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Sveriges
M odellf lygforbund  
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SMFF bildades 1957, 10 ar ar ingen lang tid. 
Modellflygplan byggdes i Sverige redan pa 1800- 
talet av personer som hoppades losa flygproble- 
men for farkoster tyngre an luften. Redan fore 
forsta varldskriget flogs enstaka modeller for 
sitt egenvardes skull och i mitten av trettiota- 
let uppstod modellflyg i dagens mening. Manga 
av vara nu aldsta klubbar med enbart modell
flyg pa sitt program bildades under denna tid, 
Vingarna i Stockholm nadde 31 ars alder men 
har nu efter en tynande slutperiod avvecklats,
30 ar fyller i dagarna Linkoping se skade rn, som 
med sin lagseger vid linflyg-SM 1966 visadeatt 
aldern ej tynger,

Modellflyg i organiserad form, finner vi dock 
av mycket aldre datum i form av Flygklubbar- 
nas modellflyg sektioner. I AKG borjade de den
na verksamhet 1912, under nuvarande namn se
dan 1918, Proto koll fran AKG: s modellflyg ad
ministration finns bevarade utan avbrott fran 
1935, trots branden i klubbhuset, Nu ar AKG: s 
Modellflyg sektion SM FF :s  storsta klubb med 
121 medlemmar registrerade i forbundet vid 
arsskiftet 1966/67,

SMFF ar ddremot ingen "aidring" varken i 
modellflyg- eller i. organisation shanseende, Vi-  
taliteten ar det daremot inget fel pa, Vid sitt 
inledningsanforande till RS 66 pekade forbunds- 
ordforanden Sune Persson, som lett var verk
samhet under fo%rbundets halva existenstid, att 
SMFF redovisar okande medlemsantal, medan 
svenskt organisationsvasende i dag, normalt 
redovisar vikande medlemsintre sse, Dettafak- 
tum drunknade sedan i den da aktuella ekono- 
miska debatten, men det finns all anledning att 
ha det i minnet nar vi med utgangspunkt fran . 
hittillsvarande verksamhet planerar for fram-  
tida inriktning, Inte minst Sune Persson sjalv, 
ligger bakom den nuvarande po sitiva tendensen, 
Hans ordforande skap i styrelse och organisa
tion sutredning borgar for att hittill svarande re-  
sultatgivande ansats i framtiden fullfoljs, till 
forman for svenskt modellflyg och storre kom- 
mande jubileer.

OLOu a -

REKORDANTAL MEDLEMMAR

Forbundets medlemssammanstallning gallan- 
de arsskiftet 1966/67 som distribuerats av ex- 
peditionen till klubbarna visar att antalet regi
strerade klubbar ar 94, antalet klubbmedlem- 
mar 1743 och antalet direktanslutna medlem
mar 286 d v s sammanlagda medlemsantalet

2029. Darvid har SMFF passerat tvatusenni- 
van for forsta gangen.

72 klubbar idkar radioflygning, 66 linstyrning 
64 friflygning och 8 raketflygning. For friflyg-  
ning fanns 194 tavlingslicenser, 109 i linstyr
ning, 103 i radioflygning och 15 i raketflygning, 
Totala licensantalet blir darmed 421, vilketar  
20 licenser mindre an rekordaret 1964,

SVERIGES MODELLFLYGFORBUND (SMFF), anslutet till Kungl Svenska Aeroklubben, Sven- 
ska Flyg sportfo rbundet och Svenska Interplanetariska Sallskapet. Forbundsexpedition: Box 
1 1060, NORRKO'PING, tel dagtid 0 1 1/129000/149 eller 0 13/133 136 samt man.dagar 1 8 .0 0 -2 0 .0 0  
0 1 1/135807, Postgiroadress: Pg 518165, NORRKOPING. Styrelse: Ordf Sune Persson, Box 
105, KOPING, 0221/10687; Korresponde rande sekr Lars Andersson, Tycho Brahegatan 35, 
LIMHAMN, 040/31662; Protokoilsekr Carl-Erik  Aundr, Backgat. 36, NORRKOPING, O i l /  
16529 1; Kassor Karl Anders Ericsson, N Kyrkogat. 28A, HARNOSAND, 0 6 l l / l5 3 7 8 ;S p e -  
ciella uppdrag Carl-Goran Sundstedt, Norrlandsg. 34B, UPPSALA, 018/114512; Grenchefer: 
Friflygning: Gunnar Kaldn, Svarvaregat. 9, NORRKOPING, 01 l / l3 3  136; Linflygning: Harald 
Sannes, Slaggbacken 7, SOLNA, 08/834626; Radioflygning: Gunnar Hofmann, Docentgatan 1A, 
MALMO S, 040/921072; Raketflygning: Olle Olsson, Bokebergsg. 19, HASSLEHOLM; 0451 
15720; Sty relse suppleanter: Olof Hanson, Torbjornsliden 3, GOTEBORGH, 031/223026; Len
nart Flod strom, Uppegardsv, 72, STENUNGSUND, 0 303/80377; Revi sorer: Bjorn Wang strom, 
Frejg, 4, VIK1NGSTAD, 0 13/81372; Arne Arvidsson, V. Bernadottesgatan 10F, LIMHAMN, 
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011/135807; Linflygning Ove Kjellberg, S o l / .  8, SKALBY, 08/380463.
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NOBLESSER
MASTE ΕΝ NOBLER SE UT SOM EN NOBLER?

Nej, varfor det? De fiesta stuntflygare har 
redan i borjan av sin karris.r avancerade pla
ner pa DROMKARRAN, men vagar sig inte pa 
att konstruera eget, utan nojer sig med bygg- 
satser och lika bra Sr kanske det, Att bbrja 
med en helt egen konstruktion ar inte sa latt 
och for det mesta flyger bygg satskdrrorna batt- 
re , Kvar finns dock tan ken pa semiskala-jakt-  
kSrran eller hur idealmodellen nu sag ut, Vad 
gbra? Den enklaste metoden dr den som jaghdr 
ska forsoka skissera; att modifiera utseendet 
pa bygg satsmodellerna, Observera att endast 
den som verkligen vet vad han gor bor forsoka 
sig pa att fiffla med momentarmar, vingprofi- 
ler och dylikt, Alla skisser i denna artikel 
grundar sig pa Noblern, denna utmarkta 15 ar 
gamla amerikanska stuntmodell som vunnitota- 
liga tdvlingar i ursprunglig eller modifierad 
form, Alla tre medlemmarna i 1966 ars svens- 
ka NM-lag flog t ex med modeller som i alia 
vasentliga avseenden var Nobler s Sven om ing
en av kdrrorna l&ngre liknade originalet,

( Rubriken Noblesser ar ej plagierad fran 
Alf Eskilssons Noblervariant men overensstam- 
mer likval.)

Navdl, Vilket utseende vill Du ha pa karran? 
Nar jag byggde min "Blackbird" fran en Nobler- 
byggsats 1962, ville jag fa den litet slankare 
och mjukare i linjerna an den ganska kantiga 
Noblern, Dessutom hade jag bestamt mig for 
"bubbel"-kabin, Resultatet syns pa bild I, 
"Bubblan" ar Veco:s Mustanghuv, luftintaget 
ar Grondal-inspirerat, och pianotradsstdllet 
ar utbytt mot ett dural-dito for att fa studsfria- 
re landningar.

Ska vi gora om "Blackbirden" till en Good- 
Y ea r -ra c e r?  For detta behover vi ett par 
"apple-cheek-cow ls" pa nosen, vi "m a ste "  ha 
hjulkapor och vi bor forsoka fa bakkroppen na- 
got ldgre, Som kompensation for bortfailet av 
kroppssidoyta okar vi pa fenytan. Fig Π, En 
variation pa samma tema har vi i fig III, M ns-  
tanghuven har bytts ut mot en "Shoe string" - 
liknande och vi har bytt fena och hjulkapor,

Det trehjuliga landstdllet med noshjul arises 
allmdnt vara den bdsta for sdkringen mot dali-  
ga landningar, Det ar nagot besvarligare att 
bygga an det gamla vanliga. Man maste vara 
noggrann sa att karran star utan anfallsvinkel; 
huvudhjulen bor inte sitta mer &n 3 -4  cm bak- 
om tyngdpunkten, Syndar man mot dessa reg- 
ler kan bade starter och landningar bli besvdr-  
liga, Nosstallet kr&ver en del av modellens ut
seende, En Standard-Nobler med nosstall ser 
ganska underlig ut, " Jet-utseendet" dr det som 
ligger narmast till, Ove Ander ssons modeller 
ar ett utmdrkt exempel pa detta (se ritning i 
MN 5-6 /66) ,

Fig IV  visar ett exempel pa " je t -s t i len " ;  
kabinen langt fram, land stall slucko'r, luftintag 
och en ganska kantig fena, ger ett intryck av 
modernt jaktplan, Intrycket for starks av ett 
lampligt farg schema fran nagot flygvapen. M as-  
sor av tips finns i flyglitteraturen.

Den andra utseendetyp som passar till nos-  
stdll dr den "sofistikerade" stuntkarran; ett 
uttryck praglat av Bob Gialdini och utmSrkt 
representerat av hans "Sting Ray", Denna stil 
karaktariseras av svepande linjer, dekorativa 
fdrgschemata, strdmlinjeformade utfyllnader 
och hjulkapor samt mas sor av detaljer, Ett ex 
i fig V. Karran bor lampligen bemannas med 
ett par astronauter, till exempel fran Revells 
Gemini-byggsats, Sirotkin hade bara EN kos-  
monaut i sin Space-hound, sa nu har vi slagit 
honom ocksa,

I fig VI har vi I&mnat Noblerkroppen helt 
men har kvar vingen och alia vasentliga matt, 
Tva stjartbommar har ersatt bakkroppen och 
tillsammans med hjulkaporna och den inbyggda 
ljudddmparen, gor detta till en mode 11 endast 
for den som dr sa avancerad att han lika garna 
kan konstruera en egen kdrra,

En annan detalj som kan andras utan att det 
stor flygegenskaperna namnvart ar vingspet- 
sarna. Pa en jet-kdrra passar bakatsvepta 
spetsar bra vilket bl a Lars Tehler har insett,

Ett par ord om fargscheman, En semiskala-  
modell dekoreras naturligtvis som originalet. 
For vara ex II och III, kan fargscheman pa 
G o o d -Y ea r-ra cers  sdkert hittas i gamla flyg- 
tidskrifter, Anvand nagot av dessa eller kom- 
ponera ett eget i samma anda, Kom ihag att 
dessa kdrror dr mycket farggranna och glom  
inte tdvling snummer pa kroppssidorna och ving
en, Ndr Du hittat pa egna fargsdttningar bor 
Du forsoka att fa en dekor som framhaver kar-  
rans linjer.

Det viktigaste i stunt dr visserligen att fly-  
ga bra men domarna ar anda bara mdnniskor 
och kan knappast undga att fangslas av en ori-  
ginell, detaljrik och valbyggd modell, Det ar 
mycket mbjligt att detta (omedvetet) paverkar 
deras bedomning av flygningen, Bygg ddrfor 
en modell som fordelaktigt skiljer sig frankon-  
kurrenternas, Trana flitigt, och ge inte upp 
om inte framgangarna kommer i de forstatdv-  
lingarna, Vdl mott i stuntcirklarna ndsta sa-  
song,

Erik Bjornwall
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Λ·1,

ΙΝΟΜ MODEL·L F L Y G E T

En an nan sak som framjar sake rheten ar att 
satta at en av medhjalparna som vakt att ha 11a 
undan eventuell publik, specielt yngre sadan, 
som exempelvis kan komma in i en linkontroll- 
cirkel a tan att forstii fa ran.

Under senare (id, har vi inom LEN, disku- 
terat modelli'lygets sakerhet sir rigor g an ska in- 
tensivt. Vid klubb motet den 1 dec ember i f jo 1 
var de fiesta av klubbens aid re "for stasigpaa- 
re " narvarande och disku ssionens vigor gick 
hoga.

