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O.S. moloreortlment Hr oBverlråflat når det gål
ier utbud, kvalitet och prestanda. Del ger de] 
ocksi rndjllgheten att tllllredaatålla Just dlna 
elfektbehov: Lugnt och pálltllgt (Sr nybBr|aren. 
HBttlgt och apånnande (Sr eportflygaren. Bru
talt och tllllSrlltllgt ISr tåvllngsbruk. Tlllråck- 
llgt och tyat ISr lyrtaktalantaaterna. Du behB- 
ver bare vSIJa.

MAX 25VF-DF ABC

1,8 hk/17000 v min
For att tillfredsstålla F3A-flygarnas ef- 
(ektbehov. Bakinsug gór det också låt- 
tare att dåmpa bullernivån.

FS-120
1,9 hk/11000 v min
Tyst, tillforlitlig  råstyrka. Skalaflygarna alskar den. 
Konstflygarna gnuggar hånderna av fórtjusning. Varfór? 
Gå igenom Aresti-programmet fór nåsta såsongs tav- 
lingar!

MARUTAKA
Marutaka har ett av de atSrata urvalen av
akalabyggaataer. Synnerligen hog kvali
tet pá stansningar och forarbete av trå
materialet ger en utsókt passform 
brett urval av maskiner, (rán Blériot till 
dagens jet-maskiner. Bilden visar en mo- 

dell på Mitsubishi T-2 i sportversion. Av- 
sedd lor en ,25-motor och med en spånn- 

vidd av 980 mm. Denna maskin kommer 
inom kort i en storre mycket exklusiv va

riant med panelgjuten glasfiberkropp, av- 
sedd for .40— .46 dragande motorer eller 

fdr en "Ducted Fan". Marutaka år den 
låttaste vågen till serIBs skalaflygnlng

-S . Generalagent

ira  M O D E L - C R A F T
BOX 2074 ·  RUNDELSGATAN 16 
200 12 MALMO ·  TEL 040/714 35

Pilota EZ-aerle år definitivt nigot utBver det 
vanllga. En helt ny konstruktionsteknik har 
gett oss ARF-modeller med en verklig super
finish som kan monteras på några timmar. Sat- 
serna år helt kompletta med hjul, tank, spin
ner etc.
Senaste tillskottet i EZ-serien år den fabuIBsa 
LASER 200. Har en spånnvidd på 1416 mm och 
år avsedd fór .40—.45 tvåtaktsmotorer eller .60 
—.80 fyrtaktare. Flyger FAI-programmet utan 
problem.

Hos Pilot finner du allt: Från utmårkta. nybBr- 
jarmasklner till magnlflka 1/4-akala satser

FINNS I ALLA VALSORTERADE HOBBYAFFÁRER
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OMSLAG · Framsidan visar en fin och ståmningsfull 
inomhusidyll från nyligen genomfórda SM i Blå Hallen. 
Foto: Orjan Bjorkdahl. Julnumrets baksida hyllar vår 
silvermedaljor vid friflyg-VM i Australien Gunnar Agren. 
Foto: S-0 Lindén.

Nåsta nummer utkommer omkring 15 februari 1984.

Sveriges Modellflygforbund har snart lagt dnnu ett år bakom sig. Det 
har varit ett arbetsamt men samtidigt stimulerande år. Bland klubbar och 
distrikt har stora insatser gjorts for att vidareutveckla modellflyget. 
Forbundsstyrelsen vill på detta sått uttrycka sin tillfredsstållelse med 
det nedlagda arbetet och hoppas samtidigt att åven kommande år ska 
innebåra en positiv fas i SMFFts historia.

Det gångna året har bl a inneburit att flera nya distrikt etablerats 
vilket år mycket glådjande. Fortf arande finns emellertid några vita 
flåekar på Sveriges modellflygkarta. Vi måste gemensamt arbeta for 
att få fungerande distrikt åven dår. De stigande kostnaderna i sam- 
hållet gor det nodvåndigt att satsa på distriktsvisa aktiviteter både på 
tavlings- och sportflygsidan.

Det kommande året kommer styrelsen att satsa hårt på en utvidgad 
ungdomsverksamhet. Bl a kommer information om modellflyg och 
SMFF att gå ut till samtliga Sveriges elever i låg- och mellanstadiet 
under våren eventuellt med uppfoljning under hosten. Styrelsen har 
forbundit sig att medverka vid bildandet av modellflygklubbar i de 
skolor dår underlaget finns. Ett stod for denna verksamhet behovs 
naturligtvis också av redan etablerade klubbar och distrikt. Styrelsen 
utgår från att man har detta stod och att år 1984 ska bli det år då 
SMFFts verksamhet slår alla tidigare rekord.

Slutligen vill styrelsen på detta sått onska SMFFts medlemmar en 
verkligt GOD JUL och ett GOTT N Y T T  MODELLFLYGÅR.
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Rutinerad kampe tvåa i friflyg-VM — Australien
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F1A
Under forstå perioden var vin
den svag under den inversion 
som rådde. Den var ca 30 m i 
hójdled i borjan och ovanfor 
var vinden omkring 3 m/s 
vilket gjorde att modellerna 
stråckte linan ganska bra på 
topphójd. Detta uppfattades 
av många som bra luft och 
man kopplade i vad man 
trodde svagt lyft. Fårre ån 
hålften av de tåvlande gjorde 
max vilket år anmårknings- 
vårt. I slutet av perioden kom 
de forstå svaga lyften, men 
då hade dessvårre två svens
kar redan missat.

Fint termikvåder foljde i an- 
dra perioden. Vinden okade 
och var i borjan av tredje be- 
svårlig. Vingar knåcktes, mo
deller gick i backen, modeller 
kopplades i alla mojliga lagen, 
linor korsades och slåpptes 
och det hela gjorde slut på 
både kårror och humor hos 
de drabbade. Tavlande som 
normalt råknas som vårldselit 
fick stora skålvan och upp- 
forde sig som nyborjare.

De som var snabba i benen 
och behårskade vådret for- 
flyttade sig snabbt med mo
dellen på linan eller runt start
linjen, det var kånnetecknet

for bl a samtliga kineser, eng- 
elsmånnen, några jugoslaver 
och Paul Hagan som nu tav
lar for Australien.
En annan taktik var att vånta 
och góra en snabb start och 
koppling något som bl a bli- 
vande vårldsmåstaren Matt 
Gewain tillåmpade. Han gjor
de endast några få snurrevarv 
under hela tåvlingen.
Bengt Wendel flog mycket bra 
denna dag frånsett forstå star
ten. Hans tid hår var for då- 
lig for en plats hogt i pris
listan. Desto starkare att dar- 
efter flyga sex raka max och 
sluta på en hedrande 9: e plats. 
En kåmpainsats!
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Óvre bilderna: visar invig- 
ningen — endast 17 nationer 
kom till start. Anders Pers
son trånade bort sin modell.

Anders Persson och Inge Sund
stadet var inte så lyckosam- 
ma och laget slutade på 13:e 
platsen.
Antalet FlA-flygare som flu- 
git fullt minskade snabbt. Ef
ter sjunde perioden återstod 
bara två: vårdnationens Paul 
Hagan och Matt Gewain, 
USA.
I fly-offstarten gick Paul upp 
direkt på skotten och arbeta- 
de sig rutinerat ner i lå dår 
han snurrade skickligt for att 
hitta termiken och ev få hjålp 
av amerikanen når denne 
kopplade i lovart.
Matt fullfoljde sin under da
gen lyckosamma taktik och 
våntade på marken. Når det 
så kom de indikationer han 
våntat på — bl a en markant 
vindminskning — låt han mo
dellen gå till 45 m hojd, gjor
de ett snurrevarv for att få 
bekråftelse på att luften var 
OK, varefter han kopplade. 
Starten såg ut som många 
andra. Under forstå minuten 
då hans modell passerade 
Pauls holl den knappt hojden, 
steg sedan något fór att åter- 
igen sjunka till ca 30 m vid 
fusningen efter 240 sek.
15-minutersperioden gick mot 
sitt slut och Paul måste slut- 
ligen koppla. Han snubblade 
nåstan bort kopplingen och 
fick endast 124 sek och åter- 
vånde med hångande huvud 
och gratulerade segraren. Paul 
tog det hårt att bli slagen på 
mållinjen igen. VM -81 kom 
han trea i liknande våder efter 
att ha missat i sista perioden.
Den hår gången behårskade 
han våder och sina modeller 
utmårkt och hans silverplats 
år mycket hedrande.
Matt Gewain, vårldsmåstare 
83, verkade lått besvårad av 
all uppmårksamhet. Han fór- 
klarade sin vinnande taktik 
att invånta termiken på mar
ken med att han inte vågade 
snurra på grund av att hans 
modell inte tålde den hårda 
vinden. Hans modeller var av 
ordinår typ med pappersklådd 
vinge och torsionsnåsa. Fram- 
kanten år spetsig fór att ge 
turbulens. Kroppen år av bal
sa med rektangulår tvårsek
tion och med underfena. 
Stabben år relativt tjock med 
plan undersida och vål rundad 
framkant. Modellerna år inte 
speciellt vackra — helróda 
men utan dekorationer — och 
en av reservmodellerna var
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reparerad åtskilliga gånger 
med mycket lim. Den lång- 
vingade modellen Pacer 14 (se 
Free Flight Plans Handbook 
1983) anvånde han inte når 
det blåste.

