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PRISBOMB !
NY JAPANSK RADIOSTYRNING AV VARLDSKLASS

FUTABA
3 3

FUTABAFT-SA 198: —
Mycfcer k /o li ig  sondore med lem  tron- 
tis ro fe r uieF&kr c o 0.5 W  Farsedd 
med oidlin>tfuinen? lo r  bcHterripan· 
mng och ufe lfek l, ic le ikop an fcn n  med 
■nbyggd fd rld n g n in g iip o le . 5 la rlck  170 
- 8 0 -4 0  mm. v ik l med bo tle n e r 440 

gram  D rlfissponning 12 V 10 pen- 
ce llc r] M od u la tionsfrekven i 300—700 
H r levc-reras mod u lb y lb a r k ru la ll p i  
27,120 MH.v

FUTABA FT-3A 79: —
Kompaki sand a re med l»A ironsnro 
rer och tn  uteffekt pft c a 150 mW, 
5»orlek endau 110x65·: 35 mm. v,li 
med batterier 375 gram. KfrJiallilrrd 
ρό 27,120 MU Modulation 500 * 100 
Hr DrilttpAnmng 12 V 0 penceller

FUTABA ML-2
16:50

G u m m im o io 'd riven. ie· 
lek iiv  hick-hack' av 
V oricom p-iyp (en signal 
ger hogerroder, IvA i.g - 
naler van ite rro d e rj. Vifcl 
15 gram , d r illu p a n n irtg

FUTABA F4-LR 78; —
SuperregentraTiv m citagare  j m in ia ly ru tfo fo nd e  med 
fyra  trons is io rcr och ira n tis lo rre la  fo r en ma«- 
slrbm pa 400 mA, v ilke l medger onvandn ing av de 
f le ila  roder tnckamsmer, I Cm. ML-2. G yron, Vori- 
comp. 5torlek 18x 27x j 0 mm, v ik l 20 gram, For- 
scda med konfro llam pa som ly ie r  v id  s ignal. Drifts- 
spanning 3 V U ngefa rlig  rackvidd med FT-3A 5Q&— 
1000 m. med FT-5A 1000—2000 m S a lle rn n ila lla tio n  
lo r  IvA penceller 8 50, L o ttv ik tiins ta lfa lio n  lo r  en 
3 -va lli pencell I’v ik ! med ba tten  20 gram ] 6 SO.

KOMPLETTA A N L A G G N IN G A R
FUTABA RC-1, kom ple lt fa rd ig ko p p lo d  an lag gn ing  mcd lon da n· FT-3A, mol 
lag are  F4 LR och b a lte r iin ita lla tio n  (m oftagare och bo lte n e r 65 gram ] 165: 50 
FUTABA RC-2, lam m a jam  foregAende men med Ip tlv ik ts in s ta lla tion  riio iiaga ·'·
och ba ffe ri 40 gram  163: 50

STERLING SKALAMODELLER
FOR FRIFLYKT ELLER R A D IO K O N  TROLL

P-510 M ustang

F4U-5 C orsa ir

N ya m ode lle r i Sterlings po pu ldro  
skalaseric ur P-51D M ustang, S E. 5a, 
F4U-5 C orsa ir, 2e ro, Fokker D-8 och 
A n ta ld o  S V A 5. Dessa sami de andra 
n o r re m odel lerno i derma serle kon 
ο» den fiAgoT erfa rne m odcllbyggaren 
glruslas med en e n ko n g lira d io  av mi- 
m a ly flo rm a i, i <!x FUTABA, Byggsat- 
serna o r  a v  hbg k va lilc t med ufslan- 
Sode de la r i ba lsa, dekaler samt no·· 
kApor o . dy l i fo rm pre isod p la tt

P-51 D M ustang 
F4U-S C orsair 
Zero 
S£.5a
N re up art 17 
Fokker D7 
A n ta ld o  5.V A S 
Bcechcralt 

Bonanza 
5learm an PT-IT 
Fokker D-8 
Thunderbo lt P-47 
Sfuka

Spvd 590 mm 
Spvd 590 mm 
Spvd 590 mm 
Spvd 540 mm 
Spvd 590 mm 
Spvd 590 mm 
Spvd 465 mm

Spvd 540 mm 
Spvd 490 mm 
Spvd 515 mm 
Spvd 540 mm 
Spvd 490 mm

19: SO 
19: SO 
19: SO 
16; 50

16: 50 
16: 50
13: -
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MODELLFLYGNYTT
O rgan fo r  Sveriges 
M ode llflyg fo rbund .

Anslutet till Kungliga 
Svenska Aeroklubben

Redaktion
och annonser

Valter Johansson
Hangeryd
LAMMHULT
Tei. Fraggahult 45

Tidningsstyrelse:

Sune Persson 
Christer Soderberg 
C-E Aunbr

Redaktionskommitf6: 

G oran Alseby 
Lennarth Larsson

SMFF:s exp.

Tycho Brahegatan 35 
LIM HAM N 
Telefon: 040'516 62.

C iv iltryckerie f i Koping 
AB 1964.

OMSLAGSB1LDEN
visar Jan-O lle Akesson, 
Svensk Mastare och seg- 
rare I Lanslagstavlingen 
och UT.

Riksstamman 

gav nya direktiv

Arets Riksstamma i Norrkoping blev den storsta och 
mtcnsivaste hitintills ί SMFF:s verksamhet, Detta 
beror kanske till en del pa art stamman for forsta 
gangen forlagts ’’fritt” utan samband med nagon tav- 
ling. Forvantningarrsa om att deltagaruppslutningen 
skulle bli stor infriades och debatterna blev livliga. 
Etc utforligt refcrat Iran stamman aterfinns pa annan 
plats ί tidmngen och bar nedan skall endast redo- 
goras for ctt av de ’’stora” besluten.

Onskemalen om a t t  oka SMFF:s ekonomiska re- 
surser, a t t  pa ctt battre salt fordela ’’avgiftsbordan” 
mellan storrc ocb mindre klubbar, a t t  mer an tidi- 
gare kunna sprida kannedom om modellflygverksam- 
heten till alia modellflygare och a t t  kunna ordna 
ctt forsakringsskydd for alia klubbmedlemmarna, 
loste stamman genom foljande beslut:

Registreringsavgiften for 1965 skall for alia klubbar 
(oavsett verksamheten) vara 2 5 :— kronor. Darut- 
over skall betalas en tillaggsavgift av 6: — kr per 
klubbmedlcm. For denna senare avgift erhaller varje 
klubbmedlcm dels Modellflyg-Nytt gratis, dels en 
olycksfallsforsakring, som galler vid skador som man 
kan adraga sig vid deltagande i klubbarnas bygg- 
och flygverksamhet ocb ej tackcs av allmanna sjuk- 
forsakringen ocb dels en ansvarsforsakring, som tac- 
ker de ersattningsansprak, som klubbmedlemmarna 
kan adraga sig genom deltagande i klubbarnas flyg
verksamhet.

Fordelarna av detta beslut ar ju sa stora att man 
kan rakna med stor tillfredsstallelse ute i klubbarna.

Forts, pa sid. 42
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Riksstam m an milstolpe 

i SMFFss 8 -a rig a  historic

Arets riksstamma kan betecknas som en m ilstoipe i SMFF:s 8-onga historia : fo r 
forsta gangen halls Riksstamman utan storande sambond med nagon tavling.
Stamman, som holls i N orrkaping den 14— 15 november, blev en succe myckef tack 

vare det gedigna arbete Flygklubben Gomen lagt ned med G unnar Kalen och Carl- 
Erik Aurne i spetsen. Programmen om fattade tvd timmars fo rhand linga r pa lordagen, 
va larrangera t festivitas ρά kvallen dopt t il l "Skamtisamkomma", samt sju timmars 
intensiva fo rhand linga r pa sondagen.

Ett flertal celebra gaster hedrade stam
man med sin niirvaro av vilka kan nam- 
nas den legendariske modellflygaren 
Tycho Stark med fru, borgmastaren i 
Norrkoping Sven Lutteman, generalsek- 
reteraren i KSAK Bjorn Lindskog samt 
ordforanden i KSAK:s modellflygkom- 
mitte Sune Stark.

Efter viilkornsttal av SMFF:s ordfornn- 
de Sune Persson och borgmastare Lutte
man oppnade den forre Riksstamman 
for viiken redogores nedan, vi overgar 
till kvallens

"Skamtisamkomma”

Man borjade med att ata en utsokt 
middag, viiken efterfciljdes av olika 
muntrationer av deltagarna sjalva med 
Sune Persson och Malmos Lennart Hans- 
son i spetsen. Lennart Hansson visade 
sig ha en icke foraktlig musikalisk be- 
gavning och ledde med bravur allsang-

en. Stamningen var hog och det holls 
flera spontana och optimistiska framfo- 
randen om svensk modellflyg. SpecielIt 
vill man nog minnas de som kom 
fran den valkanda modellflygarfamiljcn 
Stark, representerade av pappan Tycho 
och Sune. Pappa Stark, som for itldre 
modellflygare ar kand som en av svenskt 
modellflygs pionjarer, deklamerade med 
inlevelse Froding och Sune, varldsmas- 
tare i Wakefield 1950, berattade om 
svenskt modellflyg sadant han upplevt 
det fran sina forsta larospan i mitten 
av 30-talet.

Man fortsatte med dans till klockan 1 1, 
da arrangorerna bjod pa en overrask- 
ning i form av Norrkopings egen tru- 
badur Bertil Norstrom som holl ett myc- 
ket uppskattat musikaliskt framtradan- 
de. Man lamnade Folkets Eius efter en 
mycket trevlig kvall med modellflyg- 
kamrater och med en starkt tro pa 
svenskt modellflygs framtid.
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Heir diskuteras 
m odellflyg. Fr. v. Dick 
W ik lund, Gunnar 
Kalen, K.S.A.Kis gen. 
sekr. Bengt Lindskog, 
Sune Persson och 
Sune Stark.

Har ovan har Christer Soderberg redog jort for ramen kring arets riksstdmma. Det 
vdsenfliga d r dock de frago r som behandlats och jag ska!I i det fo ljande lamna ett 
referat av debatter och fa ttade beslut. Lasarna bor observera att detta inte d r av- 
sett som nogot stam m oprotokoll (ett sadant kommer i sinom tid a tt tills ta llas a lia klub- 
bar) utan endast en redogorelse fo r hur en av de norvarande upplevde stam- 
man. Konkreta fakta om vad som forevar kommer da rfo r att uppblandas med sub- 
jektiva varderinga r som helt star fo r referentens egen rakning.

Av de handlingar som presenterades 
stammodeltagarna framgick att 22 av 
landers klubbar var representerade med 
rostberattigade ombud och att ett ovan- 
ligt stor antal motioner hade inkommit 
fran klubbarna.

Till att leda forhandlingarna valdes 
Sune Persson och vid de tillfailen da 
denne skulle fora forbundsstyrelsens ta- 
lan overtogs ordforandeklubban av Ter- 
je Larsson eller Sune Stark. Det var som 
vanligt i hogsta grad ordforandens fov- 
tjanst att de i borjan ganska stora mot- 
sattmngarna sa smamngom utjamnades 
sa att forhandlingarna kunde slutforas i

en god atmosfar. Till detta bidrog na- 
turligtvis ocksa klubbrepresentanterna 
genom att vid Hera tillfailen bortse fran 
prestigehansyn och endast ha forbundets 
basta for ogonen.

Lat oss i fortsattningen ta de olika fra- 
gorna i den ordning de behandlades. Ef- 
ter inledning med styrelsens verksamhets- 
berattelse, re visor ernas' berattelse, etc. 
kom vi in pa styrelsens forslag och klub- 
barnas motioner och det f  orsta som 
klubbades var ett beslut om att startfor- 
sokstiden i RC-III skall sankas fran 5

o
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till 3 minuter. Totaltiden 8 minuter skall 
dock kvarsta. Mot detta talade Sten-Akc 
Grahn som ansag ate det kunde leda til! 
jakt, vilket skulle vara olyckligt isyn- 
nerhet nar det galler oeriarna flygare. 
Stammobeslutet gick dock, som sagt, 
helt i enlighet med styrelsens forslag,

Niista forslag fran styrelsen gallde sa- 
kerhetsbestammelser i friflyg och borde 
ha varit en relativt latt avklarad fraga, 
men kom i stallet act ge upphov till en 
langdragen och mycket olustig debatt. 
Vid den slutliga omrostningen godtogs 
styrelsens forslag med en mindre kom- 
plettering. Fran och med nu galler att 
trimnings- och tavlingsstarter endast itr 
tdlatna i vindens medriktning fran folk- 
samling, depa o. dyl. samt act avstandet 
skall vara minst 50 meter, med mojlig- 
bet for arrangorer att utoka detta sa- 
kerhetsavstand, Dvcrtradelse medfeir au- 
tomatiskt diskvaliiiceriitg for den tav- 
ling dar overtradelsen skett.

Redan pa ect tidigt stadium stod det 
klart att stridsfragan nummer ett skulk 
bli uttagningsprinciperna for landslag i 
friflygning. Nar det gallde denna fraga 
hade stamman att ta scallning till ett 
forslag fran friflyg-UK (forbundsstyrel- 
sen som sadan hade inget forslag) och 
en motion fran Acroklubben i Malmo 
m. fl. Forbundsordforanden var medve- 
ten om fragans scora vikt och att UK:s 
och motionarernas standpunkter skulk 
bli svara att forena, och hade darfor 
kallat en beredningskommitte med fyra 
representanter for dc motionerande klub* 
barna och fyra fran forbundsstyrelsen. 
Trots upprepade sammantraden lyckades 
beredningskommitten inte enas och i 
stallet for att rosta om de olika forsla- 
gen beslot stamman att fragan skall ut- 
redas vidare av en kommitte med fol- 
jande ledamoter: Sune Persson (sarnman- 
kallande), OIov Hansson, Gunnar Ka- 
kn, Bengt Johansson och Bo Modeer. 
Kommitten skall utarbeta ett forslag till

uttagningsprinciper och sanda ut detta 
till klubbarna varen 1965. Med anled- 
ning av klubbarnas svar skall de sedan 
vidare bearbeta sitt forslag och lagga 
fram det for Riksstamman 1965.

Nar det galler iandslagsuttagningen till 
niista ars VM blir det en temporar ater- 
gang till tidigare system, d. v. s. SM, 
VT och tva Norrlandstavlingar blir kva- 
lificerande for UT.

Nar detta beslut val var fattat drog 
sakert de fiesta narvarande en suck av 
liittnad och stamningen blev genast biitt- 
re. Ett stort antal beslut avklarades dar- 
efter i snabb foljd. Vi tar dem hiir lika 
snabbt.

Raketflygverksamhet upptages pa for- 
sok.

Till grenchef for raketflyget utsags Ol- 
k  Olsson och av denne utarbetade pro- 
visoriska regkr antogs,
Linlangden i Combat-A minskas fran 

15 till 13,27 meter.
SMFF skall verka for att landstall ej 

infijres i combat-int och for att denna 
klass alltid skall flygas over gras

En motion fran Linkopingseskadern om 
att pilot och mekaniker i TR skall ritk- 
nas som likvardiga lagmedkmmar av- 
slogs.

Alders- och meritvillkor infijres aven 
for combat-A.

Forbundsstyrelsen fick i uppdrag ate 
utforma sarskilda A-klasser i stunt och 
speed.

I samband med en motion fran Aero- 
klubben i Goteborg redogjorde Sune 
Persson for pagaende fbrhandlingar i 
forsakringsfragan. Forbundsstyrelsen fick 
i uppdrag att teckna vederborliga avtal. 
For ovrigt hanvisar vi lasarna till sid. 3 
i detta nummer for narmare informatio- 
ner.

Aeroklubben i Goteborg hade ocksa 
motionerat om iindring av bestammelser- 
na for juniorklasserna i friflyg, men 
denna motion avslogs.
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Linkopingseskadern hade en omfattan- 
de motion som dels berorde fragan om 
lagsta aldersgrans for medlemmar och 
dels fragan om direktansluten medlems 
mojlighet att fa tavla. En ganska livlig 
debatt uppstod i denna fraga och manga 
tankviirda synpunkter framfordes. Ty- 
varr medger inte utrymmet att vi ater- 
ger nagra inlagg, vi konstaterar endast 
stammobesluten som blev att 12 ar 
kvarstar som lagsta aldersgrans for en 
godkand medlem och att direktanslutna 
medlemmar fortfarande skall vara ute- 
stangda for tavlingsdeltagande.