Tydligt ar att man kan skonja en viss slen- 
trian under Iraningsflygning vad betraffar sa
le erhetsatgarder som skydd for eventuell publik, 
Saken ar ju srl pass allvarlig, att vi an sag, att 
nagot maste goras. Under diskussionen fram-  
kom en del synpunkter om riskerna vid modell- 
flygning som kan vara av intresse for samtliga 
modellflygare, aven om redovi sningen ar langt 
if ran komplett.

dnda gar att anvanda, Isynnerhet inte till tav
lingar, Sjalvklart sager kanske nagon, men del 
forekommer faktiskt alltfor ofta. Hur skall man 
exempelvis klassificera en bredbandig radio- 
mottagare s stor ning sk&nslighet ? I den mrin 
klubben har grenledare, som halier i verksam-  
heten inom respektive gren, sa bor man lata 
honom fa befogenhet att stoppa flygning med 
undermalig utrustning innan en olycka h&nder. 
Delta galler inom samtliga grenar. Det kan 
namligen handa olyckor aven i friflykt, En A2:a 
som skar ner i starten ar inte belt ofarligt att 
f;l i huvudet. For att inte tala om en D-k&rra 
som vHnt och ar pa v&g ner igen med tjutande 
motor. I friflykt galler dock att start ej skall 
ske narmare depan an 50 meter i vindens rikt- 
ning. I storsta allmanhet galler det att stavja 
bu sflygning i narheten av askadare, over par- 
kerade hilar och liknande, Detta galler ej minst 
i RC, Flygning pa sma grona pl&ttar inom sam- 
hallen och stader ar heller inte att rekommen- 
dera, Se upp for kraftledningar, En lina som 
fastnal pa en elledning utgor ett direkt livshot. 
Se tidigare insandare i MFN nr 3 1965. ( Rap
port fran Motala)

Vad finns da att gora for att oka sakerheten?
Till SMFF tavlingsutrustning skall inforskaf- 

fas ett antal skyddshjalmar att anvandas vid 
tavlingar i team racing. Sadana horde snarast 
komma till anv&ndning i fler klasser, i forsta 
hand i combat.

In o m  l i n k o n t r o l l g r e n e n  a r  d e t  b r u k l i g t  ( d e l -  
v i s  r e g e l b e  sttirnt) a t t  en s a k e r h e t s c i r k e l  d r a g  
u pp ang e f;i r 1 ,5  m a t a n to r d en  egen  11 iga  f lyg - 
c i r k e l n .  O n s k v a r t  v o r e  a t t  en a s k ad a  r c i  r k e l  
m a r k e r a s  a t m i n s t o n d e  10 m u t an for  f l y g c i r k e l n .  
B a s t  a r  g i v e t v i s  a t t  s a t t a  upp n a t  av n ag o t  s lag 
m e n  d e t  b l i r  t y v a r r  fo r  d y r b a r t .

Modellflygare som tranar eller tavlar pa ci-  
vila flygplatser skall beakta flyg sake rhetsas-  
pekten.

Pa i for sta hand mi 1 ita ra fellt maste man oc.lv- 
sa tanka pa att stada upp pa flygfaltet efter sig. 
En trasig jetmotor kan ga los pa nagon miljon 
i reparationskostnader och vem kan ersatta 
det?

Vad skall da goras med sakerhetssyndarna? 
Ja, det blir val klubbstyrelsens sak att avgora 
i varje en skill fall. Om vederborande tidigare 
fatt papekande men ej battrat sig, finns inte 
mycket annat att gora an att dr a in tavlingsli- 
censen, att dra in eventuell radiolicens eller 
a v st aligning,

Modellflygare, ryck upp er innan del gar sa 
langt. Gor en kraftfull insats i Er klubb innan 
nagra sadana har otrevligheter intraffar. In- 
formera medlemmarna om v&sentligheten av 
effektiva s&kerhetsatgarder.

Arne Bergstrom

ANDRADE REGLER
FAI; s modellflygregler har andrats i en rad 

detaljer, enligt protokoll fran novembermotet, 
Dessa andringar kommer att inarbetas i dennya 
svenska regelutgava som Sr under arbete.

Dessutom kan for TR~int namnas:
att pilotattrapp skall finnes fran 1967. Denna 

skall utgoras av ett huvud minst 2 cm hog t, 
Huvudet skall vara tydligt synligt,

att me kan ike r f  o m 1967 ej far fanga in modell 
med gaende motor

att mekaniker f o m  1967 ej far fanga in modell 
med stoppad motor, for ran den land at

att tank med tilledningar f o m 1968 ( Obs en 
atta i slutet) far ha max 7 ccm volym.

Skalaregler har u tar be tats. Vidare har and
ringar gjorts i de inte rnationella co mbat - reg
ie rna, men dessa foljer vi ju ej vid svenska 
tavlingar,

I friflyg har ing a vasentliga andringar vidta- 
gits och for radio fly g galler samma sak, dock 
med til lag get att Co r sika re senare rna har in
fo r me rats om detaljandringarna av grenchefen 
Gunnar Hofman,
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TJORVEN
ϋ ϋ ϋ ί

Tredje och si sta avsnittet i var artikelserie  
om hur man bygger och flyger sin iorsta linkon- 
trollmode 11 behandlar sjalva flygandet . I forra  
numret for be redd e vi oss for star ten, na star 
du ddr med handtaget i handen. Forst litet flyg- 
teor i:

1

Hall handtaget lodratt med spanda linor och 
upp-linan overst ( marie den ovre anden av hand
taget pa nagot salt, sa att du inte riskerar att 
vanda det fel i bradskan), Om nu biida linorna 
ar likci l&ng a ska hojdrodret sta i neutralldge 
( fig. l) , Ora inte far du justera linorna. .Lyfter 
du nu armen utan att rora handleden marker du 
att upp-linan spanns och rodret ror sig uppat 
( fig, 2), Om modellen vore i luften skulle fart- 
vinden traffa rodrets oversida och pressa ned 
stjarten, nosen skulle re sa sig och modellen sti- 
ga. Sanker du armen ror sig rodret i stalletned- 
at da dyklinan spanns, fartvinden pressar stjar
ten uppat och modellen dyker ( fig. 3).

Att flyga genom att rora he la armen och inte 
genom att rora handle derna ar my eke t viktigt i 
borjan. Det ger lugnare roderrorelser och ddr- 
igenom mindre risk for alltfor haftiga manov- 
rer, Flyger modellen for hogt -  sank armen, 
kommer den obehagligt n&ra marken -  hoj ar 
men. Forsdk att ta det lugnt och undvik att rora 
armen for liaftigt,

Nu vet du hur du ska bara dig at for att flyga, 
da ar det bara att gora det,

Linorna ar redan utlagda, modellen tankad,
Sla igang motorn och stall in den nagot rikare 
dn fullvarv eftersom den vanligen gar litet sna- 
lare i luften an pa marken, Medan din "m e k "  
halier planet, gar du bort till handtaget ochkon- 
trollerar pa v&gen dit att linomia ar felfria. Se 
dig omkring an en gang for att vara saker pa att 
ingen befinner sig i eller i farlig narhet av flyg- 
cirkeln. Hall handtaget med rak arm  { har du 
vdnt handtaget rdtt?) sa att rodret star i neutral- 
lage eller nagot uppat och signalera till meken 
att slappa planet. Hall huvudet kallt och kom i-  
hag: Styr med hela armen utan att rora handle
den. Lyft armen for att modellen ska stiga, sank 
for att den ska dyka, Lugna rorelser.

Forsok att halla modellen 3 -4  m over marken, 
for sta gangen ar det kanske inte sa latt som det 
later. Det ar inte omojligt att du blir yr i huvu
det de for sta fly gningarna, men det gar over, 
nar du fait litet rutin. Koncentrera dig pet mo
dellen sa kanns det inte sa mycket,

Nagra ord om 1 an dn ingen inn an motorn stan- 
nat efter din for sta soloflygning, Lat belt enkelt 
modellen glida vidare med neutralt roder, tills 
den dr ett par dm over marken. Ge forsiktigt 
hojdroder och modellen satter sig i en perfekt 
trepunktslandning,

Resten av linkontrollflygandet dr till storsta 
delen en frag a om trailing,

Flyg mycket, flyg olika modeller och modell- 
typer, flyg i alia vader och missa inget tillfalle 
att titta pa tavlingar. En vacker dag ar det dags 
for dig att sjalv stdlla upp i den forsta t a v l i n g

Val mott.

Erik Bjorn wall
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Styrbart noshjul Denna modifiering av ett deBolt styrbart n os- 
hjul gjordes till en "Patriot", dSr konstrukto- 
ren till modellen tillverkat sitt eget styrbara 
noshjul. Da tillverkandet av ett sadant noshjul 
ar ganska tidsodande och ett flertal avancera- 
de verktyg erfordras inventerades marknaden 
pa ett er sattning shjul men inget av lamplig typ 
fanns att tillga. Daremot visade sig deBolts 
hjul med diverse modifieringar bli alldeles ut- 
markt. Hela fastplattan vandes, samt oket flyt- 
tas till ovanpii plattan. Den ena okvingen klip- 
pes av och den andra bojes vinkelratt mot plat- 
tan. En del ar kanske skeptiska mot att inte sat- 
ta det styrbara noshjulet i det tjocka plywood- 
spantet bakom motorn, men jag kan intyga att 
denna fastsattning halier lika bra om den gors  
ordentligt. Limma ocksa garna plattan med e- 
poxylim. Dessutom ger inte denna fastsattning 
sa stort arbete for servot som en konventionell 
fastsattning.

SOJ
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SPIGGEN
for VIGGEN

Leif Thelin i AKG ar reklamman, Helt foljd- 
riktigt har han lancerat sin nya Viggeninsp ire -  
rade multimodell med buller och bang. Den som 
vill se manga snygga bilder av en snygg modell 
kan titta i Teknik for Alla l/67 och Teknikens 
Varld 26/66,

Goteborgs-Tidningen har haft en helsidaom  
Spiggen och flera tidningar har deklarerat sitt 
intresse. I februari gor AKM en uppvisning 
med bl a Spiggen, som sakert kommer att re-  
fereras i pressen. Redan vid arsskiftet hade 
AKM fatt tre nya RC-flygande medlemmar ge-  
nom detta padrag. Olov Hansson har filmat 
Spiggens flygningar. Filmen ar utlanad till 
Erik Bratt, chef for Saabs flygplankon struk- 
tionsavdelning.

Publicitet av detta slag ar till stor nytta for 
SMFF sa vi passar pa att tacka konstruktoren 
och hans klubb for insatsen och hoppas att den 
manar till efterfoljd.

Spiggen ar 140 cm lang, vager 3 kg och har 
en Merco 61 med fyrbladig propeller dar bak. 
Leif berattar i AKM :s klubblad Stabben:

Spiggen ar kanske framst lampad for dem 
som vill ha nagot nytt att leka med mellantav- 
lingskarrorna, Man maste kanske inte vara ex
pert men lite erfarenhet kraver den. Inte att 
flyga, men snart nog skall man landa och da 
bor man vara pa det klara med atgarderna, Man 
maste atminstone veta hur roderytorna funge- 
rar, alltsa nar ett roder gar ner, gar den pa- 
nelen upp och tvartom, utom for hojdrodret 
forstas. Nar det gar ner (det har vi ju erfarit 
lite till mans) da gar det NER, Annars ar deni 
stort sett snallare och stabilare an en ordinar 
multi, Farten ar dock en aning hogre. Men med 
frontklaffen helt nere och med kompenserande 
dykroder kan man aven flyga den extremt lang- 
samt. Men for att flyga maste man ju starta. 
Med halvt ner pa frontklaffen, fullgas och na- 
turligtvis med tyngdpunkten pa det ratta stallet, 
lyfter Spiggen forst noshjulet efter ca 30 m, 
gar sa pa huvudstallet ett ogonblick och lamnar 
banan med en grace som ej kan skildras, Det 
maste ses. Pa lagom hojd - banka svagt, far
ten okar och den gar in i en svag svang med 
hjalp av trimmet pa frontvingen, rata upp och 
ta langsamt in klaffen, stotta med hojdrodret, 
farten okar till marschfart. Nu kan du borja 
leka. Spara dock bunten till lite senare (forres-  
ten ser det inte klokt ut att bunta med en jet-  
liknande modell). For att kunna gora den be-  
hbver frontklaffen tas upp ytterligare en \/Z" 
men jag vill rada dig till att inte lata frontklaf
fen ga negativt de forsta 20 starterna, Skulle 
man raka ta fel pa lag hojd maste effekten bli 
forodande.