F1B
Tåvlingen borjade med något 
hbgre vindstyrka an foregåen
de morgon, men det var lått 
att flyga max — något som 
drygt två tredjedelar av start- 
fåltet gjorde. Andra periodens 
flygningar kom i farlig nårhet 
av en tråddunge, så startlinjen 
flyttades till tredje. Då hade 
vinden oka till bortåt 8 m/s 
och det blev svårt att bedoma 
den svaga termik som fanns. 
I fjårde perioden kunde man 
stundtals notera over 12 m/s i 
byarna och tåvlingen avbróts 
tilis vidare efter denna period. 
Fjårde tåvlingsdagen beståm- 
des att de tre återstående F1B- 
starterna och ev flyoff-starter 
skulle varvas med FIC-flyoff. 
Forst en FIB-start, sedan F1C 
osv. Det visade sig inte bra 
fór de svenska FIB-flygarna, 
som ju också utgjorde håmt- 
grupp fór F1C.
Bara Anders H maxade och 
han flóg i slutet av perioden, 
då man kunde notera +5° 
och ett regn som gick hårt åt 
modellerna. Lennart fick ett 
bottennapp i denna start, vil- 
ket beróvade honom en bra 
placering. Efter ett uppehåll 
fór F1C kunde nu sista perio
den genomforas. En man med 
6 max återstod så långt och 
det var Lothar Doring (VM-

segrare -81). Han våntade 
långe i sista starten — en vån- 
tan på en långsam minskning 
av vindhastigheten och en ok- 
ning av vinden. Så snart hans 
registrerande vind- och tempe- 
raturmåtare givit de ónskade 
vårdena startade han. Model
len overstegrades i motorflyk- 
ten och hójden var inte mer 
ån 50—60 m då propellern 
fåil des. Luften var dock så 
bra som den skulle och mo
dellen gled hem maxen och 
segern om ån knappt.

Doring hade som forsvarande 
vårldsmåstare en egen start- 
grupp till sitt fórfogande vid 
sidan om den tyska gruppen. 
Han varvade sina egna starter 
med våderbedomning åt det 
óvriga laget. På detta sått kom 
Kelmke trea efter en miss i

► ► 42

Efter ett rostningsforfarande 
bland medlemsldnderna kun
de C1AM hosten 1982 vå/ja 
Australien som var diand for 
VM -83.
Auslraliska Modellflygforbun- 
det, M AAA, och deras mot- 
svarighet i delstaten New South 
Wales, NSWFFS, hade i sin 
ansokan till CIAM fóreslagit 
att tavlingarna skulle dga rum 
i marslapril, dvs under landets 
sensommar.
SIMA godkdnde inte detta och 
tavlingarna flyttades till den 
mer normala tiden septemberI 
oktober. Detta var kanske bast 
for oss svenskar. Långtidspla- 
nering inom friflyggrenen dr 
nog inte vad den borde vara. 
Efter UT visade det sig, att 
intresset for VM var lika 
stort som vanligt. En av de 
kvalificerade kunde inte stdlla 
upp, men hans plats fy lides 
snabbt.
Grenstyrelsen kunde dock inte 
finna någon erfaren lagledare 
•ur friflygkretsen. Som adm i
nistrativ ledare utsågs darfor 
Jan Palmquist, Våsterås, en 
arbetskamrat till Hans Lind
holm. Han stålide upp modigt 
på den svåra uppgiften. 
lnget av de gast ånde lagen har 
speciellt ndra till Australien. 
Nya Zeeland ligger narmast 
med ca 250 mil. Svenska laget 
åkte den långa vågen via Cali
fornien och Hawaii — en tripp 
på ca 2100 mil. Båttre villkor 
hos flygbolaget fick oss att 
vålja den rutten framfor den 
kort are vågen via Indien och 
Thailand.
Tåvlingsplatsen Goulburn lig
ger inne i landet ca 20 mil 
fråti Sydney på ostkusten. 
Forlåggningen var ordnad på 
ett college med bra enkelrum, 
bygglokaler, tvåttstuga, butik 
med forsåljning av material, 
tidningar, souvenirer m m. 
Matsalen var hogklassig med 
god kapacitet och en trappa 
upp lår det ha varit trevligt i 
baren om kvållarna. A Ilt var 
ordnat på båsta sått for att ta 
emot de långvåga gåsterna.

Arrangorerna skulle såt tas på 
prov under tåvlingen. Redan 
forstå dagarna kunde vi kon 
statera, att den bild av fåli 
och våderforhållanden som 
fårespeglats de lavlande inte 
var korrekt.
Fåltet visade sig vara lått ku
perat med bl a en båckravin, 
flera trådridåer och trådklåd-

da kuliar inom modellernas 
" aktionsradie", en stor tråd
dunge nåra startplatsen, en sjo 
milt på fåltet och en stor våg 
alldeles intill. Många tagg- 
trådsstångsel fanns också. 
Betråffande vådret sades att 
det skulle vara torrt, svalt och 
med svaga vindar. Verklighe- 
len under tåvlingsdagarna vi
sade sig vara helt annorlunda.
Lokalpersoner och modellfly- 
gare sade, att Goulburn år ett 
av de blåsigaste områdena i 
hela Australien — enligt vå- 
derstatistiken fór den hår 
perioden skulle det bara regna 
några mm.
Redan innan VM  hade det 
dock regnat så mycket att fål
tet var vattensjukt och det var 
svårt att ta sig fram både med 
fordon och till fots.
En sjo på några ha hade bil- 
dats milt på fåltet och den 
gummibåt, som arrangorerna 
skaffat fram efter påtryck- 
ningar blåste bort flera gånger 
— trots att man lade en funk
tionår i den som ankare.

En festlig detalj vård att no
tera — och som gång på gång 
gladde samtliga på fåltet — 
var de signalraketer som an- 
våndes for att markera perio
dernas borjan och slut. Det 
var riktiga fyrverkeripjåser, s k 
stjårnfall, i rott och gront. De 
gav dessutom kraftiga rok- 
puffar, som kunde utnyttjas 
av håmtgruppen for att be
doma vindriktning for varje 
ny period.

Den svenska åran råddades av 
Gunnar Agren, som belade en 
mycket hedrande andraplats i 
F1C. Betråffande ovriga in
satser, så måste de leda till att 
mer tråning och andra for
beredelser genomfors. Vådret 
borde ha passat oss svenskar 
bra, eftersom det liknar det 
vi ibland har hemma. Tråning 
innebår inte bara att man går 
ut och kollar alt modellen 
flyger godtagbart. Det år ele
mentårt. Tråning år att syste
matiskt låra sig att "låsa" och 
bedoma vådret och gora flyg
ningar som råcker till max. 
Formågan att fatta de råtta 
besluten forbåttras också ge
nom systematisk tråning. Att 
tro att tråning bl a kan ersåt- 
tas med dyr och komplicerad 
utrustning år nog alltfor verk- 
lighetsfråmmande. ► ► 42
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Nordfors-Jersild 
Aviation

krigsåren och sysslade med 
konstruktioner av modellflyg- 
plan. Om firmans uppgång, 
storhetstid och fall berattar 
hår ena parten, sedermera 
forfattaren P C Jersitd.
Text och teckningar: 
P C Jersild

Mitt flygintresse fick jag av 
min aldre bror, men då han 
låg inkallad under stbrre de
len av kriget blev det långa 
avbrott i undervisningen. 
Han larde mig också bygga 
modellflygplan, men balsa- 
bristen gjorde dock att den 
verksamheten fick vind i seg
len fórst 1945. Men 1944 var 
det år nar jag på allvar tog 
itu med flyget -  innan hade 
jag hellre sysslat med att 
hitta på sjalvgående skorde- 
troskor och raketdrivna cyk- 
lar.

I bOrjan byggde jag gum- 
mimotordrivna balsaplan.

Jag trbttnade snabbt på 
Wentzels mest anvanda stan
dard byggsatser, Tummeliten 
och Fantom, och gjorde egna 
konstruktioner. Grabbarna 
på min gata bildade också en 
modellflygklubb som existe- 
rade i två år och upphorde 
strax efter det att jag vunnit 
årets tavling. Vi hade inget 
begrepp om att det finns reg

ler både fór hur man kon- 
struerar flygplan och hur 
man tåvlar med dem. Den 
som hdll sig uppe langst 
vann; alla tillagg till den be- 
stammelsen uppfattades som 
byråkrati. Hur slår man då 
en Wentzel Fantom byggd 
av en flera år aldre kamrat 
och fórsedd med en propeller 
med frigång? Har man inte 
frigång eller fallbara blad 
kommer propellern att 
bromsa flygningen nar gum
misnodden inte langre har 
någon kraft.

Jag satsade på vingyta och 
byggde helt på intuition en 
barnsligt enkel stavmodell 
med fast propeller, ett slags 
Tummeliten med spannvidd 
som en mindre orn. Fick man 
bara upp den några meter i 
luften låg den kvar dar och 
guppade med sin bromsande 
propeller. Allt mot reglerna, 
men effektivt. Jag vann till 
min egen enorma gladje -  
och till de andras något mera

dampade. Det mumlades val 
också om att jag borde tavla i 
avdelningen fór segelplan 
med hjalpmotor och inte 
bland de verkliga motorfly- 
garna.

Andra varldskrigets flygplan 
hade visat att propellern ar 
en stenålderskonstruktion 
och att battre prestanda en- 
dast kunde nås med raket- 
eller jetdrift. Till den andan 
bildade jag ett bolag, Nord
fors & Jersild Aviation. En 
kusin till mig var namligen 
forlovad med en ung styrman 
i dåvarande ABA. Jag 
beundrade honom oerhort 
och lånade hans namn utan 
att fråga eller våga inviga 
honom i planerna.

Nordfors & Jersild skulle 
bygga raketplan. Drivkallan 
fick bli den enda på civila 
marknaden tillgangliga: den 
vanliga festraketen. Festra
keten finns i två grundversio
ner: den som fraser upp i hoj-

den och sedan exploderar 
med en slutknall -  och den 
som slutar med ett stjarnfall. 
Stjarnfall tillhbr estetiken 
och inte aviatiken. Med 
knallraketen ar det tvartom: 
slutknallen kunde anvandas 
fór att få raketen att spranga 
bort sig sjalv från planet som 
sedan enligt skrivbordspla- 
nerna skulle svava vidare be- 
friad från alla tyngande mo
torrester.

