
B e s l u t  p £  p l k s s t f l m m a n

Efter en riksst&mma (RS) Ar det ej svArt att v&lja ledar&mne. I Ar 
fbrekom flera kraftiga urladdningar i ekonomidebatten. Revisorerna 
och mAnga klubbombud var oroade fbr SMFF:s framtid sedan underskott 
nu redovisades for andra Aret i foljd.
1965 Are RS i Linkbping uppdrog At fbrbundsstyrelsen (FS) att t&cka 
det dA redovieade underskottet. FS kunde, till storeta del tack vare 
ineateer av fbrbundsordforanden, klara detta med stor marginal! FS 
kunde dessutom peka pA en lAng rad Atg&rder, som pA lAng sikt v&ntas 
st&rka forbundets ekonomi markant. Statsanslag och anslutning till 
Svenska Flygsportfbrbundet exemplifierar dessa.
De initiativ FS tagit samt de bnskemAl mAnga klubbar uttryckte genom 
motioner och framst&llningar vid RS 66 fAr konsekvenser i sAv&l or
ganisation, arbetsformer som stadgar. Probleraatiken visade sig svAr- 
bverskAdlig for en tvAdagarsstamma. PA sondagskv&llen, n&r redan At- skilliga delegater med tanke pA restider tvingats larana RS, valdes en 
femmannautredning att se bver frAgekoraplexet. Nar detta l&ses har ut- 
redningen redan tr&ffats en gAng. Inbjudna var dA Sven representanter 
for de klubbar, som insant de motioner, vilka RS vidarebefordrade 
till utredningen. SMFF:s samtliga klubbar fAr utredningen pA remiss 
fore den 1 ,juni 1967.
Det &r beklagligt att mAnga oraedelbart nbdvandiga beslut skall beho
ve uppskjutas till RS 67. A andra sirian skulle det kunna vara odel&g- 
gande for SMFFts verksamhet ora dAligt genomtankta beslut g.jorte i Ar. 
Utan beslut om utredningen hade det formodligen pA flera punkter bli- 
vit frAga om "segrande eller besegrade" fbrslag vid Arete st&mma och 
sA bor det ej vara.
I detta lage gor vi SMFF meat n.ytta genom att delge utredningen vAra 
Asikter i de olika frAgorna samt att tAlmodigt invanta RS 67 d&r "pa- 
ketet" fraralaggs for behandling och beslut. Vi se fram mot den dagen! 
Redan nu tycks SMFFss framtid ljus! Men fbrst» Glad Helg!

(XJXsiA·*

STERIGES MODELULTGFORBIJID (SMF?), a n a lu te t  t i l l  K ung lig a  Srenaka Aaroklubban, STanaka F ly g a p o rtfb rb e n d e t och 
Syenaka In te rp la n e ta r is k a  S h lla k a p a t.  Fb rb u n d se xp a d itio n : HAngaryd, LAMMHULT, t e l .  0470/23475 e l l e r  0472/ 65045. 
S ty ra la a :  O rd fS a n a  Peraaon, Box 105, ROPING, 0221/ 10687; Korraspondarande a e k r. Lara Andaraaon, Tycho Brahag 
35, LINHAMN, 040/ 51662; P ro to k o l la a k r .  C a r l- E r ik  AenAr, Backg. 36, H0RRK0PING, O H /165291; Kaaabr K a rl-A nd a ra  
E ric a a o n , N .Kyrkog. 25, HARN0SAHD, 0611/ 15378; S p a c ia lla  uppdrag C a rl-G b ra a  Sundatad t, N orrlaad ag . 3*B , U PPSliA , 
018/  114512; G reac ha fa r: F r i f ly g n in g  Gunnar KalAn, S ra r ra ra g . 9 , N0RRK0PING, 011/ 133136; L in a ty ra in g  H ara ld  San- 
aaa, S liggbackan 7, S0LNA, 08/ 834626; R a d io s ty rn in g  Gunnar Hofmann, Docentg. 1A, MALM0 S, 040/ 921072; R a k e t f ly g -  
miag 011a Olaaoa, Bokabergag. 19, HASGLEHOIAl, 0451/ 15720; S ty re ls a a u p p le a n te r : O lo f Hanaaoa, T o rb jb rn a lid e n  3, 
GOTEBORG H, 031/ 223026; L en na rt F lo d s tro m , IIppagArdaT. 72, STENUNGSUND, 0303/ 80377; R a v is o ra r : B jo rn  fh n g a trb n , 
F re jg .  4, VIKINGSTAD, 013/ 81372; Arne A rv ideson, V. B a rnad o ttaag . 10F, LIMHAMN, 040/ 160908; R e T is o ra u p p le a n te r: 
B a r t i l  W aa tin , RAbykoraat 11, VASTERAs , 021/ 85517; Bo HodAnr, S c h ly ta ra r .  41 2t r ,  HAGERSTEH, 08/ 457521; H a te - 
r i a l f o r r a l t a r a : F r i f ly g n in g  Ragnar Ahman, Ladungag. 10, N0RRK0PING, 011/ 135807; L in r . ty rn in g  Ora K je l lb a rg ,  SoI t . 
8, SKALBY, 08/ 380463.
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GOD JUL
PA ER
ALLA GRENAR

Landets modellflygarelit i alia gre- 
nar och MODELL-NYTT har har en jul- 
klapp till lasekretsen - 17 ritningar. Vi 
pastar ej att samtliga modeller ar bast 
i sin klass men otroligt ar det ej for det!

Ritningar i A 4-format kan givetvis ej 
ge alia upplysningar om en modell men 
tag kontakt med angivna konstruktorer 
om Du har frapror. A Iran visar vi med 
framgangarna i Saar-cupen i farskt 
minne. D1 ran kan kanske ge tips infor 
MNrs konstruktionstavling. C2ran ar 
ritad i A 4-format och darmed den skick- 
ligast utforda ritning MNrs nuvarande 
redaktor hittills mottagit! Med visad 
speed-int noterades i juli nytt svenskt 
rekord. C-35ran har flugits av Staffan 
Larsson och Bernt Gustavsson, LEN 
under senare ar med mangar framgan- 
gar. Stuntmodellen har gett bade VM- 
framgang och ljuddamparpris. Miss 
FA I ar en av de basta modeller av alia 
kategorier internationellt sett som en 
svensk konstruerat. Ulf Larssons TR- 
B har varit bast i ar.

"Jeppes" Mustfire finns ju i bygg- 
sats fran Truedssons. Lampliga and- 
ringar ar utokade hojd- och sidoroder-

ytor, nya skevroderutslag som ger ett 
ganska rollkansligt flygplan samt brans- 
lenalinstallningskontroll (langt ord)^ 
som visat sig mycket vardefullt speci- 
ellt pa tavlingar.

Bjorn Wangstrom och Arvid Karls- 
son har ju haft stora framgangar i 
RC-III, nya RC V, skala och pylon
racing (!) med sina byggsats-Cubar.

Slutligen visar vi raketgrenchefens 
Python.

I forra numret av MN lovade vi rit
ningar for alia klasser som vi tavlar i. 
Saknas inga? Jo, Coupe d'Hiver, speed 
B, flygande vingar, inomhusmodeller 
m .m . Vi ber att fa aterkomma! Speed- 
och stunt A har regler men ingen tycks 
flyga. Kom garna med tips! Spader 
Rung ar bast i Combat-A (se MN 4/65, 
sa den trycker vi ej igen). Placeringar 
VT 64: 1 och 4; VT 65r 1 och 3; VT 66r 
1 och 2; Filbyter 64r 2; 65r 1,3 och 4;
66r 1 och 4; Motala 64r 1 och 3; 65r 2 
och 4; Jubileumstavlingen 65: 1, 2 och 
3. Staffan Larsson, Bo Nilsson, Roger 
Holmberg, Goran Kempe, Soren Anders- 
son och Per-Arne Fransson star for den 
meritlistan.
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Motor T·· Dee .049 di
Clear Miss 7
Lennarth Larseon 

Solna MSK
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Modetfen k  la d e s m e d  gfasfiber ■5peed~ in  t mo d'e ft
Ska fa 1 ·■ 2
Konst. L. C e rn o ld



Motor Booling 61
Mod.·lien ar uppbyggd 
i balsa och forstfcrkt 
med glasfiber
B&ata traningsnotering 

245 km/tim
B&ata tavlingenotering 

222 km/tim

Speed-C
Ov· Andersaon Mfk Tigre

12 m. n . 5 - 6  1966
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Krappan fix byggd i balsa 
och fdretfirkt mad glasfibar
Kroppen fir byggd i balsa 
fdrstfirkt med glasfibar
Tingen fir byggd enligt 
sandwichprincipan
Motor Supar Tigra 29 (mod)
Bfista tfivlingstid 6.14 min.

TR-B
Ulf Larsson Mfk Tigra

18 M.H. 5 - 6  1966
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Spannvidd 1800 mm Normal hast ighet  i
Langd 1100 mm p l a n f l v k t  80 km/tim
Vikt 3 kg
Inverterad  OS 40
Tornado 11x4" Nvlon e l l e r
OS 11x8" t ra
Sampey 404B

20 M.H. 5 -  6 1966



P Y T H O N  av Oil· Olsson
TAVL I NG SMODELL 
KLASS AC-2
SKALA l:l
Python ar en la t t b y g g d  n ybor jar -  
modell  som ar  konstruerad  av stan-  
darddelar .  Trots  s in  enkelhet  ar 
Python en mycket bra  ta v l in gsm o d e l l .

Detal.i f o r t e c k n in g

Noskon av b jo r k  ( T3)
Skruvogla (T8 )
Gummiband 2 x 1 x 300 nm (T6 ) 
F a l l sk arm sl in o r  300 mm (T13) 
Rakethylsa 0 10,5  x 21 x 140 mm 
Fallskarm 300 x 300 mm (T1)
Styrhy lsa  av pauper 35 mm (T7) 
Gummisnodd (T14)
Raketmotor t . e x .  Minimax B . 8-6 
Fenor av 1 ,5  mm b a ls a  (T4) 4 s t .

« Tyngdpunkt v i d  s t a r t  
= Tyngdpunkt v id  b r in n s lu t  
= Tryckcentrum.

V i k t i g t !

For a t t  en raket  s k a l l  vara aerodyna-
miskt s t a b i l  ar  det  nodvandigt  a t t  T
l i g g e r  p& e t t  avst&nd av minst ra- ^
ketens halva d iameter  framfor  T .c
K o n t r o l l e r a  tyngdpunktens lage  genom 
a t t  ba lansera  raketen p& en l i n j a l  e l -  
e l l e r  en knivegg.

M&la raketen  i  k la r a  k o n t r a s t -  
fa r g e r  som syns val mot himlen. 
Putsa och la ck a  f l e r a  ganger 
s& a t t  en s l a t  och hogblank yta  
e rh & l les .

Bin va lbyggd  Python m ode l lraket  
kan uppnd en ho jd  av nara 300 
m.
Satt ig&ng och bygg nu s&.har Du 
en utmarkt tav l in gsm od e l l  f s r d i g  
t i l l  kommande r a k e t ta v l in g a r !

m. n. 5 - 6  1966 21



SMFF:s
verksamhel

Har foljer en sammanfattning av 
SMFFs styrelses verksamhetsberat- 
telse for tiden 1/7 1965 ~ 30/6 1966*
For att ge en raera dagsaktuell bild 
av laget har vissa nppgifter intill den 
1 nov, 1966 medtagits,

Forbundsordforande har varit Sune 
Persson, Koping, Lars Andersson, 
Limhamn, korrespondenssekreterare, 
Karl-Anders Ericsson, Harnosand, Kas- 
sor, Gunnar Kalin, Norrkoping, vice 
ordforande och grenchef for friflygning, 
Christer S©derbe,rg, Stockholm, gren
chef for linstyrning, Gunnar Hofmann, 
Malmo, grenchef for radiostyrning,
Olle Olsson, Hassleholm, grenchef 
for reketflygning saint Lennarth Lars- 
son, Enebyberg, P R och speciella 
uppdrag. Suppleanter har varit Olof 
Hansson, Goteborg och Carl-Goran 
Sundstedt, Uppsala,
0 Som revisorer har fungerat Sten- 
Ake Grahn, Stockholm och Morgan An
dersson, Karlstad och revisorsupple- 
anter har varit Bertil Westin, Oxelo- 
sund och Bo Modier, Stockholm*

2Ϊ



Styrelsen har under verksamhets- 
aret haft sex protokollforda samman- 
traden och i ovrigt har styrelsen haft 
livlig brevledes och telefonkontakt med 
varandra* Dessutom har inom styrel
sen fungerat olika kommittfer for bland 
annat ekonomiska fragor, tidningen, 
utbildningskurser samt landslagsuttag- 
ningar.

Forbundets ekonoml har aven detta 
ar varit synnerligen anstrangd men 
styrelsen hyser stora forhoppningar 
att det ekonomiska laget skall forbatt- 
ras i en snar framtid. Bland de olika 
ekonomiserande atgarder styrelsen 
vidtagit kan namnas ansokan till Skol- 
overstyrelsen om bidrag till verksam- 
heten med kr, 142, 000:- och en anso
kan om 30, 000;- fran C,B, Nathorsts 
stiftelse.

Verksamheten visar en stabil ten
ders vilket ocksa framgar av nedan- 
staende tva diagrams

For fjarde aret i rad har en kurs 
for klubbfunktionarer ordnats i Norr- 
koping, Ledare for den genomtrevliga 
kursen (enligt deltagarna) var CeG, 
Sundstedt och G, Kal<?n,

Friflygverksamheten har haft unge- 
far samma omfattning som forra aret 
med sammanlagt fjorton tavlingar.