Sedan vat det dags for ett pat kansli- 
ga motioner fran LEN och AKM ang. 
rost- och representationsratt. Bada var 
likartade och behandlades samtidigt. 
For det forsta gallde det forbundsstyrel- 
sens rostratt och bar tog var forbunds- 
ordforande till orda och gjorde det hela 
till en person- istallet for en sakfraga. 
Darigenom miste det anforande som se
dan holls av motionarernas talesman, 
Bengt Johansson, sin betydelse. Hans 
anforande var annars briljant med en 
massa slagkraftiga argument och hade 
sakert under andra forhallandcn haft en 
starkt paverkande effekt. Nu avstanna- 
de i stallet debatten och bada motiona- 
rerna atertog denna del av sina motio
ner.

Betraffande de ovriga avsnitten i mo- 
tioncrna om rost- och representations
ratt beslot stamman att bibehalla den 
gamla ordningen.

Linkopingseskadern hade ocksa en mo
tion om tavlingsverksamhctcn dar ons- 
kemal framfordes om uppmjukning av 
bestammelserna om tavlingslicens och 
sanktion av tavlingar. Det ar givet att 
nuvarande regler ar otillfredsstallande, 
sarskiit som lansgranserna i varje fall 
inte ar dragna med tanke pa modeliflyg- 
verksamhetcn. Likasa hindras inbjud- 
ningstavlingar mellan ett fatal klubbar. 
Tyvarr avslog stamman motionen.

Aerospeed i Stockholm hade en motion 
som berorde radiogrenchefens arbets- 
uppgifter. Motionen som sadan foran- 
ledde icke nagon stammans acgard, men 
forbundsstyrelsen fick i uppdrag att ϊη- 
ternt narmare precisera alia grenchefers 
aligganden. Under diskussioncn fick 
man ett mtryck av att radioflygarna fir 
underrepresenterade i forbundsstyrelsen 
i forhallande till ledamoter med niirma- 
re anknytning till friflyg och linstyr- 
nmg, darfor far radiogrenchefen 1 hu- 
vudsak ensam svara for radioflygverk- 
samheten vilket ger honom en orimligt 
stor arbetsborda.

Aerospeed hade fragat efter kalkyl for 
radio-VM 1965. Ordforanden i KSAK:s 
modellflygkommittc, Sune Stark, var 
narvarande och lamnade en utforlig in
formation om laget for dagen. Uppgift 
om tavlingstid och -plats aterfinnes pa 
annat stiille i detta nummer och vi far 
sakert anledning att i kommande num- 
mer av MFN lamna fortlopande redo- 
gorelser for planeringsarbetet infor VM.

Av ohka anledning har fragan om ljud
dampare blivit aktuell i ar, aven om det 
hittills endast ar etc storre problem i 
Stockholmstrakten. Stammans beslut Ϊ 
denna fraga foljde helt styrelsens for- 
slag vilket i korthet innebar att alia 
motorer over 2,5 cc skall vara forsedda 
med ljuddampare vid flygning i storan- 
dc niirhet av bebyggelse. Bestammclsen 
trader i kraft den 1 juli 1965. Vi far 
vara tacksamma for att bestammelsen 
fart en sadan skrivning att det inte slit
ter nagra krokben for flygverksamhe- 
ten. I praktiken innebar beslutet att det 
overlates at klubbarna sjalva att avgo- 
ra pa vilka platser ljuddampare skall 
anvandas. Pa flygplatser langt fran be
byggelse corde man mycket viil kunna 
fortsatta att flyga utan nagon tanke pa 
ljuddampare.

o
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Aerospeed hade motionerat ora acr en- 
dasc superheterodynanlaggningar skulle 
fa anvandaS i multiklassen. Stamman 
faststallde inga regler i derma fraga men 
tavlingsarrangorer pa sadana orter dar 
stora storningsrisker forefinnes skail i 
samrad med grenchefen avgora om det 
i tavlingsinbjudan skail anges att sva- 
righeter kan uppsta vid flygning med 
superregenerativa mottagare.

Nagra allmant hallna motioner om in
formation, propaganda m. m. diskutera- 
des men foranledde ingen stammatis at- 
gard.

Slutligen behandlades ett par motioner 
fran Mfk Orion ang. andring av com- 
batregler. Stamman avslog den ena mo- 
tionen om att den som kapar traden pa 
motstandarplanet skail belastas med 60 
minuspoang, men tillstyrkte ett aterin- 
forande av den tidigare regeln att vid 
ev. ofrivillig kollision i luften fortsatter 
heatet tiden ut.

Harmed var motionerna avklarade och 
stamman overgick till att faststalla av- 
gifter till forbundct. Darvid visade det 
sig att alia narvarande var rorande eniga 
om att starka forbundets ekonomi. De
batten var mycket uppmuntrande och

lor besluten redogor Lars Andersson pa 
sid. 3,

Sedan aterstod endast valforrattningen 
och alia styrelseledamoter som stod i tur 
att avga omvaldes enhalligt, nagra namn 
darutover framfordes icke vilket visar 
att forbundsstyrelsen har alia modeli- 
flygares fulla fortroende.

Bland styrelsesuppleanterna hade Olle 
Blomberg avsagt sig omval och i hans 
stiille valdes Olov Hansson, Goteborg.

Till revisorer valdes Sten-Ake Grahn, 
Stockholm och Morgan Andersson, K arl
stad. Materialforvaltare blev Anders 
Hermansson, Norrkoping, for friflyg och 
Ove Kjellberg, Stockholm for linstyr- 
ning.

Detta var avsett som ett referat i all 
korthet men har svallt ut till att bli 
ganska langt. Lat oss darfor snabbt av- 
sluta det hela med en forhoppning om 
att klubbarna till kommande ar skail 
bli lika aktiva i sin forslagsverksamhet, 
for endast pa sa satt kan SMFF bli ett 
levande forbund och en ljusglimt i det 
for ovrigt ganska trista svenska for- 
eningslivet.

V. /■

Det ganglia verksamhetsaret strackte 
sig fran och med juli 1963 till och med 
juiii 1964. Liksom tidigare var Sune 
Persson, Koping, ordforande med Gun- 
nar Kalen, Norrkoping, som vice. Kor- 
respondensen skottes som bekant av Lars 
Andersson, Limhamn, medan Carl-Erik 
Auner, Norrkoping, svarade for proto- 
kollen och Karl-Anders Ericsson, Har-

nosand, var kassor. Grenchefer har Ka
len, Christer Soderberg, Stockholm och 
Gunnar Hofmann, Malmo, varit. Atton- 
de ordinarie ledamot var Lennarth Lars- 
son, Stockholm, medan Olle Blomberg 
och Goran Alseby var suppleanter i for
bundsstyrelsen, Som foredragande revi

ew
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ANTAL KLU8BAR

1962 ' 1963 ' 196A

sor har Sten-Ake Grahn, Stockholm, 
fungerat.

Sedan nksstamman i Uppsala har sty- 
relsen haft fern sammantraden samt 
brev- och teleronkontakt mellan dessa. 
Sex ’’standiga” kommitteer har dessutom 
varic verksamma.

Nybildningen av kiubbar har varit 
gladjande stor men expansionen har 
dolts genom att aldre kiubbar samman- 
slagits till storre enheter. Vid arsskiftet 
andrades hcenssystemet fran att tidigare 
varit klassvis till att nu vara grenvis. Ut- 
vecklingstendensen iir darfor svarbe- 
domd tills vidare. En viktig detalj i for- 
bundsverksamheten har internatkursen 
for klubbfunktionarer utgjort.

MODELLFLYG-NYTT:s upplaga har 
okat markant, huvudsakligen beroende 
pa styrelsens PR-initiativ, som resulterat 
i en mangd enskilda medlemmar. MFN 
har ocksa varit SMFF:s mest kostnads- 
kravande engagemang. Det ar anmark- 
ningsvart hur stor del av forbundets in- 
takter som crhallits genom Tempo-me- 
dei och enskilda msatser som t. ex. Jott-

forsaljning dar endast 1.573 loner av 
totalt 67.000 saldes av klu'bbarna sjalva!

Under verksamhetsaret har totalt 25 
nationella tavlingar arrangerats, 13 for 
friflyg, atta for linkontroll och fyra for 
radiokontroll. Individuella Sven ska nias- 
tare var ί A2 Anders Hermansson, Ga- 
men; C2 Anders Hakansson, AKM; D2 
Ake Lofvander, Skvadern; Speed Mans 
Elagbcrg, Nimbus; stunt och team-racing 
Ove Oster, Orion; Combat Peter Evers, 
Nimbus; RC-I Rolf Dilot, AKM  samt 
i RC-ΠΙ Niilo Thulander, AKM. Ju- 
niormastare i friflyg var Svante Jans- 
son, Koping i A2, Ingemar Johansson, 
Gamen, i C2 och Morgan Zetterdahl, 
AKG, 1 D2.

1 samdiga grenar har svenska lag del- 
tagit i de incernationella miisterskapen. 
Vidare har Gunnar Hofmann invalts i 
ClAM:s specialkommitte for RC.

Modellraketflygning har upptagits 1 
verksamheten med bl. a. uppvisningar 
och PR-verksamhet.

Arctic,
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B-team  - en fartfylld 

modellflygcpren

En gren inom modellsporten som a lltm er tyna l bort d r 8-team. Pa de tdv lingar som 
anordnas heir ser man saltan mer an 7 deltagare. I England beklagade man sig stort 
over a tt nationsmasterskapen inte samlat mer an 35 startande. A rtike ln  d r agnad att 
stimulera intresset en smula fo r denna fa rtfy llda  gren. Som h jo lp  Idmnas en kort be- 
skrivning pa den modell som dom inerat tavlingarna den sista tiden, ndmtigen Hans 
Svedlings "Vostok". Den karran har sedan S'olnas pokal forra aret hem fort 5 raka 
segrar med segerresultaten 7.16, 6.32, 6.32, 7.46 och 6.43. Resultaten 6.32 d r lik tyd lig t 
med svenskt rekord.

Vingen pa denna kompakta Jilla kar
ra ar byggd enligt sandwichmetoden 
med 1,5 mm plywood i mitten. Den 
halier de av SMFF stipulerade marten 
men inte mycket mer. Detta gor att det 
fordras en viss teknik for att landa 
mjukt. Landstigningshastigheten maste 
namligen vara hog. Pannan ar ur Poma- 
dis serie och firms att kopa hos Valter 
Johansson. Kroppen ar uppbyggd pa en 
mittbom av 2 st limmade 5 mm harda 
balsaflak vilket ger storre styvhet an ett 
10 mm flak. Under pannan finns en 
badd av plywood mod en tjocklek av 
minst 3 mm, under vilken muttrarna till 
de skruvar som halier pannan ar lodda 
pa en bit massingspfat. Stabilisatorn ar 
byggd enligt samma princip som ving- 
en. Det ar viktigt att rodret inte borjar 
forran c:a 15 mm fran kroppen, annars 
spricker garna stabben invid kroppen, 
atminstone ora farterna borjar narma sig 
180 km/tim. Roderutslag: c:a 30° upp 
och ner. Landstallet bor sys med wire 
och limmas med Araldite eller heist glas- 
fiber och plast. Tanken ar en ’’chicken-

hopper” utan ventil, men fungerar fak- 
tiskt tillfredsstallande anda.

Det viktigaste av a lit ar dock motorn. 
Vi kor med Super-Tigre 29 med plan 
koiv och den har overtraffat alia for- 
vantningar. Helt i standardutforande 
och med 1 timmes inkorning gjorde den 
c:a 170 km/t. Den har sedan okat nagon 
km niistan i varje flygning for att i nu- 
varande tillstand gora 185 km/t stadigt 
i 60 varv. De modifieringar som gjorts 
ar: insuget upptaget till 4,5 mm, vevax- 
eln polerad och utfylld med tenn, ba- 
lansen utfylld, nytt vevhuslock samt 2 
hal 1 kolven for battre kylning vilket 
sistnamnda ej gett nagot matbart resul- 
tat.

De fiesta B-teamflygare vl traffat har 
haft problem med glodstiften men vi har 
faktiskt inte lyckats branna nagot annu. 
Det beror till stor del pa branslet. Vi 
kdr med en relativt lagt nitrerad bland- 
ning som bestar av 20 °/u ricinolja, 20 
°/n nitrometan, 30 %  metanol och 30 %  
isopropylalkohol. Bensol och annat lik- 

Forts. pa sid. 39
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SURER TIGRE G 15
Super Tigres tavlingsfram gongar har v a rif manga och natts i skilda klasser men det 

d r i FAl-speed, med max. cyl.-vol. 2,5 cm3, som Super Tigres fram gangar har va rif 
mest markanta. I nasfan 10 d r har Super Tigre G20, i varierande modeller, va rit den 
enda vasf-byggda m otor som figu rera t konstant och pd fram tradande plats i resultat- 
listorna pd VM och EM. Det dr ocksd den enda massproducerade modellm otorn som 
fram gangsrik t utmanat forst den tjeckiska MVVS och sedan den ungerska M OKI, vilka 
d r statssubventionerade racerm otorer bada tva.

Super Tigre G 15 nr den senaste i en 
lang kedja av racermotorer som hittills 
har kallats G 20, Trots att den inte ba
ra ar en modifierad G 20 har den manga 
speciella, valkanda och utprovade drag 
fran denna, sasorn overstromningsporten, 
sidoforskjutet luftintag m. m.

Vevhuset ar en snygg och rnycket kom- 
plicerad tryckgjutning som dock fore- 
faller nagot vek for de pafrestningar den 
kan komma att utsattas for. Finischen ar 
biittre an Jubilee-modellerna och ligger 
at det sidenmatta ballet. Overstrom- 
ningen ar bearbetad nagot bredare och 
avgasporten nagot storre. Luftjntaget ar 
rektangulart och helt fbrskjutet at av- 
gassidan. Dess vanstra sida ligger over 
motorns centrumlinje medan dess yttre 
sida mjukt bojs in mot det rektangula- 
ra ventilhalct i vevaxellagret. Detta ven- 
tilhal upptar nastan 90° av periferin och 
gasflodec fran forgasaren kommer darfor 
in i vevaxeln tangentieilt och med sam- 
ma riktning som rotaionen. Beroende pa

den helt rcktangulara formen pa saval 
axelns som vevhusets ventilhal erhaller 
man en my eke t snabb oppning och 
stangning av den stora ventilen sa att 
oppettiden utnyttjas maximalt. Insugs- 
perioden ar i sig sjalv mycket stor och 
hela 205° av vevaxelns varv och venti
len ar oppen ungefar 30° efter BDL till 
55° efter TDL.

Vevaxeln ar 10 mm i diarn. och ar lag- 
rad i etc kullager med ytterdiam. 24 
mm och 7 kulor. Gaspassagen ar 7,5 mm 
i diam. och ventilen 13 mm lang. Franr- 
re delen av vevaxeln ar nedsvarvad till 
5 mm och lagrad i ett kullager med 6 
kulor och lagrets ytterdiameter ar 16 
mm. Mellan dessa lager finns en brons- 
bussning.

Kolven ar flat pa oversidan ocb nagot 
tyngre an Juliee-modellens, samt hat en 
inre fbrstyvning under kolvbultslagren. 
Kolvens diameter ar minskad 0,05 mm 
pa en stracka av c:a 3 mm fran under- 
sidan matt. Kolvbulten har andplattor

12



av aluminium. Ett ovanligt drag ar art 
endast den bakre andplattan ar rundad. 
Den framre andplattan ar flat och denna 
anda hindras act rdra sig framat genom 
en fjaderring som ar placerad 1 ett spar 
i kolvbultsiagret.
Cylinderfodret ar avstal och halls fast 

av topplocket mcd en flans niellan del
ta och vevhuset. En kopparpackning 0,2 
mm tjock gor kontakt mellan foder och 
topplock vilket numera ar fast vid vev- 
husec med 6 istallet for 4 skruvar. Topp
locket ar ovanligt utformat dels genom 
att endast ha kylflansar pa avgassidan, 
dels genom den mre utformmngen med 
ganska brett band langs ytterkaiiten och 
sfarisk ccntralt belagen brannkammare. 
Saval avgas- som overstromningsportar- 
na ar nagot djupare an de pa Jubilee- 
modellen. Liksom pa denna och G 21/29 
oppnar bade overstromnings- ocli avgas- 
porten samtidigt. Oppethallningstiden ar 
c:a 134° av vevaxelrotationen,

I motsats till Jubilee-modellens hog- 
tryeks system for tryckmatat bransle, ar 
G 15 forsedd med lagtrycksuttag i vev- 
huslockets mitt. Tryckuttag medfoljcr 
motorn och den maste koras pa tryck 
liven om plastinSatsen i luftintaget finns 
kvar. Forgasarroret sitter baktill i luft
intaget och endast halet for branslege- 
notnsllippet och en mycket liten del av 
forgasarrorets periferi Jigger utom plast- 
insatsens innervagg.