Nordfors & Jersilds forstå 
konstruktion, NJ-1, bar ra
keten på ryggen och hade 
dubbla fenor som strålen 
kunde passera mellan. Ty- 
varr minns jag inget av prov- 
flygningen. NJ-2 liknade 
Lockheed Lightning och 
hade alltså två motorer un
der vingarna dar raketpin- 
narna sedan fick sitta kvar 
som dubbla flygkroppar och 
bara upp stjarten. Den flyg
ningen minns jag mer an val:

Firmans andra så att s3ja 
ovetande part, Nordfors,
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skulle komma hem till oss på 
kraftskiva. Kråftorna skulle 
han ta med sig från Helsing
fors dit han flog tur och retur 
den dagen. Efter kråftorna 
skulle det bli raketuppskjut- 
ning. Jag hade i hemlighet 
byggt en vertikal avskjut- 
ningsramp for NJ-2. Når de 
obevingade raketerna av- 
skjutits, smog jag bort 
bakom krusbårsbuskarna 
och tuttade på mitt tvåmoto- 
riga raketmonster. Trots att 
jag var mycket noga med att 
antanda bågge stubinerna 
samtidigt, hånde forstås det 
som vem som helst kan råkna 
ut med rumpan: den ena ra- 
keten tånde fore den andra 
och vråkte maskinen åt si
dan. Den rullade forst ivåg 
bort från bordet med de 
skråckslagna gåsterna under 
papperslyktorna. Men de 
hann knappast fatta vad som 
hånde, forrån andra raketen 
tånde och planet borjade 
hjula mot bordet i stållet for 
bort. Under bordet explode- 
rade den forstå raketen, me
dan den andra -  nu helt fri -  
ven bort i korsbårstrådet dår 
den exploderade, inte med en 
knall, utan med ett stjårnfall 
som blixtsnabbt forvandlade 
fruktrådet till en sprakande 
julgran. Sedan dess år jag

alltid misstanksam mot varu- 
deklarationer: står det knall 
kan det lik forbannat vara 
stjårnfall.

Firman fortsatte dock. NJ-3 
och NJ-4 var små, kompakta 
jaktplan med en raket under 
kroppen. Bågge forvandlades 
till konfetti vid provflyg- 
ningen. Något år senare kom 
min far hem med presenter 
efter ett besok i England.
Han visste ingenting om 
flygning men ålskade leksa- 
ker. Av en slump hade han 
fascinerats av en uppfinning 
som inte skulle nå Sverige på 
ånnu några år, Jetexmotorn.

Jetexmotorn ser ut som en 
rorstump tilltåppt i ena ån
den. I andra ånden finns ett 
lock fåst med fjådrar vid 
sjålva roret. I locket finns ett 
litet hål for stubintråden -  
genom samma hål strommar 
sedan de gaser som bildas 
når brånslet dårinne brinner.

Jetex år en långsambrin- 
nande raket med fast 
brånsle, en rymdraketmotor i 
miniatyr. Den år alltså inte 
vad man dåfdrtiden kallade 
reaktionsmotor och numera 
jetmotor.

Jetex blev givetvis en revo
lution for Nordfors & Jersild 
Aviation. Hår fanns en liten 
lått kraftkålla som kunde 
återanvåndas. Enda proble
met var brånslet. Jag vill 
minnas att jag från borjan 
hade 12 brånslesatser. Nya 
kunde bara fås i England.

NJ-5 var en konverterad 
gummimotormaskin med 
stavkropp. Jag lyfte bort 
gummisnodd och propeller 
och monterade Jetexen strax 
framfor vingen omedelbart 
bakom landningstållet. Ald
rig glommer jag den som- 
markvåll jag provflog NJ-5.

Den som sysslar med låtta 
balsaplan får antingen palta 
sig upp i soluppgången, in- 
nan solen såtter fart på vin- 
darna eller vånta till den 
korta stunden mellan solned- 
gång och daggens fall. Han
delsen ågde rum på en hård- 
sliten fotbollsplan av grås.

Eftersom jag aldrig sett en 
Jetexdriven farkost flyga, 
laddade jag med halv sats, 

► ► 7
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tande på och sprang dar- 
ifrån. Nar jag stannade och 
vande mig om hade planet 
just med ett svagt vasande 
bdrjat rora sig dver det 
hårdtrampade målområdet, 
det lattade ett par centimeter 
på sporren innan huvudstal- 
let slappte och maskinen steg 
i ganska brant vinkel till fyra 
fem meters hojd dår den lade 
sig i spikrak planflykt kanske 
15 meter innan den bruna 
strålen dog. Trots konstruk
tionens relativa tyngd blev 
landningen så flack att NJ-5 
inte ens tippade på nosen.

Det starkaste minnet ar dock 
lukten efter rokstrålen. Det 
finns de som påstår att Jetex 
osar svavel. De har inte for- 
stått vad poesi ar.

NJ-5 kom att de nårmaste 
åren foljas av ytterligare 
femtontalet plan, en del 
otympliga, hoppldsa klåpar- 
konstruktioner, andra guda- 
benådade skapelser som 
tycktes maktiga att upphava 
naturlagarna. Jag ar en usel 
matematiker. Visst låste jag 
bocker i hur man beråknar 
vingprofiler, ytor och relatio
ner mellan ytor; om vikt och 
kraft, vinklar och spryglar.
Men jag formådde mig ald
rig att anvånda bockernas 
standardformler. Att bygga 
flygplan ar konst, återska- 
pandet av en vision ur fanta
sin. Jag har aldrig sett en 
uppslagen logaritmtabell 
lyfta från bordet.

Katastrofen for N & J kom 
med NJ-7. Den flog nåmli- 
gen så bra att den flog bort. 
Jag hade namn och telefon
nummer skrivet på vingen 
och efter några dagar ringde 
en skoterska från Beckom- 
berga sinnessjukhus och be- 
rattade att en patient med 
frigång . kommit hemdra- 
gandé med ett modellplan 
med vårt telefonnummer.

Planet t ick jag igen men mo
torn var och forblev borta. 
Kanske hade patienten for-

stått vilken gudomlig kraft 
som ligger i en Jetex 100, 
kanske hade han den gomd 
under kudden och dyrkade 
den når dagpersonalen gått.

Jag satsade allt på att 
komma over en ny motor.

Till slut fick jag veta att en 
bekant till min far, en små- 
låndsk frikyrkopamp, skulle 
fara till Amerika dår man 
också kunde kopa Jetexmo- 
torer. En Jetex 100 kostade i 
slutet av 40-talet ungefår 30 
kronor, vilket var en narmast 
enorm summa. Jag sparade 
och lyckades låna resten, far 
gav en lapp med instruktio
ner till Amerikafararen och 
det blev några veckors hek
tisk våntan. Når jag cyklade 
ut till Bromma for att mota 
frikyrkopampen, visade det 
sig att han haft så mycket att 
gora att han tyvårr glomt 
hela historien. Jag vili inte 
påstå att det var orsaken till 
att jag ett par år senare brot 
med kristendomen -  men det 
bidrog.

Nordfors & Jersild låg i 
trada något år men så bor- 
jade till min stora glådje Je
tex att saljas i Sverige. Forst 
arbetade jag som forut med 
Jetex 100. NJ-8 blev så pass 
bra att den kom att byggas i 
serie och en lokal cykelhand- 
lare tog den i kommission. 
Två av tre plan såldes. Ytter
ligare två såide jag privat till 
ett lågre pris utan att tala om 
det fůr cykelhandlaren.

Under 1950-talets forstå år 
gick jag over till den mindre 
och låttare Jetex 50. Jag vet 
inte om det ståmmer, men 
min uppfattning var att man 
fick ut mer dragkraft per 
gram motortyngd ur Jetex 
50, att den kort sagt var ef- 
fektivare. Planen var under 
en period byggda med kropp 
av tunn, rullad balsa, unge
får som man rullar ihop ett 
skrivmaskinspapper.

Poången var att motorn 
låg doid inne i roret och att 
planet liknade ett riktigt 
flygplan. Problemet var att 
det inte sålian tog eld.

Jag byggde också en heli
kopter med en Jetex-50 i var 
rotorspets. Centrifugalkraf
ten gjorde den till rena slåt- 
termaskinen; jag hade inte 
forstått att motorerna måste 
placeras nårmare rotorns 
axel.

Firma NJ Aviation hade 
sin verkliga storhetsperiod 
1952. Då fanns en tvåmoto- 
rig NJ-16 med motorerna 
hångande i gondoler under 
vingarna. Forebilden var den 
amerikanska B-47. NJ-17 
var byggd som en F-86 
Sabre. Den som verkligen 
flog var NJ-18 inspirerad av 
SAAB 210, Drakens fore- 
gångare. NJ-18 var en ex- 
tremt lått delta med en 
spånnvid på cirka 22 centi
meter och en något långre 
kropp (se teckning sid 55). 
Den kunde startas vertikalt. 
Man futtade på stubinen och

slångde sedan planet med 
måttlig kraft rakt upp. Un
der uppfården på kanske tre 
fyra meter byggde raketmo- 
torn upp sin kraft. Men inte 
ens en Jetex 50 har nog med 
dragkraft att dra sig sjålv 
och planet rått upp. I stållet 
fick planet ’’tippa” , inte 
stalla framåt, utan bakåt så 
att det vreds runt vingarnas 
bakkant i en stillastående 
looping. Detta kunde goras 
nåstan utan hojdforlust. Når 
planet efter bakåttippen 
nådde vertikallåge borjade 
motorn dra och planet steg i 
vanlig ordning tilis brånslet 
tog slut. En extra hojdvinst 
på bara tre meter kan ge en 
flygtidsvinst på flera sekun
der. Man kunde forstås ha 
klivit upp på ett tak. Men 
ingen serios modellflygare 
ågnar sig åt sådana håst- 
handlartrick.

De sista Jetexkonstruktio- 
nerna var skalmodeller. Mest 
avancerad var en SAAB J 29 
i ungefårlig skala 1:25 driven 
av en helt inbyggd Jetex 100.

’’Tunnan” startades från 
marken dår den vilade i en 
vagga, ett trepunkts nos- 
hjulsståll precis som hos ori- 
ginalet; till och med luckorna 
fanns med. Nar planet bor
jade lått var det meningen 
att vaggan skulle stanna kvar 
på marken. Det gjorde den -  
men det gjorde tyvårr också 
planet.

Vid det laget var jag 18 år 
och tyckte att det var dags 
for Nordfors & Jersild att gå 
i ordnad konkurs. Jag hade 
beståmt mig for att bli låkare 
och romanforfattare. Men 
det år en annan historia.