Spiggen dr som sagt ganska enkel att flyga, 
men landningen kan vara lite marig i borjan. 
Darfor nagra tips: Ta ner klaffen till halften, 
Kor med 1/4 gas och ta ut svangen ordentligt

och flyg flakt. Hall no sen nere med dykrodret 
och pa ca 1,5 m ta upp no sen sakta, den satter 
sig pa huvudstallet och gar sa tills dess du 
trottlar ner helt. Den ar underbar att se i det
ta lage, Om du skulle raka ut for motor stopp 
pa med dykrodret snabbt och halv klaff och hall 
farten uppe. Den viker sig inte, men glidflyger 
som en sten vid laga farter och hog nos. Hju- 
len gor dessutom sa stora hal i vingen vid ned- 
slaget (fraga mig, jag vet).

Annars ar det val just den har typen av flyg-  
plan som kanske har de storsta fordelarna vid 
laga farter med sin adderade lyftkraft. Front
vingen ar naturligtvis intressant och klaffen ro-  
lig att anvanda. Den ar faktiskt sa flitigt ibruk  
att jag har valt att skota den med gasreglagets  
spak pa sandaren som ocksa har visat sig ge 
kansligare lageskontroll. Frontvingen ar ett 
kraftigt verkande trimplan och pa sa satt en 
kanslig fartregulator. Exempelvis kan en loop
ing inte goras enbart med frontklaffen utankar- 
ran lagger sig da endast i en stigvinkel som 
motsvarar utslaget och ingangsfarten. Front
klaffen dr naturligtvis Sven mycket verksam i 
kombination med hojdrodret,

I rollplanet ar modellen med fullt skevutslag 
mycket snabb, mjuk och beh&rskad, Sidrodret 
har mycket liten effekt vid hogsta fart men det 
ar kdnsligt vid.lagre hastigheter och framfor 
allt nar klaffen dr helt nere, Hojdroderverkan 
dr hogst ordindr.

Kanske jag ocksa skall rada att inte sanka 
farten for mycket pa laga hojder, I motsatts 
till konventionella karror med propeller strom  
over roderytorna avtar hdr roderverkan vid la 
ga farter. Men i gengdld har du en ren och 
frdsch karra att visa upp ndr du landat.

Det var forresten sa det hela borjade, Allt-  
sedan den forsta radiokdrran har jag gatt och 
lurat pa om man inte skulle gora sig en grej 
med motorn bak for att slippa allt brdnsle- och 
oljesprut over planet. Och att inte tala om allt 
torkande, Jag har gjort ett otal varianter under 
arens lopp med sma plan i balsa eller papp, och 
var val ganska klar pa hur min nya skapelse 
skulle vara beskaffad ndr jag fick se en bild av 
var nya jet-karra SAAB-37 VIGGEN, Da var 
saken klar. Den jag dittills hade astadkommit 
var mer lik X B -70  (fast mindre). Det var bara 
att flytta frontvingen bakat och lata den fa del-  
taform, att knacka framkanten pa huvudvingen 
och att trixa till kroppen sa att den gav en illu
sion av att vara lik VIGGEN. Nya modellprovi 
mindre skal gjordes forra vintern. Det var mer 
sno da an vanligt och tack vare den fick jag go
ra manga fler prov per testkdrra dn vantat. De 
var sa gott som oforstorbara med det mjuka 
underlaget. Men kors vilket plumsande, och 
vilket letande efter den lilla strimman som 
skvallrade om nedslaget. Den minsta av mo- 
dellerna overtygade mig om att det skulle ga. 
Den var endast 2 "  lang och helt i massivt tra 
och gjord sa exakt jag kunde i skala. Den flog 
som en drom. De andra var i skala 1:25 och 
hade en Pee-W ee dar bak.

I slutet av april stod i alia fall Spiggen far-  
dig. Men sen kom i motsats till vintern en av 
de varmaste somrarna vi kan minnas och pro- 
duktiviteten sjonk till noil. Arligt talat var jag 
val ocksa lite radd infor modellens utseende, 
skulle den kunna flyga? Nar sista tavlingenfor 
aret var over, flyttade s radioutrustningen fran 
tavlingskarran till Spiggen och sa var provflyg- 
dagen nadd, Det var en harlig spannande kans- 
la, som man sallan far uppleva.
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Ny
robust
TIMER

Vid Europacupen 1966 i Saar presenterade 
Hans Seelig Tyskland, en timer av helt ny typ. 
Den ar avsedd for D modeller och ersatter 
flood off och fusetimers. Timern har 4 olika 
funktioner.

Frontplaten ar av 1,5 mm dural, bakre 
platen av 1,0 dural och mellan dessa en mind- 
re plat av 0,75 dural. Samtliga axlar ar lagra-  
de i brons. Pa frontplatens framsida har fasts 
lagringar for 4 st pioanotradar, en fjaderbe- 
lastad arm (A) for utlosning av fusen, samt en 
anordning for start och stopp. Pa drivaxelns 
utsida, som ar gangad M3, finns en rorligarm  
B, samt en arm C for uppdragning, Armen C 
fixeras i onskat lage av en stoppmutter. Vid 
uppdragning av fjaderverket gangas arm B mot 
frontphlten samtidigt som den vrides moturs 
tills den sparras av ett hack i arm A. Arm  A  
har nu sankts sa att pianotraden till fusen spar
ras. Pa nasta axels utsida ar 3 st skivor a v o -  
lika diameter fastade med en mutter. I varje 
skiva finns ett hack och mellan skivorna di-  
stansror. Varje skiva halier en pianotrad. Ti
mern slas till och arm B gangas ut, samtidigt 
borjar skivorna rotera medurs. I tur och ord-  
ning utloses pianotradarna till funktionerna 1- 
3. Nar arm B gangats upp mot arm C (uppdrag
ning sarmen) vrides den medurs och hojer arm  
A och pianotraden till fusen utloses. Timern 
stoppas av att arm B nar slutet av hacket i 
arm A.

Funktionerna 1-3 ar installbara fran 0 -20  s. 
Fusen upp till 6 minuter,

Denna timer ar stabilare uppbyggd an vad 
som forekommit tidigare. Urverket ar fran 
Autoknips men drivfjadern fran vackarur. T i
mern ar uppbyggd mellan 3 st aluminiumplatar.

Omstallning av fusetiden sker genom att 
fjaderverket dras upp, arm Bar helt ingangad. 
Stoppmuttern lossas och arm C gangas utat om  
fusetiden skall okas eller motsatt om en minsk- 
ning onskas, Andring av tiderna for funktioner
na 1-3 kan goras om muttern som halier ski
vorna lossas och dessa vrides till onskat lage,
I startknappen ar en fjader inbyggd, varigenom 
en sprint dras ur nar knappen slappes. Start av 
timern tillgar pa foljande vis.

Bygeln over startknappen vikes ner, med 
tummen halles startknappen nere och nar mo-  
dellen startar slappes knappen och timern gar 
igang. Under en manad har denna timer utpro- 
vats i mycket skiftande vaderlek och hitintills 
har den fungerat tillfredsstallande,

Vikten ar 40 gr och storleken 65 lang, 27 
bred och 15 mm djup. Priset ar ca 50 D-mark,

Ragnar Ahman

l A l l f l l i

Ny Tav l ingsg ren
"HDJDFLYGNING MED LAST"

Fran och med 1967 kommer tavling sverksam-  
heten att omfatta en ny tavlingsgren "Hojdflyg-  
ning med last" P C -1 , Tidigare har det endast 
tavlats i "Hojdflygning11 A C -2 .  Anledningen till 
att det svenska tavling sprogrammet har utokats 
redan nu, ar att kommande internationella tav- 
lingar med sakerhet kommer att omfatta PC -1 ,  
medan det daremot ar mera osakert nar det 
galler A C -2 .

Den nya tavling sgrenen gar ut pa att en nog- 
grant specifiserad lastkropp ( Payload) skall 
skjutas upp till storsta mojliga hojd med hjalp 
av en raket med en maximal startvikt av 90 gr, 
Raketmotorns impuls far uppga till 1,02 kps.

Lastkroppen skall besta av mjukt bly eller  
blylegering innehallande minst 60 %bly, Vik
ten skall overstiga 28 g och diametern skall va
ra 19,1 + / -  0, 1 mm.

Ovanstaende noskon med lastkapsel vagerca  
16 g utan lastkropp, men genom att borra ur 
noskonen och koppling sstycket kan vikten mins-  
kas betydligt. Lampliga raketer for den avbil- 
dade noskonen ar t ex Aerobee-Hi eller Atlas 
Nova. Eftersom raketerna i denna tavlingsgren 
blir ganska tunga ar det viktigt att anvanda en 
raketmotor med stor drivkraft, sa att start- 
hastigheten blir tillrackligt hog for att erhalla 
en stabil flykt, Av de raketmotorer som f n 
finns pa marknaden ar av denna anledning Mi
nimax B3-5 den lampligaste. Denna raketmo
tor har en drivkraft pa hela 1,5 kp. Det var for 
ovrigt med motorer av denna typ som amerika- 
narna tog hem segern i tavlingsgrenen vid den 
forsta internationella rakettavlingen i Tjecko- 
slovakien under varen 1966.

olle olsson
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VIN T ER VERK SAMH E T

Du kanske inte vet, men jag bor i ett av Riks- 
byggen hyresrattshus, Det brukar i regel alltid 
finnas nagot utrymme over i kallarvaningen, ett 
skyddsram eller dylikt. Detta visste jag, sa 
jag gick till vicevarden, vilken jag kande m yc-  
ket val, och fragade om jag inte fick anvanda 
denna lokal till hobbyverksamhet,

Han fragade pa niista styrelsemote och fick 
ett positivt svar. Alltsa, nu bar jag satt igang 
en hobbyve rk samhet hdr nere, Och tro mej e l
ler ej, men jag har upp over oronen med ungar 
att ldra. De bygger alltifran L ill -K las  och 
"handlunsare ", kastmodeller Du vet, och upp- 
at. Grabbarna ar i fran 7 ar och uppat. En gang 
i veckan har vi tr&ff. Har Idnge intresset hal
ier sej, vet jag ju inte. Men det ar i alia fall 
skoj sa lange det varar, Med detta menar jag, 
att det kanske dr nagot for andra att ta efter. 
Men det kravs ju som sagt, att man offrar en 
kvall i veckan for detta andamal, Det kanske 
skall tillaggas att denna verksamhet endast kan 
tillagnas de i Riksbyggen boende, annar s kan
ske inte Riksbyggens styrelse varit sa valvil- 
liga att stalla lokal gratis till forfogande,

Alf Eskilsson

Vid arsmote med MFK-Skvadem den 20,1,67  
beslutades att pa detta satt ofi'entliggora vart 
av stand stag ande till de aktioner och atgarder, 
som foretagits pa vissa hall inom landet for 
att nedvardera de arbetsinsatser och resultat 
som SM FF;s styrelse presterat under degang- 
na Iren,

Vi vill d armed ej ha sagt att sty r el sens hand- 
laggning av sina arbet suppgifte r ej skulle fa 
kritiseras, Givetvis skall detta goras, men da 
pa ett sakligt och vardigt satt och lampligen 
via de media, som star oss modellflygare nar - 
mast till hands, d v s Modell-Nytt och Riks- 
stamman,

Vart gemensamma mal, ett breddat och 
starktintres.se for modellfly get i alia dess for
mer, uppnas bast genom att vi lamnar den av 
oss sjalva valda styrelsen vart fulla stod, samt 
i stallet for att konsekvent nedvardera den, 
hellre da pa ett kamratligt satt delge den idder 
och kritik. Den pa detta satt delgivna kritiken 
m aste da av styrelsen uppfattas och bemotas 
pa rtitt satt, och ar det da var overtygelse att 
ett got;t ocla fruktbarande samarbete inom m o-  
dellflyget skall rada under innevarande och 
kommande ar,