Testmotorn kordes in c:a 1 tim. pa 
branslct 75/25 och var hela tiden myc
ket lattstartad.. Super Tigre-glddstiftet 
som medfoijde anvandes for inkorning 
och de forsta varvtalstesterna men vib- 
rerade formo.dli.gen sonder cfter att ha 
utstatt nagra korningar kring 20000 
vpm. For matningarna med standard- 
branslet 75/25 anvandes glodstiftec Fi
reball rod vilket ar ett uytt ’’hot” stift. 
For matningarna vid korning pa brans
lct Cox Racing (30 %  nitrering) anvan
des Fireball bla vilket- ar dec kalla stif-

tet i serien. Motorn var mycket latt
startad under hela testen och kanske spe- 
ciellt pa den minsta propellern. Enkias- 
te sattet att starta befanns vara att su- 
ga fram branslet till fqrgasaren, sla nag
ra droppar bransle i iuftintaget, koppla 
pa ackumulatorn och sla nagra ganger 
pa propellern. Utan att vara for kanslig 
for vridning pa forgasarnalen var det 
dock inga svarigheter att stalla in basta 
varv vid varvtalsmatningarna. Under 
hela tesi,en s It plastmunstycket i och 
tryckmatning anvandes. Nagon okning 
av varvtalen kan forvantas om plast- 
insatse.n aviagsnas.

MOTORDATA:

Super Tigre G 15.
Typ: Encylindrig, luftkyld: oglespolad 

tvataktsmotor med vevaxelventil. Plan 
kolv, lappad. Vevaxeln lagrad i tva kul- 
lager.

Tandsystem: Giodstift.
Slaglangd: 14 mm.
Borrntng: 15 mm.
Cyl. volym: 2,47 cm3.
Vikt: 151 gram.

Forts, pa sid. 20
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MONO-LIISA

framgangsrik

finsk

modell

Konstruktion och text: Jouni Valo 

Oversatining: Bo Lindholm 

Bearbetning: Goran Alseby

Vid byggande av en speedmodell for 
’’monoline” bor man ta hansyn till det 
enlinestyrda planets fordrojda reaktion 
pa roderutslag, Man stravar da efter att 
bygga modelien sa att den reagerar sa 
snabbt som mojligt for roderutslag. Sa- 
lunda beslutar vi oss for att bygga mo- 
dellen med tyngdpunkten 35—40 proc 
av vingrotkordan fran framkanten rak- 
nat. Vidare bor stabilisatorytan vara 
50—60 proc av vingens yta under for- 
utsattmng att avstandet mellan vmge 
och ’’stabbe” ar stort. Vi bar alltsa lang 
momentarm och darmed en roderkanslig 
modell. Fordelen med stor stabbe ar att 
vmgytan kan goras mmdre varvid ving- 
belastningen okar och darmed minskar 
kansligheten for yttre storningar som 
vind. Speedmodeller med trapetsformig 
vinge ar en aning mera lattflugna an

ellipsvingade modeller. Saval ving- 
som stabilisatorprofil bor vara sym- 
metrisk. (Enl. oversattaren Bo Lindholm 
experimenterar Valo nu med svagt ba- 
rande stabilisatorprofil, nagot som ju 
Mario Pinotti lange propagerat for. Ba- 
rande stabilisatorprofil eliminerar ”gung- 
an” dvs stigning och dykning i mot- 
resp. medvind),

Vingen bor goras tunnast mojligt men 
styv. Monolineinkramet begransar dock 
mojligheterna till tunn vinge sa styv- 
hetsvillkoren torde ej bii nagot problem. 
Som sidoforhallande for vingen verkar 
1 :7 a 8 vara bast. Vingen gores av 6 
mm, med tanke pa vridstyvheten gan- 
ska hard, balsa och stabben pga. sin 
scorlek av 4 mm balsa. Med hardare 
material kan barplanen naturligtvis go
ras tunnarc. Forts, pa sid. 16
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Forts, fr. sid. 14

Mono*Liisa

Kroppen gores bast av ett nagot har- 
dare material, det med balsa besliikcade 
’’apache (abachi?) har visat sig mycket 
lampligt. Balsa passar mindre bra till 
kropp da det pga. sin mjukhet ger efter 
bade i motor- och vingfastsattning. 
I.ampligen formas kroppen ur ett for- 
sikdgt lamellimmat block, varefter man 
losgor skikten fran varandra for att med 
lovsag och holkjarn gbra invandig form- 
ning. Vingen piaceras med framkanten 
70 mm bakom motorns medbringare och 
15 a 20 mm ovanfor motoraxelns cent- 
rumlinje. Vid limningen maste man no- 
ga se till att inget av barplanen far an- 
fallsvinkcl. Med de angivna matten blir 
tyngdpunktslaget automattskt rate och 
endast mycket sma justeringar erford- 
ras, Det fir lampligt att. kiada vingen 
med modelispan fore lackeringen. Den 
taligaste och basta yrbehandlingen far 
man med nagon plastlack (Finska Dicco 
Plast sags vara bra, men vad lijalper det 
oss?). Tvakomponent plastlacker klarar 
sig bra aven mot nitrerade branslens 
frittande verkan.

De numera sa allmant anvanda halv- 
pannorna ar bade praktiska och hallba- 
ra. Dock bor de ha mellanvagg som 
hindrar dent fran att sprtcka vid forsta 
nedkorning. De fabriksgjorda ar tyvarr 
ofta for tranga vid anvandande av bal- 
longtank och ger ej heller en aerodyua- 
miskc god utformning at kroppen. Ar 
man kritisk sa gbr man en egen gjut- 
modell och later gjuta en panna som 
fyller dc krav man rimligtvis kan stalk  
pa en sadan,

Forsta flygningen bdr man gbra i all- 
deles lugnt vader. I borjan ar det kan- 
ske skill ate anvanda otrimmade 6X7"  
propellrar sa att farten inte blir for hog.

Fore flygning biir man kalibrera hand- 
taget sa att man har tillgang till dub- 
belt sa mycket hojdroderutslag som dyk- 
roderutskg. Hall neutralt roderlage i 
starten. Vid flygstart lamnar modellen 
vaggan ora man lyfter handtaget i hu- 
vudhojd. Sedan styrs modellen med ”fis- 
kande” dvs med att lyfta och sanka 
handtaget. Detta styrsatt fungerar till- 
fredsstaliande i stiltje och svag vind 
pga. den langt bak liggande tyngdpunk- 
ten. Efter etc antal flygningar pa detta 
siitt kan man overga till att prova bur 
modellen reagerar pa roderutslag. Harvid 
skal! man dock endast gbra mycket sma 
roderutslag da modellen annars mycket 
liitt kommer in i en gungrorelse, som ar 
mycket svar att styra sig ur pga, for- 
drojningen i styrsystemet. Dvningsflyg- 
ningar utan pylon bor man fortsatta 
med tills man beharskar modellen liven 
i svar vind utan ’’fiskande”. Sa ar det 
dags for flygning med pylon men tdls- 
vidare endast for att trana sig springa 
runt denna utan ate satta handtaget i 
kiykan. Det finns all anledning ate ova 
dessa moment ordentligt. Det at ju trots 
allt billigare Och roligare att kopa briins- 
le och byta kvaddade ptopellrar an att 
kopa ny motor och bygga ny model)! 
Efter tillrackligt antal ovningsflygning- 
ar kan man forsoka satta handtaget i 
kiykan men om modellen da borjar 
’’gunga” bbr man genast ta handtaget 
ur kiykan for att aterga till planflykc 
varefter man alltsa forsoker pa nytt. 
Det fordras mellan 40 och 50 lyckadc 
flygningar i pylon for att uppna tav- 
lingsrutin men trots allt blir man aldrig 
riktigt saker. (Pa den punkten vet Va- 
lo verkligen vad han talar om. Han har 
i flera ar ansetts som Finlands och dar- 
med Nordens baste monolineflygare 
men vid NL i Kfipenhamn i hostas slu- 
tade bans samtliga flygningar med en 
small i asfalten innan tidtagningen var 
slut!)
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Svar till Per Nilsson

OM
A/2
Med stort intresse har jag last Pers artike l om A /2:or, och dd jag de lar hans intresse 

f5 r utform nlng av A72:or, skulle jag v ilja  gora nagra kommentarer.

Dec har med nosar cycks vara ert vitalt 
problem. Sjalv tycker Per om ’’hangan- 
de” nosar, men ar samtidigt intresserad 
av den ryska typen med dura!-”fena” 
f ram till.

Om framre delen av modellens lateral- 
plan (sidoprojektionen framfor model- 
lens tyngdpunkt) ligger ovanfor model- 
lens tyngdpunkt (framre lateralplanets 
tyngdpunkt ligger ovanfor modellens 
tyngdpunkt), far man ett rollande mo
ment, som lyfter innervingen vid en kur- 
va. Detta att innervingen lyfts eller att 
dess bankning minskar vid en scorning 
gor, att en rorelse uppstar, som vill liind- 
ra modellen att minska sin kurvradie 
(dvs att kurva snavarc). Om modellen 
kurvar for snavt, foreiigger risk for att 
den gar in i en storspiral.

Den ryska duralfenan medfor alltsa, 
att det uppstar ett moment, som vill ater- 
fora modellen till ursprunglig kurvradie. 
Vi har alltsa har att gora med en form 
av stabilitet. Lat oss i brist pa annat 
kalla denna stabilitetsform for ’’spiral- 
stabilitet”. Den ’’hangande” nosen vill 
forstarka storningen kring hojdaxeln 
(vertikalen), alltsa minska kurvradien.

Det har spiralstabilitetsproblemet ar 
synnerligen vitalt for D-modeller, men 
kanske inte av sa stort intresse for A/2- 
or. For A/2-bruk kan vi bara konstate-

ra, att nosens utformnlng (det rollande 
moment vi far vid en storning) paverkar 
startegenskaper, termikegenskaper och 
liingstabilitet.

Hur mycket nosens utformning bidrar 
till rollande moment jamfort med andra 
detaljer (ex. vis v-form) kan jag av ut- 
rymmesskal inte berora, och jag uppma- 
nar alia lasare a det livligaste, att inte 
satta igang och dra slutsatser pa en gang.

Om man skulle vara sa rolig att man 
forde in subjektiva synpunkter i veten- 
skapens klara och striinga varld, skulle 
jag vilja saga, att jag difinitivt kanner 
mig mycket mer tilltalad av modeller 
fran den ryska skolan (med lite nosyta 
upptill) an av Pers misslyckade para- 
plykryckor (he-he).

Pit tal om rollande moment, sa var det 
det har med v-form pa srabben. 1 plan- 
flykt ger en sadan stabbe ett rollande 
moment, som vill minska kurvradien vid 
en storning kring vertikalaxeln. Under 
hogstarten ligger nog bakre lateralpla
nets tyngdpunkt under modellens tyngd
punkt, varfor ett annat rollande moment 
uppstar. Nu kombinerar man nog i all- 
manhet v-formad stabbe med underfena, 
och en sadan ar ju ej utsatt for den tur- 
bulenta vaken ovanfor A/2-ans bak- 
kropp i starten, varfor man kanske
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tas tro, att en v-formad stabbe forbatt- 
rar startegenskaperna.

Att en v-formad stabbe paverkar ter- 
mikegenskaperna och kurvegenskaperna, 
tror jag garna. Detta bade pa grund av, 
att den forskjuter lateralcentrum bakat 
och vid storning ger upphov till rollan- 
de moment. Men var forsiktig med att 
dra slutsatser. Huruvida v-stabben and- 
rar termikegenskaperna till det biittre, 
har jag inte uttalat mig om, inte heller 
om hur betydelsefullt detta rollande mo
ment ar,

Det har med den tubulenta vaken vid 
hogstart kan vara en forklaring till Bor- 
jessons erfarenheter med fenytor och de- 
ras placeringar.

Per tycker vidare ”att det var trevli- 
gare” med de ’’lackra, spantbyggda” 
kroppar, som forntida A/2-or var begi- 
vade med. Sjalv sorjer jag dem inte. Till 
skillnad fran Per. Genom horsagen har 
jag dock fatt erfara, att Per har varit 
en av vara starkaste forkampar for tand- 
petarbakkroppar. Det borde alltsa varit 
en trost for honom att Brents lyckades 
vinna i Fiorens 1956. Om Per har be- 
stantt sig for att tycka om tandpetare 
eiler pinn-hus vet jag inte, men det ar 
ju ingenting som hindrar att ban satter 
igang med pinnkroppsbygge igen.

I varje fall den teoretiska sjunkhastig- 
heten ar praktiskt taget oberoende av 
kroppssektionens tjocklek. Pa sin hojd 
minskar man flygtiden med 1—2 sek 
med pinn-hus.

De latta rorkropparna har daremot 
medfort en radikal forbattring av vara 
A/2-ors langdstabilitet. Att en modern 
A/2-a ar mycket battre an de som flogs 
for 15—20 ar sedan, beror minst lika 
mycket pa bakkroppens utveckling, som 
pa vingens. Vi bar fatt sa sma troghets- 
ntoment, att vara mojligheter att trim- 
ma A/2-an och att overhuvudtaget an- 
vanda tunnare och mer valvda ’’modcr- 
na” profilen drastiskt andrats.

Medan vi iinda halier pa med den dy- 
namiska langstabillteten, skulle jag ock- 
sa vilja berora Pers synpunkter p i stabb- 
profilen. Vilka krav staller vi pa stabb- 
profilen? Ja, varfor anvander vi stabbe. 
Jo, for att uppna att det vid en stor
ning uppstar ett moment, som vill ater- 
fora modellen till jamviktslage, nar den 
genom storningen avlagsnas fran det.

I en mycket grov approximation av 
problemets natur kan vi saga, att de tva 
viktiga faktorerna har ar bakkroppens 
troghetsmonient och stabilisatorns dam- 
pande inverkan. Der ar denna dynami- 
ska stabiiitet, som ar det vasenrliga. Teo- 
rin for denna ar mycket invecklad och 
omojlig att 'behandla tillfredsstallande i 
dessa spalter. Dock representerar den 
karnan i det stabilitetsproblem, som sa- 
kert alia konstruktdrer grubblat en bel 
del over.

Sedan finns det en annan sak som he- 
ter neutralpunkt, ocb som belt enkelt ar 
den akterska punkt, man kan tanka sig 
att lagga tyngdpunkten i for att upp
na s. k. statisk langdstabilitet, som ar 
nagonting helt annat an den dynamiska. 
Den statiska stabiliteten behandlar bara 
storleken av de aerodynamiska vridmo- 
ment, som vrider modellen runt tvarax- 
eln, men de sager inte nagonting om, hur 
modellen uppfor sig, hur den ratar ut 
sig eller nagot om troghetsmomentens 
inverkan. Allt delta sysslar den dynami
ska langdstabilitetens teori med. Och det 
ar den som ar viktig.

Stabbprofilens utformning ar nog 
framst av intresse ur neutralpunktssyn- 
punkt. Neutralpunkten kan vi atdrig 
bestamma med tillracklig noggrannhet, 
och darmed saknar teorin kring den 
praktiskt intresse. Det ar den dynamiska 
stabiliteten vi vill at. Tyvarr har det 
skrivits sa mycket om neutralpunkten pa 
senaste tiden, vilket medfort att dess be- 
tydelse for modellflygare har fatt helt 
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V-2 — modellraketritning med 

data och byggnadsbesknvning

Prototypdata:

Den tyska V-2 raketen utvecklades 
under ledning av dr Werner von Braun 
och general Walter Dornberger vid den 
valkanda raketforskningsstationen vid 
Peenemiinde under andra varldskriget. 
Den forsta framgangsrika uppskjutning- 
en gjordes den 3 oktober 1942. Den sis 
ta uppskjutningen av en V-2 raket gjor

des pa den amerikanska forsoksstationen 
White Sands i September 1952.