Vid NM som i arholls i Norge vann 
Sverige sammanlagt och aven Europa- 
cupen4 arrangerad i Saar4 kammades 
hem,

Aven for linstyrning har aret varit 
gott med bl„a, atta nationella tavlingar, 
Sverige har deltagit i NM, EM och VM 
med varierande resultat,

Intresset for radiostyrning ar sta- 
digt stigande men svarigheten att fa 
tavlingsarrangorer kvarstar, VM 1965 
som gick i Ljungbyhed, gynnades av 
stralande vader och blev en stor arran- 
gorsframgang.

Under 1966 har raketflygningen tagit 
fart bade inom och utom landet, Vart 
forsta raket-SM ordnat i Limhamn fick 
se hemmasonen Lars Andersson som 
raket-mastare. Den forsta internatio- 
nella tavlingen ordnades i Tjeckoslova- 
kien i maj,

Berattelsen slutar med att styrelsen 
understryker de stora ekonomiska prcb- 
lemen just nu och papekar att klubbarna 
ibland fatt sitta emellan pa grund av 
brist pa pengar for service och informa- 
tionsandamal. Det ar anda med ljusa for
hoppningar infor framtiden som styrel
sen tackar klubbarna och medlemmarna 
for gott samarbete och det fortroende 
som visats under aret,

C, E, A,
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A rets riksstam m a

Forhandlingarna vid RS 66 borjade 
programenligt  med ett klubbslag av 
SMFFs ordiorande Sune Persson  lb r -  
cjagen den 12 november klockan 15. oo. 
At.sk HUga gas ter arade SMFF med sin 
narvaro  t. ex. Intendent T o re  Lundberg 
KSAK, ordforanden i KSAKs m odel l f lyg -  
k om m it t i , FLygdirektor Sune Stark,
Poul Lyregaard  fran Kongelig Dansk 
Aeroklub samt ordforanden i A KM,
Jonny Wigren.

Av praxis  brukar for sent inkomna 
fullmakter tor1 klubbombud godkannas 
men till i ar hade srnalandsklubbarna 
med ett attaint be klaga nde note rat att 
detta stred mot stadgarna. Frag an blev 
snabbt akt.ueU da 1‘yra torslag till RS- 
ordforande vacktes oeh val a lit id sker  
med sluten rosining. De sent anmalda 
1 e d am 6 1e rna fo r k 1 a r ad e s r 6s t be r a 11 ig a - 
de aven i ar men stamman be slot att 
stadgarna ska 11 ses over  i dett avseeri
de . Till  motes  ordiorande valdes L e n 
nart Hans son och Bo Drysel ius , p ro to -  
ko l lsekreterare  P e r  Nilsson och NUs
er  ik Hollander.

V e r k sa m h etsberattelse n god kiln de s 
e fter  nagra detaijandringar i RC-delen ,  
gallande tillstandskrav for radiosanda- 
re och segrarnamn i RC III. Angaende 
ekonomidelen och bet'at tel sen kunde 
Intendent Lundbe rg meddela att KSAK 
beslutat stodja SMFF i dess svara lage 
genom att utover i bokslutet redovisat 
bidrag ora 5. 068 kr ansLa ytterl igare 
10.000 kr. Stamman dernonstrerade 
sin tacksamhet for  detta med en kraf -  
tig applad. SMFFs kassor  K ar l -A nders  
E r icsson  kunde darpa konstatera att 
underskottet for  verksamhetsaret  1 964- 
65 var tackt.

Revisionsberattelsen foredrogs av 
Morgan Anderssom Livlig debafct ut~ 
brot som kan sammanfattas 1

att del ekonomiska laget forbattrats 
efter bera.ttelsen skrivits men fore RS, 
varvid vissa av reyisorernas (forutom 
Morgan aven Stem Ake Grahn) slutsat- 
ser blev inaktuella

att ett flertalav beratteisens an- 
markningar kunde lorklaras eller for- 
tydligas

Stamman ajournerade sig for gas och 
somn for att darmed ge m6j 1 ighet till 
cftertanke pa (Rika hall in nan revisions
berattelsen slutbehandlades. Pa^on- 
dagsmorgonen talade forst Sten Ake 
Grahn dar han som re vis or rekommen- 
derade ansvarsfrihet for styrelsen.
Sune Persson forsesiog stamman utse 
en kornmittd som under tiden frarn till 
nasta RS delaljstuderade de fragorsom 
RS 66 ej kunde enas i. Fcirslaget bord- 
lades till forhandlingarnas senare del. 
Darmed var stamman klar for· beslut. 
Revisionsberattelsen besiots laggas till 
handlingarna och forbunds styrelsen be- 
viljades ansvarsfrihet.

Sa var det dags for styrelsens for- 
slag och klubbarnas motioner. Angaen
de s tarn mans beslut i regelfragor skall 
observeras att dessa ar rekommenda- 
tioner till KSAK for godkannande.

Anslutning till Hi ksidrottsforbundet,. 
FS forodragande i donna fraga, Carl 
Goran Sundstedt, konstaterade att det 
var praktiskttaget omojligt for SMFF 
ensamt att vinna intrade i RF, Dare- 
mot rekommenderades stamman kon-
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firroera styrelsens beslut att ansluta 
SMPF till Svenska Flygsportforbundet 
(FSF) for gemensam anslutning till RF 
med motorflygare, segelflygare och 
falls karmshoppare.

Intendent Lundberg orienterade om 
FSFs framtida mojligheter* RF utde- 
lar arligen ca 25 miljoner kr till med- 
lemsorganisationernas administration 
och tavlingsverksamhet. Eokalfore- 
ningarna far upp till 250 miljoner kr 
tillsammans! Hur stor del av detta som 
kan komma modellflyget till del ar ej 
leant.

Stamm an konstaterade att saval 
ekonomi som modellflygets status och 
darmed PR-mojligheter talar for SMFFs 
anslutning till F3F* Avgiftsfri anslut
ning pa ett ar beslots samt att anslut- 
ningens inverkan pa stadgar och arbets- 
former skall utredas.

Identifiering av modeller. Stamm an 
beslot att alia modeller som deltager i 
tavlingar fran 1. 1. 196 8 skall kunna iden- 
tifieras med den tavlandes SMFF-licens- 
nummer foreganget av bokstaverna SE 
permanent fastsatt pa oversidan av ho- 
ger vinge (eller motsvarande baryta). 
Hojden pa bokstaver och siffror skall 
vara minst 50 mm eller 1 /3 av vingens 
rotkorda, minst a vardet galler. Bok
staverna och siffrorna skall ha en bredd 
1/2 - 2/3 av hojden, Vid internationella 
tavlingar skall denna beteckning anges 
pa resp. "stickers".

Kikare vid tidtagning i friflyg. Stam- 
man beslot enligt framstallning av gren- 
chefen Gunnar Kal£n att vid varje sank- 
tionerad nationell tavling fran den 1/1 
1967 skall varje tidtagargrupp vara ut- 
rustad med minst en kikare. Om arran- 
gorerna inte kan anskaffa tillrackligt 
antal kikare skall alia i tavlingen del- 
tagande klubbar lana arrangoren en ki
kare. FS skall skriva ert instruktion 
for kikarens anvandning vi tidtagning 
i friflyg, SMFFs erfarenheter av be- 
slutet skall framforas till FAI.

Team racing B. Stamm an beslot 
infora 750 gram som maxvikt i Tr-B

Prestationsmarken i linstvrning. 
Bronskravet i speed-int sankes till 90 
km/tim, Kraven for speed-A beslots 
till 70 km/tim for brons, 100 for sil
ver och 130 for guld. Allt enligt rekom- 
mendation av grenchefen Christer So- 
derberg,

Raketverksamhetem Stamm an be
slot, pa rekommendation av grenche
fen Olle Olsson, att saval VT som SM 
skall arrangeras fran 1 967 samt att 
forutom klass AC-2, hojdflygning aven

PC-1, hojdflygning med last skall for- 
, klaras som SM-klass.

Friflvgets 1-klasser. Stamm an be
slot enligt Skvaderns motion att A l, Cl 
och D1 skall g&lla som SM-klasser fran 
1967,

Startavgifter i tavlingar. Motion 
. fore lag om l&gre startavgifter pa tav
lingar. Fragan ansags svarbedomd med 
hansyn till eventuella intressen for att 
SMFF tar aktivare del i tavlingsarran- 
gemangen, Motionen beslots bli fore- 
mal for utredhing.

RC III. Beslots att RC III kvarstar 
som SM-klass men att endast enkanals- 
anlaggningar far anvandas, varvid pul- 
sade anlaggningar utom multidigital in- 
raknas.

o RC V. Den gamla RC V-regeln ut- 
gar. I stallet galler de danska K5 reg- 
lerna i avvaktan pa nasta nordiska re- 
gelkonferens . Klassen antages som 
SM-klass, samt som nordisk under 
beteckningen Intermediate.

Skyddshjalmar. Linkopingseskaderns 
motion om skyddshjalmar antogs delvis 
i det att SMFF anskaffar hjalrnar att 
anvandas i TR pa prov fran 1967.

Combatregler. Forbudet mot hori- 
sontell flygning pa lagre hojd an 2 me
ter i mer an 2 varv utgar. Klippning 
med hela modellen liksom med linorna 
tillates. SMFF skall verka for att des- 
sa regler infores aven internationellt.

Rapportman for radio/TV. Stamm an 
beslot i enlighet med motion fran Kro- 
nobergs Flygklubbs Modellflygsektion 
att sadan rapportman skall utses.

Nedskarning av FS. Aerospeed mo- 
tionerade om att FS storlek skulle mins- 
kas av ekonomiska skal. Debatten vitt- 
nade om forslagens mangfald varfor 
fragan hanskots till utredning.

Rakenskapsar. Nuvarande ordning' 
att rakenskapsaret slutar mitt i kalen- 
deraret angavs av kassoren som en o r - 
sak till att SMFFs ekonomi kan uppfat- 
tas som svag. En eventuell andring 
beslots utredas.

Inkomst- och utgiftsstat balanseran- 
de pa 54,600 kr godkandes.

Avgjfter till forbundet. Stamman 
beslot hoja avgiften for klubbmedlem 
fran 6 till 8 kr, varvid samtliga far 
Modell-Nytt och forsakringsskydd (des- 
sa formaner kostade forbundet nara 
9 kr per medlem foregaende verksam- 
hetsar). Ovriga avgifter, 25 kr for 
klubbregistreing, 1 0 kr for tavlings- 
licens och 10 kr for direktansluten 
medlem bibehalles.

K.H, 5 -  6 1966 25



Val. Grenchefen for linstyrning ons- 
kade avga och ersattes med Harald 
Sannes. Lennarth Larsson onskade ej 
bli atervald varfor C.G. Sundstedt 
utsags i hans stalle. Carl Gorans supp- 
leantplats blev darmed ledig for Dennett 
Flodstrom. Bjorn Wangstrom och Arne 
Arvidsson utsags till revisorer. Pa ov- 
riga poster skedde aterval.

Till utsags
forutom grenchefen BQ Mod£er och 
Bengt Johansson,

Till valberedning infor nasta RS ut
sags Ragnar Ahman, Kjell Rosenlund 
och Stig Lilja.

QxgaQjLfiaUaoa.-:, 9,̂ Jjaaaautenduing>
Beslots att en utredning med fem le- 
damoter skulle tillsattas. Den skall va
ra klar 1,6, 1967 for utsandning till 
klubbarna pa rem iss. Remissvaren 
skall vara utredningen tillhanda 1. 9 
1967 och inarbetas i "paketet" som 
sedan presenteras nasta stamma, For- 
utom de motioner som under forhand- · 
lingarna hanskjutits till utredning skall

. u 'J x + i . j A W i Z i r t i f r r r ‘:r/rti

Nar Aeroklubben i Malmo modellflyg- 
styrelse i varas beslutade att ansoka om 
arrangorskapet av SMFFs Riksstamma 
1966 var det 1 klart medvetande om att 
den langa resvajjen skulle kunna verka 
avskrackande pa atskilliga klubbar och 
darigenom gora arets stamma till en 
affar for ett fatal.

Hogspanningsladdade preludier och 
atskilliga framtidspaverkande motioner 
fran skilda hall kom emellertid att gora 
malm ost am man till en av de mest val- 
besokta (kanske rent av den storsta hit- 
tills), Mahanda spelade ocksa resekost- 
nadsutjamningen och den "exotiska" gas- 
middagen in. Alltnog, det var med stor 
gladje det kunde konstateras att 100 per- 
soner sa nar som pa 3 var narvarande, 
nar stamman oppnades pa lordagen 12 
nov. kl 15oo.

Upptakten blev minst sagt livlig med 
klart uttalade meningsskiljaktigheter i 
framst den ekonomiska fragan. Fortsatt- 
ninjjen blev borjan lik, med kontroverser 
i saval parlamentariska ordningsfragor 
som i fragor om forbundsstyrelsens sam- 
mansattning och aktivitet, Har skall icke 
kommenteras eller kritiseras de debatt- 
inlagg som gjordes, dock noterar jag 
med ledsnad att min uppmanihg till stam-

kommitt£n ha fria hander och att dar- 
vid foresla en allman revidering av stad- 
garna och dryfta forbundets framtida in- 
riktning. Foljande ledamoter valdes:
Sune Persson (sammankallande), C.G. 
Sundstedt, Lennart Hansson, Olof Hans- 
son och Goran Alseby.

Ovriga fragor. Ove Andersson till— 
kannagavs som forste inteckningsnamn 
pa SMFF/LENs bullerbekampningspris. 
Christer Soderberg avtackades for sina 
nio (!) ar i forbundsstyrelsen* Arran- 
gorerna av stamman, A KM fick valfor- 
tjanta blommor och tack och slutade RS 
66 klockan 17. 15 pa sondagseftermidda- 
gen.