P C Jersild Or f  d lakare och fOrfa- 
tare.

k
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Annu e tt VM
VM F3B — En tysk uppvisning
England stod som várdland 
for det 4:e VM'.et i F3B. Den 
gamla engelska universitets
staden York skulle under nå- 
gra mycket varma sommar- 
dagar i augusti vara rnotes- 
plats for segelflygentusiaster 
från hela vårlden.

Har i Sverige hade det svens
ka laget som bestod av Torg
ny ’’Sprygeln” Carlsson MFK 
Blue Max, Bengt ’’Blippen” 
Johansson Ludvika FK, Per 
Nyberg RFK Ikaros samt lag- 
ledaren Lennart Johansson St. 
Mellósa, alltsedan UT i okt.

—82 fdrberett sig fór detta 
internationella framtrådande.
Det var således ett laddat 
gang som en senjulidag star- 
tade resan mot briket i vaster.
Våra fbrhoppningar var rela
tivt hogt stållda efter många

Hur sjutton ska vi gora nu 
då? Har vi tid alt laga? 
Bekymrat svenskt lag 
efter Pers krasch.

fina framtradande på natio- 
nella tåvlingar under våren. 
Efter en lugn sjoresa klev det 
svenska laget i land på engelsk 
mark utrustade med paraplyer 
och regnrockar. Det visade 
sig dock att denna klådinves- 
tering var helt felaktig då de 
engelska vådergudarna under 
hela veckan visade sig från 

i siná basta sidor. Tackfórdet! 
Tåvlingsplatsen, York Race- 
cource, var helt perfekt tåv- 
lingsplats med en mycket fin 
gråsmatta. De forstå dagarna 
fóre den officiella tråningen 
ågnade vi åt att granska våra 
konkurrenter som bedrev flyg- 
tråning trots att någon frek- 
venskontroll inte forekom. 
Denna bristfållighet resultera- 
de att några seglare gick i 
backen.
Det år lika bra att direkt er- 
kånna att vi nåstan satte det 
engelska teet i vrångstrupen 
når vi såg tyskar och ameri
kaner tråna hastighetsflygning. 
Vi forstod att de tider som 
vi låst om i amerikanska tid- 
ningar var riktiga. Vi hade 
nog lite till mans trott att det 
bara var skråmskott fóre VM 
med tider ner mot 20 sek. 
Okey jag vill inte påstå att vi 
kånde oss slagna redan innan 
forstå omgå ngen startat men 
vi insåg ganska snart att san- 
nolikheten att vi skulle frakta 
hem VM bucklan var ganska 
liten.
Aj, aj våra farhågor var rik
tiga. Når tåvlingen startade 
kunde vi inte góra mycket 
annat ån beundra de tyska, 
engelska och amerikanska flyg- 
fenomenen. Det var bara att 
konstatera att vi i dag år 
ganska långt efter toppen. Ty
vårr har segelflyget på topp- 
nivå bórjat bli en ’’material- 
tåvling”. Wincharnas utveck- 
ling och ’’katapultstarterna” 
har medfórt att det i dag en- 
dast finns ett fåtal exklusiva

Sean Bannister får autografer av svenska laget. Per Nyberg i samspråk med Don Edberg, USA.
10
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Vårt VM-lag: Fr v Torgny 
"Sprygeln” Carlsson, Lennart 
Johansson, "Blippen" Johans
son och Per Nyberg.

byggsatsmodeller som nágot 
så når håller måttet, for δν- 
rigt år modellerna specialgjut- 
na i glasfiber. Jag tror att nå- 
gra begrånsningar måste in- 
fóras på wincharna for att 
det inte skali spára ur. Detta 
år en åsikt som deltagarna 
från de fiesta lånderna holl 
med om.
Vi i det svenska laget kåmpa- 
de trots underlågsenheten vi- 
dare. Tyvårr hade Per Ny
berg redan forstå dagen otu
ren att få winchlinan runt 
flygkroppen vid urkoppling- 
en. Detta resulterade att flyg
kroppen slets av men Per 
lyckades åndå med stor skick- 
lighet och mycket tur få ner 
modellen utan alltfór omfat- 
tande skador. Flygningen gav 
givetvis noll poång. Når Per 
sedan i en hastighetsflygning 
overskred såkerhetslinjen med 
en ny nollpoångare som foljd 
var ett misslyckande under 
detta VM redan klart for Per. 
Detta medforde också sjålv- 
klart att chansen att få en nå- 
got så når framskjuten place
ring i lagtåvlingen var ute- 
sluten.
’’Sprygeln” Carlsson och ’’Blip- 
pen” Johansson presterade un
der hela veckan mycket jåmna 
resultat, och dessa resultat var 
ungefår vad de normalt hade 
presterat vid våra svenska tåv- 
lingar. Vad gålier termikflyg- 
ning och distansflygning hång
er vi bra med men tyvårr år 
vi 7—9 sek for långsamma i 
hastighetsf ly gningen.
Under hela veckan visade 
tyskarna en imponerande flyg- 
skicklighet. Det var alltså 
ingen tvekan om att det var 
en mycket vårdig måstare vi 
hyllade når Ralf Decker emot- 
tog VM bucklan. Inte minst 
hans fantastiska våridsrekord 
på 18,9 sek i hastighetsflyg- 
ningen understryker hans stor- 
het. Tyskarna belade också 
platserna två och fyra genom 
Helmut Quabeck och Rein
hardt Liese. Engelsmannen 
David Worrall kom på tredje 
plats. Vi svenskar fick noja 
oss med betydligt blygsam- 
mare placeringar. ’’Blippen” 
blev båste svensk med en 34: e 
plats, Torgny blev 51 :a och 
Per 63 :a. Men trots de rela
tivt blygsamma placeringarna 
har detta VM gett oss vårde- 
fulla erfarenheter och många 
tankestållare som vi såkert 
kommer att ha nytta av i 
framtiden.

Lennart i Mellosa

F3B -  Modeli
n .O e C K E H  , O .F F E F F E R K O R N  , H .3C H M 1D
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Elflygåret 1983
1983 — jubelår for elflyget!
For elflyget har 1983 vařit 
ett mycket givande tåvlingsår.

Två milstolpar var Bjórns- 
torpstávlingen i juli och det 
forstå SM:et i elflyg den 4 
september. Bjornstorpståvli ng
en var internationell med del- 
tagare från sju lander och bor 
nog ha varit en av årets hån
deiser i RC-vårlden i Sverige.

SM gick i Vallentuna och be- 
visade att elflygarna numera
12

år mycket tåliga mot dåligt 
våder — det blåste 10—15m/s 
under hela tåvlingen.

Årets elflygfest var Bjórns- 
torpståvlingarna som gynna- 
des av många lyckliga om- 
ståndigheter och fóregicks av 
ett otroligt intensivt forarbete 
från stockholmsklubben Star- 
flyers med Mats Hendrix som 
drivande kraft. Sålian har en 
tåvling i Sverige marknads- 
forts så intensivt och givit så

stor behållning tavlings- och 
trivselmåssigt! Inte heller tu- 
ristmyndigheterna i Skåne kun
de klaga — ett trettiotal tåv- 
lande från hela Europa till- 
bringade någon vecka i Skåne 
i husvagn eller på hotell!
Tåvlingen uppmårksammades 
också med tiotalet artiklar i 
skånsk lokalpress och åven 
lokalradion gjorde reportage.
Alla artiklar var smått lyriska 
i sin beskrivning av det tysta

Stora bilden t v visar Rudolf 
Freudenthaler aus Ósterreich, 
vinnare av båda elsegel- 
klasserna i Bjórnstorp.

elflyget och den internationel- 
la forbrodningen.
Lommaklubben Kometen var 
delarrangór i tåvlingarna och 
hade hand om pylon-avdel-
ningen.

Kringarrangemangen for de 
tåvlande var många enligt 
europeisk modeil. Vad sågs 
om hummer och potatissallad 
till lunch på lordagen och av- 
slutning på sondagskvållen på 
skånsk gåstgivaregård med 
trolleriforestållning av synner- 
ligen skicklige elflygaren Die
ter Grupe från Berlin. Eller 
’’ladies tour” i buss runt Skåne 
med flerspråkig guide. Eller 
folkdansuppvisning av skånska 
dansare. Eller det superba vå
dret. Eller . . . Många tåv
lande har såkert minnen for 
livet med sig från Bjórnstorps- 
tåvlingen och det har också 
satt spår i entusiastiska refe
rat i europeisk modellflygpress 
i host.
En stor hjalp for tåvlings- 
arrangórerna var att tåvlings- 
platsen stålides till forfogande 
av Ture Gabriel Gyllenkrok, 
ågare till godset Bjórnstorp.

Mitt bland gyllengula sådes- 
fålt på Ósterlen kunde nu tåv
lingen hållas, ostord av óvrig 
samhållelig verksamhet.

Tåvlingsmåssigt var det hela 
intressant ur svensk synvinkel 
eftersom vår egen Nordic-klass 
mótte stort intresse från euro- 
peerna. Inte mindre ån tretton 
man från kontinenten hade 
satt samman utrustningar som 
passade Nordic-klassen — nå- 
gra hade to m  byggt speciella 
plan fór åndamålet!

Diskussionerna var livliga kring 
denna nya trend inom elflyget 
och tankar finns att góra en 
Europa-klass med våra Nor- 
dic-regler som grund.

Vann vår egen specialklass 
gjorde nu inte vi svenskar, 
utan det gjorde i stållet po- 
pulåre Rudolf Freudenthaler 
från Ósterrike, som också vann 
FAI-klassen. Denne unge hob- 
byhandlare år en av de suve- 
rånaste elflygare som någon- 
sin skådats i Europa och har 
också vunnit Europa-cupen i 
år. Han tåcker in alla delar 
av sitt tåvlande med vål skott 
fórstklassig utrustning, flitig 
tråning och en naturlig flyg- 
begåvning.

Pylon-klassen dominerades av



6/83 modellflygnytt

tyskarna med J. Graf på fors
tå plats. Alla flog ’’Schnup- 
pi”-pylon med sju celler och 
enmetersmodeller. Dessa har 
nástan helt slagit ut FAI-klas- 
sen.

