jag  har varit i tillfalle att studera an
laggningen lite narmare och har byggt 
upp en Top-Flite ’’Rascal” att provflyga 
den i. Som motor anvands en Tee De 
.010 och helt komplett med mottagare- 
anlaggningen installerad vager modellen 
endast 195 g. Med rcsultat fran flyg- 
ningarna hoppas jag kunna aterkomma 
i nasta nummer.

Lon.
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Europacupen

Ahman vann trots att karran var 
inlast

Hagels fjarde vinst

Det blev alltsa tavling aven denna gang 
om Europacupen i staden Honburg, 
Saar. Pa grund av de manga motsagan- 
de uppgifterna visste ingen nagot sakert 
forran inbjudan kom i slutet av juli ma- 
nad, vilket ar i senaste laget for en sa- 
dan tavling. Av den orsaken hade en- 
dast nio nationer anmalt deltagande, na
got mindre an vanligt. Tavlingen blev 
dock mycket lyckad med bra viider och 
fina resultat. Rolf Hagcl var i yppcr- 
ligt slag och gjorde en av sina basta tav- 
lingar i D :2 med full tid som foljd. Tva- 
an Van Dyk, Holland, hangde med till 
fyra max, men tappade 15 sek. i sista 
starten. Detta var Hagels fjarde seger i 
Europacupen. Ragnar Ahman bargade 
den andra svenska individuella segern 
efter mycket dramatik. Efter fyra star
ter hade han full tid och var ensam om 
detta, men han hade flugit bort bada 
sina modeller pa grund av att dessa ” fu- 
sat” fran for hog hojd i den starka ter- 
miken. Nar en halvtimme aterstod av 
tavlingen och alia svenskar var klara 
ordnade laglcdaren en sokarpatrull som 
akte per bil till det bostadsomrade dar 
Ahmans forsta modell landat. Det lyc- 
kades ocksa att spara karran, men den 
var inlast i ett hus och upphittarna ha
de akt bort och skulle vara hemma om 
nagra timmar upplyste en granne om. 
Eftcrsom ett inbrott var otiinkbart fanns 
bara en mojlighet kvar, namligen att Ah
man skulle fa gora sin sista start med 
sin tredje karra. Efter en snabb korning 
tillbaka och overlaggning med tiivlings- 
ledningen blev ocksa beslutat att Ahman

fick starta. Da aterstod 5 min. av tav
lingen, men det blev en perfekt start och 
segern var klar. Pa kviillen hamtades 
Ahmans modell och uppvisades for tav- 
lingsledningen som be vis att allt hade 
gatt ratt till. Gunnar Kalen blev den 
som lyckades bast i A:2 diir han kom 
trea efter att ha tappat 50 sek. i forsta 
starten. I lagtavlingen segrade Sverige i 
A:2, tvaa i C:2, trea i D:2 och tvaa 
sammanlagt.

RESULTAT:

A:2
I. F. Hendriks, Holland 900 sek.; 2. F. 

Gacnsli, Schweiz, 868; 3. G. Kalen, Sverige, 
850; 4. Λ. Riedlinger, Tyskland, 825; 9. R. 
Johansson, Sverige, 661; 10. H. Eklund, Sve
rige, 638.
C .-2

1. R. Ahman, Sverige, 900; 2. G. Rupp, 
Tyskland, 895; 3. J . B. Schulten, Holland, 
882; 9. A. Hakansson, Sverige, 774; 11. B. 
Blombcrg, Sverige, 730.
D:2

1. Rolf Hagel, Sverige, 900 ; 2. K. Gilzmer, 
Tyskland, 892; 3. W. Dyk, Holland, 885; 
9. H. Friis, Sverige, 682; 10. H. Brobcrg, 
Sverige, 620.
Lagtavlingen sammanlagt basta man i varje 

klass.
1. Holland 2667 sek.; 2. Sverige 2650; 3. 

Tyskland 2612.
Lag A:2 1. Sverige 2149; 2. Tyskland 

2081; 3. Holland 1989.
Lag C:2 1. Tyskland 2426; 2. Sverige

2404; 3. Frankrike 2344.
Lag D:2 1. Tyskland 2590; 2. Holland 

2490; 3. Sverige 2202.
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forts, fr. sid 34 

Ap 1950 ...

Resultat:
Sint. R. Andersson, Vingarna 910.
Gint. A. Blomgren, Vingarna 615.
F. B. Borjesson, AKG 844.
Lag. Aerokl. i Goteborg 1.656.
Rikstavlingen. S. Sandberg, Umea 708.
Lag. Cumulus, Enskede 1.757.

1950 ars prestationstavling hemfordes 
som vanligt av Malmoklubben med mo- 
dellflygklubbarna i Roslagsbro och Lim- 
hamn narmast.

Innan aret gick till anda begick are- 
vordiga ’’Vingarna” sitt 15-arsjubileum 
med en Luciafest, dar Marianne Jango 
som Lucia uppvaktades av stjarngossar- 
na Biirje Stark och Lennart Sundstrom.