De, som vill studera b esluten i de- 
talj hanvisas till protokollet. Dessutom 
finns mojlighet att fran redaktoren rek- 
virera ett detaljerat referat av debatten 
som skrivits av Per Nilsson. (12 sidor!)

Goran Alseby

modeltagarna, att lata "diskussionen i 
likhet med AKM-gasen fa luft under vin- 
garna11, icke vann gehdr. Alltfor ofta 
drabbades debatten av stabila "sjunk", 
av allt att doma fororsakade av kraftig 
nkanslo~ och tanketurbulens", for att nu 
tala modellflygsprak ett tag. Man kan 
emellertid hoppas att de stora gesterna 
och de manga orden ar uttryck for ett 
sant engage mang for m ode Ilf lyg forbun
dets arbete, men samtidigt bor det fram- 
hallas att var verksamhet helt och hallet 
ar avsedd att ge avkoppling och gladje 
narhelst och i vilket arende vi an traf- 
fas. Vanliga veckan bor rada he}a aret 
och harmed 1 agger jag undan pekpinnen.

I stallet skall jag forsoka fa fason pa 
det uppdrag Modell-Nytts redaktor har 
givit mig, namligen att "skriva nagra ra- 
der om den yttre ramen kring stamman 
och ocksa fa med nagra ord om dess pro
filer", Kungsparkens Restaurant, som 
var sate for stamman, ar gammal och 
ommalad 1965 och beromd for att man 
dar far en utsokt middag t.ex,, under en 
krona. Tror ni inte pa det? Se da efter 
pa Kungsparkens torn. Dar sitter kronan, 
Riksstammans nojesdetalj blev tillgodo- 
sedd genom marklig allsang, mycket god 
mat som det var ett noje att ata, hog-
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stamda tal av diverse Wakefielders 
och ocksa filmvisning a\̂  RC-VM 1965. 
Den vackraste profilen hade Ove Pet- 
terssons (Gdteborg) inomhusmodeller 
som skimrande tjusade vara forbluffade 
ogon. Mikrofilm, det ar fint. Andra 
markanta profiler pa stamman var 
danske Poul Lyregaard som vid mid- 
dagen med bravur hyllade modellflyga- 
rens kvinna (vilket hurrarop!), de sma- 
landska ombuden med urige och friske 
Kent. Pettersson i spetsen och sa Sune 
Stark, som med sedvanlig sakkunskap

berikade debatten. Till stammans pro
filer hor ocksa i allra hogsta grad Gina 
och Sven Truedsson, som alltid intres- 
serade av och lyhorda for m o de Ilf lyg ar
eas problem. Flera kan namnas och 
mycKet mer kan omtalas fran Riksstam
man 1966 men det sagda for racka.

Ma Riksstamman 1966 framst ga till 
havderna som den, da modellflyget i 
Sverige verkligen fick kanning av ter- 
m ik!

Lennart Hansson
m*r, Varj* m«dle^i>eiaiar”‘'eri av.- 
gift pA flkronor om Aret till sin klubb 
oeh varje klubb betalar Arligen" $5 
kronor till forbundet, Dantlover fir 
alltsi vftrj* mecUem sjalv bekosta 
materialet och sjalv bekosta resor och 
atartavgifter vid tavlingarna. Det kan 
bli mAnga tusen kronor om A ret, 

Samtidigt har verksamheten ut- 
okats- och om man inte nu fAr stats- 
b*lxag blir det tvunget att skruva 
ned pA sparliga. I sina moiiveringar 
batonar man att det ingalunda at* 
frAga om en ren hobbyveiksamhet 
*om det kan forefelt* vid en ytlig
betraktelse,

Modellflyget har ett stort social! 
syft* genom att engager# ungdomen 
forutom att det nr en avstressande

SYDSVENSKA
DAGBLADET
SNALLPOSTF.N

;et
i  p f e r i g a k n ip a

MoWeHflyjftirne vill ha eko- 
nottmka bidrag. Slant a rn a i 
kaseeiustan try ter, men sam
tidigt si blir verksamheten 
alltmera omfattaftde. Vi be- 
driver en ungdomsvardande 
vprksamhet pa samma salt som 
t ex scoutrorelsen, men helt 
med egna med el — vi klarnr 
det inte langre. sUfer man.

SA gieft tongAngam* nar Sverige* 
M.odellflygforbund pfi lor dagen av- 
verkade forsta delen av sitt tvA- 
dsgars Arsmbte *om denna g&ng ager 
rum i Mahno.

I kalla siffror innebar kraven att 
man begsir ett anslag pA H2 000 kr 
for administration och inetruktions- 
verksamhet vilket atltsA skall kom- 
ma ungdomsroreisen till nytta. Dar- 
utdver began» ett mindre anslag som 
bidrag' till tavlingsverksamheten — 
atartavgifter och resot — som trots 
allt Sr drivfjadem i hela modell- 
flygerlet.

Verksamheten som den nu bedrivs 
bekostas av medlemmarna sjalva. In- 
om Sverigee Modellflygforbund Anns 
98 klubbar och dryift 2 000 medlem-

De som bar ansvaret vara "ty ranner1.1
Riksstamman medforde inte nagra 

storre fdrandri.ngar i SMFFs styrelse. 
Or dforandeklubban svingas alltsa aven 
nasta ar av Sune Persson, sannolikt 
med samma kraft och medryokande en- 
tusiasm som forr. Lars Anders son fran 
Li.m hamn ar- var* kor respοnde rande sek - 
reterare, trygg som fa och garnmal i 
garnet. Pa senaste tiden har Lars bdr- 
jat syssla med rakeiflyg och det med 
sa stor fra rn gang att han blivit svensk 
mas tare, vilket om nagot visar att han 
fortfarande fornyar sig i sin hobbyut- 
ovning. Protokollen skrivs av Carl-Erik 
Auridr som pa nagot satt far fritiden att 
racka till bade for forbundets angelagen- 
heter och Gamens, dar han bl, a, flyger 
D2, Allas var K-A (Ericsson) sitter 
fortfarande i Harnosand och halier om 
permingpungen. Han vet vid det har la- 
get att det verkligen galler att halla 
"ogat pa bret” bland oss som vill sa 
mycket men har sa smatt om slantar·- 
na.

Gunnar Kaldn, som tillsammans med 
manga andra Norrkopingsflygare skapat 
var basta friflygklubb, skoter som van- 
ligt A2-or och friflygproblem. Kvar ar 
aven den lugne Gunnar Hofmann i spet
sen for radiostyrarna. Det tit' mojligt 
att jordbavning eller inbordeskrig skul- 
le forma att rubba bans trygg a sinnes-

jamvikt, men sadant hor ju till sallsynt- 
heterna hos oss, Hngefar samma sorts 
manniska ar Olle Olsson, som ser ut att 
lyckas med att rekordsnabbt bygga upp 
raketgrenen till nagot mycket fint, Ny i 
styrelse n ai1 daremot Har aid Sannes 
som ersatter Chris ter Soderberg som 
linsty rningsehef, Ha raid ar inte hara en 
skickiig teamracingflygare, han far- aven 
1 luften per flygmask.in, och om allt gar 
efter berakningarna blir han trafikflvr;ar- 
behorig ganska snart, Han ligger aven 
bakom ett projekt vid Bromma med en 
modellflygaerodrom for linmodeller, 
Lennarth Larsson har stigit av fran sty
re Is ep la ts for att annu mer agna sig at 
att gora Solnaklubben till nagot extra.
For att i nagon man fylla luckan rycker 
Calle Sundstedt upp pa plats en "utan 
portfdlj". Calle trivs annars rned att 
vrida gummisnodd och att skdta civil- 
forsvarsflyget hemma i Uppsala.

Kvar bland suppleanterna blir Olov 
Hansson, AKG, som ar ekonozn till yr ~ 
ket, Lennart Flodstrom, Sundsvall och 
numera Stenungsund, har tillkommit 
och det badar sannerligen gott.
• De nya revisorerna heter Arne Ar- 

v ids son (Malmo Radioflygare) och 
Bjorn Wangstrom (Linkopingseskadern)
De tradde omedelbart till sitt ambete 
i det att K-A genast efter stamman 
overlamnade material for lbpande over- 
syn av rake ns kaperna for tredje kvar- 
t a 1 e t.
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Rapport fran synnerligen hostligt

S M  I frifly g

Sa blev det i alia fall ett SM avert i 
ar, Fast nog hade man lite varstans i 
landet borjat undra, Fran borjan hade 
vi ju blivit lovade nagot sa ovanligt som 
ett somraar-SM i augusti, men Kalmar 
drog sig ur spelet. Till sist atog sig 
Uppsala FK i samarbete med stockholms- 
klubbarna att arrangera SM pa F 16, 
Sverige^ popularast^ modellflygfalt enl. 
Gurra Agren, Flax Aberg m, fL, Hm! 
Datum for evenemanget faststalldes till 
9 oktober.

De tavlande, vilka anlande i tid pa 
lordagskvallen fick vara med pa ett 
gemytligt samkvam, dar F4-meten 
Hans Borell refererade sommarens 
flygdag med bilder och allt. Visste ni 
att densamme Borell var en sv vara 
forsta tavlingsmodellflygare ? Han in- 
nehade guldmarke nr 3 i SverigeJ

Vadret var pa lordagen vindstilla 
och dimmigt. Pa sondagsmorgonen 
regnadedet rejalt, men var alltjamt 
vindstilla. De tavlande intog sina bi- 
lar och for runt hela flygfaltet, utan 
att veta var det var bast att borja. Till 
sist faststalldes en startplats mitt pa 
faltet. Man begynte packa upp modeller 
och forbereda trimstarter. Och si, pre
cis i detsamma tog vinden i fran ingen- 
ting upp till minst 8 m /sek, i byarna 
mycket mer, Depan fick flyttas upp i 
lovart* En stor del av flygfaltet nedan- 
for depan var nyplojd, fet upplands- 
lera. Minsann, nu kande man igen FI 6! 
Det gallde att flyga minst 2 minuter, 
annars fick man sega sig fram genom 
leran.

Tavlingen blastes (!) igang, men na- 
gon storre flyglust praglade ej de 101 
anmalda modellflygarna. Man satt i sina 
bilar och tjurade. I varje fall hystade 
Lennart Flodstrom ivag sin ' ’Mamba" 
och fick max, Efter detta bevis pa vad- 
rets dolda mojligheter lossnade det och 
sa smaningom hade 86 startande pres- 
terat tider pa mellan 180 och 12 sek.

Sa smaningom slutade det regna, 
men var alltjamt mulct, kulet och bla- 
sigt, Tavlingen skulle vara slut 14.30. 
14.30 tittade solen fram.

Arrangorerna har all heder av den- 
na tavling. Inga tidtagarkoer, duktiga 
tidtagare, bra forlaggning och utspis- 
ning. Man hade i lakanten pa faltet pla- 
cerat ut walkie-talkie-forsedda grupper, 
vilka var till stor hjalp nar det gallde 
att lokalisera karror som rymt, Dess- 
utom fanns mojli^het att till ett pris av 
75 ore pr minut fa flygspana med en 
Piper Cub pa tradtoppshojd, en moj- 
lighet som bl.a. Hans Thomann begag- 
nade, da han flugit bort sin roda, nos- 
losa karra. Efterat sade han att han 
inte alls uppskattade skonhetsvardet 
hos roda hostlov.............

En enda liten miss i arrangemangen 
noterade vi, och det gallde prisutdelnin- 
gen. Man hade stallt upp prisbordet mitt 
i matsalen, sedan foljde en spalje med 
gronska samt mathamtningsborden, och 
forst darbakom satt de tavlande och at. 
De kunde foljaktligen inte se nagot av 
prisbordet eller hora vad prisutdelaren 
sade. Och det var synd, ty det var en 
vacker prissamling med mycken kera- 
mik fran Uppsala-Ekeby. Likasa kom 
grenchefens tal helt bort i sammanhan- 
get. o

Sa skall det sagas nagot om de olika 
klasserna:

A2
TTIltjamt den overlagset mansstarkas- 

te klassen, 3 7 man flb|(. Endast segra- 
ren, Bo Sandstrom fran Kumla hade 
"fullt hus". Det var en vardig segrare, 
som har antligen fick en fulltraff efter 
en langre tids "nastan", Markligt ar 
ocksa att bans karra ingalunda ar nagon 
typisk blasvadersbuss, snarare tvartom. 
Det var spannande in i det sista, ty a- 
ven hemmasonen Abbe Wahlund hade 4 
max efter fyra perioder men han fick 
endast 100 sek i sista, och akte ner till 
fjarde plats. Tvaa blev i stallet en an- 
nan uppsalabo (de kanner tydligm sitt 
fait!) namligen alltid sakre L, O. Lars- 
son. Sedan foljer kanda och okanda
namn i salig blandning. Vara landslags- 
gubbar hade det motigt, baste man var 
Bo Mod£er pa 8:e plats. I anslutning till 
detta referat finns en skiss pa segrar- 
karran. For ovrigt ar inget sarskilt att 
observera bland deltagande segelmodel- 
ler, Karrorna ar sig lika sedan de se- 
naste 4-5 aren, och det lar val forbli sa, 
sa lange inga regelandringar intraffar.