Svenskarna var val forbered- 
da infor Bjornstorp, men mås
te konstatera att standarden 
inte racker till internationellt 
åndå. Placeringarna mitt i pris- 
listan tycks vara vårt ode an 
så lange.

Om Bjornstorpståvlingarna 
fann en vårdig segrare i 
Rudolf Freudenthaler så kan 
man också sága, att SM i Val- 
lentuna också sollade fram en 
råttvis och popular segrare i 
Conny Toilet från Starflyers!

Conny har flugit el på ett 
mycket fortjånstfullt sått i 
flera år nu och det var helt 
logiskt att han kammade hem 
måsterskapen i såvål FAI- 
som Nordic-klassen.

Conny anvånder två varianter 
av samma modeil både i FAI 
och Nordic — en modeli som 
han sjålv konstruerat och full- 
låndat under flera år.

Det blåste ordentligt i Vallen- 
tuna, men elseglarna har nu 
nått långt forbi experiment- 
stadiet. Åven Nordic-model- 
lerna med vanlig Mabucchi- 
motorer gjorde kring tiotalet 
150-metersvåndor i distans- 
momentet och hade inga pro
blem med att komma in i 
landningsmomenten.

Sammanlagt fyra tåvlingar har 
hållits i klasserna F3E FAI 
och F3E Nordic och tre tåv
lingar har hållits i F3E Pylon.

Dessa var också uttagnings- 
tåvlingar till EM i Frankfurt, 
som gick i september. Två 
svenskar deltog på egen be- 
kostnad, Conny Toilet och Peo 
Sonden. I EM gick det ”mitt- 
emellanbra” — båda svenskar
na hamnade mitt i prislistan.

Stora bilden overst ger god 
uppfattning om hur en typisk 
pylon-modell i "Schnuppi”- 
klassen tar sig ut. Mitt-

M  it ten: En modern else glare 
har många likheter med F3B- 
modellerna. Nertill: Conny 
Toilet — svensk måstare 83 
i både FAI och Nordic.

Nya
Nordic-regler
Elflygkommitten har vid sam
mantråde i september spikat 
de regler som forhoppningsvis 
kommer att galla några år 
framover efter det provoår 
1983 har utgjort. Så hår ser 
Nordic-reglerna nu ut:

Tåvlingen sker efter FAI-pro- 
grammet med distans- och 
termikmoment. Enda begråns- 
ningen for modellerna år att 
drivkraften ska håmtas från 
maximalt 10 st NiCad-celler 
med 1,2 Ah kapacitet.
Samtidigt gors stigningen fore 
termikmomentet fri — stigti- 
den fore distansmomentet var 
redan tidigare fri. En begråns- 
ning på 3 min infdrs dock av 
praktiska skål fór att ingen 
ska kunna ligga och leta ter
mik i en halvtimma t ex. 
Genom dessa regler biir det 
totalt ovidkommande att an- 
vånda starka motorer fór 
snabbt stig — en effektiv mo
tor som drar 15 A biir idealet. 
Mabucchi-motorn biir fortfa- 
rande mycket anvåndbar.
Regeln att forbjudaSamarium- 
Kobolt-motorer tas bort fór 
att den år omojlig att kon
trollera. Viktgrånsen 2 kg år 
också onódig eftersom det in
te lónar sig att bygga model
ler tyngre ån 2—2,5 kg.

F3E FAl-klassen
Hår anvånds segelmodeller 
med en vingarea på 50—60 
dm2 och spånnvidd strax un
der 3 m. De motorer som an
vånds år fór det mesta Keller 
100/35, drivna av 25—30 1,2 
Ah NiCad-celler. Flygvikt of- 
tast bortåt 3—4 kg.

F3E Nordic
Modellerna med en flygvikt 
av ca 2 kg får ha max 10 cel
lers drivkraft. Motorn år of- 
tast en våxlad Mabucchi. 
Spånnvidden kring 2 m med 
en vingarea 40—50 dm2.

F3E Pylon
Tidigare typer av pylonmo
deller med bl a Keller-moto
rer och 20—30 NiCad-celler 
har nu trångts undan av 
’’Schnuppi’’-modellerna med 
spånnvidder kring 1 m — 
vingarea ca 15 dm2. Moto- 
rerna år små Keller 25 eller 
ovåxlade Mabucchi 550.
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Inomhus-SM i Blå Hallen
Tvá inomhus-SM och en Comet i
Inomhus SM har i år hållits 
på två platser. I Órebro tåv- 
lades om FlD-microfilmmås- 
terskapet, medan ”25-dres”- 
klassen och den nya SM-klas- 
sen ’’Peanut” flogs i Stock
holm.

Akt I i Órebro!
Idrottshuset i Órebro har ge- 
nomgått en renovering, som 
gjort lokalen båttre låmpad 
fór inomhusflyg. Takfónstren 
ar igensatta, det biir mindre 
drag genom detta. Lysrórs- 
rampema har hójts, så att de 
inte hindrar lika mycket som 
forut.
Det blev sex deltagare i FID,

det stórsta antalet hittilis i en 
svensk tåvling i denna klass. 
Goran Åberg och Bengt Blom- 
berg från Gamen var nykom- 
lingar i klassen, och de lycka- 
des riktigt bra. Bengt kallade 
sitt plan fór "Kålhuvet” — 
det dår med ’’Lapp på lapp . 
Sven Pontan hade trimmat 
kvållen innan i Stadshuset i 
Stockholm och hade då otu
ren att två modeller fastnade 
hógt upp. Nu flóg han med 
en reserv och den var inte då- 
lig den heller. Órjan Gahm 
hade samma lilla 50-cm mo- 
dell som forrå året. Lars och 
S-O Lindén flóg också sina 
fjolårsmodeller.

peanut
Rått hanterade håller de skora 
microfilmarna flera år!
Lasse tog ledningen med 16,10 
min, men det båttrade Sven 
på till 16,22. Två flygningar 
ska ju råknas. Lasse fick 13,09 
i nåsta forsok och då gick 
Sven om med sina 15,45. I 
Lasses tredje flygning måste 
han styra undan från lysróren 
och knåckte då en vingspets. 
Det blev febril aktivitet i de- 
pån. Brottet limmades och 
lagningsfilm tåcktes over hå- 
let. Strax dårpå vevade Lasse 
upp gummimotom igen — han 
ókade på med ca 200 varv — 
och det lyckades. Flygningen 
blev helt ostord och då planet

landade hade det flugit 18 min 
10 sek, vilket betydde nytt 
svenskt rekord.
Goran och Bengt med sina 
nya modeller fick snart trim 
på dem. Góran klarade 6 min 
och Bengt kom over 9 min. 
Órjan Gahm och S-0 fick si
na modeller att fastna i lys- 
ramperna, deras båsta flyg
ningar var 6,49 resp 13,33 min. 
Samtidigt som de stora micro
filmarna flóg, tåvlade också 
de små 35-cm-modellerna.
’’Essos” lilla ’’Flimmer” — se 
ritning i Mfn nr 4/81 — holl 
undan fór Orjans ånnu mind
re modeli. Bengt B och Góran
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, T v stora bilden: Lars Lin
dén — mast are i F ID  — ny 
rekordhållare.
Åberg startade också i denna 
klass och fick bra ordning på 
planen. Men hår dok en ko
met upp! Det var unge Peter 
Comet från Helsingborg. Han 
har snabbt satt sig in i inom- 
husflygn ingens konster. Hans 
storsta framgång denna dag 
var seger i ”25-ores”-klassen 
over alla seniorer.

16 Peanuts i år
Det var också ”Peanut”-tåv- 
ling. Domaren Olle Emilsson 
hade fullt upp att gora med 
att granska de 16 modeller 
som stålide upp. Dokumenta
tionen var overlag båttre ån 
tidigare.
Båsta poång fick Olle Blom- 
berg for sin ’’Gipsy Moth” — 
ett biplan dår Olie byggt in 
alla spryglar efter originalet. 
Det gav massor med poång. 
Flygformågan råckte dock in- 
te lika långt, I seniorklassen 
tog Lennart Lilienberg tåt- 
platserna med sina ’’Isaacs 
Fury” och ”SE-5”. Peter Co
met flóg två ’’Lacey M 10”, 
den ena fick fin skalapoång, 
men flog såmre ån den andra. 
”Peanut”-klassen år ju en 
kompromiss — hóg skalapo
ång ger oftast en for tung 
modeli, som flyger såmre — 
och tvårtom. Peter fick sam- 
ma totalpoång som Christian 
Edlund, Nimbus. I deras skil- 
jeflygning vann Chrisian, han 
också med en ’’Lacey”.
Akt II i Blå hallen!
”Kom och flyg i Blå hallen!” 
vi trodde det knappt var sant, 
når Sven Pontan bjod in till 
andra delen av SM i inom- 
husflyg.
15 seniorer och 9 juniorer del
tog i ”25-ores” och ’’Peanut”- 
måsterskapen.
Hallen visade sig vara mycket 
bra for inomhusflyg — med 
23 m upp i tak och utan ned- 
hångande armatur år det en 
av de båsta hallar vi flugit i. 
Det enda vi blev betånksam-

Det brukar vara fler flugor 
i Blå Hallen på Nobel-f esten 
— men inte lika trevliga!
ma over år våggytorna som 
visade sig nota hål på micro- 
filmama om de gled emot 
dem. En provtåvling med mic- 
rofilmare innan hallen blirgod- 
kånd for ett SM måste nog 
till.
Deltagarna kom från Helsing
borg, Norrkóping, Kumla, Óre- 
bro, Jakobsberg, Hånden, Tul- 
linge och Solna.
Efter allmån trimning låmna- 
des ”Peanut”-modellema in fór 
bedomning. Lennart Lilienberg 
hade framstållt ett formular 
som varje deltagare fick fylla 
i. Dårigenom minskade doma
rens arbetsbórda något. Fór 
dagen fungerade Ingvar An- 
karlou, som domare och full- 
gjorde sitt kali med all respekt 
trots att han måste rycka in i 
sista minuten.