V-2 (vedergallningsvapen nr 2) kon- 
struerades for att transporter en sprang- 
laddning vagande c:a 1 ton over en 
stracka av 350 km. Efter andra varlds- 
krigets slut overfordes ett hundratal 
V-2 raketer till USA. Omkring sextio 
av dessa raketer avfyrades under aren 
1945— 1952 fran White Sands. Tva 
stycken ’’Bumper” tvastegsraketer avfy
rades fran davarande Cape Caneveral. 
Andra steget i dessa raketer var den lil- 
la Wac Corporal.

Den hogsta hojd som uppnaddes med

V-2 var 216 km (White Sands 1951). 
Tvastegsverstonen uppnadde 1949 en 
hojd av c:a 400 km.

Ytterligare data for V-2 kan erhallas 
ur Willy Leys ’’Rockets, Missiles and 
Space Trawel” samt Walter Dornber- 
gcrs ”V-2”.

Byggbeskrivning:

Detta ar inte den enklaste modelka- 
ket att bygga, men bor inte valla nagra 
storre svarigheter for vana modellbyg- 
gare.

Noskonen svarvas lampligen ur en 
Vh" bjorkstav. Gor en mall efter rit- 
ningen sa att noskonen far den riktiga 
konturen. Sjalva raketkroppen fir sva- 
rasr art tillverka. Balsaskalet gores pa 
foljande siitt: Slipa lied ett balsablock 
2" X2"X  12" till ytterkontur enligt rit- 
ningen. Saga ditrefter blocket i tva de- 
lar i langdriktningen. Holka ur halvor- 
na sa att vaggtjockleken blir c:a 1,5 
mm. Var fdrsiktig vid utformningen av

Forts, fr. sid. 13

Varvtalstabell

Propeller Brdnsle Varvtal Glodstift
Power Prop 7 X 4 75/25 19800 Super Tigre
Power Prop 8X 4 75/25 16400 Fireball rod
Power Prop 7X 4 75/25 20100 Fireball rod
Prower Prop 8X 4 Cox Racing 16400 Fireball rod
Prower Prop 8X 4 Cox Racing 17100 Fireball bla
Power Prop 7 X 4 Cox Racing 21400 Fireball bla

20



overdrivna proportioned det enda man 
halvornas bakre del. Skar till de fyra 
sektionerna for den framre ringeii av
1.5 mm:s balsaflak, Fiberriktningen bor 
vara i enlighet med skissen pa ritning- 
en. Limrrta darefter de fyra sektionerna 
till en ring, Skar till en papperstub med
19.5 mm:s innerdiameter till en langd 
av 283 mm. Limma fast den framre bal- 
saringen pa papperstuben. Satt fast ett 
gummiband 1X 3 X 3 0 0  mm vid pappers
tuben samt bind (niir raketen ar klar) 
fast detta vid en skruvogla i noskonen 
(se Modellflyg-Nytt nr 1, 1964). Foga 
in pappershylsan i de bada balsahalvor- 
na same putsa tills passningen blir per- 
fekt. Limma darefter ihop alltsammans. 
Spackla igen alia ojamnheter och slipa 
tills cn jamn ocb fin yta erhalles.

Fenorna skiires ut fran 1,5 mm:s balsa- 
flak. Fiberriktningen bor overensstam- 
ma anvisningen pa ritningen. Limma 
fast fenorna mot raketkroppen. Det Hr

viktigt att de kommer i linje med raket- 
kroppens langdriktning. Smadetaljerna 
cnligt ritningen kan skaras till av spill- 
balsa.

Tillverka en fallskarm av tunn poly- 
tenplast 300X 300 mm. Fast fallskarms- 
linorna vid plastarket med lijalp av sma 
tejpbrickor. Bind fast fallskarmen vid 
noskonens skruvogla enl. skiss 1 Modell
flyg-N ytt‘nr 1, 1964.
Tva stycken styrhylsor tillverkas av 

tunnvaggigt aluminiumror och limmas 
mot raketkroppen enligt ritningen. Pa 
grund av raketens relativt hoga vikt 
bor styrtradens langd cj understiga 1 m. 
Diamctern bor vara minst 4 mm.

Lampliga raketmotorer ar Minimax 
B 8—4 och B 3—5 (se Modellflyg-Nytt 
nr 4, 1964). Raketmotorerna sattes fast 
i rakethylsan genom att de lindas med 
ett par gummisnoddar.

o
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Om A/2
kan anvanda neutralpunktskalkyler till 
ar att ta reda pa var man kan lagga 
tyngdpunkten langst bak teoretiskt sett 
for att uppna statisk langdstabilitet.
Och kom da i bag, att vi aldrig kan 

bestamma detta lage med tillracklig nog- 
grannbet, och att statisk langdstabilitet 
ingalunda garanterar dynamisk sadan.
Och allt det har snacket om storleken 

av den ’’statiska marginalen” Hr full- 
standigt vardelost. Fullstandigr. Sa lange 
man inte anvander sig av en teort, som 
car hiinsyn nil troghetsmomentets inver- 
kan.

Och nu till stabbprofilen. Det ar hu- 
vudsakligen den vardelosa neucralpunk- 
ten man kan komma at om man kanner 
stabbens karakteristika. Har man en 
stabbe med liten lyftkraftsgradient, kan

man ju helt enkelt kompensera for det
ta genom att flytta tyngdpunkten fram- 
at.

For en A/2-a far man va! saga, att det 
ur stabilitetssynpunkt Hr 'bra, ju hogre 
camax stabbprofilen bar, oberoende av 
vingprofilen. Men jag kan absolut inte 
finna nagon hallbar logisk motivering 
till ett bestamr samband mellan ving- 
och stabbprofilernas parametrar. Inte vid 
de approximationer av scabilitets- och 
prestandaproblemets natur vi tvingas go- 
ra for att fa dessa problem tillgangliga 
for en rimligt enkel analys.
Ytterhgare anmarkningar och kritik 

bryter Per effektivt udden av genom att 
saga, att hans utlaggning ar garanterat 
su'bjektiv, Leve diskussionen!

Peter Wanngdrd
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F U T A B A  - n y t t
Hobbyfjanst har nyiigen in tro d u c e d  eft nytt fab rika t ov m d io .t · 

pa den svenska marknaden, ndmliqen Futohn ·· j  *  radiostym m gsanlaggm ngar 
kanten som borja f tillverka radiostvrn· ■ ° Γ ^  f ° rSfa 'apanska rod io fabrr-
van liga  , ra „ , J „ adioV" “  r'  * ° S rn9b i Γ  f -

ondro produklionsomrdden *  S t a  , / H 5 S  c  ™ η · «  *  <*
pnset som bekant hdllas mycket iogt i jo pcn . 9 ' massProdul<tion kan

Tva enkanalsandare tillverkas. FT_
l A> som ar den storre av dessa med ett 
iormat av 170X 80X 40  mm ocli en vikt 
av 440 gram mcd batterier, ar forsedd 
med 5 transistorer och teleskopanrenn 
med inbyggd forlangningsspole samt har 
ett miitinstrument for batterispann ingen 
och hogfrek vensutgingen. Den inmatade
cfrekten ar c:a 500 mW. FT_3A ar
mmdre till formatet och mycket kom- 
pakt med en storlek av bara 110X 65X  
35 mm och en vikt av 375 gram med 
batterier. Den har 3 transistorer, och 
den inmatade effekten fir c:a 150 mW 
Bade FT—5A och FT—3A ar tillverka- 
de av hogklassiga komponentcr, och sig- 
nalknapparna ar mikroswitchar. Bada 
sandarna ar kristallstyrda pa 27 120 
MH*. „ h  den srdrre L d n rcn  W  “  
bytbar knstall. Modulationen p i den 
storre kan justeras mellan 300 och 700 
I lwcclan den mindre har fast modu
lation pa 500 ± 100 Hz. Blda sandarna 
dnvs med 12 V fr ln  8 penceller, den 
billigaste tankbara stromkalla FT—5 Λ 
kostar 1 9 8 ;— och FT—3A 7 9 ;—. En 
batterisats kostar 4 ; 40,

tillverkas heter 
t 4 —LK. Den ar mycket liten enkanals 
-  formatet ar 18 X 2 7X 30  mm och vik- 

ten ~0 gram! Det ar en superregenativ 
mottagare med 4 transistorer och tran- 
sistorrela, uppbyggd p i glasfiberlamine- 
rad rryckt krets och forsedd med en 
kontrollampa som Jyser vid signal, och

\

som gor cn eventuell justering synnerli- 
gen enkel. Driftsspanning 3 V frln  2 
penceller. Max-strommen genom tran- 
sistorrelaet iir 400 mA, vilket betyder 
att de fiesta rodermekanismer (Gyron 
Vancomp m. f|. forutom Futabas eget 
ML~2) kan direkt ansltitas. Mottagaren 
•ii mycket kanslig, och den uppmatta 
markrackvidden ar med den mindre siin- 
daren 250 m och med den storre 500 m. 
Den cffektiva rackvldden 1 luften (som 
ju alltid brukar anges i annonser) ar
c:a 3 4 ganger iangre. Priset ar 7 8 :_.

fullc fardigkopplad battcrihall are for 
penceJJer med strombrytare ock an- 

slutmngskontakt for mottagaren kostar 
8: 50.
Rodermekanismen ML-2 ar av selekriv 

typ med en signal for hogerroder och 
tva signaler for vansterroder. Den drivs 
p a 3  V 0Ĉ  vaSer 15 gram. Pris 16 :50. 

For mindre modeller kan man sjalv 
Koppla jhop en lattare batteriinstallation 
bestaende av en Acme batterihallare for 
cn pen cell (som skall vara pa 3 V, Hel- 
Rsen nr 16) och ansiutningskontakter 
Hela anlaggningen i modellcn kommer 
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Beslut pa riksstam m an

Vid riksstamman i navember beslots bl. a. att m otorer over 2,5 cc skall vara forsedda 
med Ijuddam pare vid flygverksamhet i sforande narhet av bebyggelse eiler liknande. 
Undantag gores endast fo r de fa ll tiIIstond om verksamhet utan Ijuddam pare inhdrn· 
tats fran  loka l myndighet e ller annan berord part. Bestammelsen gd lle r fo ljak tligen 
sdvdl tran ingsflygn ing enskilt som klubbverksamhet och tavlingar. Den trader i k ra fi 
1 ju li 1965. Para lle llt med desso forsoks- och in troduktionsregler skall forbundsstyrel- 
sen forsoka utarbeta bestammelser om Ijuddamparnas kvalitet till ledning fo r impor-
to rer och tillverkare .

I forsta hand galier dctta radiokontroll- 
och hnkontrollflygarna. For friflykt 
finns ju inte i Sverige nagon tavlings- 
klass for sa stora motorer. ’’Sondagsfly- 
garna” inom frifJ.yget som anvander mo
torer med en cylindervolym over 2,5 cc 
torde inte ha problem med motoreffekt- 
minskningen uran kunna aptera ljud- 
damparc om ett halvar — ja, varfor in
te dessforinnan?

For RC kan man inte heller tala om 
nagra ooverstighga problem. I tavling
ar i RC III anvands ju i allmanhet 
”tva-halvor” och de far ju inte detta ok 
att biira till att borja med, For multi 
ar dec hela inte lika enkelt. Ur flyg- 
ningssynpunkc torde Ijuddampare inte

innebara nagra avscvarda problem. 
Skillnaden i vikt mellan olika motor- 
storlek ar ju forhallandevis ganska li- 
ten och en effektminskning kan ju om 
sa erfordras kompenscras med en nagot 
storre motor. Dessutom kan man rakna 
med att tomgangsvarvtalet kan sankas 
vid anvandande av Ijuddampare. Iinda 
kruxet i sammanhanget ar att det ar en 
internationell klass och att Ijuddampare 
darfor annu ej kravts vid internationel- 
la tavlingar. Det maste foljaktligen sta 
sverskar fritt att flyga utan ljuddam- 
pare vid internationella tavlingar. Dar- 
med kan det kanske bli nodvandigt att 
tillata flygning utan Ijuddampare vid

O
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Ljuddampa

uttagningstavlingar. A andra sidan 
maste sagas act efcersom foretradesvis 
utomlands Ijuddiimpare sa ofta anvands 
i RC I utan ate det foreskrivs i reglcr- 
na sa indikerar detta art det ar disku- 
tabelt om ijuddiimpare innebar nagon 
nackdel alls i multi,

Linkontroll har ju etc flcrtal klasser 
for motorer i den aktuella storleksord- 
ningen. For stunt galler precis samma 
synpunkter som for multi. Det ar eii in- 
ternationell klass men svarigheterna 
med Ijuddiimpare ar forsumbara. Det 
ror sig alltsi om en principfraga i sam- 
band med uttagning av landslagsman i 
stunt. Forsr ! laudet med Ijuddiimpare 
pa en linkpntrollmodell vid landsomfat- 
tande tavlingar har redan visat sig. Go
ran Lundeqvist fran Linkopingseskadern 
har under den gangna soinmaren flugit 
med OS 35 och OS-dampare pa sin bla- 
vita "Luddebird”.

Intc heller i combat 35 innebar den 
nya regeln nagra bekymmer. Denna 
klass ar ju for ovrigt den mest buller- 
alstrande och flyges kanske oftare an

nagon av de bvriga aktuella modcllty- 
perna nara bebyggelse och har alltsa 
cgenrligen delvis orsakat Ijuddamparbe- 
hovet. Farten i C-35 gar givetvis ned 
en smula men det blir ju lika for alia. 
Den enda klass for vilken den nya re
geln innebar omvalvning av team ra
cing B. Visserligen ar komplikationerna 
av samma art i speed B och C samt 
TR-C men dessa klasser existerar ju 
knappast i Sverige. I TR-B kan givetvis 
en standardljuddiimpare sattas pa mo- 
torns avgasport pa samma satt som for 
RC och stunt. Da kommer emellertid 
detta att leda till fartminskning pga. 
nedsatt motoreffekt och okat luftmoc- 
stand. Aterstart i mellanlandningarna 
forsvaras nog ocksa. Som infor reglerna 
i ovrigt blir en anpassning naturlig. 
Startsvarigheterna kan elimineras genom 
modifiering av Ijuddiimparna, det bka- 
de luftmotstartdet bortfaller om man 
bygger in ljuddamparen och sist men 
viktigast kan effektforlusten kompensc- 
ras genom avstamning av motorns ut- 
blasning. En naturlig foljd tycks mig 
alltsa vara Dakatriktad avgasport med 
ljuddamparen Itggande inne i kroppen 
bakom motorn dar ucblasningsmunsryc- 
ket forlangts sa att langden ar kalibre- 
rad mot normalt motorvarv under flyg- 
ning. Svarc? javisst, men det ar ju diir- 
for vi tavlar!

Maste man gora ljuddamparen sjalv? 
Inte alls. Marknaden har en vidlyftig 
flora av konstruktioner att erbjuda. 
Manga ar klarc daliga. I allmanhet ar 
de gjorda for ett visst motorfabrikat 
men rekommendabelt undantag finns 
och det ar den engelska damparen DAC 
’’Spinnafiow”, som ses pa biiden mon- 
terad pa en belgisk scuntmodell. Vad 
gora? Borja flyga med Ijuddiimpare re
dan nu sa kanske de huvudsakliga sva
righeterna ar overvunna da det blir 
tvang!

Goran Alseby
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Solnas pokal - hostens 

sfora tavling i TR

Hostens stora tr-tavling begicks den 
18 oktober under iakttagande av sed- 
vanliga former plus en del nya, soni 
klackts av de utmarkta tavlingsledarna 
Harald Sannes och Ove Kjellberg. ”Po- 
kalen” vilken i ar var utokad till tva, 
hade trots sen arstid och ruggigt vader 
(vilket inte arrangorerna kan klandras 
for) samlat deltagare fran nar och fjar- 
ran, Fran Danmark kom en manstark 
delegation, som efter avslutade finaler la
de beslag pa den nya int-pokalen. Det- 
ta har till 161 jd att vi hoppas fa se dem 
forsvara den igen nasta ar. En icke fulli 
lika manghovdad skara fran Norge lyc- 
kades tyviirr inte forsvara sitt lands far- 
ger lika bra trots att halva laget var 
med och segrade i ett internationellt 
1000-varvslopp i somras.
Forsta start var utsatt till kl. 0930 

och, hor och hapna, heaten kom iviig i 
tid. Tva klasser flogs samtidigt, int med 
23 deltagare i en cirkel, A med 17 och 
B med 7 deltagare i en annan. Genom 
att forlagga klubbarnas depaer runt sek- 
retariatet kunde arrangorerna, om ock 
med rnoda, jaga fram heaten i tid och 
schemat foljdes exakt. Tur var nog det 
for annars hade finalisterna fatt mon- 
tera positionsljus pa karrorna, da mork- 
ret faller tidigt sa sent pa aret.