I junior A2 segrade Michael Borell 
med 646 sek, efter en nagot ojamn serie 
flygningar. Hans KaMn blev tvaa slagen 
med 11 sek. Han, saval som hans .fader, 
blev helt utan tid i en period, Totalt 
flogs 45 maxar i A2-klasserna,
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C2
Eridast 14 man stallde upp. Det ar 

verkligen synd att den fornamliga Wa~ 
kefieldklassen skall ha sa dalig nyrek- 
rytering! "F'loda" fran Sunsvall (nu- 
mera Stenungsund} stod ej att hejda.
Han lyekades fern ganger slanga ivag 
sin grona Mamba (se Mfn 1/66) i tre- 
minutersflygningar, och for ovanlig- 
hetens skull var han ensam om den pres- 
tationen i denna, vanligen max-rika klass. 
Ovriga namn i klassen ar idel gamla kan- 
da marken. Det enda notabla ar att Len
nart Hansson hade en svart dag, och 
blottfick ihop 548 sekunder.

Juniorsegrare i C2 blev Kurt Pers- 
son fran Koping med 697 sek. vilket 
skulle ha rackt till en 9:e plats bland 
seniorerna. Totalt flogs 28 maxar i 
C2-klasserna. Da Lennart Flodstrom 
vagrade tavla med sin anka, och i stal- 
let valde mamban, finns inget speciellt 
att notera bland gummikarrorna heller.

D2
Hainla marken igen. Bosse Wall fran 

Uppsala kunde ej hotas. Hans ’'Taltos*’ 
tappade 3 sek. 1 forsta start, men flog 
sedan fullt he la vagen. Tvaa blev Rolf 
Hagel, vars gambla flygmaplan tycks 
flyga vackrare for varje tavling jag ser 
dem. Han missade sammanlagt 15 sek. 
Ett tag sag det ut som om Lennarth 
Larsson tankte lagga beslag pa titeln. 
Han inledde med tre raka maxar, men 
sedan ville det sig inte belt, han sluta- 
de pa femte plats. Nisse Hollander hade 
en 15-sekundersstart noterad, vilket 
helt knackte en i ovrigt hyfsad flygserie. 
Aven Curt Graveleii drabbades av den
na ” en-m iss-serie , han lag efter fyra 
perioder pa tredje plats, men fick blott 
33 sek i sista start, ett trimroder steg 
av, ack ja!

Ray Pramberg fran Gamen segrade 
i D2 junior, med dagens basta junior- 
tid. Den hade givit honom en tredje - 
plats bland seniorerna! Totalt flogs 41 
maxar i D2-klasserna, det relativt 
hogsta antalet maxar bland de olika 
klasserna. Inga vadligare tillbud fore- 
kom denna gang bland motormodeller-

I

V in g p r o f i l  S o ko lo v  

S ta b p ro f11 egen 

S k a la  1:10

DELTAGARAKTAl I  DE SSKASTE Areh s FRIFLTG--SR:
A r A2 S r A2 J r C 2 S r C 2 J r D2 S r D2 J r T o t a l t T S v l ia g a p la t e
1962 66 20 38 8 31 6 169 Roaaohed

1963 35 22 35 10 33 18 153 U ppaa la

1964 52 13 17 6 17 11 116 A a g e lh o la
1965 37 8 23 4 15 12 99 G Stobo rg

1966 37 9 14 5 16 5 86 U pp sa la
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Ock lagtavlingen, ja, varfor skulle 
INTE Gamen vinna? Bade senior och 
junior! Men det ar belt i sin ordning, 
klubben ar utan tvekan den allsidigaste 
i Sverige, med manga duktiga senio- 
rer och juniorer i alia klasser. Ovri- 
ga klubbar raa skarpa sig.

Nagra slutliga reflexioner:
Var holl de femton till, som var an- 

malda, men ej startade ? Var det en- 
■bart vadret som avskrackte? Vi w as
te verkligen satta till alia klutar for 
att forsoka vanda den nedatgaende del- 
tagarkurvan uppat igen, annars kom- 
mer det att rasa fortare och fortare.

Det ar synd att sa fa juniorer stal- 
ler upp. Med nuvarande laga deltagar- 
antal i juniorklasserna, ar dessa nas- 
tan omotiverade. Det kan val inte vara 
sa kul for svenske juniormastaren att 
bli tillfragad salunda: "Jasa, du ar 
svensk mastare, det var varst sa fint! 
Hur manga tavlande var det?" varpa 
mastaren nagot nedslagen tvingas sva- 
ra "Ja, det var faktiskt bara fern m an.” 
I ett sant fall ar det nastan hedersam- 
mare att ha blivit trea eller fyra bland 
"de stora farbroderna". 0

Men tyvarr ar det sa, att BADE 
det totalt laga deltagarantalet och det 
laga antalet juniorer, hogt och tydligt 
omtalar hur det f. n. ar bevant med 
var adla hobby: de gamla lagger av 
och inga nya kommer till. Resultatet 
ar ej svart att rakna ut.

Ma vi hoppas pa och arbeta for att 
vinden skall vanda sig och att den 
kanske rent av ma bli "inne" att modell- 
flyga UTAN radio ocksa!

Per Nilsson

FRIFLYG-SM
(Resultat over 500 sekunder)
Klass A 2, seniorer (37 startande) * 11
1 , B, Sandstrom, Kumla 900
2. L-O Larsson, Uppsala 885
3. I, Sundstedt, Borlange 822
4. A. Wahlund, Uppsala 820
5. H. Thomann,Norrkoping 7 84
6. A. Berglin, Ostersund 776
7. P. Nilsson, Goteborg 707
8. B, Mod^er, Solna 706
9. B. Eimar, Stockholm 703
10. L. Larsson, Goteborg 697
11. J, Helleberg, Karlstad 658
12. K. ^ndersson, Malmo 633
13. H. Ahlstrom, Borlange 607
14. K. Wilhelmsson, Karlstad 599
15. G. Kal^n, Norrkoping 582

16. S. Jansson, Koping
17, N, Helgesson, Sundsvall 
18., S. -O, Linden, Kumla
19. G, Holm, Jonkoping
20. O. Blomberg, Kumla
20, H. Eklund, Sundsvall
21. J. Peiy;ersson, Hassleholm 
23, J-O. Akesson, Malmo
23, C. Martensson, Malmo
Klass A2, juniorer (9 deltagare)
1. M. Borell, Ostersund
2. H. Kal£n, Norrkoping
3. R, Nordborg, Malmo
Klass C2, seniorer (14 deltagare)
1. L. Jjlodstrom, Sundsvall
2. R. Ahman, Norrkoping
3. R. Johansson, Norrkoping
4. J. Bagge, Norrkoping
5. H. Andersson, Malmo
6. R, Sundin, Sundsvall
7. B. Johansson, Malmo
8. L. Skoog, Kumla
9. B, Old^n, Karlstad
10. L, Hansson, Malmo

57757s
573
568
537
537
527
518
518

646
633
569

900
870
847
797
793
765
762
716
691
548

Klass C2, juniorer (5 deltagare)
1, K. Persson, Koping . 697
2. A. Hansson, Malmo 643
3. B-O. Tornkvist, Fagersta 607
4, S. Berglund, Koping 559
Klass D2, seniorer (16 deltagare)
1. B. Wall, Uppsala 897
2. R. Hagel, Malmo 885
3. If, I f̂ygren, Solna 833
4. L. Ahman, Norrkoping 818
5. L. Larsson, Solna 805
6. A, Sjostrom, Goteborg 777
7. C-E, Aun4r, Norrkoping 760
8* H. Friis, Norrkoping 720
9. K. Graveleij, Sundsvall 713
10. N-E, Hollander, Karlstad 677
11. G. Nilsson, Ostersund 546̂
Klass D2, juniorer (5 deltagare) p
1, R. Pramberg, Norrkoping 865
2, B, Hansson, Norrkoping 770
3, M. Zetterdahl, Goteborg 695
4, S, Berglund, Koping 651
Lagtavling, seniorer (8 lag)
1. Gamen, lag 4 2341
2. Gamen, lag 1 2270
3. AKM, lag 1 2196
4. Skvadern 2150
Lagtavling, juniorer (2 lag)
1. Gamen 1687
2. Fagersta 1049
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1966 har blivit det definitiva genom- 
brottsaret for den nya modellraketspor- 
ten, Sondagen den 28 maj holls den fors- 
ta internationella tavlingen i Dubnica nad 
Vahom i Tjeckoslovakien med deltagare 
Iran USA, Tjeckoslovakien, Polen, Ost- 
tyskland, Ungern och Bulgarien, En 
svensk deltagare var ocksa anmald, 
men fick tyvarr personliga forhinder 
och fick avsta denna gang, Det forsta 
svenska masterskapet holls den 11 
September pa Rinkaby flygfalt utanfor 
Kristianstad, Forutsattningarna att fa 
fram ett slagkraftigt svenskt lag till 
nasta internationella tavling-har dar- 
igenom okat,

Samma ar som den forsta satelliten 
skdts upp 1 bana kring jorden startades 
i USA ''National Association of Racket- 
ry", Denna organisation tog som sin 
uppgift att kanalisera det stora raket- 
och rymdfartsintresset bland den ame- 
rikanska ungdomen. Ett modellraket- 

' prog r am: u tar b e t ade s efter s a mm a prin- 
ciper som galler for ovrigt modellflyg, 
1959 var de fdrsta tavlin^sbestammel- 
serna klara och samma ar holls det 
forsta amerikanska masterskapet. Hos~ 
ten 1963 antogs internationella tavlings- 
regler av Federation Aeronautique In- 
ternationale i Paris. Sverige represen- 
teras i denna organisation av Kungliga 
Svenska Aeroklubben, Redan i borjan 
av 1963 introducerades raketsporten i 
Sverige och 1965 godkande Sveriges 
Modellflygforbund raketflygningen som 
tavlingsgren vid sidan av friflygningen, 
radiostyrning och linkontroll.

De internationella tavlingsreglerna 
omfattar fyra olika klasser; hojdflyg- 
ning, hojdflygning med last, tidsflyg- 
ning med fallskarm, tidsflygning med 
glidraket, Vid tavlingarna i Tjeckoslo- 

*vakien tavlades i klass "hojdflygning 
med last" och'Udsflygning med glidra- 
ket". Hojdflygningen med last innebar 
att en standadiserad lastkropp med be- 
stamd vikt och diameter skall skjutas 
upp till hogsta mojliga hojd. Osteuro- 
peerna stallde har upp med ganska kor- 
ta raketermed stor diameter och fick se 
sig slagna amerikanerna som hade langa 
och smaekra raketer. Etta blev den arae- 
rikanske tvafaldige juniormastaren Talley 
Guill, med en hojd av 241 m. Aven andra 
tredje och fjardeplaceringarna tiHfoll 
amerikanerna. I glidraketflygning blev 
det dock det omvanda forhallandet och 
har tillfoll de forsta platserna tjecker 
och andra osteuropeer, Mastare i .den
na klass blev J, Drbal fran Prag, Ost- 
europeerna ar mycket goda friflygare
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och det blev detta som fallde utslaget i 
denna klass, I samband med tavlingen 
anordnades ocksa en utstallning av ska- 
lamodeller av raketer fran bade ost och 
vast. Sida vid sida stod modeller av V:2, 
Wac Corporal, USSR MR-1 Meteo, Ast- 
robee 1500 och Astrobee 350. Enligt upp- 
gift hade ryssarna en observator pa 
plats och till nasta tavling kan vi nog 
rakna med ryskt deltagande. Enligt en 
broschyr som utdelas av de ryska am- 
bassaderna lar det finnas 5000 modell- 
raketklubbar i Sovjetunionen dar man 
till fullo har insett rakethobbyns bety- 
delse som rekryteringsgrund for det om - 
fattande rymdprogrammet. Aven i USA 
understods modellraketverksamheten 
av staten i framsta hand genom NASA 
och U.S. Air Force. Det amerikanska 
flygvapnet har manga modellraketklubbar 
runt om i varlden. Trots att vi har i 
Sverige har fatt driva fram modellraket- 
verksamheten helt pa ideell grund utan 
nagot direkt stod fran statliga myndighe- 
ter och organisational ligger vi inte sa 
langt efter amerikaner och osteuropeer,

Det forsta svenska masterskapet holls 
som sagt den 11 September pa Rinkaby 
flygfalt. Ett stort antal raketer skots upp 
av ett femtontal deltagare. Att inte del- 
tagarantalet var storre torde tillskrivas 
det faktum att landets ca 2000 raketen- 
tusiaster fortfarande anser sig vara ny- 
borjare och kanske tycker det vara litet 
formatet att stalla upp i ett SM, Till nas
ta ar hoppas vi pa ett litet storre sjalv- 
fortroende,

SM-tavlingen omfattade endast en 
tavlingsklass "Hojdflygning AC-2". Bak- 
tanken med detta var att inte splittra 
verksamheten for mycket i borjan.

Pa tavlingsplatsen fanns en stor avfyrings- 
ramp, elektrisk avfyringscentral, hog- 
talaranlaggning, tva optiska teodoliter 
for hojdmatning samt barbara radiosan- 
dare for inrapportering av hojdvarden 
fran hojdmatningsstationerna.

Molnhojden var ganska lag nar tav
lingen borjade och hojdmatningsstatio
nerna kunde inte folja de forsta raketer- 
na. Senare lattade dock molnen och se 
dan gick allt efter ritningama. Etta och 
var forste svenske modellraketmastare 
blev Lars Andersson, Limhamns Modell- 
raketldubb, med hojden 278 m. Som god 
tvaa kom Lennart Persson, Hassleholms 
Modellflygklubb och overraskande trea 
blev 14-arige Erik Boos fran Ystad. Da 
minimialdern for att handskas med mo- 
dellraketer ar 15 ar hade Erik Boos sin 
fader med sig som intresserad och kun- 
nig medhjalpare.