Rolf Sundin

INBYGGD LJUDDAMPARE

Erik Bjornwall har byggt stuntmodellen 
iSkylark, som finns i amerikansk byggsats. 
Kombinationen gott utseende och ljuddampare 
klarade Erik genom att bygga in en Webra- 
ljuddampare enligt bilderna, som visar model- 

felen under if ran. Motor Fox 35,
Ss ftw* · - m :.··>·:·.·/<. ···:
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UPJH)

Fran Japan kommer den har flygbaten,som borde vara nagot for vara radio- 
flygare med flygfaltsbesvan Manga har ju tillgang till fria vattenytor. Flyg- 
kroppen ar utformad med sa bred flytkropp att nagra stodflottorer ej behovs. 
Modellen ar utrustad med sidroder,kopplat till vattenroder och reglerat med 
ett enkanals motorservo,som ocksa ger impulserna till motorkontrollservot, 
(fig 1.) Den elektriska uppkopplingen visas i fig 2. Pa fig 3 visas uppbyggna- 
den av kroppen,som trots den nagot komplicerade formen,ar av ganska en- 
kel konstruktion. Vinge och stabilisator ar av sedvanlig typ. Angiven motor- 
storlek ar .29 alltsa c:a 5 cm 3. «5



RES BBLLIQARE
RABATTFORMANER HOS STATENS JARN- 
VAGAR OCH SAS-LINJEFLYG

Till tavlingar, kurser och da r med jamforba- 
ra arrangemang, kan svenska k lubbar och fore- 
ningar vid resa inom Sverige med namnda fore-  
ta,g utny ttja olika re se rabatter och darmed mins- 
ka sina re seko stnader ,

RABATTER HOS SJ 
LAGRESOR

Svenska klubbar och ίοreningar med sport-  
flyg pa sitt program erhalla rabatt vid lagresor  
for deltagande i tavlingar, kurser och jam ior
ba r a a r r an g e ma n g .

A.vgift for iram - och aterresa erleigges med 
samraa pris som for enkel biljett for minst 6 
personer, Deltagarna maste kunna styrka sitt 
medlemsskap med giltigt medlemskort.

SALLSKAP

G r up per o m minst 10 personer fa r 25 % r a - 
batt och grupper om minst 25 personer far 35%  
rabatt, om re saw sker 1 sallskap,

Om avgift erliigges for minst 15 personer, re-  
se r en pe r son dessutom gratis.

SKOL- OCH FOREN1NGSUNGDOM
Fdreningsungdomunder 2 1 ar kan gora en en- 

dags gruppresa (minst 10 deltagare) T o R i 2: 
klass, Sad an resa kostar endast 5 dre/km, Min- 
sta avgift ar 5 kronor per person.

Grupp som reser under liingre tid tin en dag 
far 50 % rabatt.

STUDERANDERABATT
Elever vid skolor erhaller rabatt vid enskild 

resa, Rabatt e rha 11 e s i 2 :klass endast under ti- 
den 15/l - 15/6 och 15/8 - 15/12.

Rabatten T o R for gamma pris som enkel 
biljett, Minsta avgift ar 13:- kronor. Legitima
tion skort som erhalles av SJ skall vara under- 
skrivet av skolmyndighet och uppvisas vid bil- 
jettkop.

K ON F E R E NS R A B A T T

For individuella resor fran olika hall till kon- 
feranser, utstallningar m m erhalles 25 % rabatt 
pa biljettpriset. Res an maste vara minst 5 mil i 
v a r d e r a r i k t η ϊ n g e n,

Rabatterna kan unde r vi ssa tid sperioder i sam-  
band med de storre helge rna och andra tillfallen 
med stor re s and e till str dinning inskrankas,

Bilar uthyres genom SJ pa ett flert&l platser.

ΕΝ NYHET

Genom en framstalining fran styrelsen for 
SM FF till Statens Jiirnvagar, erhaller nu alia 
svenska foreningar och klubbar med SPORT-  
FLYG pa sitt program, samma rabatt vid lag
resor som tidigare giillt endast idrottslag,

En samman sUillning over samtliga rabatt- 
formaner som kan vara lampliga att utnyttjas, 
har gjorts till vagledning for vara klubbar och 
id reningar.

RABATTER HOS SAS-LINJEFLYG * I

IDROTTSRARATT

25 % r ab att la mna s till grupper o m min st 10 
personer och bestaende av aktiva idrottsm&n 
och led are vid resa till och fran tavling eller  
trailing sliiger, Fast platsreservation tillampas. 
Vid tur- och returresa, kan aterresan foreta-  
gas enskilt.

I vissa  fall kan 50 % rabatt beviljas efter an- 
sokan till SAS, For s&ljning savdelningen, Sven
ska Regionen, Stockholm-Bromma 10,

G R U P P R E S15 R A B A T T
Grupper om 10 till 14 fullt betalande re sand e 

e r h a ller 5 % r ab a tt per person,
Grupper om 15 eller flera erhaller 10 % ra

batt,Vid tur- och returresa kan aterresan ske 
en skilt.

V E C K O S L U  T S R A B A T T
30 % rabatt lamnas pa ordinarie tur- och re - 

turpris for resor lordagar och sondagar,

UNODO MS RABA TT
Rab a 11 e n g a ller for a 11 un g do m 12 - 2 5 ar, Ra

batten ar 25 % alternativt 50 % pci ordinarie en- 
kel- och tur/returpris, Vid 25 % rabatt galler 
att reservation av plats kan fdretagas i forvag. 
Vid 50 % rabatt kan den resande medfolja i man 
av ledig plats vid avresan.

Legitimation erfodras me deist ett ungdoms- 
rabattkort som kan erhalias hos SAS- och Lin- 
jeflyg : s fdr sdljning skontor, Kortet ko star 10:-  
kronor och galler 1 ar,

K O N K E R E N S R A B A T T
25 % rabatt pa ordinarie tur- och returpriset 

lamnas vid resa till konferenser,

NS r mare upplysningar angaende giltighetsli
der och rabatterna erhalles hos jarnvagsstation
er, resebyraer, SAS och Linjeflyg,

K. A.
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A L L A  MODELLFLYGKLUBBAR VALKOMNA

t i l l  Flygsportforbundet

SAMMANTRADE PAGAR
I julnumret presenterade Calle Sundstedt, 

Forbundsstyrelsen, som ban sjalv ingar i, un
der rubriken "De som bar ansvaret - vara ty- 
ranner", Nu later vi FS-debuterande Lennart 
Flod strom, beratta litet om sitt forsta styrel-  
semote i SMFF:

Tja, det var givetvis som vanligt, Vi klap- 
pade varandra pa ryggen och talade om hur 
bra vi var, Sedan beslutade vi att ge ut sa m yc-  
ket som mojligt av forbundets pengar och hop- 
pades pa att verksamheten i ovrigt skulle kla- 
ra sig sjalv, Sedan avslutade vi det hela med 
ett sjoslag pa en guldkrog, givetvis pa forbun- 
dets bekostnad,

Tyvarr, mina vanner, Detta gallde inte 
SM FF:s styrelsemote den 15/ l  1967, och inget 
annat SM FF-mote heller, Hela nojesverksam- 
heten inskrankte sig till intagande av lunch pa 
en Ringbar, pa deltagarnas beko stnad,

Vi korde nonstop Iran kl. 9 .00  till 18, 15 med 
undantag for lunchpausen, ca \/Z timme,

Hela styrelsen med suppleanter, en av revi-  
sorerna samt MN:s redaktor och expeditions- 
cliefen, det ar 14 man det, svettades over 
problemen, och i rummet in till satt Sune Stark 
och Hans Schmiterlow och grunnade pa formu- 
leringar i samband med ove r sattandet av de 
intemationella reglerna till svenska,

Vi kontrollerade uppfoljningen av tidigare 
be slut, Vi diskuterade forbundsexpeditionen, 
tidningen, Flygsportforbundet, tdvlingar, kurs-  
verksamhet, lotterier, ekonomi - givetvis - ,  
PR-verksamhet och mycket annat,

Grencheferna och Goran Alseby gjorde tata 
utflykter till paret Stark/Schmiterlow for att 
assistera med regeltolkningen,

Vi fattade givetvis aven en hel del beslut,
Det dr inte bara att sla klubban i bordet och 
saga; "Sa far det bli, "  Det finn s manga detal- 
jer som maste diskuteras innan, t ex vilkane-  
gativa verkningar beslutet kan fa , vem eller 
vilka som kan bli trampade pa tarna, och hur 
hart, Impopulara beslut maste fattas ibland, 
om det hela skall ga ihop, och det krdvs ett 
visst matt av mod ho s dem, som skall fatta 
beslut, Det gar forstas bra att anlita den ldtt- 
aste utvagen ocksa - for en tid. Sedan rasar  
det de sto me r ,

Det var forsta gangen jag bevistade ett sty
relsemote inom SMFF, Det var jobbigare dn 
jag hade trott, men stimulerande,

Floda

Svenska Flygsportforbundet, som fick an- 
slutning till Riksidrottsforbundet i hostas, har 
gjort ett avsteg fran stadgarna for att hjdlpa 
modellflygets sak. Egentligen skall det finnas 
25 medlemmar i en FSF-klubb. Om man ville 
halla hart pa den paragrafen, blev det baraom -  
kring 20 modellflygklubbar, som kunde komma 
med redan fran borjan. I stallet har man valt 
att ge dispens dven till de minsta klubbarna, 
sa att allt modellflyg kommer med redan nu.

I gengdld hoppas man att de sma klubbarna 
satter fart pa medlemsvarvningen och vaxer 
sig starka, ndr det nu finns hjalp till flygspor-  
ten som vi inte haft forut.

Adit vad som rdr tavlingsverksamheten fors 
alltsa over fran SMFF till det nya Flygsport
forbundet. Forandringen blir dnda inte sa stor, 
eftersom styrelsen for modellflyg sektionen i 
FSF leds av Sune Stark och styrelsen i ovrigt 
bestar av vara grenchefer. Ganska snart blir 
det Sven en distriktsorganisation inom varje 
ldn. Den skall planlagga tavlingar, traning och 
samverkan mellan klubbar i omradet. Lands- 
omfattande tavlingar och intemationella till- 
stdllningar planl&ggs och sanktioneras som for-  
ut av grencheferna och SMFFts styrelse.

Alla klubbar som gar med i FSF, far utan 
kostnad en tidning varannan vecka. Det ar Riks
idrottsforbundet s "Svensk Idrott*1, Dar kommer 
man att finna meddelanden om  flygtavlingar av 
alia slag, mest modellflyg forstas, men aven 
motor- och segelflyg- liksom fall ska rmstav-  
lingar,

Det kostar inte nagot extra fijr klubbarna att 
bli med under 1967. Vid FSF:s fdrsta ar smote 
i april skall eventuella avgifter fbr nasta a rb e -  
stammas,

Klubbarna kan fa hjalp fran hemmakommu- 
nen, om de ar med i FSF. I de fiesta stader 
och samhallen finns det olika slags idrottsan- 
slag for klubbar som tillhor Riksidrottsforbun
det. Det ar all anledning att klubbarna tar reda 
pa hur det ligger till med den sortens hjalp, sa 
snart FSF-anslutningen ordnats.

En forteckning over de nya stodmojligheter- 
na kommer senare i Modell-Nytt.

C -G  Sundstedt

RESEKOS TNADSUTJAMNING

SM FF:s kassor, Karl-Anders Ericsson, har 
sant redovisning for resekostnadsutjamning till 
vid RS deltagande klubbar. Medelko stnaden blev 
8 0 :-  kronor. De som haft lag re kostnad far be- 
tala tillagg, storre kostnad ber^ttigar till ater- 
baring.
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Sveriges Modellf lygfttrbund startas 
av KSAK:s modeilflygklubhar
Arlig riksstamma blir forum fo r  modettflygfrdgor

Flerfaldiga ganger bar modellflygarna sokt finna en form for sjalvstyrelse 
inotn KSAK:s ram} dar motor- o6h segelflygfrdgor bar sin givna plats i drs- 
motesdebatten men dar modellflygarenden ytterst sallan tagits upp till behand- 
Ung. Tyvarr bar man bittills inte kommit over startsvarigbeterna.