Ut på Stadshusets tak!
Medan detta pågick flogs en 
fórsta omgång med ”25-ores”. 
I juniorklassen tog Peter Co
met direkt hand om ledningen 
trots att han satte upp sin 
båsta modeil i en gardin hógt 
uppe. Genom ivrig hjålp av 
Lennart Palm och en vakt- 
måstare fick han åter planet, 
sedan de två gått ut på Stads
husets tak! Då flóg han sina 
sista starter, som overtråffade 
vad seniorerna formådde! Pe
ters båsta tid blev 9,14 min.
I seniorklassen såg det långe 
ut som om Lars Lindén skulle 
forsvara sin titel. Han hade 
ledningen hela dagen ånda 
tilis att Sven Pontan gjort tåv- 
lingens sista start — och då 
slog han Lasse med 7 sek.
I seniorernas tåvling om det 
nyinråttade svenska måster- 
skapet i ’’Peanut” kunde Len
nart Lilienberg såkra segern 
genom goda flygningar sedan 
han fått nåst båsta skalapo
ång. Båsta skalapoången fick 
Olle Blomberg for sin ’’Gipsy 
Moth” medan Sven Pontan 
var helt overlågsen i flygning.

Peter Comet raket!
"Lacey M 10” dominerade i 
juniorernas tåvling också. Lik- 
som i Orebro tog Peter Comet 
ledningen, men denna gång 
gjorde han det med så stor 
marginal att han var ohotad. 
Med den ena modellen var 
båst i skalapoång, med den 
andra i flygning. Platserna 
efter honom måste fordelas 
genom omflygning mellan Jo
hannes Eneborg och Christian 
Edlund båda från Nimbus- 
klubben.
En nykomling bland ’’Peanut” 
flygama var Anders Sellman 
från Helsingborg. Hans båda 
modeller våckte beråttigad be- 
undran. Hans typval var så 
ovanliga som Avro 504 K” i 
svenska fårger, och ’’Boeing 
221 A — Mail Plane”.

Fin PR i Blå hallen
Inomhusfiygningarna i ”Blå

hallen” våckte nog stor un- 
dran bland turisterna som led
des genom Stadshuset. Det 
gav fin publicitet och dags- 
tidningama hade dagen efter 
uppmårksammat tillstållning- 
en. Sven Pontan och hans 
klubb Håndens Mfk har all 
heder av ett fint arrangemang.

SOL

Nertill fr v: Goran Åberg (t v) 
och Bengt Blomberg har nu 
givit sig microfilmflyget i 
våld. På samma sida t h Sven 
Pontan — måstare i "25-ores" 
seniorer.
Nertill denna sida: Peanut- 
domare Ingvar Ankarlou och 
svensk måstare Lennart Lilien
berg (i v) i Blå Hallen.

Peter Comet — årets ’’komet" 
och måstarflygare i "25 ores" 
och Peanut.
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Bor ja modellflyg -  borja linf ly g, avsnitt II

1 9 8 4 - a very good year
M ac  Ι λ ΙΙλ t i l l  V ^ m ·· ^  I ■ ■ ■  * Λ ηMer folk till Good Year-cirkeln násta år!!!!
Så kan lemat sågas var for 
den artikelserie som nu startar 
i MFN och skali fortsåtta tre 
nummer framåt. Den riktar 
sig till alla som år intresserade 
och speciellt till de som fun- 
derar på alt borja tåvla i lin- 
flyg. Linflyg, det år alltså 
klassen med fart, hets och 
spanning. Det år också tånkt 
att N i i låsekretsen ska kom
ma med frågor eftersom vi

Val av modeli
En av de saker man behover 
for att flyga Good Year ar en 
modeli. På byggsatsmarknaden 
finns det bara tre stycken att 
vålja på, Shoestring och Bus
ter från en amerikansk till-

kanske inte tåcker in allt till
100 %.
Forutom undertecknad kom
mer också G osta Bengtsar och 
Kjell Axtilius att hjålpa till 
med skrivandet och tyckandet. 
Ditt frågande och tyckande 
kan Du adressera till fack- 
redaktoren, vårs adress finns 
på annan plats i tidningen.
Nu startar vi!

Hilmer

verkare samt den engelska 
Ginny. Sjålv har jag byggt de 
två forstnåmnda och anvant 
kartonginnehållet sånår som 
på landningsstållet, motorboc- 
karna och kroppssidorna av 
plywood. De senare byttes ut

mot 0,8 mm ply och modi- 
fierades (se långre fram i ar
tikeln). Motorbockama byttes 
ut mot dimensionen 10X10 
mm och landningsstållet blev 
enhjuligt i stållet fór det två- 
hj uliga.
Ett hjul ger som bekant 
mindre luftmotstånd ån två. 
Vikten på den i byggsatserna 
ingående balsan kan variera 
och vill man vara såker på att 
få en lått modeli som slutre
sultat bór man byta ut den 
tyngre balsan. Den enda er- 
farenhet jag har av Ginny år 
att kroppen gårna går av strax 
framfor stabben, allrahelst om 
man gór lite oómma landning- 
ar. Fór att råda bot på detta 
gór man en kroppsforstårk- 
ning av plywood.
Den byggtipsbeskrivning som 
foljer kan med fordel anvån- 
das åven till byggsatserna. 
Våljer man att bygga efter 
ritning finns det ett otal att 
vålja på.
Forutom att det finns flera 
bócker med gamla Good Year 
maskiner har t ex Aeromodel- 
ler givit ut ett antal ritningar.

Vili man inte soka sig utom- 
lands har undertecknad Gósta 
Bengtsars version av ”01 Blue” 
som ritning med ett otal tips 
inritade. Den kan kopas fór 
ca 20 kr.
Dessutom har jag profilrit- 
ningar liknande den på Mid
get Mustang framtagna i full 
modellskala. Just nu finns 
"Mr B”, ”Swee Pea”, ”Sky 
baby”, ’’Stinger”, Shoestring- 
varianter som ’’Yellow Jacket” 
och ’’Rickey Rat”, samt ’’Litt
le Gem”. Framigenom kom
mer fórhoppningsvis också 
Shoestring original, samt vari- 
anterana ”No Big thing” och 
’’Solution” plus ’’Midget Mu
stang” och ’’Buster” plus nå- 
gra fler att finnas tillgångliga 
i riktig skala.
Det år ju mycket roligare om 
man på en tåvling ser olika 
modeller med olika fårgsått- 
ning i stållet for att alla del- 
tagare har lila Busters, med 
siffroma 92 i illgrónt på in- 
nervingen. Gott om tips finns 
också i det kompendium lin- 
flyggrenen satt ihop, och som 
handlar om Speed, TR och

Kjell Axtilius har vall att bygga sin modeli med Long LA-1 
"Midget Mustang" som forebild. For bygget anvåndes dock 
lite mer underlag ån fig 1 då en ritning i skala 1:8 fanns i en 
gammal Aeromodeller. Modellen har flugits med en Rossi men 
numera anvånds en Cipolla Master Combat i dieselutfórande. 
Flygfarten har som båst varit cirka 23 seklvarv. Ewa Axtilius
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for Good Year
Good Year. I slutet på den 
hår artikelserien skali vi ock- 
så forsoka komma med hån- 
visningar till aldre artiklar 
som innehåller låsvårda saker 
for linflygare.

Bygget
Ett gott tips år att forst be- 
ståmma vilken modeli man 
skali bygga. Det kan vara nog 
så svårt. Nåsta steg år att 
vålja ut material. Genom att 
ågna lite tanke åt balsaflakens 
vikter kan man minská vikten 
på den fårdiga modellen hógst 
våsentligt och det ger i sin tur 
hogre flygfart.

Vingen
Vingen gors av 8 mm balsa 
en furu eller abachilist på 
8X8 mm. Skår ut vingformen 
grovt och limma ihop bitama 
med listen. Anvånd vitlim. En 
plan byggbråda år båst men 
det fungerar också bra om 
bita'ma klåms ihop med hjålp 
av 4—5 plana ribbpar och 
gummisnoddar. (Se figur). 
Långst ut på yttervingen bor 
man ha en tyngd på ca 15

gram. Nu bor man beståmma 
sig fór om roderoket ska vara 
inbyggt eller ej. I det senare 
fallet racker det med en bit 
av 3 mm plywood som fór- 
sånkes i vingen, och som oket 
senare fåstes i. Inbyggd roder- 
mekanism kråver lite mer ar- 
bete men biir i gengåld snyg- 
gare och ger mindre luftmot- 
stånd. Hur man gor framgår 
av figur. Nåsta steg år att 
hyvla och slipa till vingen så 
att den får en profil t ex en
ligt figur.
For att vingen ska hålla for 
påfrestningarna under land- 
ningama behover den forstår- 
kas med glasfibervåv (20—30 
gram/rn2, dvs den tunna våv- 
en).
Forst ett lager kring fram- 
kanten vid ’’greppet” och se
dan en lite storre bit som åven 
tåcker på'båda sidor om krop
pen. (Se figur). Slutligen klås 
hela vingen med ett lager våv. 
Våven fåstes med planet eller 
24-timmars epoxilim.
Sjålv anvånder jag det senare 
och gór på foljande sått: Efter 
det att vingen slipats klar lac-

kas den 2 ggr med zaponlack 
alt. polerlack. Våven fåstes se
dan med aceton och på de 
stållen dår den går omlott an- 
våndes lite hobbylim. Epoxi- 
limmet blandas till och spådes 
med metanol till en tunn kon
sistens varefter vingen ”lac- 
kas” med blandningen. Efter 
ett par dagars torkning ges ett 
lager till och det år viktigt att 
inte glomma att slipa både 
efter forstå och andra lagret.

Resten av vingen fårdigstålles 
efter fastsåttning i kroppen 
men det kommer vi till senare.

Stabilisatorn
Anvånd 4 mm balsa som inte 
år fór mjuk och slipa till en 
profil liknande den som ving

en har. Klå med siden, nylon 
eller japanpapper.
Skår sedan ut rodret och det 
råcker med att gora detta på 
stabbens yttersida. Sått fast 
gångjårn samt limma dit två 
små tunna plywoodbitar dår 
roderhornet skali sitta.