Under tavlingen demonstrerades ett 
stort antal olika raketmodeller av svenskt 
amerikanskt och tjeckiskt ursprung. Sar- 
skilt de tjeckiska raketerna ronte ett stort 
intresse och det torde inte droja lange for- 
ran svenska raketentusiaster reser till 
Osteuropa for att forsvara de svenska 
fargerna vid kommande tavlingar.

Olle 0.1 s son

SM FOR MODELLRAKETER * 1
De basta resultaten (over 150 m hojd)
1. Lars Andersson, Limhamn 278
2. Lennart Persson, Hassleholm 261
3. Erik Boos, Limhamn 206
4. Ingemar Andersson, Limhamn 166
5. Rolf Hakansson, Limhamn 155 
(sammanlagt 11 startande)

n im b u s - t Avlxngen

Modellflygklubben Nimbus, Kumla 
arliga tavling for klubbarna i Narke 
och Vastmanland blev liksom aret 
forut en uppgorelse i dimma och regn. 
Detta gjorde att resultaten ej kom upp 
i nagon hogre klass. Vardklubben var 
finkanslig och lat gasterna ta hem alia 
vandringspriserna. Totalt stallde ett
15-tal modellflygare upp i 
serna.

Resultat:

de fyra klas

Klass Al
1. Per Bo din, Fagersta 432
2, S-O Linddn, Nimbus 338
3. Olle Blomberg, Nimbus 326
4. Bengt Hagberg, Nimbus 263

Klass A2
1. Svante Jansson, Koping 660
2. Kjell Wilhelmsson, Koping 600
3. Olle Blomberg, Nimbus 541
4. Bo Sandstrom, Nimbus 537
5. S. -O  ̂ Linden, Nimbus 536
6. Jan Aberg, Koping 494
Klass C
1. Kurt Persson, Koping 651
2. Staffan Berglund, Koping 617
Klass D
1. Anders Widh, Fagersta 573
2. Tommy Eriksson, Fagersta 258
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Svenska Master ska pen I
radlollygnlng

o .Arets upplaga av SM i R /C -Ill av- 
verkades helgen 24-25/9. Tavlings- 
plats var Rommeheds flygfalt utanfor 
Borlange. Borlange Modellsportklubb 
arrangerade tavlingen. 28 deltagare 
hade anmalt sig till tavlingen och av 
dessa fanns 20 pa plats pa lordagens 
morgon, Bland deltagarna syntes for- 
utom de "gamla ravarna" aven flera 
nya ansikten,

Tavlingen genomfordes med tva 
flygningar pa lordagen samt en pa 
sondagen, varav de tva basta rakna- 
des.

Typiskt hostvader under lordagen, 
grakallt och med mattliga vindar som 
tyvarr till andra omgangensborjan 
friskade i ratt ordentligt0 Sista om- 
gangert pa sondagen kunde dock genom- 
foras i det narmaste idealiskt modell- 
flygvader,

Efter fbrsta omgangen sags, med 
som det visade sig tavlingens basta · 
flygning, Bjorn Wangstrorn'i topp fo
re Ulf Johansson flygande den av fa- 
dern "Acke" konstruerade "Guling II". 
Arvid Karlsson ’'diskad” efter att ha 
tappat en iucka fran karran, Flera 
om starter be gardes pa grund av start- 
svarigheter.

Direkt efter forsta omgangen kor- 
des andra omgangen. Tyvarr som 
som sagts i hard och byig vind vilket 
ocksa for de fiesta avspeglade sig i 
domarprotokollen, Sa icke for hem- 
mahoppet Alf Johansson som med 
omgangens basta flygning avancerade 
till andra plats efter Bjorn, som holl 
undan med 49 poang.

Sista omagngen borjade vid 9-tiden 
pa sondagen och genomfordes snabbt 
utan nagra speciella handelser. Erik 
Berglund alias "Mr Telepilot" utforde 
denna omgangs basta flygning.

Omedelbart efter sista omgangen 
vidtog prisutdelningen. Till tavlingen 
hade skankts en verkligt fin prissam- 
ling ur vilken de tavlande fick valja.

Slutsegrare blev Bjorn Wangstrom 
som forutom plakett och hederspris 
aven fick Dagens Nyheters vandrings- 
pris med sig hem.

K l a s s  R C - 3

Arrangemangen kring denna tavling, 
som vanligt, bra.

Till prissamlingen bidrog: Sven E. 
Truedsson, Hobbytjanst, A. Hermele 
AB, Borgs Hobby, Boliden Batteri AB 
Fyndet, Jarnmats AB, Borlange Mas- 
kinaffar, Kampe Bygg & Vertyg AB,
AB C.TH. Ericson, Nor6ns, G. So- 
derberg AB, S. Samuelsson Radio & 
Musik Ab , Aspelins Herrkl&der AB,
1 Dahlkvist AB, Borlange Bokhandel, 
AB A. Tapper, Urells Farg, K. Lars- 
sons Musik AB, T. Johanssons Farg.

Sen.
Resultat:
1. Bjorn Wangstrom, Linkoping 2123
2. Ulf Johansson, Siljansbygden 2082
3. Alf Johansson, Borlange 2079
4. Erik Berglund, Siljansbygden 1939
5. Risto Baltzar, Siljansbygden 1922
6. Arvid Karlsson, Linkoping 1828
7. Olle Nordgren, Stockholm 1445
8. Arne Nohlberg, Tibro 1382
9. Karl-Erik Berg, Borlange 1326
10. Anders Jones, Siljansbygden 1253
11. Harry Hedbom, Tierp 1198
12. Ingemar Hedergard, Tibro 1175
13. Lars Karlsson, Linkoping 1097
14. Jim Lyadqvist, Borlange 1004
15. Kjell-Ake Elofsson, Tibro 714
16» Aulis Lehtinen, Borlange 420
17. Sven Anders son, Tierp 404
18. Lennart Wilhelmsson, Tierp 365
19. Steve Johansson, Tibro 100

RC-5
Sondagen den 2 oktober holls for 

forsta gangen i Sverige tavling i den 
nya RC-klassen pa Hagshults flyg -- 
fait utanfor Varnamo. I nr 3/66 av 
Modell-Nytt redogjordes for pro- 
grammet m .m . betr. denna nya tav' 
lingsklass.
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Det var fran borjan vantat att det 
hela skulle bli en ren smalandsk upp- 
gorelse, men dar bet sig lokalpatrio- 
tismen i tumraen, Visserligen var 
tavlingsdeltagandet inte sarskilt stort 
med 7 startande, men att marka ar 
att Linkopingseskadern samt Thulan- 
der fran Skane och Andr^n fran Go- 
teborg var med pa startlistan, och 
dessa pojkar har inte precis narmas- 
te vagen.

Vadret pa sondagsmorgonen var 
regnigt men relativt lugnt, Efterhand 
som dagen gick blevdet dock battre 
och battre. Kent Pettersson regnade 
i alia fall ned i forsta omgangen och 
var sedan ur rakningen och Lilja hade 
lite radiokrangel hela tiden.

Tavlingen kordes i ire omgangar 
och man kunde snart marka varat det 
lutade. Det var nye svenske Klass III— 
mastaren Bjorn Wangstrom som jamte 
klubbkamraten Arvid Karlsson lag i 
topp och hade Niilo Thailander strax 
efter. Denna stallning beholls hela ti
den. Linkopings Tell hade en mycket 
vacker men inte influgen Mustang, och 
maste da och da med domarnas tilla- 
telse fa "stotta" med skevningsrodren. 
Han gjorde en mycket fin sista omgang 
da han tydligen flugit in sig ordentligt. 
Aven Andrbn fran Goteborg hade lite 
bekymmer utan skevningsrodren. Man 
kunde bade se och hora av diskussio- 
nerna att det minsann inte var sa latt 
att bland annat gora fina loopings och 
spinn. Spinnet (ej att forvaxla med 
stortspiral) var tydligen den storsta 
stotestenen, vilket manga ganger be- 
ror pa sjalva modellens formaga att 
overhuvudtaget ga i (och ur) spinn.
Vi far har beakta att det inte kan bli 
tal om extrema multikarror, utan mo
deller! maste vara av sadan konstruk- 
tion att den kan klara sig utan skev- 
ningsroder och i stort sett "flyga sjalv"

Konstaterat alltsa att manga poan- 
ger lag i spinnet, och att man dessfor- 
innan klarat av "touch and go", d .v .s . 
gjort en landning och sedan direkt upp 
igen. Det hande att man inte lyckades 
utan doppade propellern i banan sa mo- 
torn stannade, eller som Arvid Karls
son i tredje omgangen, drog pa nagot 
for tidigt sa modellen ater lyfte snop- 
ligt endast nagon decimeter ovanfor 
marken. Man kan, som nagon gjorde, 
hoppa over touch and go for att vara sa- 
ker pa att fa gora slutmanovrerna.

Tavlingen som helhet var mycket 
lyckad och till detta bidrog inte minst

sekreteriatet Brun-Nilsson och de val- 
kanda domarna och flygarravarna Lind- 
ner-Fridell-Pettersson. Samtliga del- 
tagare erholl priser, vilket ar nog sa 
ovanligt inom modellflygarlivet. Guld-, 
silver- och bronsplakett utdelades.

Denna tavlingsldass ar annu forsoks- 
klass, men kommer, far vi hoppas,att 
bli fullt antagen och nar varsolen ater 
tittar fram kommer en ny traff att pla- 
neras.

Ulf Hamle
Resultatlista:
1. Bjorn Wangstrom, LEN 4175
2. Arvid Karlsson, LEN 2924
3. Niilo Thulander, Ystad 2893
4. Karl-Einar Tell, LEN 2532
5. Yngve Andrbn, A KG 1617
6. Stig Lilja, Jonkopings Mfk 1119
7. Kent Pettersson, Jonk. Ians Mfk.

S K A L A  & 
P Y L O N

Lordagen den 15 oktober anordnade 
unga men livaktiga Stockholms Radio- 
flygklubb sin forsta flygtavling pa Skarp- 
nacks flygfalt i utkanten av Stockholm. 
Ungdom och uppkaftighet hor ju ihop 
och klubben hade sannerligen anstrangt 
sig att gora uppror mot gamla forlega- 
de tavlingsprogram. Har var det m e- 
ningen att bade ravar och blabar inom 
vart stora RC borderskap skulle kunna 
tavla i en "fly-in" med gemytlighet som 
riktmarke, Sadant kan behovas som en 
anti-stressgrej mot den allvarsamma 
leken om uttagningarna till det Corsika- 
farande landslaget.

Salunda infann sig en blek men fat- 
tad tavlingsledning pa Skarpnackfaltet 
denna grakalla lordagsgryning for att 
blasa upp de jattestora gummireklam- 
flaskorna som utgjorde pyloner i denna 
landets forsta officiella racertavling 
och for att krita upp landningsmarke 
och bedomningsbad for de premiartav- 
lande skalamodellerna. En snal vind 
borjade illavarslande blasa upp nar 
klockslaget for bedomning av skala- 
entusiasternas masterverk narmade sig.
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Notabiliteterna bland skalamodeller- 
na var framfor allt Per-Axel Ellassons 
"Antic", en mod ell av de pinnvedslik- 
nande monoplan som stapplade omkring 
i luftrummet fore fdrsta varldskriget. 
Tyvarr handikappades modellen av att 
icke vara "skalad" efter viss flygplans- 
fabrikat, Men Per-Axels enorma arbets- 
insats vid bygget av modellen och dess 
forbluffande flygformaga gjorde hans del- 
tagande till en av tavlingens mest upp- 
marksammade entr^er. Per Olof Hagbergs 
Gipsy Moth vackte sus av beundran bland 
askadarna och den i vit flygarkostym skru- 
dade Ken-dockan i forarsatet fick atskilli- 
ga sma flickhjartan att klappa snabbare. 
Per Olof drabbades dock som sa manga 
andra denna dag av radiostorningar och 
modellen befann sig efter en stortspiral 
ater pa marken i form av en realistisk 
vrakhog, Typiskt for dessa modeller ar 
dock en inbyggd formaga att sonderfalla 
i bestandsdelar och darfor var modellen 
redan nagon vecka senare i flygdugligt 
skick. Jesper von Segebaden segrade 
med en Piper Cub skalenlig ned till sista 
bulten och suverant lord i flygmomentet, 
Jesper skall berommas for sitt forutse- 
ende att har referensritningar fran Piper- 
fabriken med siga Ingen annan deltagare 
hade tankt pa denna for en skalatavling 
viktiga detalj. Karl Einar Tell fran Lin- 
koping drabbades med sitt North Ameri
can Mustang-jaktplan av en krasch som 
blev uppmarksammat forstasidesstoff i 
en dagspresskollega nasta dag. Dessu- 
tom upptradde Linkopingborna Bjorn 
Wangstrom och Arvid Karlsson med 
var sin valflygande Piper Cub och Tom
my Bennvik Stockholm med Goodyear- 
racern Midget Mustang. Trots att bias- 
ten var val frisk for brackliga skala- 
modeller gick flygmomentet overraskan- 
de bra bortsett fran radioproblemen,

Vid halvtvatiden pa dagen korde ra- 
certavlingen igang sedan de tre rymd- 
skeppsliknande jattepylonerna rullats 
fram och forankrats i triangelbanans 
vandpunkter. Darmed brot ocksa stora 
skalvan ut bland tavlingsdeltagarna 
som startade i heat om tre och tre med 
tre sekunders mellanrum. Till och med 
gamla rutin erade tavlingsravar fick 
oanade svarigheter att fa gang pa moto- 
rerna och nagon - vi namner ej vem - 
glomde att sla pa radion i flygplanet. 
Stortningarna blev pa grund av radio
storningar manga. Skickligt flygande 
Bo Oldenburg, Stockholm, Bjorn Wang
strom, Linkdping och Bengt Bundstrom 
Gdteborg, placerade sig i namnd ord-

ning. Bjorn Wangstrom bor sarskilt 
berommas for en taktisk och helt pylon- 
m&ssig flygning. Hans prestation fram- 
star klarare om man betanker att Bjorn 
tavlade med sin Piper Cub fran skala- 
tavlingen och att han gjorde sina tio 
varv endast nagra fa sekunder lang- 
sammare an Oldenbergs karra som 
var en for pylon sarskilt konstruerad 
Midget Mustang. Kroppen till Midgeten 
var gjuten i plast och vingen skuren i 
cellplast kladd med 0, 4 mm ply, Detta 
byggnadssatt borjar att bli allt mer 
populart pa grund av modellernas stryk™ 
talighet och latthet att laga. Tommy 
Bennwik hade gjutit kroppen och skurit 
vingen,

Utan tvekan blev tavlingen en stor 
framgang och visar att bade pylon och 
skalatavlingar kommer att satts spratt 
pa RC-flygarna, Inte mindre an sexton 
personer fran hela landet matte upp 
denna kulna hostdag, Storre publikskara 
har val aldrig setts pa en radioflygtav- 
ling trots att evenemanget icke blivit 
utannonserat i pressen.