Riksstamman

Nu har modellflygarna emellertid 
med helhjartat stod frln KSAK utar- 
betat ett organisationsforslag som skall 
behandlas vid en Riksstamma i Stock
holm den 16 februari 1957. Om allt 
gar efter berakning kommer Vinter- 
tavlingen att hlllas i Stockholm son- 
dagen den 17 februari. PI det sattet 
far val atminstone en del av Riks-

■ volontKrklobbar

asdellflygklubbar ftv l i e  klaee

i stammans befullmaktigade klubbom- 
bud dubbel anledning att resa.

Stadgeforslaget
Det stadgeforslag som kommer att 

ligga till grund for den konstitueran- 
de Riksstamman i februari ar redan 
utsant, Stadgarna foreslas att proviso- 
riskt antagas och tillampas under en 
tid av 3 ar, Dl har man mojiigheter 
att man stora formaliteter andra, dar 
erfarenheterna visar att sa ar nodvan- 
digt, Nar de tre Iren girt, kan man 
kanske rakna med att den nya orga- 
nisationen fatt sadan stadga, att 
stadgarna definitivt kan stadfastas.

Riksstdmmans deltagare

For 1957 Irs Riksstamma galler 
vad som sags om representationen i 
stadgeforslaget. Rostlangden upp- 
gores efter de registreringar och med- 
lemsuppgifter, som kommit KSAK 
tillhanda senast den 15 januari. Del 
dr darfor angeldget, att de klubbar 
som avser att deltaga i Riksstamman 
eller i Vintertdvlingen fornyar sin 
registrering i god tid fore delta datum.

SVERIGES MODELLFIYG- 
FORBUND BILDAT

Digert program for frivillig 
modellflygstyr else

Modellflygarnas forsta riksstamma 
hade samlat ett 40-tal ombud fran 
Ilka manga registrerade modellflyg- 
klubbar. Generalmajor Nils Soder- 
berg halsade valkommen och studie- 
sekreterare Ake Noren ledde forhand- 
lingarna.

. s *

S ver iges  M od e llf lyg forbu n d  bildade s 1957 e f 
ter att m od e ll f ly g e t  d ess for in n an  a d m in is tre -  
rats  av Kangliga Sven ska A erok lubben . I MN 
skall vi under aret behandla S M F F :s  k o r ta m e n  
intensiva  h is to r ia  m ed a tsk ill iga  in slag. Denna 
gang v isa r  vi tva klipp ur salig F lygrevyn  fran  
ja n u a r i-  o ch  m arsn u m ren .

Stadgarna blev efter minga om Och men 
faststiillda i cnlighet med det val genom- 
tankta forslaget.

Eltoncmien blev huvudsakligcn en friga 
om ett vidgat intcrnationellt tavlingsutbyte. 
Generalsekrcterarens mcddelandc att en sar- 
skild tavlingsfond skulle stallas till modcll- 
flygets forfogande och pa skilda vagar till· 
foras medel genom KSAK:s och klubbarnas 
forsorg acccpterades.

Medlemsredovisnhigen. Med anledning av 
att antaict roster som en klubb ager vid riks
stamman sir beroende av medlcmsantalet, upp- 
drogs St Modellflygstyrelsen att foresli lamp- 
liga it girder for kon troll av klubbarnas 
mcdlemsamal. I det sammanhanget rckom- 
menderadcs att man utdver den fasta xegist- 
reringsavgiften per klubb skall infora en 
mind re registreringsavgift per medlem.

Flygrevyn och model If lygsidorna diskutc fa
des. Onskvardheten av flora tekniska artik- 
lar bckraftadcs.

Regelfr&gorna gav ett rikt diskussionsun- 
dcrlag. KSAK:s forslag till remissvar till 
FAI i anledning av nyligen forctagna regcl- 
andringar tillstyrktes. Riksstamman enadcs 
om nya svenska markesragningsregler att 
galla for friflygandc modeller, Hnstyrda has- 
tighets- och stuntmodeller samt radiostyrda 
modeiier. Reglerna skall kompletteras med 
sidana for team-racingmodeller, Forslag 
skall uppgdras av modellflygstyrelsen. Nya 
svenska tiivlingsklasser for S 1 och G 1 re- 
kommendcradcs. Modellflygstyrelsen skall 
uppratta forslag till motsvarande F 1-rege),

Tavlingskalender, omfattande faststiillda 
inccrnationclla och foreslagna centrala tiiv- 
lingar kunde tyvarr into goras definitive. 
Modellflygstyrelsen fick i uppdrag att se 
over tavlingskalcndern i avseende p i de 
centrala svenska tavlingarna och att komp* 
lettera densamma med ovriga nationella tiiv- 
lingar samt distrlktstnasterskap och ovriga 
rcgionala tavlingar, vilka senare enligt riks
stammans onskan skall underkastas obligato- 
risk sanktion. Vidare uppdrogs St modell- 
flygstyrelson att uppgSra forslag till uttag- 
ningsreglcr for friflygandc och for linstyrda 
modeller.

Forsdkrbtgtjragor och rctekostnader var 
ocksa pi tapeten och slutligcn rokommende- 
radcs att KSAK:s lansombudiorganisaiion 
iter satts i funktion.

Valen, som blev en spannande rostra k- 
ningsproccdur, gav modellflygstyrelsen fol- 
jandc sa mm ansat tiling;

Tcrje Larsson, ordforande (1 ar), Bcrtil 
Beckman, Karl-Anders Ericsson och Gunnar 
Kalen (2 ar) same I var Moller, Torgil Rosen
berg och Hans Schmiterlow (1 ir).
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verk- 
s am- 

het
PR PA k l u b b p l a n e t

KLUBBMEDDELANDE
Med anledning av det frageformular, syftan- 

de till klarlSggande av RC-verksamheten ilan -  
det, so in klubbar na fatt och i fiesta fall aven 
besvarat, vill jag be att de klubbar, som varit 
i kontakt med repre sentante r for stad (kommun) 
angaende modellflyget, vara vsinliga och kom- 
mentera delta, Uppge vad ni har bett om och 
vad ni eventuellt har blivit hjalpta med,

Tackar pa forhand

Jakobsbergs Modellflygklubb sande oss ett 
klipp ar tidningen Vasterort. Genom dennapub- 
licitet och fem dagars utstallning fick klubben 
ett 25-tal anmalningar fran intres serade, som 
man kallade sanirnan till ett mote for att locka 
dem att bli medlemmar i. klubben, Som vanligt 
bar artikelskribenten missuppfattat en del de- 
taljuppgifter men a r tike In kan tjana som mall 
for de klubbar som on skar gora en PR-insats, 
Walter Bornhauser 07 58/32173 eller Leif Nor-  
gren 0 7 58/33423 kan lamna ytterligare tips, Vi 
aterger endast texten, ej bilderna fran forsta-  
sidan och sidan 6,

Radiostyrt Mustangmodellplan 
flyger 110 kilometer i timmen
Sveripcs storsta modctlflygptan viicktc slor nyfikenhet och beiinchan d& 
del under nigra da gar tillsammans med en rad andra model! typer 
u 1stiiJIdes i Dormisvarulniset i Jakobsberg. Planet — en Condor — mater 
he! a 3,40 meter me 11 an vmgspetsarna men viiger iinil& inte mer an 
2,30 kg. Jakobsbergs modellflygklubb ar en av de mest aktiva i landet 
och loser fritidspioblemen for ett 30-lal medlemmar.
Modellplansbygge och modcilflyg- 

spoit kan rit knits till de nytligaste 
och roligaste av alia fi ilidsaktivitctcr 
for energisk ungdom. 1 Vallingby- 
omrSdet har organiserad verksamliot 
av delta slag sedan hinge eflerlysls, 
och mod sii cntusiasmcrande exem- 
pel inpfi kmilania tors man kanske 
ml hoppas alt nfigon intresserad 
slojdliirarc cllcr arman imgdomsle- 
tlare gor slag i silken. Lokaler finns 
det gott om, och nfigon brist pii flyg- 
iiill Ur del intc heller.

— Fritidsproblcm Ur for oss etl 
okiini bcsviir, beiiiUar Leif Norgrcn, 
en av de ansvariga i Jakobsbergs 
modellflygklubb. I*. n. disponcrar vi 
en lokal vid VcckovUgcn i Viistcrby, 
och dar lillbringar vi ovcrvagatulc 
dele n av var frit id. Tyvarr iii vi into 
ensamma om tokalcn, och det bety- 
dcr all vi varjc gang mastc dra med 
oss modellerna hem. Vi fir emeller- 
lid lovade tak over huvudet vid 
Sturevagcn, men den nya lokalcn har 
nackdclcn att vara mind re.

BYGGSATS UIJGER EJ
Tillsammans bygger man model 1- 

flygplan och segelflygmodcllcr. Storsi 
hitiills Ur ett segelplan av lyp Con
dor med 3,40 meter me I Ian ving- 
spetsama. Med en litcn hjiilpmotor i 
sijanpanict skjuts planet pa migra 
sek under n list an lodrait til! 1 500 
meters hojd och scglar diircfter om- 
kring. manovrerat per radio. Condo- 
ren iii eit lagarbetc av Walter Born- 
hausen, Sven Svcnsson och Leif 
Norgren, och sammanlagt har de 
off] at 200 timiliar pa bygget. Eran- 
sett motorn har pojkarna forfardi- 
gat allting sjiilva — de anser att far- 
diga bvggsaiser inte fyiier kraven pa 
precision! Kostnaden for donna jiitie- 
moilcll beriiknar dc til! 100 kronor, 
och del later ju overkomiigt.

Radiostyrda modeller blir alii van- 
ligate pa klubbens arbetsschcma, I 
en Mustang, som ocksii visadcs pa 
ill stalln ill yen, firms inte mind re ii:’ 
in la kanalcr. genom vifka man kan 
dirigera olika manoverorgan. Mus(an- 
gen viiger 3,5 kilo ocb ser lung och 
robust ul, men del g;V iiiidii ml 
kumma upp i fuller pit 1 It) hm./lim.

FLYGANDE TVATTBRXDE
En kul grej som viiekle stor upp- 

miirksamhct, var en traitbraUeslik- 
nande modcll med motor pi under- 
sidan, Mftnga trodde atl det rorde 
sig om n£got slag av tmdervattens- 
bSt, men i sjiilva verket ar det friga 
om en origincil flygplanstyp, som 
trots den egendomliga utformningen 
kan gora 90 km/tint, men iir myckel 
kiinsiig for kastvindar.

Men det ar inte bara fiygplan 
man sysslar med. Just nu hi Her ett 
par av ungdomarna pi med en bog- 
scrbiiismodcit, som blir niirmare tvft 
meter l<mg,

Medlemsavgiftcii ar 5 kronor, och 
den blygsamma simiman inkludcrar 
bade olycksfailsforsiifcring och en 
facktidskrift med tio tumimer om 
a ret. Tidningen mneh&iler utforliga 
ri in in gar pit olika modclllyper, sii 
uppslag till nya byggen ar del aid rig 
brist pit. Sam man hit I In ingen inoni 
klubben ar den alira basta, och det 
goda kaniratskapcl ar n;\got som 
over huvud taget karakleriserar mo
del Ihygga re. Man masle ge varandra 
ett hand tag da och da, och mod 
tiden blir man ett sammansvetsat 
gang, diir alia gillar och liiar pU 
alia.