Fenan
Gors av 1,5 mm plywood eller 
3 mm balsa. Om balsa anvån- 
des bor den klås.

Kroppen
Rita ut kroppens profil på ett 
10 mm balsaflak och såga el
ler skår ut den. Mårk ut var 
vinge, stabbe och motorboc- 
kar ska sitta och såga ut. Det

► ►►

Peter Busch under start av sin modeil. Peter år starkt på fram- 
marsch och bygger fina modeller som har god flygfart. Den 
anvånda motorn år en Rossi diesel. Under omstart skali model
lens innervinge har markkontakt for att inte andra landande 
modeller skali fastna i ens egna linor. Skulle man vara orsak 
till en sådan "hakning” biir man diskvalificerad från heatet.
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T i l a  j a c k  i  p ia n o t r å d e n  
och l in d a  d i t  en  tu n n  
m å s s in g s t r i d  och  l e d ,  
f r å d e n  gUr  a t t  b r ic k a n  
och darm ed h j u l e t  s i t t e r  
f a s t  b a t t r e .  7a g a rn a  
l i t e  f e t t  på  h j u l e t  
in n an  la d n in g e n  så  a t t  

d e t  e j  f a s t n a r  v id  
la d n in g e n !

Mer folk till Good Year-cirkeln nåsta år!!!!
år vettigt att inte låta motor- 
bockarna vara lika långa efter
som det kan ge en brottanvis- 
ning på kroppen. Genom att 
låta den undre vara långre 
uppnår man också den for
delen att fåstet for landnings- 
stallet biir starkare. Nu bor 
man också beståmma vilken 
typ av stall man ska ha. (Se 
figur). For den ovane rekom- 
menderas varmt ett piano- 
trådsståll då det klarar åven 
mycket hårda Iandningar.
Ett mjukt hjul hjålper också 
till att dåmpa stótar. I 0,8—1 
mm plywood sågar man sedan 
ut kroppssidor enligt figur.
Ett par droppformade bitar 
limmas dessutom fast vid stål- 
lets infåstning. Borra hål for 
motorn och limma dit blind- 
muttrar (T-muttrar).
I nosen på kroppen limmar 
man dit en kloss (simulerad 
motorkåpa) som slipas till en 
snygg stromlinjeform. Den 
hjålper till att ta upp mycket 
av vibrationema från motom. 
Slipa nu kroppen noggrannt 
och fasa av kanterna enligt 
figur. Klåd sedan kroppen 
med siden eller nylon. 
Ihopsiittning
Når alla delar år klara kan 
man borja med att såtta ihop 
modellen. Limma forst fast 
stabben mot kroppen och ge
nom att trycka hål med ett 
vasst foremål, t ex en spik, 
i båda limytorna ger man 
stabben båttre fåste. Annu 
båttre fåste fås om man på 
undersidan limmar trekantlis
ter av balsa. Fenan limmas dit 
hårnåst och passningarna mot 
kroppen snyggas till. Sått fast 
oket i vingen tillsammans med 
stotstång och lead-outs,. Giom 
inte såkerhetsvajem som ska 
gå till motorn. Med hjålp av

gummisnoddar såtter man nu 
fast motor, tank, avstångare, 
landningsståll och vinge och 
kollar var tyngdpunkten ham
nar.
Rått låge år ca 5—10 mm ba
kom vingens framkant. Ståm- 
mer det ej flyttas vingen fram- 
åt eller bakåt tilis rått låge 
uppnås.
Det kan bli nodvåndigt att go- 
ra vinguttaget i kroppen stor- 
re men eventuella hål fylls 
igen med balsabitar senare. 
Limma fast vingen och sått 
åven dit trekantlister av balsa. 
Runda till dessa snyggt och 
klåd med ett lager glasfiber. 
Boj till en pianotrådssporre 
och epoxilimma fast den långst 
bak på modellen. Likaså ska 
man boja till två vingspets- 
sporrar och limma på. Vid 
Iandningar får nåmligen dessa 
ta mycket stryk som annars 
skulle slita ner balsan i vinge 
och kropp på ett par flygning- 
ar.
Når man år nójd med ytresul- 
tatet på modellen år det bara 
att måla den. An vånds en glod- 
stiftsmotor måste man kanske 
skyddslacka den, det beror lite 
på vilken fårg man anvånder. 
Nåsta steg år att såtta dit 
roderhom, passa in stotstång 
samt vajer till avstångare och 
fixa till lead-outsen. Skruva 
fast stållet och tanken samt 
avstångare.
Som den uppmårksamme lå
saren mårker har vi inte gått 
igenom de sistnåmnda saker- 
na ån utan det kommer i 
nåsta nummer. År det något 
som utlåmnats om bygget och 
som Du vill ha reda på. Skriv 
då genast till mig så hinner 
svaret in i nåsta nummer.
Tills dess, ha det så bra och 
bygg vål.

Hilmer
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10  inn /J 3 mm a lu rB r  
s t i c k s  i n  i  e n  s la n g  
so t  s e d a n  f d r s  i n  i  
s t S l l e t s  " f j S d e r " .

VILL HAN HA EXTRA STTRTA BORRAR KAN UPP HÅLET I  TROPPEN TILL 
B HH OCH SATTES I EN ALUvBUSSNIHC 
PÅ VARJE SIDA -  SA HÅR!

hAl med skruv

3 3 1 J
‘u ru  j '  '

7
kroppsida plywood 
"piAtlAda" 
ut/yilnad av 6 mm 
hård balsa
k ro p p s id a  plywood 

3 mm d u ra lu m in iu m  
e l l e r  1 ,5  mm t i t a n

B ite n  av  g m e j  p lu s  den  
d e l  av » t a l l e t  so t  cAr i n 
i  k ro p p en  o m slu t e s  av en 
" 1 Ada" av  0 , 1 - 0 , ?  mm « * * - 
s in g p lå t  s o t  l im m a ts  i  
k ro p p e n . Genem a t t  l o s s a  
f a s t s k r u v e n  kan  man p lo c k a  
u t  bAde s t a l l  och  gummi 
f b r  u t b y t e / s e r v i c c .

Gdr i n t e  s t a i l e t  f » r  h » g t .  L ag a· a r  an  en  8x6 p r o p e l l e r  anvSnds ha c i r k a  
10 mm t i l l  m arken . S t a i l e t s  cen trum  s k a l i  v a r a  c i r k a  15 -2 0  mm f r a n f d r  
m o d e lle n s  ty n g d p u n k t.

p l a c e r *  o k e t  m i t t  i  
v in g e n  -  d& k an  «an  
f å  u t  s tĎ ts tá n g e n  Pa 
r » t t  s i d a .
Ta u t  s t i n g e n  p å  v in g 
en s  u n d e r s id a  och  f d r -  
sdk  byg9 »  ft5r h 4 le t  
a t t  i n t e  o l j *  k an  
t r a n g a  i n .

s t e t B t i n g

År s tO t s t i n g e n  l i n g  
e l l e r  o s t a d ig  » A s te  
man s t a g *  UPP d e n  
e t t  e l l e r  f l e r a  » « l i e n .

V in g s p e ts - s p o r r a r n a
e p o x ilim m a s .

S u r r a  med k o p p a rtrA d .

Genati a t t  t r y c k a  små 
h i l  in n a n  l im n in g  av 
s ta b b e  a k a r  man 
h i l l f a s t h e t e n .

F B rs ta rk  med g l a s f i b e r

FBr att undvika skador 
på modellen vid en 
rundslagning kan man 
limma dit smA bitar av 
pianotrAd vid "huv" 
och fena.

18
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N M i radiosegel ™
’’Blippen” Nordisk mástare i F3B

Årets nordiska másterskap i 
F3B och F3F var forlagt till 
Bryne i Norge. Bryne ár en 
liten plats c:a 3 mil sóder oni 
Stavanger. Efter lang resa på 
de vackra norska vagarna 
installerade sig det svenska 
landslaget på Jaeren hotell i 
Bryne. Det var en utmårkt 
forlåggning med fina rum oeh 
bra mat.
Redan forstå kvållen tråffa- 
des lagledarna for att dra upp 
riktlinjerna fór de tre tåv- 
lingsdagarna. Då våderleks 
rapporten talade om relativt 
kraftig vind beslutades att 
hangtåvlingen skulle flygas 
forst.
Fredag morgon bjod precis 
som ullovat på fint hangvå
der. Vindstyrkan var c:a 7 m/s 
kraftig molnighet och tyvårr 
ganska tåta regnskurar. Hela 
flygar-showen begav sig lit 
till hanget vid Reve hamn. 
Hanget visade sig vara betyd- 
ligt lågre ån vad vi svenskar 
var vana vid. Det svenska la
get som bestod av Jan Carls- 
son, Niilo Thulander, Peter 
Blomdahl och junioren Mag
nus Åndersson såg vål inte 
helt fórtjusta ut når de ploc- 
kade ihop sina modeller i

hållande regn. Efter en liten 
stund lugnade sig regnet och 
vi kunde kora igång med flyg- 
ningarna. Redan efter ett par 
omgångar borjade vi inse 
att våra danska flygarvånner 
skulle bli fór svåra fór oss.

Danskarnas maskiner klarade 
det sura vådret betydligt bått
re ån de svenska. Ingen av de 
svenska flygarna fick riktigt 
fart på modellerna så långe 
vingarna var blóta. Troligtvis 
var de svenska profilerna mer 
kånsliga fór vattendroppar.
Att våra misstankar om detta 
var riktiga visade Jan Carls- 
son når han i den tionde om
gangen hade turen att få fly- 
ga under torra forhållanden. 
Efter 10 mycket snabba stråc- 
kor kunde vi konstatera att 
Jan hade dagens snabbaste 
tid. Peter och Niilo flóg myc
ket jåmnt under alla tio om- 
gångarna men deras tider var 
lite fór långa fór att riktigt 
kunna konkurrera med dansk - 
arna. Den svenske junioren 
Magnus Andersson hade ingen 
lycka i sina flygningar, men 
med lite mer tåvlingsrutin 
kommer han såkert tiIIbaka 
till ett annat år.