Manga goda historier fortaljdes, av 
vilka ’’Sjango”  ansag denna vara en av 
de klassiska.

— Centralplan kl 05.45 en sondag 
mitt i sommaren. ’’Vingarna” skall fara 
till Borlange och tavla. Med sina ele- 
ganta trunkar anlander den ene medlem- 
mcn efter den andre. Upp flyter tva 
unga man med sannolik hemvist Gotga- 
tan. De stirrar pa trunkarna och den ene 
utbrister med hanford stamina: ’’H ar’u 
sett sa’na stoddiga trumpeter dom har!”

Till salu
1 st Voriophon 8-kanalsdndare med 2 
mottogare, 4- och 6-kanal. Kompl. in- 
stallationer med servos. Pris efter over- 
enskommelse. 1 st am. flygbat med 
Enya 29 R/C 175:— . 1 st kompl. flyg- 
klar "Robot” 100:—  utan motor.
J. Angner, Smdlandsgat. 14, Vetlanda, 
tel. 0383/12318.

1 st Metz 3-kanaler, reldlos. 1 st RC- 
plan, spv. 180 cm. Motor: OS 35 R/C. 
Egon Lindner, Siunnen, Vetlanda, tel. 
0383/502 84.

RIKSST&MMA
med

"SKAMTISAMKOMMA”
i Norrkoping 14—15 nov. 1964

Lordag kl. 16.00 Stamman oppnas
kl. 19.00 Gemensam supe, underhallning av egna formagor och artister. 

Sondag kl. 9.00 ForhandLingar.
kl. 12.30 Sarskilt arrangemang for deltagande darner: Mannekangupp- 

visning el. likn.

Detaljprogram och anmalningsblankett utsandes till klubbar och MFM:s pren. 

Reservera redan nu tid for delt. i Norrkoping!

Hjartligt valkomna! Forbundsstyrelsen
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VARLDENS MINSTA R/C UTRUSTNING 
FOR PROPORTIONAL STYRNING

Heltransistoriserad, kristallstyrd
Tonmodulerad, relalos
Extremt liten och Idtt
Driftsaker, stotsdker
Driftsbillig
Fdrdigkopplad
Prisvard

Sandare:
Frekvens: 27,12 MHz 
Modulation: 2.500 Hz 
Bestyckning: 6 st transistorer 
Antenneffekt: 150 MW 
Stromforbrukning: 50 mA 
Temperaturomrdde: — 10° till 

+50° C.
Batterier: 2x4,5 V. ficklamps- 
batterier
Elektronisk pulsgivare

Mottagare:
Frekvens:
Modulation:
Bestyckning:
Stromforbrukning:
Temperaturomrdde:
Batteri:
Storlek:
Vikt:

27,12 MHz 
1.000-2.500 Hz 
4 transistorer 
2,5 mA
— 10° till +50° C.
9 V. transistorbatteri 
15x17x30 mm.
17 g.

Mottagaren kan via reld anslutas till andra ro· 
derservos for stora modeller

Pris komplett anlaggning:

Kr. 375 :-

B. BECKMAN & Co AB
Malmtorgsgatan 8 STOCKHOLM C Telefon 08/2013 66
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Ffirsokra er redon i dag om en ENYA kvalitelsmotor till kraftigl 
reducerot pris! De nya modellerna ENYA 29-1111 och ENYA 
35-111 har just inkommit, varfor ffirra modellerna utforsaljes sfi 
Ifingt lagret rocker. Rekvirera i dag —  lagret fir begransat.

NYHETER!
POXYLAC
CRON -  ROD - OLA - GUL -  VIT - SVART -  KLAR

Spara vikt genom den nya 2-komponents plastlacken. Samtidigf 
far ni en hundroprocentig bronslesaker yta. POXYLAC blandas 
med hardare och torkar sedan kemiskt. POXYLACK kan anvan- 
das direkt ovanpfi vanlig dope eller spannlack. Normalt racker 
en strykning och vikten blir da minimal.
Pris 1/4 I 6:90
Ffirtunning ffir sprutning 100 ml 1:25

ARMERINGSPLAST
Ny tunnflytande plast ffir glasfiberarmering.
ARMERINGSPLAST kan aven anvfindas for reparationer och 
t. ex. i motorrum pfi bfitor och flygplan. ARMERINGSPLAST 
blandas med accelerator och hardare och Ifimnar efter ca 20 
minuter en glashfird yta.
Pris 1/4 I 9:50

GLASFIBERVAV
Finmaskia tunn kvalitet, avsedd Ffir hobbybruk. 
GLASFIBfcRVAVEN fir endast 0,10 mm tjock, varffir vikten for 
fardigarmerad yta fir mycket Ifig. Det racker normalt med en
dast 2 strykningar ARMERINGSPLAST for att matfa vaven.
Pris 1x0,5 m 7:50

ENYA 29-IIIB RC forr 79:50 nu 63:50
ENYA 35-11 forr 72:50 nu 58: —
ENYA 35-11 RC forr 89:50 nu 71:50