Jan Levenstam
Malle sholmsvag, 168 
Vallingby

MODELLFLYGFILM ER

Inom landet firms en hel del privata filmSgare  
med modellflygfilmer av olika slag och kvalitet, 
Kanske vill dessa filmagare hyra ut sina aisler  
och darigenom lata ocksa kamrater ha gladje av 
filmerna,

De som ar intres serade att hyra ut filmer om  
modellflyg till SMFF: s klubbar kan sanda in ne- 
danstaende uppgifter till red fore den 10 m ars,  
En forteckning over inkomna erbjudanden kom- 
mer i nasta nummer av MN,

Erforderliga uppgifter:

•  Narrm pa agaren

• Agarens adress
• Filmens handling sdmne
• Svart/vit eller farg
• 8 eller 16 mm
• Spelldngd i minuter
• Ljud eller ej
• Onskad ersattning per uthyrning

M ODELLFLYG I RADIO

I radioprog ram met Sportkikaren den 3 decern- 
ber uppmSrksammades modellflyg med anledning 
av Flyg sportforbundets inval i Riksidrottsforbun- 
det,

Lennar th Lars son redogjorde for att det foru- 
tom modellflyg som lek ocksa finns den seriosa  
hobbyn och t&vlingsintresset modellflyg. SMFF  
pre senterade s, att vi sj&lva bygger vara model
ler omtalades, varefter friflyget fick exemplifie- 
ra hur en tavling gar till. Modellflygets interna- 
tionella tavlingsframgangar betonade s.

Lennarth gjorde bra ifran sig, Bo Modedr fix- 
ade pro gram met. Tack skall ni ha.

TEKNIKENS VARLD

Teknikens Varlds hobbysidor, som tidigare re-  
digerades av Jan Jango, omhanderhas nu av Stig 
Albertsson sedan Jango startat eget - Allt om 
Hobby, Stig som borjade vid tidningen i somras  
har tidigare sysslat med allmanna reportage som 
artiklar om olika yrken etc, MN onskar lyckatill.
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LANDSLAOSLIGAN - FRIFLYG
Totalre saltaten beraknade enligt paragraf 3 i be stammel serna for no minering av friflygland 

lag. De medraknade tavlingarna redovisas for var och en i sarskild kolumn med siffra for res  
pektive t&vling enligt foljande:

1 VT 7 Upp sala
2 Runn 8 Einkoping
3 Norbe rg 9 Skvadern
4 JarvsS 10 Malmo
3 Norrl. VT 11 SM
6 Vingarna 12 Gamen

Antal personer som har gjort minst 1 tdvling: A2 88 st, C2 37 st, ΌΖ 38 st

A -2

9 10 11 12 Tot Me dr tavl

1 L O Ear s son Uppsala 961 3679 1.3 . 8. 11
2 H Ahlstrom Bo rlange 635 932 3672 1 .2 .7 .  12
3 Η B Anders son No rrkoping 882 35 418 3666 1 .3 .6 ,  10
4 B Westin No rrkoping 429 755 3621 1 .2 . 7. 12
5 C Marten sson Malmo 845 956 518 851 3603 1 .8 . 10. 12
6 G Kaldn No rrkoping 793 602 808 3587 1 .3 .6 .  12
7 H Kaldn Norrkoping 740 673 504 3497 1.3 . 8, 10
8 I Sundstedt Bo rl&nge 894 653 3459 1 .2 .8 ,  11
9 B Mod4er So In a 762 798 3413 7 .6 ,  1 1. 12

10 H Eklund Sands vail 895 537 3384 1 . 2 . 5 .9
1 1 J O Ake s son Malmo 834 749 518 765 3 187 1 . 7 . 8 .9
12 I Sare s Bo rlange 479 3177 1 .4 . 7. 12
13 J Pettersson Ha ssleholm 907 527 599 3166 7 .8 , 9 .  11
14 K Ande r s son Malmo 706 669 815 3139 7. 8. 1 1. 12
15 A Berglin 0  ster sand 782 840 3082 4 . 5 . 9 .  11
16 N Helge sson Sandsvall 741 587 415 3042 3. 8 .9 ,  11
17 O Bio mb erg Kumla 640 537 3023 1 .7 .8 .  10
18 S Jan sson Koping 593 3017 1 .3 . 7. 11
19 S 0  Einddn Ku ml a 581 580 2910 1 ,3 ,6 .1 1
20 A W ahlund Uppsala 888 2845 1 ,8 . 11

C-2

9 10 11 12 Tot Me dr tavl

ί R Ahman Norrkoping 915 936 918 894 3742 1 .6 ,  10. 1 1
2 R Johansson Norrkoping 772 891 3669 2 ,6 .  7. 11
3 B Johansson Malmo 778 790 912 3640 1 .6 . 7. 12
4 L Flodstrom Sundsvall 857 952 3633 4. 5. 9. Π
5 L Han s son Malmo 894 548 875 3623 1. 7. 10, 12
6 R Sundin Sand svall 647 797 3429 1 .2 .4 .  1 1
7 B Blomberg No rrkoping 706 145 3297 1 .2 .3 .  10
8 B O Tornkvist Eager sta 615 3250 1.3 , 6. 1 1
9 H G Anders son No rrkoping 924 628 180 44 1 3173 1 .6 . 7 .9

10 J Bagge No rrkoping 837 638 3 168 1 .2 ,  7. 1 1
11 B Old^n Karlstad 867 707 3057 1. 3, 10. 11
12 S Berglund Koping 563 2757 3. 6 .7 ,  11
13 A Hakansson Malmo 873 829 2496 1. 10. 11
14 A Han s son Malmo 926 655 2421 7, 9. 10
15 K Eiwenborg Solna 254 2370 4. 6 .7 ,  11
16 S Eewin Oster sund 2367 4 .5 . 9
17 E Nieminen Borldnge 1743 3. 5 .7
18 R Wilkesson Enkoping 454 1637 1 .3 .  1 1
19 O Nerud Malmo 614 1390 1 .7 .  10
20 J Zetterdal Solna 1347 1.6
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D-2

9 10 1 1 12 Tot Medr t&vl

1 U Nygren Solna 880 924 3732 1 .6 .7 ,  12
2 B Wall Uppsala 956 902 3621 1.7 . 1 1. 12
3 Pr amber a No rrk oping 712 205 916 768 35' i 2 , 6 . 7 ,  11
4 L Ahman No r rkoping 848 848 861 3489 6. 7. 10. 1 i
5 C E Aundr Norrkoping 787 3399 2. 3. 7, 11
6 N E Hollander Karlstad 916 860 688 634 3375 7. 9. 10. 11
7 H Friis Norrkoping 743 775 3365 1 .6 . 7, 12
8 L Lar s son Solna 844 3195 3 . 4 . 7 .  Π
9 B I Svens son No r rkoping 353 105 3 100 1.6 , 7. 10

10 H Sjo strom Goteborg 594 40 2897 1 .2 .7 .  10
11 H Broberg Bo rlcinge 2 740 3 .4 .5
12 R Hag el Malmo 940 838 2702 10. 11. 12
13 M Zetterdal Goteborg 374 7 10 2629 1 .2 .7 .  11
14 C Gravelei Sund svall 732 2075 2. 5, 1 1
15 O Sjoman Enkoping 2002 1 .3 .7
16 B Wicktnan Kumla 186 1862 1 .6 .7 .  11
17 B Hans son Norrkoping 801 1826 6. 7. 11
18 A Sjostrom Goteborg 565 812 1706 2 ,3 .  10.1 1
19 A Lofvander Sund svall 614 1651 2, 5 .9
20 S Berglund Koping 658 1597 1 ,3 ,1 1

G am en s lagtavling
b l g t b l A s ig  f r i f l y g t A v l i n g  I

NQRRKOPING

Regn, sno och blast ar inte precis vad en fri -  
flygare on skar signal* det ar tavling sdag s, Des-  
sa forutsattningar var emellertid ett faktum, 
niir den si sta av arets friflygteivlingar holls pa 
FI 3 med F. K. Gamen som v&rdar den 20 no- 
vember.

Manga av de anmSlda foredrog att stannahem- 
ma, men en tapper skara tavlande och funktio- 
narer genomforde tavling en med heder, Resul- 
taten blev for de f ram sta overraskande goda.

Hans Ahlstrom, Borlange, var for dagen gans- 
kaoverlagsen sina medtavlare i A2 , Bengt Jo
hans sen tillsammans med Ragnar Ahman och 
Lennart Hans son gjorde upp om for staplatsen i 
C2, Dessa tre var i en klass for sig. Urban Ny- 
gren, Solna, hade denna gang sina karror i fint 
trim och tog D2~segern knappt fore Bo Wall, 
Uppsala.

I lagtavlingen, som i denna tavling be star av 
6 man i varje lag, segrade Malmo -  Karlstad- 
kombinationen fore hemmaklabben. Det blev 
a lit s a en he It ny lag inte ckning pa vandringspri- 
set.

Resultat fran Gamens hostt&vling 1966

A :2 seniorer

1 Hans Ahlstrom Bo rlange 702 sek
2 Claes Martensson Malmo 625 sek
3 Knut Andersson Malmo 593 sek
4 Gunnar Kaldn Gamen 590 sek
5 Bo Mode dr Solna 584 sek
6 J-O Akesson Malmo 5 55 sek
7 Be rtil Westin Gamen 549 sek
8 Inge Sundstedt Bo rlange 451 sek
9 Bengt Johansson Tfbro 439 sek

10 John Pettersson Ha s sleholm 401 sek
1 1 Sven-Olov Linddn Nimbu s 382 sek
12 Stig-Inge Johansson Tibro 296 sek
13 Ingvar Sares Bo rlange 281 sek
14 Hans B Andersson Gamen 220 sek
15 Nils Helgesson Sund svall 217 sek

A :2 juniorer
1 Robert Nordborg Malmo 412 sek
2 Hans Kaldn Gamen 306 sek
3 Pe r Bodin Fag er sta 158 sek
4 B O Tornqvist Fager sta 85 sek

C:2 seniorer

1 Bengt Johansson Malmo 739 sek
2 Ragnar Ahman Gamen 725 sek
3 Lennart Hansson Malmo 710 sek
4 Johan Bagge Gamen 477 sek

C:2 juniorer

1 Hans G Andersson Gamen 280 sek

D:2 seniore t
1 Urban Nygren Solna 833 sek
2 Bo Wall Uppsala 815 sek
3 Rolf Bagel Malmo 755 sek
4 Lars Ahman Gamen 740 sek
5 Hans Friis Gamen 700 sek
6 Ray Prarnberg Gamen 697 sek
7 N -E  Hollander Karlstad 567 sek
8 Hans Lindholm Linkoping 83 sek

Lag tavlingen
1 Malmo -  Karlstad 3919 sek
2 Ga men 3781 sek
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Fagersta l :an

Fagersta FK arrangerade sondagen den29/l  
sin forsta stor re telvling, Fagersta-ettan, for 
friflygets 1-k lasser. Tavlingen avses bli arli -  
gen aterkommande, Vadret var kravande, kallt, 
blasigt och snofall men det klarnade upp de sis-  
ta tva perioderna, Manga anm.ai.lda fullfoljde 
darfor ej tavlingen.

Re sultat:
A1 Janiorer { 10 deltagare fullfoljde)

i H Terner Borl&nge 526 sek
2 N E Broman Bo r la n g e 463 sek
3 T Anders son Fager sta 460 sek
4 P Bodin Fage r sta 3 19 sek
5 A He s sling Fa g e r s ta 264 sek

A 1 Seniorer (6 deltagare fullfoljde)

1 I Sundstedt Bo r lange 592 sek
2 H Ahlstrom Bo r lange 535 sek
3 I Wikander Solna 502 sek
4 S O Linddn Ku ml a 470 sek
5 B Svens son Solna 399 sek

C 1 (2 deltagare fullfoljde)

1 A Bodin Fagersta 3 15 sek
2 L Lars son Solna 238 sek

Dl (5 deltagare fullfoljde)

1 L Lars son Solna 670 sek
2 L Widh Fager sta 475 sek
3 O Sjoman Enkoping 375 sek
4 P Eriksson Enkoping 242 sek

Lagt&vling

1 Solna ( Fager sta-ettan s vandringspri s)
2 Fagersta
3 Enkoping

For nast sista gangen paminner vi om MN:s 
konstruktionstavling i klass Dl, Ritningar skall 
for deltagande vara insanda fore den 31 april i 
a r,

T&VLINGSKALENDER

FRIFLYGLANDSLAn

Lands lag et till NM ( se tavlingskalendex-n) 
uttages efter den 23/4 och VM~laget uttages 
efter den 28/5, enligt vad grenchefen Gunnar 
Kaldn meddelar.