Resultaten var medelmattiga. Delvis 
kan det nog lastas pa det daliga vadret. 
Detta drabbade int-flygarna varst och 
ingen 50-varvskarra visade sig. A-klas- 
sen var relativt sett bast med samtliga 
tre finaiister under sex minuter, vilket 
ar ganska sallsynt. Segern dar gick till 
Larsson, MFK Tigre efter den jamna se- 
rien 5.59, 5.53 och 6.00 i finalen. An-

dersson, OSFK, var snabbast i forsoken 
med 5.44 men lyckades .inte barga segern 
utan hamnade pa andra plats med 6.31. 
Tredje man var Gustavsson, Aerospeed, 
pa 8.55 efter 5.59 i forsta omgangen.

B-klassen, som egentligen ar huvud- 
klass i denna tavling, sainlade endast 7 
man men standarden fran fbregaende ar 
hade hojts atminstone flygtekntskt och 
ingen ordentlig kvadd noterades. Detta 
kanske berodde pa att K. ’’Lang”, Tigre 
inte stallde upp. Gamle pokalvinnaren 
H. Svedling tog ledningen i forsta om- 
gangen med 6.37, endast fern sekunder 
over hans eget svenska rekord, Tvaa lag 
Ove Kjellberg med 6.59.6. 1 bvrigt no
terades inga tider under tio minuter. I 
andra omgangen lyckades Hammarberg, 
Nimbus flyga runt pa 8.01 och radda 
en finalplats at sig. Segrare for tredje 
aret i rad blev Svedling pa 6.51, tvaa 
Hammarberg 8.21. Ove Kjellberg stu- 
kade landningsstallet vid forsta land- 
ningen och fullfoljdc inte.

Int-tavlingen var det verkliga geting- 
boet, finalisterna var oerhort jamna, 
4.56, 4.57, 4.58, och sedan ett par se
kunder til! godo pa fyran. Alseby och 
Pinotti saknades pa startlistan. Som vi- 
karierande i finalen aterfanns Hasling, 
Danmark och Samuelsson, Aerospeed. 
Efter diverse blamager av Bea Olsson 
gick segern till danskarna pa 5.17, tvaa 
Samuelsson 5.21 och trea Bea 6.03. 
Miingder av priser delades ut medan 
skymmngen snabbt foil over Bromma. 
Som ett led i stravan att oka kvalite- 
ten pa svenska team-karror utdelades 
till varje finalist ett kilo duPont ”sur- 
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Tysklandskontakt
Sebr Gechrter Herr Andersson!

Ich mocluc als Unbekannte'r Flugmo- 
dellbauer aus Schwerin/Mecklenburg Ihn 
Herzlich begriissen. Mit diesen Schreiben 
wiiusche ich mit Euren Modellbauern in 
der 11C Klasse eine Ernste und freund- 
lichc zusammenarbeit. Ich arbeite im 
Modellflug liber 25 Jahre, seit einigen 
jahreu beschaftige mit Fernsteuerungs- 
Technik lind heute babe ein 11C Segel- 
flugmodcll ”Funk-Meise” gebaut. In 
Stadt Schwerin bin ich ganz allein wer 
noch Ferngelenute Flugmodelle bastelt. 
Drum rnochte ich Sic bitten mit Euren 
Modellbau Club als mitarbeiter aus 
Schwerin mitzuwirken, und den Flug- 
modellbau als Nackbar Menschen diesen 
Sportart zu Pflegen. Ich hoffe das je- 
mand die Deutsche-Sprache verstehen 
wird meine Absichten dutch Modellbau- 
Zeitschriften und Prospekte unterstiitzen. 
Ich werde Ihnen sehr dankbar sein, wenn 
dieser wunsch in erfullung geht, und 
bitte von Ihn eine Kurze Nachricht.

Mit freundlichen Griissen 
Albert Bubelt 

Sehwerin/Mccklenburg 
Friesen str. 24

Vi uppmanar nagort av Idsarna att sva- 
ra Albert Bubelt. Bildcn visar bans ra- 
dlostyrda segelrnodell ”Funk-Meise”.

Red.

En synpunkt 
pa Radio-SM

Man kan med flera ars erfarenheter 
fran tavlingar konstatera ate tiden nu ar 
mogen for en uppdelning av radiotav- 
lingar. Detta med tanke pa att tavlings- 
intresset starkt okar i bagge klasser. Jag 
tror att alia skulle trivas battre och fa 
ut mera av tavlingarna.

Som det nu ar gar ’’multiflygarna” en 
stor del av tavlingsdagarna och vantar 
att klass III skall avverkas. ’’Klass III- 
flygarna” i sin tur ar ofta sysselsatta 
med att preparera eller torka sina mo
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deller under mulciomgangen. En lamplig 
uppdelning enl. min uppfattning ar an 
klass III fiyges pa lordagen och multi 
pa sondagen, Da har ktass-III flygarna 
mojlighet att stanna och se flmltitavlmg- 
en om de har intresse harav.

Vidare anser jag act dec nu kan disku- 
ceras om inte en viss kvalificering horde 
forekomma till cn SM-tavling. En sadan 
kvalificering kunde t. ex. vara att ha 
flugit vid nagon annan tavling under 
den gangna siisongen.

Jal.

Linstyrarna 
och landslaget

Signaturen har i flora ar aktivt delta- 
git pa uttagningstavlingar och jag har 
kunnat gladja mig at att bade tavlings- 
standarden och arrangorsstandarden 
hojts ar fran ar. Speciellt till UT pa va- 
rcn har herrar tavlande laddat upp or- 
dentligt och presterat utmarkta resul
tat, vilka lovat mycket infor utomlands- 
tavlingarna, som brukar ga pa hosten. 
Detta vill man ju tolka som att lands- 
lagsaspiranterna verkligen satsar tid och 
traning for att fa bli representerade i 
linstyrningslandslaget.

Om man nu studerar resultaten fran de 
tva senaste arens utlandstavlingar set 
man snart att de svenska representanter- 
na presterar avsevart siimre resultat an 
de visade upp pa UT.

OK, man kan kanske skylla pa nervo- 
sitet, ovana forhallanden m. m., men niir 
det intraffar vid varje tillfalle for del- 
tagare som uttagits till flera landslag ar 
det svart att hitta forsvarbara argument. 
Da kommer latt en ful misstanke smy- 
gande: kan det vara sa att de som bli- 
vit uttagna till landslaget nojer sig med

detta och i sin sjalvgodber upphor med 
traningen resulterande i en blek lands- 
lagsinsats.

Det har sagts att UK nu har friare han
der vid uttagning av landslag och ej 
langre behover lasa sig sa hart vid re
sultaten pa UT. Denna bedomningsratt 
som UK saledes fatt anser jag aven skall 
utnyttjas sa, att man ej tar ut sadana 
som visat sig standigt misslyckas i lands
laget, aven om de glanser pa UT.

’’Bldgul”
Reds anm,
Som en hogst personlig kommentar till 

ovanstaende vill jag saga att linstyrar- 
nas "tarnelag” i dr var ett start misstag. 
Erfarcnheten visar att det dr mojligt 
att behdlla den rdtta ”gnistan” vid ett 
alltfor intensivt tavlande. De resultat 
sem presterades i Osttyskland och Jugo- 
slavien skulle ha kommit pa VM.

V. /.
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Solnas pokal

facer” sa vi hoppas fa se blanka karror 
pa var tavling nasta host. Trots sen ars- 
tid oeh rakyla var det en trevlig tav
ling. Pa aterseende!
RESULTAT
TR-A

1. U. Larsson, Tigre, btista tid 5.53, 
Final 6.00, 2. L. Andersson, OSFK, 5.44, 
6.31; 3. L. Gustavsson, Aerospeed, 5.59, 
8.55.
TR-int

I. P. Hasling, Danmark, 4.58, 5.17; 2. 
B. Salomonsson, Aerospeed, 4.56, 5.21; 
3. Bea Olsson, OSFK, 4.57, 6.03.
TR-B

1. IT. Svediing, Solna, 6.37, 6.51; 2. 
B. Hammarberg, Nimbus, S.01, 8.23; 3. 
O. Kjellberg, Solna, 6.59, —
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Skanebl ippen 

Nordiskt masterskap 

Svenskt masterskap

Som m arens

radiotavlingar

Aeroklubben i Malmo fick god Cra
ning i anordnandet av internaiionella 
radiotavlingar, i dec ate man till arets 
’’Skaneblippen” hade inbjudit modell- 
flygare aven fran Norge och Danmark. 
Fran Danmark kom tre man och en 
kvinna och fran Norge eva man. Ar- 
rangemanget gynnades bada tiivlingsda- 
garna (27—28 juni) av perfekt taviings- 
vader, mestadels solsken och svag vind.

I multiklassen stod en man i siirklass, 
namligen Poju Stephansen fran Oslo, 
sora i lordagens tva flygningar erholl 
tavlingens hogsta poiingsiffror, 1531 
och 1475. Frapperande var att se Pojus 
"mjuka” flygningar i lag fart och pa 
lag hojd. De svenska fargerna forsvara- 
des bast av Jan Levenstam, Sthlm, som 
tog andraplatsen med totalt 2637 poang, 
harsmanen fore den andre norrmannen, 
Ulf Tonnesen, som stannade pa 2629 
poang,

Niilo Thulander fran AKM stallde upp 
som favorit i sidroderklassen och han 
svek ej forvaneningarna. Hans flygning
ar, som klart visar en myckenhet av tra
iling, genomfordes med stor sakerhet, 
speciellt spiralmanovrerna gav goda po
ang. Lennart Olsson, aven han fran 
Malmo, blev tvaa i denna klass. Ooh pa 
tredje plats kom tavlingens enda kvinn- 
liga deltagare, namligen Ase Yvan fran 
Kopenhamn. Tyvarr anvande hon sig 
av handstart och fick saledes icke nagon

poling for startmanovern, fraga ar om 
inte segern i denna klass annars gate till 
Danmark.

I tavlingen, som gick pa Everods idyl- 
liska flygfalt, hade multiklassen 13 del
tagare och sidroderklassen 14.

Resultat vid "Skaneblippen"

RC;I (multi)
1. Poju Stephansen, Oslo, 3006, 2. Jan 

Levenstam, Stockholm, 2637, 3. Ulf 
Tonnesen, Kungalv, 2629, 4. Hans Nor- 
dahl-Rasmussen, Kopenhamn, 2515, 5. 
Rolf Dilot, Malmo, 2506, 6. Jesper von 
Segebaden, Stockholm, 2505, 7. Jan 
Hachke, Kopenhamn, 2423, 8. Lars Ols
son, Orebro, 2055, 9. Bo Oldenburg, 
Stockholm, 1583, 10. Jorgen Yvan, Ko
penhamn, 1097, 11, Ove Hessler, Stock
holm, 849, 12, Tommy Bennvik, Stock
holm, 41, 13. Bengt Lundstrom, Gcite- 
borg, 25.

RC.IIl (sidrodcr)
1. Niilo Thulander, Malmo, 926, 2. 

Lennart Olsson, Malmo, 856, 3. Ase 
Yvan, Kopenhamn, 804, 4. Rolf Anders- 
son, Malmo, 691, 5. Stig Hellqvist, 
Oskarshamn, 559, 6. Arne Arvidson, 
Malmo, 538, 7. Bertil Attervik, Gote- 
borg, 531, 8. K. Bertil Nilsson, Malmo, 
446, 9. Kent Pettersson, Niissjo, 410,
10. Kurt Hildingsson, Oskarshamn, 362,
11. Bertil I, Nilsson, Malmo, 240, 12. 
Goran Hallman, Malmo, 191, 13. Conny 
Adolfsson, Nassjo, 141, 14. Eije Nilsson, 
Oskarshamn, 23.
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Nordisk Landskamp RC

Sju veckor efter "Skaneblippen” var 
dec sa ater dags for RC-tavling i Ska- 
ne, denna gang med den forsta nordiska 
landskampen for ’’radioter" pa program- 
met. Denna tavling gick pa Ljungby- 
heds Flygplats 22—23 aug och med del- 
tagande fran Danmark, Norge och Sve
rige. Aven Finland hade anmalt en del- 
tagare, Pentti Reinas, som ocksa kom, 
men tyviirr forhindrade fel pa sandare- 
utrustningen cavlandet for var finland- 
skc van. Det skanska vadret visade sig 
an en gang frar. sin basta sida, den sva- 
ga vinden generade inte niimnvart flyg- 
ningarna.

Aterigen visade Poju Stephansen sitt 
gedigna kunnande med proporcionalspa- 
ken. Till synes lekande latt fick ban sitt 
flygplan att utfora multiprogrammets 
rorelser, valavvagt och ibland nastan 
lojt. Pa lordagskvallen kittlade ban aska- 
darnas nerver genom rygglagesflygning- 
ar pa 1 meters bojd ungefar, Denna sii- 
kerhet samt en verklig ’’superkarra”, cn 
av de fa skuldervingade i klassen fo , 
gjorde Poju Stephansen till den forste 
nordiska mastaren i RCI. Efter honom 
loljde danske Hans Nordahl-Rasmussen, 
som med sin "Viscount” kom 9 poang 
fore Ulf Tonnesen fran Norge. Baste 
svensk i denna klass blev Jesper von 
Segebaden med sin ’’Mustfire”.

Forts, pa sid. 41

Aase och Jorgen Yvan, Danmark, dr bada 
skickliga rad io flygare . De anvdnder hetn- 
byggdo rad iaan ldggn ingar ρά 40 MHz.

Jan Levenstam gor en pricklandning med 
sin "M ustfire".

Nordiske Mastaren Poju Stephansen, N o r
ge, ha lier upp sin eleganta modell som 
betecknande nog har fa tt namnet "M a x i
mum". Po|u flyger med Dee Bee "Q uadru- 
p lex" proportional.
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Vilka va r bast 1964

friflyg - linsty rning - radioflyg

I nr 4 αν MFN lovade jag oterkomma med en "barom eter" fo r de basta i de fr if ly - 
gande klasserna under 1964 I de tabeller som nu redovisas har resultatet frdn tav- 
lingar from  till den 1 nov. medtagits. Om nagon klubb avh a llit tavling av Idgst DM- 
karaktdrs storlek, men inte skickat in resultaten, gor det omgaende.

En fraga till AK.G. Varfor inte lata 
Edra grabbar tavla mera? AKG tillhor 
ju Iandets ledande klubbar vilket man 
dock ej kan spara i dessa tabeller, dar 
f. o. hela landet finnes representerat.

Sa nagra kommentarer for de olika 
klasserna,

Klass A2 har blivit rena ’’getingboet” 
med 5 man pa nastan samma poang. 
Gunnar har dock med idel framgangar 
tagit en rattvis ledning for Bosse, John 
oeh A2:s ’’dark horse” P. O. Moberg. 
Gosta N. utgor ett fint komplement i 
denna A2 kvintett.

C2 klassen med "Julie” i toppen for- 
vanar nog ingen. Trots sin fadas pa 
N. L. i Finland visar han sig tillhora 
den absoluta eliten har i landet. Tvaan 
i AKM-trion, Lennart H., har i ar for- 
battrat sig betydligt. Hans 2:a plats ar 
ditrfor ingen overraskning utan torde 
han vara atr rakna med aven i fortsatt- 
ningen. Vad som bant med Anders H. 
iir svart att saga. Vi hoppas att det ar 
en tillfallighet eller kan det mojligen 
vara kondirionsproblem? Pa 4:e plats 
aterfinns Ragnar som darmed gjort en 
viilkornmen ’’comeback”. Han utgor 
f. n. det enda hotet mot AKM-trion, sa 
ryck upp er landet gummi-gubbar.