UTFORSKLUNING
TELECONT 3-5-9
De superregenerativa anlaggningarna utforsaljes nu med 20 %  
rabatt, men fortfarande med full garanti (1 fir). Prisexempel pfi 
kompletta anlaggningar med servon och ackumulatorer: 
3-kanalsanlaggning Ffirr 88fi:—  Nu 695: —  
5-kanalsanlaggning Ffirr 1148:40 Nu 918: —  
9-kanalsanlaggning Forr 1551:90 Nu 1241:—

Rekvirera nya ka- 
talogen med lan- 
detc storsta sorte- 
ring modellflyg- 
plan, modellbfitar, 
modellbilar, minira
cing, modellmofo- 
rer,radiostyrning, 
privatrodio, modell- 
tfig, tillbehor m. m. 
Vfir kotalog fir all- 
tid lika rykande ak- 
tuell, POSTORDER 
EXPEDIERAS PA 
DAGEN.

_ . MANADENS TIPS . _
1 Tra som inte skall sidenklfis (roderyfor o. d.l kan grundas pfi *
■ foljande satt: Spad vanlig dope med 50% tninner, stryk ytan · 
I tvfi afinger. Slipa latt rned fint sandpapper. Stryk nu ytan I

en gang med ARMERINGSPLAST och vattenslipa. Visar ytan 
I fortfarande porer (detta kan forekomma vid mjuk balsa) ges I 
I annu en strykning med ARMERINGSPLAST. Efter ytterligare I 

en vattenslipning mfilos sfi ytan med POXYLAC, det brukar 1
■ racka med en strykning, men vissa kulfirer kan behfiva tvfi. i
■ Detta har visat sia vara det enkloste sottet att ffi en Ifitt ' 
^finish med mycket hfig kvalitet. ^

Sand mig omgfiende mot postffirskott:
□  Enya 29-ΙΐΓ B RC □  Poxylac kulfir...............
. j Enya 35-11 J Poxylac ffirtunning
Π  Enya 35-11 RC □  Armeringsplast
□  Telecont [13 D 5  □ ?  U  Glasfiber
Sand mig aven nya modellkatalogen, 2:50 i frimarken 
bifogas som betalning.
Namn...............................................................................
Bostad ..............................................................................
Postadress .......................................................................

HOBBYTJANST
OLOFSGATAN 7 ·  BOX 3310 ·  STOCKHOLM 3 ·  TELEFON 08/202304
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D lstribueras α ν :

nyhetl

Japanskt kvalitetsm arke, 
va lkand a specialister 

i motorer och radiokontroll

R/C sats 1-kanal heltransistor (Sandare och mott- 
agare) Rackvidd ca 500 m. Scndaren tonmodulerad 
och kristallstyrd. Mottagare med rela. En verkligt 
prisbillig och tillforlitlig radiokontroll.
94110 per sats 195:  —

M AX19
Vattenkyld 3.15 cc. En tillforlitlig motor med god 
prestanda. Effekt 5 hk vid 17000 v/m. Vikt 175 gr. 
91109/1 77 : -

” OS MAX 19" 91109 64 : -

"OS MAX 19/R/C" 91129 86:50

OS MAX 1»

SANDARE



TILL NORRKOPING 14-15 november.

Valkommen till Riksstamman med "Skamtisamkomma"

PROGRAM, FORHANDLINGAR (Elander-salen i Folkets Hus)

Lordag 14 nov. kl. 16.00

Sondag 15 nov. kl. 09.00
kl. 14.00

18.50

13.00 
slut.

PROGRAM ''Skamtisamkomma" (Pris 15-20 kronor)

Lordag 14 no?, kl. 19*30, Folkets Hus Festvaning
Supe med underhallning av diverse 
slag.

PROGRAM; "Vara Darner" (Gratis)

Sondag 15 nov. kl. 11.00 och 12.00 Studiebesok pa Tuppens
vaveri, dar MODE-TUPPEN 
visar nyheter for deltagande 
darner.

INKVARTERING: Hotell av mellanklass

MOTESBYRA: Folkets Hus, Elanderssalen Slottsgatan 114-118,
straxt intill Centralstationen.
Motesbyran oppnas lordag kl. 10.00.

AHMALHINGAR; Alla, som kommer till Riksstamman och Norrkoping 
maste absolut ingiva anmalan, senast den 9 ncv. 
till Gamen c/o Kalen Svarvaregatan 9, Horrkoping

Anmalan kan ocksa goras per telefon 011/33156 (Kalen) 
eller 011/65291 (Auner)

Let blir sakert en intressant och spannande Riksstamma. Missa inte 
besok i Horrkoping den 14-15 nov. Vi har forsokt ordna trivsamt for 
saval ombud som ovriga intresserade. (Ta med frun eller fastmon).

Bif.: Anmalningsblankett

Hjartligt valkomna. Norrkoping i okt. 1964

FLYGKLUBBEN GAMEN och SMFFrs FORBUNDSSTYRELSE 
kommitten for RIKSSTAMMAN
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