TAVLING:

F riflyg

2 6/2 
12/3 
2/4 

23/4  
7/5 

2 8/5 
6/6 

7 -9 /7  
14-19/8

Linflyg
30/4

7/5
14/5
2 7 -28 /5
i l / 6
18/6

V T, Borlange 
Norber g straffen 
Jtirvsobocken 
Vingarnas vartavling 
Majtavlingen, Uppsala 
Elittavlingen 
Sol statraffen 
NM, Vandel, Danmark 
VM, Tjeckoslovakien

Juniortdvlingen, Solna Idrottsplats 
Kaffe-Fetter, Bromma  
Mo tala - Pokalen 
Vartavling en, Bromma 
Va stku sttr&ff en, F9 ( ? )
U T, Bromma

Raketflyg

14/5 Raket-VT A C -2  och PC -1 , Skane
? /9 Raket-SM A C -2 och PC-1

( Arrangor sokes)

A rets for staging stavlare far i ar debater a i 
fakulteten linkontroll pa

DEBUTANT TAVLINGEN i Stor- SOLNA 
30/4

( Tavling splats angive s i nasta nr)

Det vill saga; Hemmahorande i Stor-SOLNA  
med dess stor a omnejd skall komma och avgifts- 
fritt tavla om fina P R I S E R

Klasser:

Combat
Speed

Team Racing 
Stunt

Motor Linlangd Tankvolym
1, 5cc 13, 27 fritt
1, 5cc 13, 27 fritt
1, 5cc 13, 27 lOcc ( stand

2, 5cc fritt fritt tank)

Under dagens lopp gor svenska elitmodellfly- 
gare uppvisningsflygningar i stunt, combatoch  
radiokontroll.

Ett meddelande:
till hagade arrangorer i andra orter: Sam- 

ordna garna ER Debut ant t&vling med stor-Sol
na s sa att vi far en landsomfattande

DEBUTANTDAG

For upplysningar ring Lennart Larsson
08/690040/354
Harald Sannes 
08/1965 1 1
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Uv.
u. ί|

11

A:2 C:2 D:2 Speed Team Stunt RC

i960
Sverige
S Be rnfe st ( YU) 
Sverige

Finland 
EllilS (SU) 
England

195 J Jugoslavien 
O Czepa (A)

Finland 
S Stark (S)

Frankrike 
P Schmidt (F)

Belgien 
Hewitt (GB) ........

1952
0  ste r rike 
B Game (YU) 
Tyskland

Sverige
A Blomgren (S) 
Sverige

Schweitz 
B W heeler (GB) 
Schweitz

Belgien 
P Wright (GB) 
England

1953
Jugoslavien 
H Hans sen (DK)
Danmark

England 
J Foster (USA) 
USA

England
D Kneeland (USA) 
USA

Italien
Battistella (I) 
Italien

1954
Danmark 
R Lindner (D) 
Ty skland

USA
A King (Austral) 
USA

USA
C Wheely (USA) 
USA

Holland 
P Wright (GB) 
England

1955
VS sttyskland/USA 
R Lindner (D) 
Italien

Vs stty skland/U S A
G Ssmann (D) 
Sverige

VS stty skland/USA 
M Caster (GB) 
England

Frankrike 
Prati (I) 
Italien

1956
Italien 
B rem s (B) 
T jeckoslovakien

Sverige
L Pettersson (S) 
Sve rige

England 
R Draper (GB) 
England

Italien
R Gibbs (GB) 
Tjeckoslovakien .....

1957
T j e c ko slo v ak i en 
S Babic (YU)
U. S. S. R.

T jeckoslovakien 
Sladky (Tch) 
Tjeckoslovakien

1958
England
B Baker (Austr) 
Ungern

England 
E F rigyes (H) 
Unge rn

Belgien 
1 Toth (H) 
Ungern

Belgien
E dm on ds/],.,-,, 
Gibbs J*GB*
Italien

Belgien, 
G abris (Tch) 
Ungern

1959
Belgien 
Rita (USA) 
Finland

Frankrike 
F Dvorak (Tch) 
USA

1960 ........................ ^
England 
So anm 
Unge rn

Ungern 
R ossi (I) 
USA

Ungern { x) 
Bernard (B) 
England

Ungern 
Grondal (B) 
USA

Schweitz 
Kazm irski (USA) 
USA

1961
VS stty skland 
A verijanov (USSR) 
Holland

VS stty skland 
G Reich (USA) 
Polen

VS stty skland 
Schnecberger (C>( 
Unge rn ... ^

1962
U. S. S. R 
Krizsm a (H) 
Ungern

U, S.S, R

“ kj<u ss,i>U. S.S, R

U. S. S, R 
Grondal (B) 
U. S. S. R

England 
Brett (USA)- 
England

1963
O sterrike 
E richsen (D) 
U. S. S. R

O sterrike 
L offlcr (DSA) 
Italien

O sterrike 
F rigyes (H) 
Italien

Belgien 
Brooke (USA) 
USA

1964
Ungern
Wisniewski (USĵ  
USA

Ungern

S » o e/th}<GB> 
U .S .S . R

Ungern
Sirotkin (USSR) 
USA

1965
Finland
A Bucher (CH) 
England

Finland 
'Foster (DK) 
Sverige

Finland 
Dall'Oglio (I) 
ltalien/USA

-----
Sverige 
Brooke (USA) 
USA

1966
England
Wisniewski (USA) 
USA

England

Tjeckoslovakien

England 
Gabris (Tch) 
USA \

1967
Tjeckoslovakien Tjecko slovakien Tjeckoslovakien Frankrike

P o r k la r in g :
Air ranger 
Indiv vinnare 
L a g v in n a re

Aura: I960 blev 
det ej mind re an 
5 gem cnsam m a 
vdrldsm astare i 
D;2,
S Pim enoff (F)
L Conover (USA) 
J Sheppard { NZ) 
G G uerra (I)
R Hag el (S)

x)
Kjell Rosenlund 
vann, men d isk - 
valificerades p g a  
regeltolkning sfra- 
ga. \ / 2. ar efter 
andrades regeln 
sa att en sadan r e 
geltolkning om iij- 
liggors i fram ti- 
den.
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Att valja modell inom huvudklassen i radio- 
flygning, RC 1, innebar att man stalls inforfra-  
gan efter vilken princip man skall valja, anting - 
en den vanligaste eller den utan konkurrens 
framgangsrikaste, Mitt val fallen pii den sena- 
re. Detta beroende pa att den ar en produkt av 
ett malmedvetet arbete med att standigt forso-  
ka forbattra modellen, Jesper von Segebaden 
har alltsedan 1962 flagit sin Mustfire, I-lan har 
med Mustfire vunnit de tre senaste arens SM, 
samt under samma ar vunnit alia nationella tav- 
lingar,

(Red, anra: Visst flyger "Jeppe" bra med 
Mustfire, men hur gar det ndr andra fbrsoker
sig pa den ?),

Genom att manga tavling sflyg are overgatt 
fran reed till proportional har det gangna t&v- 
lingsaret blivit ett s k mellanar.

Inom tavling sve r ksamheten har-en breddning 
Sgt rum, flera nya t&vlingsflygare har kommit. 
Bland radioflygarna kan man forutom de gamla 
vanliga mannarna fran Stockholm rakna med att 
Arne Arvidsson, Leif Thelin och Curt Jonsson 
gbr sig bemcirkta i framtiden, Det ar med stor 
gl&dje man konstaterar denna breddning,

Jag tror att klass I kommer att forbli den 
dominerande klassen, men en i framtiden okan- 
de aktivitet inom bade skala och pylon, For ska- 
lat&vlingarna tror jag inte man annu finner na- 
gon modell som dr battre an andra, Vid denen-

da "pylon"-tdvlingen som hittills hallits var en- 
dast tre "pylon-karror "  anmalda, Under 1967 
torde Midget Mustang bli mycket vanlig beroen
de pa att den kommer att finnas fardigbakad i 
plast.

Under senaste ar har radioflyget genomgatt 
en stor fo rand ring, det har specie lit inom t&v- 
lingsflyget skett en overgang till proportional- 
anlaggningar, detta icke endast i klass I utan 
aven i viss man inom klass III. Reedanlaggning- 
arna har blivit lite omoderna, Per sonligen tyc- 
ker jag att det narmast har blivit en fix idd ho s 
manga att man inte kan flyga· om man inte har 
proportional, "F ly  in" d&r man visar sinaals-  
ter och diskuterar skaladetaljer vid sidan av 
en liten flygtur ar en trevlig arrangemangs- 
form , Tavlingar av detta slag tycker jag skall 
dga rum varma sommareftermiddagar, daman  
kan ligga i graset och studera modellerna,

Angaende den nya klassen RC V tror jag att 
om  den far lampliga begransningsregler och ev 
nagra justeringar kan det bli en bra sprangbra- 
da upp till RC I. Den far dock inte bli sadanatt 
en ordin&r RC I modell skall kunna tdvla i klas
sen genom bortkoppling av ev roderfunktioner.

Gamla RC V har sjalvdott som val ar,
Tavling med radiostyrda segelplan har inte 

forekommit i Sverige sedan 1962 ( om jag ar 
ratt informerad) men det flygs en del. Jag tror 
att det mycket val skulle kunna ga att ordna tav
ling i denna klass och fa ett antal deltagare.

FULLS KALERITNINGAR

Forteckning over nagra utmdrkta modeller 
som publicerats i en del utland ska tidskrifter, 
Ritningarna kan rekvireras fran respektive tid- 
skrift. Detta dr blott ett litet urval, det finns 
hundratals andra.

Aero modeller

Aquila/Thomann A/Z 
Sans Egal/tlyvdrinen A fZ 
La Mouette/Cizek A / l  
Pulteri/i9iemi D/Z 
Faital/Savini DfZ 
Tigress/Long Τ/R  
M iss FAl/Rosenlund T/R  
Spacehound/Sirotkin Stunt 
U-2/\Varburton Stunt 
Aauri/Kazmirski R/C Multi 
Nikolina/Ehmann C d h

Model Plan Service ( Flying Models)

Mirage/Simpson C/2
Castaway/Bilgri A /l  
Chizler/Tviathis Stunt

Model Airplane News

Olympia/faermes Cf l  
P39/Bonetti R/C Multi 
Suspense/Spence D/2 
Crusader/Brooke R/C Multi 
Condorian/Simpson D/2 
Uranus D/l 
Uranus D/2

Hobby He!pers fAmerican Modeler),

Argus/Wooley Stunt 
Solar/Timlin-Cu sick D/l  
Taltos Il/Frigyes D/2
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GAVOR och GEWGAVOR

SMFF behover pengar till ett flertal olikabe-  
hov: den centrala administrationen, Modell-Nytt, 
informationer och. instruktioner till vara klubbar 
och medlemmar samt mycket annat.

Vill Du hjalpa oss?
Vi har redan fatt hjalp av en donator som skdnkt 
forbundet ett antal bocker. Vi foreslar foljande:
1 Du in sender pa bifogade inbetalningskort till 

forbundet det bidrag Du onskar lamna. Bi- 
draget skall besta av jdmna 5-kronor: alltsa 
5, 10, 25, 50 eller nagonting i den stilen. 
Sander Du in t ex 25 kronor, sa har Du sant 
5 st "bidrag” .

2 Fbr varje lamnat bidrag erhaller Du i "G E N -  
G A V A 1' en bok, Du valjer sjaiv vilken bok
Du onskar, Se bifogade bokblad.

3 Pa inbetalning stalongen anger Du alltsa Ditt 
namn och Din adress ( tydligt), Du maste 
ocksa fylla i numren pa de bocker Du onskar. 
( Bar Du in sant 2 5 : - ,  far Du alltsa ange 5 

boknummer)

Ovanstaende upprop tillsandes SM FF:s med
lemmar i juni manad i fjol. Manga har spontant 
svarat och har foljer en lista pa de som hittills 
har stott aktionen:

1 Berglund, Stockholm K
K -E  Schon, Linkoping
FK Gamen c/o Aundr, Norrkoping
Gosta Nilsson, Ostersund
Sune Persson, Hoping
Robert Mark, Askim
G Lindhe, Vdstra Frolunda
Jan Breding, Skovde
Arne Berglin, Ostersund
John Hagedal, Solna
Malte Martens son, Faringtofta
Ulf I-Iamlp, Vaxjb
K arl-Erik  Ekstrom, Lund
Bengt-Erik Yngvesson, Vintjdrn
Sven Backlund, Sundsvall
Thorvald Ahlberg, Saleby
Lisbeth Bennhagen, Kulldal
K G Anders son, Nykoping
Olle Blomberg, Kumla
Hans John sson, Ostmark
Uno Svens son, Bandhagen
Einar Ek, Vasteras
Rune Gustavs son, Dais Langed
Rune Nilsson, Bjornlunda
H Thomann, Bromma
Inge mar Emils son, Alvesta
John Pettersson, Hassleholm
Alrik Anders son, Saleby
Lennart Krook, Bovas
Olle 01 sson, Hassleholm
Frank Zaic, USA
S O Linden, Orebro
Goran Alseby, Linkoping

Ar Du med pa li stan ?