I D2 aterfinns den trio som under de 
senaste arcn visat sig vara den absoluta 
toppen i denna klass. Ledningen har 
man turats om i oeh f. n. leder Ake, en 
radioflygare som blev toppman inom 
svenskt D2-flyg. Hans Friis har lange 
tillhort den svenska eliten och iir f. n. 
den jamnaste. 3:an Rolf Hagel, som ar 
den ’’vassaste” nar han lyckas, akte ty- 
viirr ’’ltana” vid arets SM. Han torde 
dock efter ytterligare en tavling med 
mattligt resultat kunna atertaga ledning
en.

Sa till tabellerna. Foregaende ars po
ang inom parentes.

1. G. Kalin, Gamen, 872 (878), 2. B. 
Modier, Vingarna, 870 (896), 3. J. Pet- 
tersson, Hassleholm, 869 (798), 4. P. O. 
Moberg, Solna, 868 (—), 5. G. Nilsson, 
Dstersund, S64 (795), 6. B. Eimar, Nim
bus, 855 (848), 7. L. O. Larsson, Upp
sala, 855 (884), 8. L. Sundstedt, Bor- 
liinge, 834 (800), 9. B. Westin, Oxeld- 
sund, 831, (—), 10. R. Johansson, Ga- 
men, 830 (831), 11. K. Andersson, AKM, 
828 (853), 12. S. Jansson, Koping, 824 
(834), 13. K. Wilhelmsson, Koping, 813 
(—), 14. H. Eklund, Skvadern, 803 
(854).
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TR-A

1. J. O. Akesson, AKM, 906 (879), 2. 
L. Hansson, AKM, 899 (830), 3. A. Ha- 
kansson, AKM, 891 (929), 4. R. Ahraan, 
Gamen, 884 (815), 5. O. Lundberg, Upp
sala, S75 (819), 6. R. Sundin, Skvadern, 
874 (915), 7. N. E. Hollander, Uppsa
la, 873 (899), S. S. B. Johansson, AKM, 
866 (—), 9. R. Johansson, Gamen, 853
(871) , 10. B. Blomberg, Gamen, 853
(872) , 11. L. Flodstrdm, Skvadern, 844 
(875), 12. N. Lundberg, Enkopiug, 832 
(—), 13. R. Wilkesson, Enkoping, 800 
( 868).

Klass D 2

1. A. Lofvander, Skvadern, 905 (858),
2. H. Frns, Gamen, 865 (—), 3. R. Ha- 
gel, AKM, 862 (886), 4. J. Zetterdal, 
Solna, 844 (SI4), 5. S. Forsman, Nor- 
berg, 838 (834), 6. N. E. Elollander, 
Uppsala, 833 (—), 7. A. Lundin, AKM, 
833 (788), 8. U. Nygren, Solna, 824 
(—), 9. H. Broberg, Boriange, 824 (881), 
10. B. Wall, Uppsala, 812 (816), 11. L. 
Larsson, Solna, 808 (837).
Linsfyrning
Detta ar det tredje aret som dec gores 

en sammanstallning over de basta resul- 
taten j linstyrning. Som sig bor har re- 
sulcacen forbattrats ar fran ar, ucom i 
speed dar arets resultat ar litet samre 
an vanligt.

Act notera ar att Goran Alsebys resul
tat i TR-int ar det basta som nagonsin 
noterats i Sverige, vilket liven galler for 
Svedlings notering i TR-B. Svedling har 
dessutom vunnit samtliga tavlingar i sin 
klass i ar.

Kricke
Speed

1. Rolf Hagel, AKM, 202 km/tim, SM; 
2. Ove Kjellberg, Solna MSK, 201 km/ 
tim, SM; 3. Nils Bjork, Nimbus, 182 
km/tim, UT, 4. Bengt Martinelle, Or- 
narna, 155 km/tim, SM; 5. Lars Carls- 
son, Tigre, 154 km/tim, VT.

K lass C  2

1. Kjell Axtilius, Aerospeed 5.41 min. 
Hosttavlingen; 2. Lars Gustavsson, Ac- 
rospeed, 5.41 min. VT; 3. Lennart An- 
dersson, DSFK, 5.44 min. Solnas pokal; 
4. Bo Larsson, Tigre, 5.53 min. Solnas 
pokal; 5. Dan Johansson, Tigre, 6.34 
min. HOsttavlingen.
TR-int

1. Goran Alseby, LEN, 4.18 min. Ju- 
goslavien; 2. Mario Pinotti, AKM, 4.23 
min. UT; 3. Bengt-Eric Olsson, DSFK, 
4.35 min. Tyskland; 4. Kjell Rosenlund, 
Nimbus, 4.38 min. UT; 5. Lars Johans
son, Aerospeed, 4.39 min. Boriange.
TR-B

1. Hans Svedling, Solna MSK, 6.32 
min. VT; 2. Ove Kjellberg, Solna MSK, 
6.59 min. Solnas pokal; 3. Stig Hagberg, 
Aerospeed, 7.09 min. VT,

RADIOFLYG

Under det gangna aret har fyra tav
lingar agt rum i Sverige, tva 1 Norge 
och en i Danmark till vilka inbjudan 
skickats ut. Man kan med gladlje kon- 
statera att tavlingsintresset ar stadigt 
okande.

Att fiirsoka valja ut dem som astad- 
kammit de basta resultaten under den 
gangna sasongen ar mycket vanskligt. 
Detta med tanke pa att platssiffran icke 
ar helt utslagsgivande utan poangen 
borde pa nagot salt komma med, men 
jag har inte vagat mig pa att vardera 
de oli'ka tavlingarna, Jag har dock en- 
dast tagit de svenska tavlingarna under 
sommarsasongen. Vidare har jag tagit 
ut jamnheten av de olika resultaten.
I klass RC-I

har mitt val fallit pa:
Jesper von Segebaden, 2 st 1 :a plac. 

1 5:e plac.; Jan Levenstam, 2 st
2:a, 1 st 3:e; Rolf Dilot, 1 st 2:a, 1 st 

Forts, pd sid. 43
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Nytt fran CIAM- FAI:s

inter nationella modellflygkommision

Att i prcssliiggningsogonblicket samla 
ihop ett koncentrat av alii som hande 
under pariskonferensen 20—22 novem
ber ar inte latt. Huvudparten av arbetet 
var namligen fordelat pa de fem paral- 
lellt arbetande subkommitteerna dar 
svenska dclegater bevakade linstyrnings- 
och radiokommissionerna. Georg H Dd- 
rantz, ordinarie kommissionsledamot se
dan 1946, tog sig an linstyrningen, me
dan Gunnar Hofmann, invald i subkom
mitten for radioscyrning 1963, anslot sig 
till radiokonunitteu.

Pa satt och vis kunde vi ocksa kanna 
oss val representerade i subkommitten 
for fri flygning, dar S. Pimenoff, Fin
land forde klubban. Han kanner ju val 
till de nordiska linjerna och sag noga 
till att inga onodiga regelandringar kom 
till stand. Dock andrades maxtiden for 
skiljeflygning fran 30 till 60 sek.

/ subkommitten for radiostyrning be- 
slots en sankning av "programtiden” 
fran 15 til! 12 minuter och Gunnar Hof
mann fick sina VM-funktionarer nomi- 
nerade. Kommittepresidenten dr. Walt 
Good, USA valdes sedermera till ny pre
sident i CIAM, dar ban eftertradde 
Henry J. Nkholls, England, vilken over
tar radiosubkommitten. Bada dessa her- 
rar kommer att inga i var VM-jury.

I subkommitten for linstyrning andra
des finalflygningen i TR fran 10 till 20 
km. Pa svenskt forslag togs landstalls- 
kravet bort i Combat, vilket innebar att 
man i fortsattningen far tiliampa hand- 
start. Daremot mottes det svenska for- 
slaget till omvardering av resultaten till 
en borjan med stort motstand, huvud-

sakligen fran engelsmannen. Presidenten, 
Ron Moulton, England gick emellertid 
till slut med pa, att Sverige snarast far 
skicka in ett forslag till subkommittens 
permancnta utskott. Vi har darigenom 
fact stora utsikter att fa vara svenska 
regler "internationaliserade” vid nasta 
ars konferens.

I subkommitten for skalamodeller be- 
handlades ett forslag till nya regler, v il
ket senare antogs av CIAM.
I subkommitten for raketmodeller pre- 

scnterade G Harry Stine ett fullstandigt 
regclforslag, som antogs av CIAM. Sve- 
riges intresse for den nya grenen kom- 
menterades och man vilie bl. a. invalja 
Dcrantz i det permancnta utskottet. D. 
foreslog i stallet att platsen skulle re- 
serveras for en svensk delegat, vilken se
nare skulle utses av KSAK och SMFF 
gemensamt.

For ovrigt kan namnas att 18 lander 
jomte FAI:s byra var representerade, att 
delegaterna (som vanligt) forelades en 
hel del forslag forst vid ankomsten till 
konferensen och att man (for forsta 
gangen) forelades forslag muntligen. Det 
var forslagen frail England som inte 
fanns annorstades nedtecknade an i pre- 
sidentens egen foredragningslista.

Detta ar givetvis endast en ringa del 
av de tekniska fragor som behandlades. 
Protokollet vantas emellertid foreligga 
omitring mitten av december och da far 
vi tillfalle aterkomma.

Med hjartliga halsningar fran all varl- 
dens modellflygare!

G. H. Dcrantz
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Ldnslagstavlingen 1964 gick i ett mycket rattvist vader med vind om kring 5 m/sek och 
temperaturen ί narheten av +  10°C. ! slutet av andra perioden sprack molntdcket upp 
under ett par korta Blunder och solen tiftade fram. Ett siag i fja rde perioden mojnade 
vinden nedat 2— 3 m/sek men i ovrig t var den ganska jamn och himlen mulen.

Segelmodelierna hade trots detta vissa 
problem och att sjunk forckom syns tyd- 
ligt i resultatlistan. En i vanliga fall 
mycket saker flygare som Bo Modeer 
gjorde atminstone ingen i Stockholmsla- 
get glad och hade sin daliga dag for 
aret. Bertil Westins vackra modell till- 
talade tydligen de fiesta A2-flygare och 
att den ocksa flog bra visade han ge- 
nom att ta revansch pa Gunnar Kalen 
som i fjarde perioden endast fick ihop 
dryga 100 sek. Gamens A2-lag blev dar- 
med dec overiagset basta och det bidrog 
mycket till slutsegern.

Wakefieldklassen dominerades liksom 
pa SM av Malnrograbbarna dar "Julie” 
flog fullt och Lennart Hansson endast 
tappade 4 sek. Ake Qvarnstrom kom 
tillbaka efter att inte ha tavlat sedan 
VT och gjorde den basta insatsen i 
Stockholmslaget dar brodern Egron tap
pade for mycket for att hamna i top- 
pen. Gamens C2-flygare var jamna men 
Ahman saknade stinger fran Saar och 
SM, och Termik-Johan tycks ha en bit 
kvar till toppformen trots ny modell a 
la Ahman.

Motorklassen blev en vinst for Rolf 
Hagel som visade att SM-resultatet mas- 
te berott pa bristande koncentration. 
Trots att han endast korde pa standard- 
bransle for att spara motorn kom mo- 
dellen 10—15 meter hogre an de basta 
medtavlarnas. Stockholmslaget gjorde

den jamnaste insatsen och Urban Ny- 
gren hade sa nar tvingat Rolf till "fly- 
off” om inte en kort motortid i forsta 
perioden fatt modellen att missa 5 sek. 
Saval Per Hakansson som SM-vinnaren 
Nils-Erik Hollander missade forsta pe
rioden pa tva for langa motortider och 
var darmed ur leken. Arvid Karlsson 
har kommit tillbaka igen och flyger nu 
’’Pladuska”. Han erkande villigt att om- 
stallningen fran pylon- till skulderving- 
ade modeller ar svar, men med omstal!- 
bar stabilisator borde det ga battre an- 
sag Arvid. Detta ar precis vad Jan Zet- 
terdahl kom fram till i somras och han 
hade installerat en sadan pa sin modell, 
men den forsvann pa NL i Finland och 
har sedan ej horts av. Carl-Erik Aumir 
flog sakert som pa SM men fick se sig 
slagen med 6 sek av Lennarth Larsson 
som nu borjar komma i slag igen. Hans 
Friis har fortfarande besvar med sina 
motorer och far inte upp modellerna pa 
vanlig hojd.

Slutresultatet pa den viktiga lagtav- 
lingen blev i alia fall att Gamen vann 
och vem hade vantat sig nagot annat 
efter dubbla lagvinsten pa SM (aven om 
ett och annat lag hoppades in i det sis- 
ta). Tvaa blev for tredje aret i foljd 
Stockholmslaget som tydligen alltid sak- 
nar denna lilla extra tur som behovs for 
ett lag skall vinna.

Att vi fick flyga pa F 13 var ett plus
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och Gamens arrangemang med roteran- 
de tidtagargrupper anellan lagen var ut~ 
markt. Pa sa vis fick de i tidtagargrup- 
pcrna ingaende tillfalle att pa nara hall 
studera alia deltagande modeller ocli ta
la med alia tavlande, Det ar en modell- 
flygkurs sa god som nagon och ger sa- 
kert utdelning i framtiden.

Lennart Larsson
Resultatiista frcm Gamens Sagtavling pa 
F 13 den 18/10 1964 
A 2

1, L. O. Larsson, Uppsala, S47 sek., 2. 
Bcrtil Westin, Gamen, 843, 3. G. Ka- 
len, Gamen, 805, 4, Knut Andersson, 
Mahno, 747, 5. Bror Eimar, Stockholm, 
717, 6. Rune Hand, Ostergotland, 710,
7. Stig Johansson, Ostergotland, 678, 8. 
Bo Modeer, Stockholm, 664, 9. Bertil 
Persson, Malmo, 655, 10. Leif Aberg, 
Uppsala, 493.
C 2

1. Jan-Olle Akesson, Malmo, 900, 2. 
Lennart Hansson, Malmo, 9S6, 3. Ake 
Qvarnstrom, Stockholm, SS6, 4. Rune 
Johansson, Gamen, 853, 5. Ragnar Ah- 
man, Gamen, 833, 6. Ragnar 'Wilkesson, 
Uppsala, 777, 7. Iigron Qvarnstrom, 
Stockholm, 766, S. Chriscer Wassborn, 
Ostergotland, 734, 9, Hugo Pettersson, 
Ostergotland, 713, 10. Bo Pettersson, 
Uppsala, 649.
D 2

1. Rolf Hagel, Malmo, 900, 2. Urban 
Nygren, Stockholm, 895, 3. Lennart 
Larsson, Stockholm, 854, 4. C. E. Au- 
ner, Gamen, 848, 5. Hans Friis, Gamen, 
794, 6. Arvid Karlsson, Ostergotland, 
759, 7. N. E. Hollander, Uppsala, 709,
8. Bo Wall, Uppsala, 691, 9. Per Ha- 
kansson, Malmo, 652, 10. Ake Anders
son, Ostergotland, 632.
Lagtavling

1. Gamen 4976, 2. Stockholm 4782,
3. Malmo 4750, 4. Uppsala 4266, 5. 
Ostergotland 4223.

Wentzel
pokalen

Wentzel-pokalen avgjordes den 13 sep- 
terbcr pa Opefiiltet mod Ostersunds 
flygklubb som arrangor. Dct var nu elf- 
te aret den traditionsrika tavlingen for 
’’smaklasserna” gick. Tyvarr blev det en 
mycket blasig trilstallning och manga 
rakade ut for svara kvaddar.
OfK-klubbledaren Arne Berglin vann 

sin forsta segcr Ϊ tavlingen efter manga 
ars kampaflde. Han tavlade med en 
Al-a, som ar en direkt kopia av hans 
framgangsrika A2-konstruktion. Minst 
lika glad var ban over att hans fina ju- 
niorstall visade sa goda takter a blas- 
vadret.
Stromsunds Sten Uno Farnlof hor all- 

deles avgjort til! landets framsta C l-  
flygare och vann nu vandringspriset i 
den kiassen for alltid efter att ha se- 
kundbesegrat Skvaderns Roffe Sundin 
och det ovriga sundsvallsganget. I D l- 
klassen var Sven-Eric Pira totalt ovcr- 
lagsen,

G. N.
RESULTAT:
A l :

1. Arne Berglin, Ustersund, 323; 2. Rolf 
Sundin, Skvadern, 243; 3. Nisse Nassen, 
Ustersund, 212; 4. Giista Nilsson, d;0, 182; 
5, Ingemar Aina, Skvadern, 92.
A l ,  jun io re r;

1. Michael Borell, Ustersund, 245; 2. Ha- 
kan Nilsson, d:o, 240; 3. Leif Engtnan, 
Jarvsobygden, 150; 4. Lennart Hoff, Us
tersund, 106; 5. Nils-Eric Hiigglund, d:o, 
98.
C l:

1. Steia Uno Farnlof, Stromsund, 387; 2. 
Rolf Sundin, Skvadern, 384; 3. Lennart 
Flodscrom, d:o, 311; 4, Nils Helgesson, d;o, 
206; 5. Ulf Lejdstrand, d;o, 131.
D:1

1. Sven Eric Pira, Srronasund, 168.
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Vinterpokal i ny klass 

pa forsok i Uppsala

Uppsala Flygklubb fyller 30 ar under 
1965. Med anledning av jubileet har 
man 1 klubbens buvudstyrelse beslutat 
sacra upp ere vandringspris for modell- 
flygare i nagon taviingsgren dfir dec 
finns mojligheter rill teknisk utveckling 
oeh dar expenmentlustan inte skall be- 
hova bromsas av en tunn planbok.