Lo

Resultat
Skala:

1. Jesper von Segebaden, Starflyers
Piper Cub

2. Arvid Karlsson, Linkopingseskadern
Piper Cub

3. Bjorn Wangstrom, Linkopingseskad.
Piper Cub

4. Karl Einar Tell, Linkopingseskadern
North American Mustang

5. Tommy Bennwik, Starflygers
Midget Mustang

6. Per Olof Hagberg, Stockholms RFK
Gipsy Moth

Pylon:
1. Bo Oldenburg, Starflyers, Midget M.
2. Bjorn Wangstrom, LEN, Piper Cub
3. Bengt Lundstrom, AKG, Slashas I

En talrik prissamling som rackte till
alia deltagande hade skankts av 

AB Svenska Shell 
Thomas Nathanson 
Mats Ljungberg 0 
Hobbytjanst, S, A. Grahn 
Hobbyteknik, I. Eriksson 
Hobbyprodukter, T* Bennwik 
B. Beckman & Co AB

M.K. 5 - 6  1966 35



VASTKUSTTRAFFEN PA SAVE PEN

Sond, 16/10 arrangerade AKG till- 
sammans med MKK sin forsta darran- 
de tavling i linkontroll, narmare bes- 
tamt i klasserna stunt och combat. 
Evenemanget hade ailtsa dopts till Vast- 
kusttraffen och gick av stapeln pa Save 
flygfalt (F 9) strax norr om Goteborg,

Stunt
Nio tavlande Iran tre klubbar var an- 

malda i stunt. Nar vi stallde upp pa son- 
dag morgon visade det sig att detta antal 
hade minskat till atta, Enar denna tav
ling gick sa sent pa aret, kunde man val 
ej hoppas pa nagra varmhjartade vader- 
gudar. Men de visade sig fran en tam- 
ligen vanlig sida: visserligen en enorm 
dimma men ganska lugnt med undantag 
for enstaka byar.

Tavlingen kom igang pa beraknad tid, 
strax efter kl. nio, och forst startade 
Willy Andersson, Vasteras, som flog 
Nobler - helt och hallet rodbrun f* 5 - 
i originalutforande. Darefter kom samt- 
liga AKG:are i en foljd och siste man 
var Lars Tehler, Mfk Orion. Han hade 
i motsats till de ovriga tyvarr en del 
motorkrangel. FIygningen slutade emel- 
lertid med "dagens kvadd", enar motorn 
stannade precis i avslutningen till fyr- 
klovern. Det var hans fyra ar gam la 
"Shark 3 5", som definitivt gick till de 
salla jaktmarkerna, Av AKGiarna
vill vi garna ge en ros till Cl as Olof Kail 
som aven han med Nobler gjorde en 
overtygande flygning, men liksom i fors- 
ta heatet missade landningspoangen p, g. 
a. for stor tank. Samt naturligtvis ej 
att forglomma: stuntflygaren med stort 
"S", Ove Andersson, Vasteras. Foru~ 
tom att sjalva utforandet av manovrarna 
star i sarklass just nu, ar hans flygnin- 
gar fantastiskt jamna, ja nastan identiskt 
lika. Vad som kanske annu sak-
nas hos Alf om man jamfor med Ove, ar 
den senares enorma centimeterprecision, 
men, som .sagt, jamnheten finns dar. 
Aven har en detalj: Alfs landningar var 
klart dagens basta,

Efter combattavlingens avslutande 
gav Per Gelang med hjalp av klubbkam- 
raten Gunnar Kling ett prov pa hur man 
flyger combat utan mekaniker. Forst 
slapper den ene flygaren sin kamrats 
karra och darefter tar han sin egen mo- 
dell med sig in i cirkeln. Han fattar 
handtaget och kastar utjkarran just nar 
motstandarens maskin har passerat.

1. Ove Andersson, Vasteras
2. Alf Eskilsson, AKG
3. Willy Andersson, Vasteras 
4a Clas-Olof Kali
5. Hans Granhed, AKG

Combat
Combattavlingen som arrangerades 

av Modellklubben i Kungalv, blev i stort 
sett ett rent distriktsmasterskap. Endast 
en tapper "utlannjng" en stockholmare, 
vagade mata sig med luftkrigarna fran 
"Vilda Vastern". Pa grund av det rela- 
tivt lilla antalet startande i com bat Idas - 
serna kordes dessa enligt principen alia 
mot alia. I 0 3 5 ,  som for ovanlighetens 
skull kordes forst, stod Theler och Lei- 
malm pa sammapoangtal efter avverka- 
de heat, efter det att Theler mycket over- 
raskande blivit besegrad av AKG:s com- 
batdebutant M. Andersson. Det blev om™ 
flygning, vilken Theler vann latt, darfor 
att Leimalms nykonstruerade "86 Smart" 
hade legat f6r lange i det fuktiga graset 
och "skevat till sig", sa att den under 
omflygningen mest var lampad for gras- 
klippning.

1 C-int bjods det pa mycket underhal- 
lande combat for saval pilot er som a Ska
dar e, Startvilliga motorer gjorde att he a- 
ten avgjordes i luften. Sista heatet, som 
stod mellan Per Gelang fran Vanersborg 
och Anders Leimalm fran Kungalv, kom 
att bli en direkt final eftersom bada fly- 
garna sarnlat lika manga poang. Heatet 
vanns, efter en kollision i luften dar ba
da maskinerna gick till historien, av Per 
Gelang,

C-Int
1. Per Gelang, Vanersborg
2. Anders Leimalm, Kungalv
3. Gunnar Kling, Vanersborg

C-35
1. Lars Theler, Orion
2, Anders Leimalm, Kungalv 
3,. Mats Andersson, AKG

Anders Leimaim

Xnsandare:
BRAVO GOTEBORG!

Stunttavlingen i Vastkusttraffen var 
enligt min asikt arets bast arrangerade 
stunttavling. Trakigt att inte fler akte 
till Goteborg och deltog i denna trevliga 
tavling. Resultatrakningen bl. a. var den 
snabbaste jag varit med om pa en stunt
tavling. Goteborgarna har forutsattnin- 
gar att aven i fortsattningen kunna astad· 
komma mycket trevliga tavlingare

______  Ove Andersson, VFK
% M.h . 5 - 6  1?66
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J -INTERNATIONALE 1966 

Danmark 2 oktober

Flygplatsen var en mvckel jamn 
och hard fotbollsplan. Dar flogs speed 
combat, team-racing och naturligtvis 
stunt. Det var ett belt uppbad stun tare 
hela sexton man. Av dessa var nio 
’1 e xp e rter ’1 oc h re s te n Mbegy ride re11. 
Men de var inga nvborjare i egentlig 
mening. Alla flog 35:or, men de flog 
det gam la FAI-programmet. Danskar- 
na ar speciellt fortjusta i Thunder bird 
rninst half ten av deltagarna flog sada-
na. En del hemmabyggen forekom, en 
Nobler fan ns plus AKGs byggen.

Vadret; Det var ratt varmt, men oj 
vad det blaste i bland.

Flygningen: Det flogs mycket, upp 
och ner, en korde rakt utan att svanga, 
varpa killen sprang fram till karran, 
tog en stadig titt pa den. hoppade 2 m 
upp i luften och ropade "den boll" (Pa 
danska),

Eftersom det var sa manga som tav- 
lade, kan jag ej referera hur alia flog. 
Men detta kan jag saga om segraren, 
Svend Borge Neumann, att han flog myc 
ket snyggt med en Thunderbird-Ares* 
Trean, B. Gestbjerg hade en "Old look 
stunter", som flog rent och fint. Varan 
egen Clas Olof Kali hade tavlingens 
tystaste mode 11*

Resultat:
1 . s . B. Neum ann, Danmark 3316 p
2. A. E,skilsson, Sverige 2 852
3. B. Giestberg, Damn a rk 2 613
4. G. O. Kail, Sverige. 2 570

Η, 1ϊ.  ̂ - 6 19<>b

WENTZELPOKALEN
Tavlingen omfattar enbart ett-klas- 

serna med ett vandringspris i varje 
klass skankt av Wentzels. Priset skall 
erovras tre ganger for att bli s tan dig 
egendom. Al blev en spannande uppgo- 
relse mellan norrlandsmastaren Stig 
Lewin och Gosta Nilsson. Den senare 
ar den ende, som har tva inteckningar i 
pokalen. Fore sista omgangen ledde 
Lewin med 3 sekunder. Nilsson nadde
2. 25 i sista starten, och Lewin var tvun- 
gen att hitta nagot lyft for att klara se- 
gern. Det gjorde han ocksa pa ett verk- 
ligt rutinerat satt, och darmed visade 
han ocksa att bans norrlandsmasterskap 
tidigare i ar inte var nag on tillfallighet.

Det var f, 6. i allra hogsta grad norr- 
landsmastarnas dag, eftersom aven alia 
andra klassegrare var identiska med 
lorrlandsmastarna, Salunda vanns juni- 
"klassen av 12-areige Hakan Nilsson, 

oom samtidigt passade pa att ta forsta 
inteckningen i ett vandringspris, som 
satts upp av Hagglund & soner i Osier- 
sund och som klubbens juniorer tavlar 
om. Tva tavlingar varje ar ingar. Fa- 
voriten Michael Borell ledde anda till 
sista starten, da Hakan plockade fram 
sin reservmodell, en Tempo, som hit
ta de termik bafctre an den Gladan han 
annars flyger med.

Rolf Sundin gjorde en fin insats i Cl, 
dar han presterade sin hit tills basta tav- 
Ungstid, tiara 800 sekunder. Roffe var 
belt overlagsen. I fjol vann han en C l- 
pokal for alltid och tanker tydligen ta 
annu en sa snabbt som mojligt.

Klass A 1 seniorer
1. Stig Lewin, Ostersund 656
2. Gosta Nilsson, Ostersund 619
3. Bengt Bergman, Ostersund 406
4. Arne Berglin, Ostersund 3 44
5. Rolf Sundin, Skvadern 2 62
6. Nisse Nass£n, Ostersund 252
Klass A 1, juniorer * 2 3 4 5 * * * * * *
1 . Hakan Nilsson, Ostersund 455
2. Michael Borell, Ostersund 4 11
3. Per Liljeqvist, Ostersund 305
4. Hans Boilnert, Ostersund 276
5. Nils-Eric Hagglund, O-sund 228
Klass Cl
1, Rolf Sundin, Skvadern 777
2, Stig Lewin, Ostersund 401
3, Ake Lofvander, Skvadern 3 73
Klass D 1
1. Sune Bodin, Skvadern 432
2. Cbm Graveleij, Skvadern 423
3. Sven Er i c - Bra ,  Stromsund 407

V



NO I ISER
SMSKs KM i friflygning
Resultat

A lf 9 delt.
1. Staffan Lake 454 Gladan
2. Leif Larsson 424 Tempo
3. Lennarth Larsson 3 97 Bantam

Klass A2, 4 delt.
1* Per-Olof Moberg 767 Egen
2. Kjell Liwenborg 640 Stratos
3, Hans Nyhrin 467 Unic

Klass Dl, 3 delt.
1, Lennarth Larsson 579 Max-M.

Klass D2, 4 delt.
1. Lennarth Larsson 900+240 Clear M
1* Urban Nygren 900+240 Eagle
3, Kjell Liwenborg 425 Mi Trail

t A v l i n g s
K A L E N D E R

29/1 AKMs vintertavling 
12/2 Norrlands VT, Ostersund 
26/2 Vintertavlingen, Borlange 
12/3 Norbergstraffen 
mars Jarvsobocken, Jarvso 
23/4 Vingarnas Vartavling

ELJTMARKESINN E H_A V ARE_
Foliande har utdelats till och med 15/11
1966:
Aeroklubben 1 Malmo har 5 st,

Rolf Hagel 
Anders Hakansson 
Lennart Olsson 
Bengt Johansson 
Jan-Olle Akesson

Flygklubben Gamen, Norrkoping 4 st 
Rune Johansson 
Ragnar Ahman 
Hans Friis 
Gunnar Kalin

Solna Modellsportklubb, 2 st 
Urban Nygren 
Leif Cernold

Linlcopingseskadern 1 st 
Goran Alseby

1967 ars landslag i RC till VM pa 
Corsika den 21-* — 26/6 1967

Jesper von Segebaden, Starflyers 
Bo Oldenburg, Starflyers 
Leif Thelin, A.KG
1. reserv: Tommy Bennvik, Starflyers

I n b j u d a n  f i l l

K O N ST R U K T IO N S
t A v l i n q

Vi paminner om var inbjudan i fore- 
gaende nr av MN till en konstruktions- 
tavling i klass D l,

Skicka in ritningen pa din D -l:a fere 
den 31 april 1967.