Om Du inte dr med sa har Du chansen NU.

Med de bS sta halsningar 
SM FF : s FORBUNDSSTYRELSE

NY ADRESS 

S M F F s s  e x p .

har flyttat frah Lammhult till Norrkoping 
p g a att Valter Johansson sagt upp sig fran sin 
tjdnst som expeditionschef och tidningsdistri- 
butor, Expeditionens placering till Norrkoping 
dr att betrakta som en interimlo sning, i avvak- 
tan pa en slutgiltig losning.

Expeditionschef: Ragnar Ahman
Adress: SMFF, Box 1 1060, Norrkoping
Postgiroadress: Postgirokonto 5 18 165, SMFF, 

Norrkoping
Telefon: Dagtid 0 i 1 / l 2 90 00 ankn 149 = 

Ragnar Ahman

eller 01 i / l3  31 36 =
Ingegerd Kaldn

Mandagar
1 8 .0 0 -2 0 ,0 0 0 1 1/13 58 0 7 = R.. Ahman

PENGAR A T T  HAMTA FDR (NASTAN) 

INGENTING

Salj lotter i Flyglotteriet 1966:
Dr a nytta av de fina klubbvillkoren:·

Skaffa klubben pengar,

Provi sionsvillkor:
Salj min st 50 lotter = 50 ore/lott i provision
Salj minst 200 lotter = 7 0  ore/styck i provision
Salj minst 1000 lotter, sa blir provisionen

80 ore/styck

Lotterna kostar 2:50 per styck. Rekvirera ge- 
nast fran
SMFF: s expedition, Box 11060, NORRKOPING
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ENSAM FORSSLJNING 
UTLAGGES

Vi soker kontakt med dagliga aterfor saljare 
eller importorer som bar intresse for forsSlj-  
ning av ett komplett modellbyggnadsprogram.

ROBERT BECKER OHO.
D-6421 Metzlo s-Gehaag 
Va sttyskland

M ODELLHOBBY-UTSTALLNING

Stor utstclllning i Oxelosunds Fritidsgard, 
Foreningsg. 17 den 4 - 5  mars, kl. 14, 00.

F r i f ly g a n d e l in s ly r d a -  och radio styrda 
modeller sarnt batar forevisas. Tommy Bennvik 
medverkar och staller at sina hobbyprodukter, 
Linkoping se skade rn flyger teamracing u tan for 
utstallning shallen, Det allra senaste inom i*a- 
dioflyget demonstreras.

R A D I O F L Y G N  Y T T
fr&n H O B B Y P R O D U K T E R

Pa grund av det stor a intresset for vara ar-  
tiklar bar vi utokat vart sortiment med bland 
annat:

RC-Craft frekvensmarken, Nemo frekvens- 
flaggor, Stanton frekvensmossor, Ailer-Rand  
AR - 1 Servoadapter for perfekt stripskevroder- 
koppling, Rand LR-3 Servo for Gallop, Ghost, 
Du-Bro Low Bounce hjul i stotabsorberande 
material, Rev Up 10x8 och 11x8 nu i lager. 
Fox, Veco, K&.B, Fireball glodstift. Fox logg~ 
bok, Williams 2 l/4 och 2 3 /1 "  spinners.
Nya Me Coy Custom 19RC och 40RC.
Nya VECO 19 BB/RC i kullagrad modell. 
Dessutom har vi bl a: VECO 6l RC den utan 
jamforelse ba sta Rc-motorn, K&B 40 RC den 
vassaste motorn for Pylonracing. Micronic 5 
Proportional, Controlaire Galloping Ghost, 
Glasfiberkroppar och Cellplastvingar: Crusa
der, Candy, Maximum Midget Mustang Pylon 
Racer,

NY PRISLISTA UTKOMMEN, sandes pa be-  
garan.
Hobbyprodukter, Tommy Bennwik,
Vikdalsv&gen 68, Nacka tel 08/7164542

Valkomna alia modellintre sserade ( aven 
fruar och andra),

Arrangor Oxelosunds MFK.
UB

LASARNAS ANNONSMARKNAD

KOPES

MK servo, tr an si sto ri serade.
Ragnar Karlstrom,
Billdal Tel 03 1/61042 1

TILL SALU

1 st Telecont 9 kanal ( 10 kanals funktion) 
komplett med 5 st duramite servo, laddaggre- 
gat och ackar,

Billigt
Inge mar Kyrk
Grums Tel 05 55/23025

4 kanalers proportionalanlaggning med 6 nya 
servos och laddaggregat, fullt uppkopplat. 
Sdljes med garanti,

Tel 013/81372 eller 013/120645

Ny proportionalanlaggning, Ouadruplex CL5, 
heltran si stori serad komplett med 4 uppkoppla- 
de servon, deackar och laddning saggregat,
Har kostat 579 dollar plus frakt, tull och oms, 
Sdljes for 2 ,4 0 0 : -  kr.

Ragnar Karlstrom,
Bilidal Tel 031/6 10421

En ny Variophon S 10 kanals R, C. -anlaggning. 
Sandaren innehaller 4 st 500 DKZ ackumulato- 
rer.
Till mottagaren (Super) hor 1 st 500KDZ.
Till servona (medfoljer 5 st Duramite)
4 st (2+2) 1000DKZ

Pris 1. 500: -

Lars Billow
Saresgat, 9, Borlange
Tel. 0243/12990 efter kl 17,00

1 st 8 -kanal Grundig komplett med 4 st 
duramite och ackar, saljes billigt,
R. Baltzar
Box 1729, Falun, Tel 023/14200

1 st M in-X Powermite TT1 enkanalssandare 
med K. O. Control Box + 1 st M in-X Capri 
enkanalsmott, m, rela + 1 st K. O, Dual comp, 
rela + 1 st K, O, 3 - speed motor control rela 
+ 1 st Gyron rodermotor, Kr. 22 5 : - ,
Ingvar Ny strom,
Sandgatan 39A, Falkenberg, tel 0346/12547,

Quadruplex Proportional, superbet, obet, be- 
gagnad kompl med laddaggr,

Sven Hyd<2n,
Alvsjovagen 8, Alvsjo Tel 08/997642
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R E D A K T  I O  N

Modell-Nytt har andrat utforande igen. Manga 
tycker nog att andringarna kommer for tatt.For-  
klaringen till nu infort utforande ar att relation- 
en mellan kostnad och kvalitet var oformanlig 
for 1966 ars framsta.llningssa.tt,

Modell-Nytt gjordes i A5 boktryck fran nr 
4 /63 . Det blev for dyrt sa fjolarets forsta nura- 
mer innebar atergang till 1963 ars elektrosten- 
cilering. Men da hade upplagan tredubblats, ko- 
piering smetoden maste andras for att bli ratio- 
nell, offset blev foljden.

Fjolarets multilithtryck hade sina begr&ns- 
ningar, En plat och en maskinkorning per farg 
kravdes for varje sida. For att minska platfor- 
brukning och maskinkorning till halften kravdes 
formatdndring till B5 (med vikning i ryggen) e l-  
ler mindre. B4-papper visade sig svart att ko- 
pa, A5-formatet visste vi av tidigare erfaren-  
het att det var for litet med hansyn till ritnings- 
atergivning.

Enda utvdgen blev att anv&nda en annan maskin, 
som kan trycka A3-ark, d v s minst tva sidor i 
taget med oforandrat format. For att halla kost- 
naderna nere, fotoreproduceras varje sidorigi- 
nal ner till 80 procent av sin storlek, Texten 
blir da ej sa utrymme skr&vande som tidigare, 
(ungef&r 8000 tecken mot tidigare 4600), ritning- 
ar och bilder aterges med hogre kvalitet,

Hittills har Valter Johansson producerat MN 
om vi bortser fran boktryckperioden, da Valter 
var redaktor, Vi som nu skall fora MN vidare 
tackar Valter for det uthalliga arbete han ned- 
lagt pa MN:s framst&llning,

Vad far den nya framstallning sformen for 
konsekvenser for MN: s medarbetare? Text kan 
insandas pa samma sdtt som tidigare. Ritning- 
ar och skisser kan ej aterges i en jamn skala, 
men satt ut millimeter och centimetermarke-

ringar i stallet. Helsidefigurer ritas pa vitt e l-  
ler transparent papper 369 x 26 1 mm. Da far 
326 x 244 mm av ytan tackas av ritningen, Rita 
med mjuk blyerts men hellre med svart tusch 
eller filtpenna,

Fotografier kan som sagt aterges med godtag- 
bar kvalitet. Sand kopior men lana oss g&rna 
negativen samtidigt.

SERVICE TILL LASEKRETSEN
Det gors pa sina hall anstr&ngningar att star- 

ta en konkurrenttidning till Modell-Nytt.
Aven om, p g a tryckeriomlaggningen, detta 

MN-nummer kommer ut senare an planerat sa 
kan MN:s lasekrets kanna sig overtygad om, 
att MN skall ge service och inspiration till la-  
sarna i minst lika stor utstrackning som tidi
gare. Var stravan att stdndigt forbattra MN 
skall ej avta, De manga tips tidningsledningen 
far brevledes och muntligen, gor att MN ej en- 
dast ar nagra fa forbundsfunktion&rers, utan 
alia SMFF-medlemmar s verk.

MODELLNYTT MODELLNYTT
MODELL-NYTT soker annonschef, som sjalvstandigt rekryterar, bearbe- 
tar och bitrader annonsorer. Tillsammans med redaktoren och ansva- 
rige utgivaren skall annonschefen ing& i tidningsledningen, som an- 
svarar for MN tekniskt, ekonomiskt och tidsmassigt inora vissa av FS 
angivna ramar.
Uppdraget utgor en god chans for den som vill gora en uppskattad 
insats for SMFF samtidigt som vederborande f&r en plattform att ova 
upp och demonstrera sin forsaljartalang ifr&n. Daremot ar det eko- 
noraiska vederlaget tyvarr blygsarat. Ytterligare upplysningar erh&l- 
lee genom redaktoren, tel 013/59835·

M ODELL-NYTT, Vastra Strandvfigen 11, HJULSBRO. Organ fdr SMFF. Tilleandes 
forbundets sam tliga m edlem m ar och utkommer med 6 nummber per ar ( 10 febr, april 
och juni, 1 sept samt 10 okt och dec), Prenum erationspris 10:-/§.r, Nuvarande upplaga 
2500 ex. SMHI- Rotaprinttryck, Stockholm. De le ik ter som fram forts i artiklar i tid- 
ningen far st^ fdr fbrfattarna och delas inte nbdvandigtvis av SMFF, Tidningsledning: 
Redaktbr och ansvarig utgivare GcSran Alseby, layout Gunnar Landin , konsult C arl- 
Guetaf Ahrem ark, distribution Bengt M artinelle, Annonspris: l / l - s id a  200:-, l/2 -s id a  
125:-, l /4 -s id a  75 :- (Tag kontakt med MN, tel 0 13/5V835 fbr
nSrmare upplysningar). Radannonser Koetnadefritt fbr SM FF:s m edlem m ar (red fb r- 
behSller sig ratten att fbrkorta och andra i manus), fdr bvrigt 2 :-/ra d .

Nasta nummer utkommer omkring

10.4
Manus bor vara redaktionen tillhanda 
senast 1 manad fore ut givningsdagen.

SM HI-Rotaprinttryck, Stockholm, februari 1967,