De som haft fragan under ucredning i 
klubben har fast ogonen pa den kon- 
tinentala Coupe d’Hiver-klassen, som 
samlar stora skaror till tavlan, och som 
verkar uppfylla villkoren ovan ganska 
bra.

I korthet lyder reglerna sa har: 
Modellerna skall vara gummimotor- 

drivna. Motorn skall vara belt inneslu- 
ten l flygkroppen.

Motorvikt hogst 10 (tio) gram. 
Totalvikt niinst 80 gram, inkluslve mo
tor.
Yta av storsta kroppstvarsnitt minst 20 
cm2.
Baryta och darmed barytebelastning 
fri.
A4axtid 2 minuter (120 sek).
Antalet tavlingsstarter 3.
Fransmitnnen anvander markstarc, men 

med tan'ke pa vdka komplikationer den- 
na brukar medfora vill man undvika 
den och handstarta i stallet.

En titt pa tillgringligt ritnings- och 
skissmaterial ur amerikansk, engelsk och 
tjeckisk fackpress visar att det finns ett

stort antal beprovade konstruktioner att 
ba som riktnorm for den som sjalv vill 
konstruera sin ’’vinterpokalare”. Model
lerna ligger i storlek ungefar mitt emel- 
lan C-I och C-2. Propellrarna ar genom- 
gaende latta och till synes effektiva. Den 
I ilia snutten gummimotor laggs upp i 
6—8 srrangar och bakre motorfastet sit
ter ofta rakt under vingens bakkant. 
Framre delen av kroppen utgors av en 
balsaflaklada medan aktre delen ar upp- 
byggd i fackverk. En komplett modell 
blir sannolikt billigare an en C-etta att 
bygga, eftersom man har sa lite gummi- 
motor i den.

Later det som en utmaning att llyga 2 
minuter med sa liter motor? Ar det 
over huvud taget tekniskt genomfor- 
bart? Uppsalaklubben vet mycket liter 
om den saken, men Du som laser dessa 
rader kan antaga utmaningen och bevisa 
Din skicklighet.

Den forsta forsdkstavlingen kommer 
att ga i vinter, troligen den 14 februari. 
Definitive datum har inte kunnat fast- 
srallas, men sa snart dec ar klart kom
mer inbjudan till samtliga tavlingsklub- 
bar. F5r att gora experimentriktningen 
fullstandig blir det aven en klass for fly- 
gande vingar och varfor inte for mo- 
tordrivna sadana ocksa?

Arrangorsklubben vill betona att det 
hela bara far betraktas som forsoksverk- 
samhet, men vill garna hoppas pa fram- 
gang for en annorlunda tavling.
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Att driva klubbverksamhet fordrar 
pengar men man kan ju inte beskatta 
niedlemmarna hur hart som heist. Inom 
en klubb har man vidare sjiilvklara ons- 
kenial om stora modellflygkunskaper 
bland medlemmarna. Att liira ut till de 
yngre vad de aldre vet ar ju en normal 
och bra metod men dct brukar ju inte 
minska behovet av pengar. Lokaler, 
vcrktyg, undervisningsmateriel, handle- 
dare, specialister etc kravs.

Det finns dock effektiva metodcr att 
kombinera onskemal av de namnda sla- 
gen. Mest kanda ar kanske fritidsgrup- 
perna. Villkoren for fritidsgrupper ar 
enkla. Ell plan for gruppens arbete skall 
upprattas och en handledare utses for 
godkannande. Narvarolista skall foras 
med uppgift om deltagarnas namn och 
alder. Antalec deltagare maste vara 
minst 5 och hogst 25. Minst 5 maste va
ra narvarande varje gang. Tillatna ald- 
rar ar fran 12 till 25 ar. Gruppen skall 
arbeta minst 20 timmar fordelade pa 
minst 10 sammankomster under minst 10 
veckor,

Statsbidrag utgar och beraknas pa an- 
talet narvarande vid 10 av gruppens 
ba.sc besokta sammankomster. Bidrag er~ 
halles for halften av verifierade kostna- 
der for handledare och materiel dock 
hogst 4: 50 per gcnomsnittligt antal nar
varande. Dessutom lamnas (obcroende 
av utgifterna) etc statligt bidrag til! lo- 
kalkostnader med 2 : — kr per genom- 
snittligt antal narvarande. Exempel: An
tal narvarande vid de 10 bast besokta 
sammankomstema 163. Gcnomsnittligt

antal narvarande salunda 16. Statsbi
drag 7 2 :— kr (4 :50X 16) under forut- 
sattning att verifierade kostnader for 
handledare och materiel ar minst 144: — 
kr. Statsbidraget for lokalkostnader 
3 2 :— (16X 2). Sammanlagt statsbidrag 
104: — kr.
For varje bidragsberattigad fritids- 

grupp brukar Ϊ allmanhet aven kommu- 
nala bidrag utga. Det kan ske med en 
klumpsumma exempelvis 2 5 :— kr per 
fritidsgrupp oavsett antal narvarande 
och antal sammankomster.

Sava! statsbidrag som dct namnda kom- 
munala bidraget sokes genom nagot stu
dieforbund t. ex. ABF, TBV eller Med- 
borgarskolan. Aven statskyrkan och 
manga ideeila organisationer har sadana 
studieforbund. Se till att det ordentligt 
avtalas med aktuellt studieforbund att 
ansiagen ograverat skall tillfalla klub- 
ben! Annars kan det handa att organl- 
sationen raknar gruppen till den egna 
s. k. oppna verksamheten och behaller 
pengarna for egen del. I allmanhet ar 
studieforbundens lokala representanter 
rnycket samarbetsvilliga och kan lamna 
all erforderlig upplysning.

Forutom namnda bidrag kan ett speci- 
ellt kommunalt hyresbidrag ofta crhal- 
las. Nonnalt tillgar det sa att man i bor- 
jan av aret meddelar beraknade hyres- 
kostnader. Vid arets slut redovisas de 
verkliga hyreskostnaderna varefter bi
drag utgar til! i basta fall 50 proc av de 
verkliga kostnaderna forutsatt att de ej 
overstiger de beraknade. Ytterligare ett 

Forts, pa sid. 40
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Bestammelser for modellflygmMrken 
i linstyrning
Generelit ga lle r a tt mdrkesresultatet endast behover utforas en (1) gang per marke.

Klass brons silver guld Anm,

speed-ini 100 km/tim 130 km/tim 160 km/tim pylon skall 
anvandas

stunt 600 poang 1000 poang 1400 poang maste uppnas pa 
tavling

team
racing
A
int
B

8 min 30 s. 
7 min 30 s. 

10 min.

7 min 30 s, 
6 min 30 s. 
9 min

6 min 30 s. 
5 min 45 s. 
8 min

TR-heat skall 
overensstamma 
med defin ition 
en lig t reglerna.

combat Seger i combatheat, 
dar den egna mo- 
dellen skall ha varit 
i iuften minst 2 min 
30 s. och sam tid igt 
med motsfandarens 
minst en (1) min. 
M otstandaren fa r 
vara klubbkam rat.

Seger i minst ett 
(1) combatheat vid 
o ffic ie ll tdvling 
(minst lanstavling)

Placering bland 
de 50 %  basta ρά 
nationel! tavling

M inst en (1) kap- 
nlng i motstanda- 
rens serpentin 
mdste utforas per 
marke.

Forts, fr. sid. 10

B-team

vardigt har en tendens att overhetta mo- 
torerna och forsvara omstarter. Vid 
overhettning branns ofta glodstiften. De 
glodstift vi rekommenderar ar Johnsson 
och K&.B. Enyastift halier ratt bra men 
de fiesta brukar lacka vilket medfbr en 
varvforlust pa anda upp till 1000 varv. 
De som vjll flyga ETA rekommenderas 
20 °/<i olja, 15 °!o nitrometan, 25 °/o me- 
tanol och 40 %  isopropyl vilket skall 
gora karran god for nagot over 170 km/t 
och ntinst 55 varv. Vad ovriga hemliga 
soppor betraffar hanvisas till September- 
numret 1961 av Aeromodeller.

Propellrarna som vi anvander ar Tor

nados nylon 8X 8 vilka inte ger rtiark- 
bart samre resultat an trasnurror och 
har den fordelert att det ar mycket svart 
ate kora sonder dem.

Med dessa rad onskar vi er valkomna 
i B-teamcirklarna och papekar att det i 
stort sett bara behovs en karra som or- 
kar gora 160 varv for att kunna hiivda 
sig i den minimala konkurrensen sa lat 
inte hejda er av laga farter och dylikt. 
Det skulle vara roligt att kunna halsa 
nagra nya B-entusiaster i cirklarna nas- 
ta var. Val mott!

Anders Ekhmd

Vi vill endast tillagga att ljuskopior av 
fullskaleritningen till Hans Svedlings 
’’Vostok” kail bestallas fran SMFITs 
exp., Limhamn.
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Svenska rekord

Rekord-
klass Modelltyp Resultat Namn och klubb Ar

1 tid Friflyg C 47 min. Ragnar Ahman, Fk Gamen 1957
2 distans SS SS 35 km Ragnar Ahman, Fk Gamen 1954
3 hojd SS SS —

4 hast. si ss —

5 tid Friflyg D 1 + 4 7  min. Nils Blome, Orebro Sc. Mfk 1949
6 distans >> » 26,4 Ion Lennart Sterner, ARM 1952
7 hojd ΪΪ —

8 hast. ii ΪΪ —

9 tid Friflyg. Helik.
10— 16 >s is —

17 tid Friflyg A 1 +  41
min. 59s Rune Johansson, Mfk Termik 1946

18 distans ss is 190 km Ambjorn Wahlund, Uppsala Fk 1963
19 hojd ss ss 565 m Lars Persson, Ostersunds Fk 1945
20 tid Radiost. motorm. —

21 distans SS »s
22 hojd ss >s 1530 m Lennart Olsson, ARM 1963
23 hast ss ss —

24 tid Hadiost. segelm. —

25 distans JS ss —

26 hojd ss ss
27 hast Linst. 0—2,5 cms 188,5 km/t Ollc Ericsson, Mfk Star-Flyers 1957
2S ” „ 2,5—5 cm» 222,0 „ Olle Ericsson, Mfk Star-Flyers 1954
29 ” „ 5— 10 cm1 220,9 „ Olle Ericsson, Mfk Star-Flyers 1953
30 ” reak. m. —

31 distans Radiost. motorm. —

32 tid Inomhusmodell 5 m 3 s Roald Olsson, AKG 1953

Uppgjord av Schmiterlorv i sept. 1964.

Forts, fr. sid. 38

Klubbsidan

villkor brukar vara att annat kommu- 
nalt hyresbidrag ej erhallits. Bidrag av 
denna typ sokes hos kornmunens ung- 
domsrad. Ungdomsraden brukar ocksa

tillhandahalla folders om kommunala 
stodformer t. cx. for ledarutbildning.

Friddsgrupper ger forhallandevis sma 
inkomster men staller ocksa tamligen 
sma villkor pa verksamhetens art och 
kvalitct. Studiecirklar ger betydligr stor- 
re bidrag och til! dem aterkommer vi i 
nfista rtummer.

Goran Alseby
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Forts, fr. sid. 31

SM I RADIO

Till sina svenska masterskap lade nu 
Niilo Thulander det forsta nordiska i 
RCIII. Med sin valkanda ’’Vagabond” 
genomforde han ere fina flygningar, dar 
man speciellt lade marke till vackra 
startmanovrer, fina spiraler och overhu- 
vud (!) sakerhet. Hans Nordahl-Rasmus- 
sen kom tvaa aven i denna klass och ef- 
ter honom foljde Lennart Olsson, som i 
sin tur var oartig nog att forvisa Ase 
Yvan fran Kopenhamn till fjardeplatsen.

Pa lordagens konferens beslot man att 
tavla aven i lag, totalt saval som klass- 
vis. Sverige vann alia lagtavlingarna, 
framst genom multiflygarnas jamnhet.

Efter tavlingarna samlades man till ge- 
mensam maltid pa Spangens Gastagiva- 
regard, varvid idel belatna nunor kun- 
de iakttagas. Harvid foretogs aven pris- 
utdelning, varefter norske Sigurd Hei- 
reth tog till orda. Han uttryckte sin sto- 
ra belatenhet med att det nordiska tav- 
lingsutbytet nu aven omfattar RC-flyg- 
ning och avslutade sitt anforande med 
att tacka for ett tavlingsarrangemang 
som han ansag borde sta som ett fore
dome for kommande anordnare av RC- 
NL.

L. H.

Rcsultatlista
Multiklassen

1. Poju Stephansen, Norge, 3347, 2. 
Hans Nordahl-Rasmussen, Danmark, 
2861, 3. Ulf Tonnessen, Norge, 2852,
4. Jesper von Segebaden, Sverige, 2826,
5. Jorgers Yvan, Danmark, 2712, 6. Jan 
Levenstam, Sverige, 2567, 7. Rolf Dilot, 
Sverige, 2400, 8. Tore Paulsen, Norge, 
1486, 9. Finn Mortensen, Danmark, 
1083.

Sidrodcrklassen
1. Niilo Thulander, Sverige, 757, 2. 

Hans Nordahl-Rasmussen, Danmark, 
717, 3. Lennart Olsson, Sverige, 692, 
4. Aase Yvan, Danmark, 644, 5. John 
Lyrsell, Sverige, 405, 6. Jan Rapstad, 
Norge, 358, 7. Rune Blaker, Norge, 290.
Lag Multiklassen

1. Sverige 7793, 2. Norge 7685, 3. 
Danmark 6656.
Lag Sidroderklassen

1. Sverige 1854, 2. Danmark 1361, 
3. Norge 648.
Lag Totalt

1. Sverige 9647, 2. Norge 8333, 3. 
Danmark 8017.

Den 10 och 11 oktober tavlades det 
om SM-titeln i radioflyg pa Rommeheds 
flygfaft. Tavlingen fick en rekordartad 
anslutning med i klass 1 19 st anmal- 
ningar och i klass HI 30 st.
Tavlingen borjade med multi pa lor- 

dagsmorgonen, dar endast 9 st vagade 
sig upp i luften pa grund av det daliga 
vadret. Det blaste och regnadc tidvis. 
Sikten var dessutom starkt nedsatt av 
dis och laga moln. Omgangen genom- 
fordes i rask takt. Som enda beklaglig 
handelse kan noteras att Tommy Benn- 
vik strax efter starten fick radiofcl och 
gick i backen.

Efter multi vidtog klass III dar i den
na omgang 14 st vagade sig upp. Ftera 
av de startande hade svart att fa igang 
sina motorer och att fa upp modellen i 
luften. Detta resulterade i en mangd om- 
starter. Nar de val kommit upp fick 
de svart med den harda vinden och laga 
"takhojden”, som i flera fall gjorde det 
omojligt att genomfora ett program. 
Efter forsta dagen ledde P O Lekare 
med sin flera ar gamla dubbeldackare.
Da omgang 2 for multi skulle borja 

hade det borjat skymma. Det upjastod 
da en diskussion huruvida omgangen 
skulle uppskjutas till sondag morgon el
ler ej. Enligt en av FAI:s regler kan en 
tavling avbrytas en timme fore solens

o
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nedgang, och for act na denna tidpunkt 
tog samtliga tavlande ut sitt 1 :a start- 
forsok, dock utan att forsoka flyga.