PRO FILE N I
I forra numret av MN skrev vi, med 
hanvisning till Profilens ledare, en 
"dodsruna" over Skvaderns fortraff- 
liga k-lubblad. Till var gladje kan vi 
meddela att Profilen skall "aterupp- 
sta" igen, Skvadern har inventerat 
sina resurser och avser med hjalp av 
medlemmar och deras v&lvilliga fruar 
fortsatta utgivningen i mindre skala. 
Vi tackar och gratulerar.

HOBBYBOKEN
Efter fjolarets foga sallsamma rnel- 

lanspel ar Hobbyboken nu tillbaka i den 
gamla fallan. Riktigt lika ar den dock 
ej. Utforandet har blivit modernare, 
sidorna utnyttjas effektivare och kapi- 
telindelningen markeras ej sa distinkt. 
Jan Jangos forsta och seriens 23:e 
Hobbybok ar allmant sett en bra ar- 
gang.

Modellflyget far denna gang 17 si- 
dor. Klubbfragor behandlas, SMFF 
presenteras, ryborjaren far rad och 
alia grenarnas samtliga klasser pre- 
senteras i en oversikt, Bildmaterialet 
ar rikligt. Bokens upplag% bgukar ju 
narma sig 20000 (ingar i A&.A julfor- 
saljning via dorrknackande ungdomar) 
sa den bor vara ett gott stod i vara 
rekryteringsanstrangningar.

38 *.». 5 - 6  1966



ALLMANNA STUDIER 
OVER MODELLFLYGET 
OCH DESS UTUVARE

Utdrag ur a vh and ling for· avlaggande 
av m o de l l o l og i e  s vam 1 a r - e xam en.

av Teofil Blabar

1. Indelning i olika verksamhetsgrenar
Som de fiesta sakert kanner till kan 

man 1:υ; kontrollera sin modell med 
hjalp av ett mvstiskt naturfenomen som 
forsfc upptacktes av en italienare vid 
namri Marconi. Mig veterligen prakti- 
serade dock ej denne utmarkte man 
s.ina kunskaper pa radiostyrda modell" 
flygplan. 2:o, Man kan fast a ett eller 
flera snoren pa ett flygplan och fasta 
sig sjalv i (viktigt!) motsatta anderi av 
narnnda snore(n), varefter man medelst 
stadigt hall a fast med en eller flera 
extremiteter bringa aerodynen att flyga 
i en cirkel, Denna cirkel bor ligga i ett 
horisontellt plan ty annars fordras en 
plattform med ho jd Mi nans langd minus 
pilotens langd till armhalan, matt i 
strumplasten. 3:o. Man later bli, Det- 
ta kallas friflykt och praktiseras av 
gamla iangdistanslopare eller sadana 
som onskar b.li det.

For att kunna klassificeras som 
rnedlem av kategori 1 fordras en icke 
foraktlig inkomst om man vid sidan av 
radiof lygandet skall kunna fore ett liv 
pa ratt sida existensminimum. Dock 
finns aven att tillga s.k. enkanalsan- 
laggningar, vilka genom socialhjalpens 
forsorg kunna erhallas av me de llos a.

Vi kan alltsa kaLla mulitproportional- 
flygarna (de s.k. "propofilerna") for 
modellflygets adel. Prasterna maste i 
sa fall vara raketgossarna som ju kam- 
par agt komma sa nara himlen som m oj- 
ligt. Aterstar da borgare och bonder. 
Eftersom forfattaren urn gas med bade 
friflygare och d:o liukontroll slutar upp- 
de In ingen har.

*>ΒτΓΑ

m y< 3Ee

2. Modellflygarnas beteende ensam &. i
BIliEE·

Ett djupare studium av mode 11 flyga- 
rens soeiala beteendemonste r bringar i 
dagen en del intressanta fakta, varav vi 
har skola berora blott en del. Ibland 
upptrada sadana fenomen som att sonen 
(om vederborande lyckats skaffa sig av- 
kommaj till en modellflygare redan i 
10-arsaldern bor jar betrakta sin far· som 
nagot efterbliven och synnerligen fanig. 
Delta visar en farlig brist i uppfostran.
(I sadana fall rekommenderas nagon form 
av facklitteraturt t. ex, W. Ulbricht: MWie 
man seinei’ Kind eindoktrinieren kann.")

An s tor re kan t rage din vara om sonen 
after ett ars uto.vande av sporten star sin 
far pa SM.
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Modellflygaren i allmanhet ar ett flock- 
djur och trivs bast da ban tillsammans med 
sina gelikar far sitta och pilla pa konkur- 
renternas aerodyner i hopp om att hitta na- 
got som ar sain re tillverkat an bans eget, 
elier att i evigheter utbreda sig om de 
egentligvi: mycket svarde tinier bar a 
fordelarna med att anvanda Gottingen 
417a i stalled for nagofc annat.

Modeliknutten ar till sitt vasen ty~ 
piskt monogam (om ens det), savida 
han ej bar sin hem vis t i Norrkoping, 
dar gambegreppen arc svara att utreda. 
Forsta satsen bevisas av bka, att vi 
hyser mycket fa mormoner inom SMFF. 
Detta ar i sig sjalv ganska lyckligt, da 
det rader etl; skriande underskott pa 
feminine r...............

Ett ofrankomligt faktum ar tyvarr, 
att en stor del av mode Ilf lygarna ar 
s. k, fackidioter. Detta kan yttra sig sa 
att man far ett namn pa nagon makta 
stor profet inom visst ornrade pa hjar- 
nan, och sedan genom en serie artiklar 
i visst organ sober motbevisa profetens 
pastaenden, dymedelst pavisande sig 
sjalv vara an stor r e . . . a ............

Aven bland modellflygare kunna man 
finna individer som hava en gas oplock- 
ad med frisorforeningen, ja nagon till 
och med en hel gas f ar m. , .  Vid 
sidan om det rent aeronautiska bedri- 
ves studier i den manskliga organis- 
mens formaga att utharda kyla, ovaserg 
vata, stress etc. I sanning kunna icke 
vara klimatforhallanden vara obegran- 
sat svara lord agar och soridagar! K om - 
bineras detta med c:a 500 hard a slag 
pa pekfinger samt i oregelbundna inter
val! c:a 11 0 dB fran ett rig a speedm oto- 
rer , forsta vi, att det ej alltid ar ett 
noje att modellflyga. Entusiasten r iske - 
rar sin halsa och satsar sitt valbefinnan- 
de for att fora sporten f ram at. Han Level 

Vid sidan av dessa finna vi sportens 
svans, som ej akta for rov att pro fit era 
pa vara hjaltar och begara ohemula p r i-  
ser  for sina us la balsaflisor! Arm erings- 
plast kan vara tre ggr sa dyrt hos, lat 
oss kalla det Hobbyfortjanst, som hos 
en batti 11 be ho rs fir.m a.
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3. Organisation & upplysningsverksam- 
het,

Underlaget for denna analys ar c:a 
2000 modellister anslutna till SMFF.
Hur fungerar da detta SMFF? Ja, DET 
kan man verkligen fraga sig! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
Icke desto min dr e finns en styrelse som 
traffas en gang om aret med huvudsyfte 
att nedrosta Orions Cornbatmotioner. 
Man befattar sig ocksa sporadiskt med 
sitt organ for spridande av id£er, Model! 
Nytt, som  ̂ om tillfalle ges, brukar ut- 
komma tva manader efter angiven utgiv- 
ningsdag. I denna tidning tjanstgora som 
j o u r n a l i s m  r ί do Hi t  i r i r iktado model  ! f! \ - 
gare som for denna sin insats erhal- 
ler en synnerligen blygsam skarv, val 
jamforbar med ankans sista. Manga av 
dessa journalister aro dock inom sitt 
gebit mycket framstaende, min Myg- 
samhet forbjuder mig att gora narmare 
uttalanden.
4. Ytterligare karaktarsdrag som ej 
framtogs under 2

Ett ytterligare fordjupat studium i 
de olika kategoriernas beteenden ge 
vid handen, att de alia bar sina sped - 
ella kapphastar* Som exempel tanka vi 
oss en hobbyist som i studiesyfte ons- 
kar besoka bana 09, Bromma flygplats 
under pagaende SM. Har denne belt sa- 
kert anglalikt oskyldige man, vars sin- 
ne aid rig varit rov for dolska an slag

mot sina medmanniskor, sa mycket som 
tit tat skarpt pa de i graset kors & tvars 
lopande iinorna flyr han forskrackt, hy- 
sande starka tvivel rorande tavlingsdel- 
tagarnas psykiska balans.

Inom ff-kategorin grasserar ett v.isst 
teoriraseri, som gor att gemene man 
med ett heklagande leende ruskar pa hu~ 
vudet. Det lonar sig foga att diskutera 
dessa problem med fanatikerna.
5, Statistik

Latom oss till slut soka teckna ett 
portrait av medelmodellaviatoren. Han 
visar sig bii en synnerligen splittrad 
man, utan nagra battre resultat pa sin 
meritlista.
1. Han ar 18 ar, 6 man. och 3 dagar gam- 
mal.
2. Han ar 1.64 i strum pi as ten.
3. Han ar till 7, 4% gift, till 7, 2% lycklig. 
40 Han har till half ten byggt Vargen.
5. Han har note rat 22, 3 km/t 1 speed,
6„ Han har natt 78 sek i A2 och 43 i D2*
7. Han har haft eller innehar en radioan- 
laggning med 0, 097 kanaler.

Med dessa obestridliga statistiska fak- 
ta att bygga pa, skola vi inte forundra oss 
over att han sa sallan lyckas helt i inter- 
nationella sammanhang, En eloge for att 
han trots sitt handicap forsoker,

Teofil Blabar 
Mod. svaml,
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KIKARE 1 FRIFEYG

"Kan vi friflygare med gott samve- 
te saga att vi i var tavlingsverksamhet 
sysslar med en sport"? Dfctta ar en fra- 
ga sora jag finner synnerligen beratti- 
gad, men som jag forestaller mig kom- 
mer att uppfattas ligga pa gran sen till 
hadelse av manga modellflygare,

En av orsakerna till fragan ar mina 
personliga erfarenheter fran arets SM 
och VT, Pa dessa tva tsivlingar har jag 
gjort sammanlagt nio maxstarter, men 
i de officiella protokollen har jag en- 
dast fatt fyra av dem noterade.

For att undvika alia missforstand 
vill jag omedlebart papeka, att jag inte 
ar ute efter att anklaga nagon tidtagare 
for oegentligheter, Min avsikt ar en- 
dast att ta upp vissa brister i de nuva- 
rande reglerna, som medfor att resul- 
tatlistoma alltfor manga ganger inte 
avspeglar de tavlandes verkliga presta
tioner utan i stallet tidtagarnas upp- 
marksamhet och syn, tillfalliga varia- 
tioner i siktforhallandena, tur vid le~ 
tande efter bortflugna modeller mm.

De som deltog i de namnda tavlingar- 
na kommer ihag att sjtkten vid bada till — 
fallena var mycket beg ran sad under i 
synnerhet de forsta perioderna vilket 
mediorde stora svarigheter att se mo- 
dellerna om flygtiden oversteg tva mi
nuter. (Att jag kan pasta att tidtagarna 
inte sett maxflygningar i fern fall be- 
ror inte pa att jag har speciellt god syn 
utan pa att jag anvander kikare.)

Under dessa forhallanden ar det 
a Ills a f u lit forstaeligt att aven en tidta
gare med normal, syn, uppmarksamhet 
och teknik inte alltid kan se en modell 
tills den land a r utan maste knap pa av 
in nan flygn ingen ar avslutad. Vad som 
daremot inte ar forstaeligt ar att reg
lerna sk all behova vara sa formulerade 
att vara tidtagare upprepade ganger 
(det ar manga tier an jag som har drab- 
bats av kalamiteten) stalls infor situa- 
tionen, att under en tavlings normala 
forlopp avbryta tidtagningen darfor att 
de inte kan se en modell som fortfaran- 
de flyger.

Enda mojligheten att definitivt rad a 
bot pa detta forhallande ar savitt jag 
kan se att sanka maxtiden till tva mi", 
nuter och genom andra regelandringar 
sanka modellernas prestanda i mot-

svarande grad. Hur detta senare kan 
losas gar jag pga utrymmesskal inte 
in pa har.

Genom att sanka maxtiden till tva 
minuter uppstar aven en annan effekt 
som minskar slumpens inverkan pa 
resultatlistornas utseende, namligen 
den att modellerna inte forsvinner i 
vanligtvis mer eller mindre elandig 
terrang utanfor falten vid normala 
tavlings vindstyrkor.

Vid tavlingar pa normala fait dvs 
alia utom Uppsala och Angelholm och 
i vissa fall Norrkoping riskerar vi 
alltid att en tavling inte avgores i 
samband med att de tavlande genorn- 
for f ram gangs rika flygningai· efter- 
som i sa fall modellerna ofta forsvin
ner* Snarare bestarns resultatet av 
om en tavlande har tur nar han ar ute 
och letar eller alternativt har en stor 
markorganisation med radio till sitt 
forfogande. En annan lika orattvis 
orsak kan vara att modellerna flyger 
samre an konkurrenternas och folj- 
aktligen inte tillryggalagger sa langa 
distanser att de kommer ut i besvar- 
lig terrang.

Mot bakgrunden av detta vill jag 
alltsa foresla att SMFF later utarbeta 
ett regelforslag uppbyggt kring tanken 
att tva minuter skall vara maximal 
flygtid vid tavlingar och verkar for att 
detta antas av FAI.