Forsta start pa sondagsmorgonen agde 
rum omkring kl. 7. Dec var andra start- 
forsoket pa 2:a omgangen i multi. Vin- 
den hade mojnat nagot, sikten var myc- 
ket varierande fran minut till minut. 
Flygningarna avloste varandra i snabb 
foljd, utan nagra speciella handelser tills 
Lasse Johansson oturligt gick i backen. 
Sikcen var tidvis sa dalig att flera mo
deller under ”nrocedursvangen” kom ur 
sikte och omojliggjorde t ex "buntar” 
och staende acta.

Efter cva omgangar fanns det fyra som 
fortfarande hade mojlighet att segra 
natnligen Jesper von Segebaden, Rolf 
Dilot, Ulf Tonnesen och undertecknad. 
Utgingen var helt beroende pa sista 
flygningen.

Strax efter att 2:a omgangen i klass 
III paborjats klarnade det upp betydligt 
och dec blev etc fullt tillfredstallandc 
flygviider. Tack vare det battre vadret 
var det 25 st som tog upp kampen. Ef
ter tva omgangar ledde Stig Hellquist 
fore Per Olof Lekare, men skiilnaden 
var mindre an 2 “/it, varfor det blev 
omflygning.

Sista omgangen Ϊ multi genomfordes 
utan nagra speciella handelser. I denna 
ontgang var det 12 st som tavlade och 
forsokte forbattra sina resultat.

Efter multiomgangen genomfordes out- 
flygningen mellan Hellquist och Lekare, 
vilken den senare vann.
Som en avslutning pa tavlingen gjorde 

Ulf Tonnesen en uppvisning och slappte 
en fallskarmshoppare.

Lagom till pnsutdelnmgen borjade det 
ater att regna sa att allt som hunnit 
torka ater blev genomsurt.
Tavlingen var mycket trevligt ordnad 

och genomfordes utan nagra irriterande 
moment, mcd en icke avundsvard insats 
av de bada dommarlagen. Ett trevligt 
samkvam bade liven ordnats pa lordags- 
kvallcn med middag och filmvisning.

Resullof SM Radio
Klass /

1. Jesper von Segebaden 8140, 2. Rolf 
Dilot 7593, 3. Jan Levenstam 7550, 4. 
Ulf Tonnessen 7336, 5. Per Axel Elias- 
son 6799, 6. Roland Ortschiitz 65$2, 
7. Lars Jacobsson 5407, 8. Einar Ek 
4609, 9. Erik Sjogren 2810, 10. Sten 
Ake Grahn 2080, 11, Lars Johansson 
1296, 12. Tore Lodin 860, 13. Lars Ols- 
son 562, 14. Tommy Bennvik 235.
Klass III

1. Per Olof Lekare 1638, 2. Stig Hell
quist 1666, 3. A lf Johansson 1568, 4. 
Rolf Anderssors 1548, 5. Lennart Olsson 
1215, 6. John Lyrscll 1210, 7. Arvid 
Karlsson 1148, 8. Olle Nordgren 1141, 
9. Niilo Thylander 999, 10. Ingemar 
Hcdergard 956, 11. Karl Einar Tell 907, 
12. Goran Hallman 901, 13. Kent Pet- 
tersson 900, 14. Bjorn Wangstrom 728, 
15, Kjell Ake Elofsson 719, 16. Jan Erik 
Karlsson 701, 17. Bertil Nilsson 663, 
18. Arne Nilsson 647, 19. Acke Johans
son 573, 20. Eje Nilsson 534, 21. Bo 
Dryselius 448, 22. Kurt Hildingsson 
365, 23. Rune Green 120, 24. Bertil 
Lundin 60, 24. Karl Erik Berg 60.

Forts, fr. sid. 3

Riksstamman

Avgiften for enskild medlem Ϊ forbun- 
det faststalldes till 10: — kr aven under 
1965. Enskild medlem erhaller liksom 
tidigare Modellflyg-Nytt gratis och det 
kommer att undersokas mojfigheterna 
att utstracka forsakringsskyddet till att 
galla aven denna medlemsgrupp.

Prenumerationsavgiften pa tidningen 
ar under 1965 oforandrad dvs. 10: —.

Betr. tavlingslicensavgiften beslot stam- 
man att denna likaledes oforandrat 
skall utga med 10: — kr per tiivlings- 
gren.

Lars Andersson
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Proffil-bladet
(Kan rivas up och sparas) 

Av Peter Warnegard 

LIdners stabbprofil
ar nog den mest genomtankta och kon- 
sekvenc konstruerade stabbprofil for se- 
gelmodeller, som jag kanner till. Den 
flappade bakkanten ger en ganska stor 
lyftkraftsgradient, samtidigt som nosens 
undersida bidrar till att hindra avlos- 
ning pa undersidan av profilen vid de 
ganska Iaga Ca varden, som en A/2- 
stabbe i allmanhet flyger med (0,2—0,3), 
och darmed blir profilmotstandet ganska 
licet vid dessa Ca-varden trots den gan
ska stora valvningen och flappningen.

Profilen ar en renodlad stabbprofil, 
och duger ej som vingprofil pa nagon 
slags modell. Den stora flappningen och 
valvningen medfor namligen, att profi
len maste flygas vid hoga Ca-varden, da 
den anvands pa vingen, men den kraf- 
tiga flappningen medfor da ett mycket 
stort luftmotstand (hogt C„) pa grund 
av den kraftiga tryckgradinet, som byggs 
upp framfbr bakkantens oversida. Den- 
na stora tryckgradient far da gransskik- 
tec att tillvaxa snabbt i tjocklek for att 
slutligen avlosas, vilket medfor att C lv 
blir stort.

Nu har det i utlandsk fackpress skri- 
vits en hel del om stabbprofiler. Kvasi- 
experter av alia de slag, som rakat vin- 
na en eller annan tiivling, brukar med 
all pondus de tror sig ha havdat, att 
man bor forska mycket mer i stabbpro- 
filen aerodynamik, det gors for lite for- 
sok osv.

Har vill jag anmala en annan upp- 
fattning, modellens dynamiska langd- 
stabilitet beror till mycket stor del pa 
helt andra faktorer an just vilken pro- 
fil stabben har.

Det ar naturligtvis sant, att man med 
en bra stabbprofil kan flyga vingen na- 
got narmare CJ( max och pa sa satt kan- 
ske na biittre stigtal Ca*/Cw2. I prakti- 
ken flyger nog alia stabbprofiler unge- 
far likadant, och man kan ha mycket 
svart att rnarka nagon skillnad mellan 
dem, under den viktiga forutsattningen, 
att deras griinsskikt ar ungefar lika tur- 
bulenta vid anfallsvinklar.

Olika effekter pa olika stabbprofiler 
kan nog i de alira fiesta fall forklaras 
med skillnader i den bildade turbulensen, 
det ar till det valsignade gransskiktet, 
som praktiskt taget alia profilproblem 
ar koncentrerade. Och har man alltsa 
trassel med en stabbprofil, tror jag det 
ar mer lonande att prova olika turbula- 
torer an att forsoka sig pa den svara 
konsten att av praktiska forsok fram- 
besvarja en optimal stabbprofil.

Vad som ovan sages om Lidners stabb
profil galler ocksa den mycket snarlika 
Ha 13.

Lindner.

vx Yo Yu

0 1,30 1,30
1,25 2,80 0,50
2,5 3,50 0,25
5 4,80 0

10 6,20 0,20
15 7,45 0,95
20 8,10 1,60
25 8,90 2,25
30 9,30 2,90
40 9,70 3,70
50 9,45 4,30
60 8,85 4,50
70 7,75 4,40
80 6,10 3,70
90 3,90 2,20
95 2,40 1,30

100 0,40 0
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Bra bok for 
D och C-flygare
Frank Zaic, Circular Airflow and Model 
Aircraft, Model Aeronautic Publications

Frank Zaic torde vara valkand for de 
fiesta tavlingsflygare genom sina arsboc- 
ker, dar han utrattar ett verkligt arbe- 
te med att samla in och redovisa ritning- 
ar och artiklar av hogsta intresse.

Med ovanstaende bok dokumenterar 
han sig aven som en sakkunmg forfat- 
tare av klass, och sadana vaxer sanner- 
ligen inte pa triin. Bara att lasa foror- 
det ar stimulerande, men inteliektet re- 
tas aven av att folja hans forsok och er- 
farenheter i fortsattmngen.

Jag garanterar, att alia D- och C-fly- 
gare har verklig behallning av hans bok. 
Den ar sannerligen ett stycke tillampad 
flygmekanik. Verklig sadan, och inte na- 
gon amateurs kvasiftlosofiska forsok. 
Frank Zaic gar inte vilse i- teorins laby- 
rinter, det marks att han har utbildning 
for det han gripit sig an, och jag rak- 
nar honom som ett pahthgt, gott gam- 
malt marke. Det enda jag i nagon min 
skulle vilja invanda mot ar hans refe- 
renstester (gamla Naca- och Gottingen 
rapporter i alltfor turbulenta tunnlar), 
men man tager vad man haver, och 
Frank hade inte samma material till- 
gangligt da, som vi har nu.

Boken rekommenderas som sagt till in- 
kop och lasning.

Truedssons i Malmo, Kr. 18:75.

Forts, fr. sid, 33

1964 ars bast a

4:e; Per Axel Eliasson, 1 st 4:e, 1 st 5:e; 
Tommy Bennvik, 1 st 3:e.
I klass III
har det pa grund av den stora sprid-

ningen varit annu svarare. Mitt val har 
har fallit pa:

Lennart Olsson, 2 st 2:a plac.; Stig 
Hellquist, 1 st 2:a, 1 st 5:a; Per Olof 
Lekare, 1 st Ira; Niilo Thulander, 1 st 
l :a ; Arvid Karlsson, 1 st 1 :a.
Till det svenska laget till NL pa Ljung- 

byhed hade nominerats. (Placering inorn 
parentes).
Klass RC-I
Jesper von Segebaden (4); Jan Leven- 

stam (6); Rolf Dilot (7).
Klass RC-III

Niilo Thulander (1); Lennart Olsson 
(3); John Lyrsell (5).

Forts, fr. sid. 24
Futaba

da att vaga 55 gram inklusive batten 
{med den vanliga uppkopplingen blir 
totala vikten 80 gram).

Komplett anlaggning bestaende av san- 
dare FT—3A, mottagare och uppkopp- 
hng kostar 165 :50  och batterisatsen

Sten-Ake Grahn

TAVLINGSKALENDER
FRIFLYG

?/] Jarvso-boken. A2, C2, D2.
7/2 Runntdvlingen, Borlange. A2, C2, D2. 

14/2 Jubiieumstavlingen, Uppsola. Coupe 
d'H iver, flygande vingar.

28/2 V intertdvlingen, Dstersund. A2, C2, 
D2, Jr. och Sr.

14/3 Norbergsfraffen, A2, C2, D2. Jr. och 
Sr.

RADIOSTYRNING
27·—30/5 UT +  domarkurs 

9— 15/8 VM, Ljungbyhed 
Frdn N orge rapporteras fo ljande rad io- 
tdv lingar:
V ingtors int. Varstevne, 24—25 april. 
Nordisk Landskamp, 19—20 juni 
Norgemasterskop, 4—5 September 
S'amfliga po Kjellers Flygplats i Lillestrom
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Nyhets-
plook

Nytt varldsrekord i tidsflygning med 
radiostyrda modeller har salts av ord- 
foranden i den amerlkanska modellflyg- 
organisationen, AMF, Maynard Hill. 
Han flog 8 tim. 52 min. och 25 sek, 
mcd borjan kl. 7.56 pa morgonen den 
18 September.
Hans plan vrigde mycket nara max. 

tillatna 5 kg och av dessa var c:a 2,3 
kg bransle. Motor var Merco 49 och 
radioanlaggning en Sampey proportio
nal,
Dctta Sr sakert ett mycket svarslaget 

rekord. For dem som ev. inte vet det 
kan vt omtala att Hill ocksa har hojd- 
rekordct for radiomodeller.

Motalaflygarna tog en gruvlig re- 
vansch for fjolarers nederlag nar de i 
novembers sista vecka slog Llnkoping i 
den sedvanliga stadsmatchen i linkors- 
troll. Stuntklassen vanns av Boris Dahl, 
MMFK med 1589 poling och nio poilngs 
marginal till Goran Hedren, LEN.

I combat A vann LEN dubbelt genom 
Per Arne Fransson och Bernt Gustafs- 
son medan MMFK gjorde sammalunda i 
C-int och C-35 tack vare herrar Bir- 
gersson och Sandstrom, resp. Lars- 
Gunnar Andersson och Goran Holme- 
stam.

’’Hokcn” heter en ny svensk byggsats 
till en combatmodell for 1,5 cc motorer. 
Modellen har konstruerats av Lennarth 
Larsson och tillverkas av B. Beckman 

Co. Vi arerkommer med en narmare 
presentation.

Aven radiomodcllen ’’Mustftre” koro- 
mer i byggsats fran Truedssons i borjan 
pa 1965.

GOLDBERG-nytt

Junior SATAN
Antiigen en 2'/s combaf — frdn Goldberg! 
Spannvidd 73 cm, endasf kr 17: 50.

Senior FALCON
Den nyo stora tavlingsmodellen for 10 kcrna- 
ler eller proporlionalslyrning.
Spannvidd 173 cm. Kr 136: —.
FALCON 56, spdnnv. 140 cm. Kr S8: —, 
Junior FALCON, spannv. 93 cm. Kr. 28: —.

SKYLARK
Goldbergs mycket efterfrogode 2-motoriga 
modell, 1—6 kanater, spannvidd 140 cm.

Kr 89: —
OBS.! Taione-fimers i lager, Tick O ff, Flood 
Off, D-T ............................................  Kr 21: 50

Begar var illustrerads prislistal

AERO-HOBBY Box 16163, Stockholm 16

46
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sftflfis t det blslii 
dr gott nog

dag - ϊ morgon - alitid
Generalagenl:

A. Hermelc A/B, Lindvallsplon 6. Stockholm 9, Tel.; 69 19 19, 68 15 15

HP-produkter
Det d r  inne a tt  v a r a  ute m e d  
v a r a  m od e lle r!

DE ΜΟΝΕ
SPANNVIDD 960 mm.
Modern kvalitets'byggsats, Kompletl med 

plywooddelar, lister, 
ritning i full

fardiga spryglar 
balsodelar ‘ ‘ “  
skala.

bekladnad samt 

RIKTPRIS inkl. oms. Kr 21: 80

LA M O N O
SPANNV1DD 1220 mm.
Tolal baryta 17.50 dm1,
VIngbelastning 12 gr pr dm'.
Total vikt 210 gr.

RIKTPRIS Kr 21 GO
D2 FAI VIKING .................................... 49
RC JUNIOR FALCON .........................  28
RC FALCON 56 ....................................  53
TEE-DEE .0S1 (.835 tie) glow

lamplig motor f6r De Mone ............  49: 50
MODELLTILLBEHOR I GOD SORTERING

Begar prospekt.

HOBBY PRIMA, Box 130, Enkoping
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Japanskt kvalitetsmarke 

vaikanda specialiteter 

i motorer och radiokontroll

Dlstrlbueras av:

35 S
5,83 cc, 8000— 13000 v/m. 
V ikt 188 gr. Stunt-motor. 
U tbytbart cyl.-foder.
Hog kvalitet.
91114 ..................  R:p 73: -

MAX
50 R/ r

8,3 cc, 2000— 13000 v/m.
Vikt 344 gr. U tbytbart cyl.-foder.
Kolv med 2 kolvringar. Ett kul- 
lager och ett rullager. Ny for- 
ndm avgastrottel, bakatriktod. 
91136 ....................... R:p 137: —

........... J
L J U D D X M P A R E

Vetenskapligt utform ade och konstruerade fo r minsta m ojliga m otorljud och 
maximal effekt.

Ljuddampare 91145
Passar t il l fo ljande O.S.-motorer 

O.S. M ax 1 5 -1 9

_____________________________

Ljuddampare 91146
Passar t ill fo ljande O.S.-motorer 

O.S. Max 2 9 -4 9