Jag vill avsiutningsvis inte halla for 
otroligt att de ur vissa synpunkter pa- 
rodier pa tavlingar som vi upplevt vid 
alltfor manga tillfallen under de senaste 
aren kan vara orsak till det avtagande 
inlresset for friflygning, vilket bor va
ra ytterligare en anledning till att snabbt 
gora nagot at dessa forhallanden.

Bengt Johansson

Anm. Vid RS i Malmo for en manad 
sedan, alltsa efter insandaren insants 
beslots att pa prov varje tidta^argrupp 
skall ha kikare som tillhandahalls tav- 
lingsarrangorerna av deltagande klub- 
bar. Beslutet trader i kraft 1. 1* 1 967, 

Erfarenheterna skall redovisas till .
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NORRLANDSKA R /C -are!
RC aktiviteten har uppe iUsbjornar- 

nas rike" ar verkligen inte som de fles- 
ta tycks tro, lika med + - noil. Det ar 
endast under den riktigt kalla tiden som 
sjalva flygningen ligger nere, Men da 
byggs det i stallet! Da varsolen borjar 
titta fram ar vi ater ute och flyger 
trots att kvicksilvret ibland kryper ner 
under 8-10° minus. Men trots denna  ̂
aktivitet ar det ingen, eller ytterst fa 
som tavlar. Varfor?

Troligen ar det de langa avstanden 
som ligger till grund for delta, efter- 
som ALLA tavlingar forekommer i den 
sodra delen av vart land. Jag har sjalv 
aldrig tavlat eller ens tittat pa en dy- 
lik trots att jag RC flugit sedan 1960.
Det ar ju skrammande. Men det kom- 
mer ju an pa oss sjalva att arrangera.
Vi maste skarpa oss ! Sakert vill de 
fiesta av oss vara med och tavla. Lat 
oss arrangera Lite tavlingar, och jag 
t.ror att vi darigenom kommer att fa 
mer utbyte av var kara hobby. Vi kan 
val sa smatt borja med iite klubbtav- 
lingar fram pa varkanten och forsom- 
maren for att till hosten anordna tider- 
nas forsta norrlandsmaterskap i RC III* 
Denna klass ar val troligen den aktivas- 
te och mest utspridda bland oss trots 
att det firms en och annan multiflygare. 
Och givetvis far alia RC-klasser vara 
med. Ja, det kanske later alltfor latt 
det har. Givetvis finns det problem, 
men de ar till for att losas. Och det 
skall vi klara avi Eller hur? Lat oss 
tanka over saken och hor garna av er 
med forslag till undertecknad ?

Anders Egnell {Mfk Skvadern) 
Nygatan 43, Sundsvall. tel. 154766.

REFLEXIONER EFTER RIKSSTAMMAN
Den senaste riksstammans innehall, 

ordning och forlopp foranleder mig att 
framlagga foljande '

F o r s l a g
1 . Riksstamman splittras och fordelas 
pa 4 delstammor som forlagges till resp. 
SM. Darvid avhandlas endast sakfragor 
som beror resp. klasser. Grencheferna 
sitter ordforande och leder forhandlin- 
gama. Protokoll fors som vanligt.
2. En femte delstamma med endast sty- 
relsen (forbundsstyrelsen) samt reviso- 
rer och betalande publikum anordnas.
Vid denna .riksstamma behandlas alia 
fragor av central, parlamentarisk och 
allman natur.

Vinsten harmed ar uppenbar. Pa det- 
ta satt uppnas grundsyftet. Modellflygar- 
na modellflyger och styrelsegubbar par- 
lamenterar. Pa detta satt elimineras 
besvarliga konfrontationer mellan mo- 
dellflygare och styrelse med forhojd 
allman trivsel som foljd.

Blivande frimarkssamlare

OM k o n s t r u k t io n s tAv l in g e n  I D1

Jag far saga att det ar oerhort 
trevligt att SMFF ordnare en konstruk- 
tionstavling i D1 trots att det var ett 
daligt deltagande i konstruktionstav- 
lingen i A1 (endast 3 bidrag). Sa nu 
far vi visa att det gar att gora en latt- 
byggd Dl:a med goda flygegenskaper.
Ett litet tips: Auto-Roder forenklar 
trimningen och ar aven latt att anord
na. Ta nu chansen att rita, aven om 
Du ar junior. .

L A S A R N A S  ' A N N O N S M A R K N A D
TUI salu

1 beg. Bonner digital, komplett med 4 
servon. Bo Oldenburg, Lidingo. tel, 
08/7662162._____________________________
12-kanal F&M superhet. Komplett med 
6 st Transmite, ackar och laddaggregat, 
Endast 8 man. gammal. Aldrig strejkad. 
Billigt. Goran Olsson, Oxelosund. tel* 
0155/34481, efter 17 och lord.-sond.

1 st Arcon enkanals superhet komplett 
med MK servon saljes. Mycket gott 
skick. Christer Rosengren, Blomster- 
hultsgatan 10, Hallsberg. tel.0582/ 
13282.___________________

1 st Controlaire 10 med 4 Annco + 1 st 
Falcon 56 med OS 15 RC + 1 st gla^pfi- 
ber-Falcon med OS 19 RC. Kjell-Ake 
Elofsson, Skovdevagen 32, TIBRO. 
tel. 0504/10778.

Onskas kopa
Frank Zaic Arsbocker, 1955-56, 1957- 
1958, 1965. Carl Johan Eiroff, 4/1, T4, 
Hassleholm.
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PRESSTOPP CIAM hdll mbte 4 november varvid Finland utsAgs till
n&sta VM-arrangttr fbr linkontroll. Gamene Ifinalagstfivling den 20 nor 
vanna av kombinationen Malmb-Karlstad. Vid Riksidrottsmbtet i Stock
holm den 26-27 nor invaldes Svenska Flygsportefbrbundet, till vilket SMFF anslutit sig. Mar om detta i nasta nummer.
Med ett omslag som omarbetats ur FAITRRL fAr SMFF hfirmed presentera 
aitt bidrag till den omfattande jultidningsfloran. Redaktionen pla- 
nerar nu fbr utgivningsAret 1967. Val av innehAll i MR underlfittas 
naturligtvis om Ifisekretsen talar om sina onskemAl. Carl-Johan Ei- 
roff i Marbfick har skrivit och sfiger sig uppskatta nuvarande tryck 
mer fin det tidigare. Peter WanngArds artiklar fAr berbm, liksom rit- 
ningar och profilblad. Carl-Johan uttrycker ocksA ett tack till KNis medarbetare, som vi fir glada att fora vidarei

MODELINYTT 1  SOKER ■  MODIUNYTT
MODELL-KYTT e&ker annonschef, som sjfilvstfindigt rekryterar, bearbe- 
tar och bitrfider annonsorer. Tillsammans med redaktbren och ansva- 
rige utgivaren skall annonschefen ingA i tidningsledningen, som an- 
svarar for MR tekniskt, ekonomiskt och tidsmfissigt inom vissa av FS angivna ramar.
Uppdraget utgor en god chan* fbr den som vill gbra en uppskattad 
insats fbr SMFF samtidigt som vederbbrande fAr en plattform att bva 
upp och demonstrera sin fors fil,j art alang ifrAn. Dfireraot fir det eko- 
nomiska vederlaget tyvfirr blygsamt. Ytterligare upplysningar erhAl- 
les genom redaktbren, tel 013/59835*

------- — -................  ' - .............. . . .  ...........................

Som framgick redan av forra numret, har vi bbrjat med en del fbrsbk, 
att Aterge fotografier. Tills vidare kan vi ej anvfinda stbrre kopior 
fin omslagsbilderna (som vi forsummade tala om att de visade "Spaden" 
som ocksA fanns i ritning inne i tidningen) till MR 4/66. Silder fbr 
MN bbr ha stor kontrast och ej kr&va god detaljAtergivning. Kopiorna genomlyses, sA skriv ej pA baksidan.

MODSLL-ITTT, organ fBr SMYF, tillaAndea fBrbnndets aaatllga aedlenaar oeh 
utkoaner aod 6 nuaaor par Ar. Hwvarand® upplaga 2 500 ax. M ultilith  o f f -  
«•ttryck, SMFF:s ®xp., YAxjB deceaber 1966. Da Aaikter son fraafBrts i  ar
tik la r  i  tidningan fAr stA f6 r  fbrf& ttaraa och dala* la te  nBdvMndigtYis ar 
fBrbundet. AaoTarig atgirara Yaltar Johansson. RadaktBr GBran Alseby, TAat- 
ra StrandYAgan 11, HJULSBRO. Annonsprlser: 1 /1 -sida  200:-, 1/2-aida 100:- 
1 /4 -s id a  6$i — (Diverse rabattor vid f lo r a  infbrandan. TillAgg on spaoia ll 
plata Bnskas, Tag kontakt ned SMFF:8 exp,, Rfingaryd, LAMMHULT, ta l . 0470/ 
23475 a lla r  Ό472/65045 fb r  nAmara upplysningar), L&sarnas snnonsnarknad: 
Koatnadsfritt (Rad, fBrbehAller s ig  r&ttan att fBrkorta och Andra i aanue).

RAata mrnntr utkoaaer oakring

10.2
Manns bor vara rad, tillhanda 
aanaat dan 10 janaarl 1967,
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TIORVEN
Sa dar ja, nu har det gatt nagon ma- 

nad sedan Du borjade bygga Tjorven; 
kanske ar den fardig, kanske drojer det 
ytterligare en tid innan Din skapelse ar 
flygklar. Alfa har ju sin egen byggtakt. 
Jag skall har forsoka ge nagra rad och 
anvisningar, som Du kan ha nytta av 
nar den STORA DAGEN kommer.

Bast ar det kanske att lara linkontroll- 
fbygningens inte alltfor svara konst pa 
varvintern, nar solen hunnit varmaupp 
luften litet men snon fortfarande ligger 
som en stotdampare pa marken, nar 
Du nagon gang rakar fiyga for lagt.

Vi antar att Du har Din Tjorv fardig- 
byggd, plastlackad och flygklar. Forst 
en liten checklista att bocka av innan 
Du ar klar att ga ut:

( ) Motorn inkord.
( ) Motorn val fastskruvad med 4 

skruvar (Du har val inte glomt 
utatriktningen ?).

( ) Tanken val fastsatt.
( ) Bransleslang,
( ) Kontrollera att hjulbrickor och

muttrar pa landstall och kontroll- 
mekanism sitter sakert.

( ) Tyngdpunktslaget ratt ?
( ) Propellern val fastdragen? (Ny- 

lonpropeller ar starkast; lamp- 
lig storlek: 1, 5 cc 7x8 - 8x6 

2, 5 cc 8x6 - 9x6
Foljande saker bor Du ha med Dig ut 

till flygplatsen. Det ar alltid lika ret- 
fullt att springa hem och hamta nagot 
just nar man kommit fram.

( ) Bransle och en lamplig plast- 
flaska att tanka med.

( ) Linor (Se nedan!) pa en lamplig 
rulle eller spole, t. ex. en tom 
kaffeburk.

( ) Verktyg: Plattang, avbitare,
skruvmejsel, hobbykniv, knapp- 
nalar, maskeringstape, lim, ev. 
glodstiftsnyckel.

( ) Reservpropeller, extra glodstift.
( ) Ev. glodstiftsbatteri med sladd 

och klamma (-or).
( ) Trasor eller hushallspapper att 

torka av modellen och handerna 
med.

Linorna kan for 1,5 cc motorer goras 
av stark fisklina (spunnen; inte homogen; 
den senare ar for elastisk) men heist bor 
man anvanda pianotrad eller flertradig 
stalwire. Den sistnamnda ar dyrare men 
betydligt lattare att handskas med. Den 
kinkas inte sa latt, och det ar lattare att 
gora andoglor pa den. Lamplig tjocklek 
pa wire och pianotrad; 0, 25 mm for 1, 5 
-or och 0, 25-0, 30 mm for 2, 5-or. Lin- 
langd 10-12 m for 1, 5 -or och 12-15 m 
for 2, 5-or. Gor starka oglor som inte kan 
glida i linandarna men vad Du an gor sa 
LOD INTE 0GLORNA ! Varmen avhardar 
traden och slutet av den styva lodningen 
blir en brottanvisning dar traden latt gar 
av.

Da kan vi taga ut till flygplatsen, id- 
rottsplatsen eller den snoiga aker, dar 
vi skall fiyga. Val dar bor du forst ko
ra motorn i modellen, dels for att stal- 
la in den ratt, dels for att fa veta hur 
lange den gar pa en tank. Gar motorn 
over tre minuter bor Du inte fylla tan
ken belt de forsta flygningarna. Du 
hinner bli tillrackligt yr pa ett par mi
nuter.

Se till att Du har tillrackligt med 
plats till forfogande och att det inte 
finns nagra storre stenar eller dylikt 
i planets vag. Ar det sa bra mark att 
Du kan markstarta? Se i sa fall upp 
for langa grasstran, maskrosor el. dyl. 
som kan fastna i linorna. Det finns val 
ingen kraftledning i narheten? Kom 
ihag att strommen kan hoppa flera me
ter fran ledningen till Ditt flygplan, 
speciellt i fuktigt vader. Att fiyga nara 
kraftledningar ar alltid LIVSFARLIGT!

Sedan Du nu har motat undan alia 
smabarn och aldre som trangs kring 
modellen och trampar pa linorna ska 
vi vara klara for FLYGNING, men ef- 
tersom jag redan forbrukat mitt utrym- 
me i detta nummer av Modell-Nytt far 
starten vanta en manad till.

Erik Bjornwall
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