Nordisk måstare blev Knud 
Hebsgaard. Fór svenskarnas 
del blev det en 4:e plats fór 
Jan Carlsson, Peter kom på 
7:e plats och Niilo kom på 
11:e plats. Juniormåstare blev 
Espen Solbacken från Norge. 
Lórdagen skulle ågnas åt F3B. 
Vi samlades på tåvlingsplatsen 
tidigt på morgonen bara fór 
att konstatera att det mesta 
gick snett. Vinden var c:a 15 
m's, och tåvlingsområdet var 
då ligt och stenigt och passade 
båst som betesmark fór ung- 
tjurar. Och mycket riktigt, 
tåvlingsplatsen var också ut- 
rustad med ett 20-tal mer el
ler mindre ilskna ungtjurar. 
Flygarna var missnójda med 
vådret och det var tydligen 
också tjurarna som i stållet 
fór att vila sina ógon på NM 
i RC-segel borjade en våld- 
sam slickning av de svenska 
bilarna. Kan detta vara nå- 
gon ny typ av norsk biltvått? 
Tiden gick men någon tåv- 
lingsflygning blev det inte.
Till sóndagen hade en ny tåv- 
lingsplats ordnats och våder- 
gudarna visade sig från sin 
basta sida. Redan strax efter 
kl 9 på morgonen var tåvling- 
en igång. Det svenska laget

Var for?? Jag har ju I řinkl 
flyga mycket fortåre! Niilo 
analyserar med Janne Carls
son.
bestod i år av ’’Blippen” 
Johansson, Bengt Johnsson, 
Thore Gustafsson samt junio- 
rerna Joakim Ståhl och Mag
nus Johansson. Då fyra om
gångar med hastighetsflygning 
och termik skulle flygas på en 
dag blev det en mycket stres
sig tåvling Redan efter forstå 
omgången stod det klart att 
"Blippen" skulle bli en allvar- 
lig aspirant till segern. Vi bor- 
jade misstånka att hans nu
mera fantastiska landningar 
skulle få en avgórande bety- 
delse. Det år tydligt att hans in
tensiva landningstråning verk- 
ligen ger resultat. Thore och 
Bengt hade under de forstå 
omgångarna inte helt lyekade 
flygningar men ju långre da
gen gick desto båttre gick det.
Bengt hade dock en våldig 
otur med termiken hela da
gen. Av juniorerna lyekades 
Magnus Johansson båst åven 
om han inte var nójd med sin 
5:e plats. Joakim Ståhl hade 
otur att redan i sin tredje flyg- 
ning slå sonder sin modeil och 
då han under tråningen hade 
kraschat sin reservmodell så 
tog tåvlingen plotsiigt slut fór 
Sveriges juniorhopp. Efter av- 
slutade fyra omgångar rådde 
fortfarande en viss osåkerhet 
om segraren hette Peter Boose 
eller "Blippen”. Vid prisutdel- 
ningen var således spånningen 
på topp, men våra fórhopp- 
ningar gick i uppfyllelse och 
vi fick se en lyeklig ’’Blippen” 
la  emot segerbucklan. Lag- 
priset gick med mycket knapp 
marginal till Danmark med 
Sverige på andra plats.

Lennart i Mellosa

"Blippen" Johansson — 
nordisk mdstare F3B 1983.
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1 st. ’tjufem óres’ godis!
Bygg Órjans ’’Tolvskilling”
Borja med att rita upp vinge 
och stabbe i full skala — de 
runda spetsarna finns på rit- 
ningen.

Verktyg
Det år vanliga modellbygg- 
grejor. De Du inte har får Du 
val kopa eller låna. En bygg- 
bråda — poros treetex år bra.
Plastfolie t ex ’’gladpack” for 
att lågga over ritningen, knapp- 
nålar, modellkniv, rakblad, 
pappskiva, tom kaffeburk — 
den hoga 1/2-kilostypen, gas- 
binda, tanger — rund, platt 
och avbitare.

Material
Kop de låttaste balsaflaken 
Du finner i hobbyaffåren: 2 
mm, 1 mm och 0,5—0,8 mm.
Balsalister av dimensionerna 
4X7, 2X4 och 2X2 mm. Plåt 
från en ol/cocacolaburk, en 
glaspårla från mors (?) hals
band, lite pianotråd ej tjocka- 
re ån 0,5 mm och så det tun-
20

naste papper Du kan finna, 
helst s k kondensorpapper.

Kroppen
Motorstaven gors av 4 X 7 mm 
något hårdare ån medelhård 
balsa, som gores avsmalnande 
i fram- och bakånda och putsas 
till oval sektion. Anvånd hellre 
fór hård ån fór lós balsa, fór 
annars bójes motorstaven vid 
fullt uppdragen motor och 
modellen dyker i stållet fór 
att stiga mot taket. Stjårtbom- 
men tillverkas av 2X4 mm los 
balsa och limmas fast vid 
motorstaven. Lagerbocken fór 
propelleraxeln år av alumi
nium och limmas med epoxy
lim och lindas med sytråd;

Var noga med att propeller
axeln kommer lika långt från 
motorstaven som ritningen vi
sar. Vid fór litet avstånd kan 
’’knutarna” på gummimotom 
ta i och hindra propellern fåm 
att snurra. Propelleraxel och 
bakre motorfåste gores av

0,35—0,5 mm pianotråd. Stó- 
det fór bakre kroken 1,5 mm 
hård balsa.

Vingspets, stabbe och fena 
formas på mallar, tillverkade 
av 1,2—2 mm tjock papp. Var 
noga med att inga ojåmnheter 
finns fór annars knåckes latt 
listen som skali bojas over 
mallen.

Vinge
Till mittpartiet anvåndes 2X2 
mm medelhård balsa. Spryg- 
larna skåres ut med mail ur 
1 mm medelhård/los balsa.
Vingspetsen bygges av 2 st 
2X2 mm los balsa. Fór att 
kunna boja listerna, måste de 
forst blotas i vatten 10—15 
min. Sedan de torkat, limmas 
de ihop med tunnt lim och 
avrundas fórsiktigt med fint 
sandpapper. Nåla dårefter upp 
listerna på en byggbråda och 
limma fast spryglama. Ving- 
óronen skali ha 55 mm V-form

når de limmas fast till mitt- 
vingen.

Stabbe och fena
Stjårtpartiet byggs på motsva- 
rande sått av 1,5 X 1 mm resp 
1 X 1 mm los balsa. Spryglar- 
na 1 mm los balsa.

Klådsel
Vinge och stabbe klås endast 
på óversidan och fena på 
vånster sida. Båst år att klå 
modellen med kondensorpap
per, men åven japanpapper 
kan anvåndas, fast då måste 
det forst klistras upp på en 
ram och lackas 1 gång med 
zaponlack. Når lacken torkat, 
skår man ut lagom stora bitar 
och klår som vanligt. Fór att 
fåsta klådseln an vånds konden- 
sorpapperscement eller tunnt 
lim.

Propellem
Propellern gors av ett mycket 
lått 0,5 eller 0,3 mm balsa-
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i forrå numret av MODELLFLYGŇYTT tog snabbt slut hos generalagenten 
Modellprodukter. Ny såndning våntas i mitten av januari!

M o n m u s

1 - 1,5 mm tjocka 
spryglar skårs ut

flak. Helst skali flaket ha en 
yta liknande pårlemor — kal
iat quarter grain eller C-grain.
Det år styvare mot bojning 
an flak som har tydlig fiber- 
riktning s k A-grain. Skår till 
ett par bitar 150 mm långa.
Putsa dem tunnare mot den 
ånde som ska bli spets. OBS 
tag trået i samma riktning till 
båda propellerbladen. Då har 
Du storre chans att de biir 
flexibla på samma sått.
Sedan Du putsat ner spetsar- 
na till ca 0,2 mm ska Du skåra 
ut bladformen och lågga dem 
i blot några timmar. Då de 
år helt genomblota såtter man 
upp dem på ett cylindriskt 
foremål — en 1/2 kilos kaffe- 
burk har rått diameter. Ritsa 
in dels en lodlinje och en linje 
som bildar 12° vinkel mot 
denna. Propellerns mittlinje 
skali folja denna vinkellinje 
dårvid får Du en nåra nog 
idealisk stigning. Några varv 
med gasbinda år utmårkt att 
hålla bladen på plats medan 
de torkar. Se skiss 4.
Så formår Du propellerbom
men. Tag en 2X2 mm balsa- 
list och gor den 210 mm lång.
Forma den så att den smalnar 
av i båda åndar och putsa av 
kantema så att den biir rund.
På mitten gor Du ett litet hål

genom vilket propelleraxeln 
ska gå. Boj axeln. Så måste 
Du gora en liten propellerjigg.

Det tar bara 5 minuter att 
gora den! Om bladen inte har 
samma vinkel mot axeln ske
var propellern och modellen 
flyger med en underlig gung- 
ande rorelse. Se skiss 5.

Montering
Stabben limmas fast på stjårt- 
bommen ’’tiltad” for vånster- 
svång. Det innebår, att når 
man tittar på modellen bak- 
ifrån ska hdger stabb-spets va- 
ranågot lågre ån den vånstra.
Skillnaden ska vara 15—20 
mm och det år mycket viktigt 
fór flygformågan att stabben 
år ’’tiltad” så hår. Åven fenan 
monteras fór vånstersvång ge
nom att framkanten limmas 
mot stjårtbommen och bak
kanten mot stabbens fram- 
kant 6 mm ut från kroppen.
Innan pappersróren som hål- 
ler vingen på plats kan mon
teras måste modellen vågas 
av. Montéra på propeller och 
gummimotor (60cm 2X1 mm) 
och mårk ut var modellen vå
ger jåmt. Bakre pappersroret 
limmas fast 50 mm bakom 
tyngdpunkten och det fråmre 
roret 92 mm framfor tyngd
punkten. Pappersróren tillver-

kas av japanpapper. Klipp ut 
en bit på 15X20 mm och lin- 
da den runt en 2 mm piano
tråd, som smetas in med vax 
eller tvål. Lågg på lim, så att 
papperet limmas ihop till ett 
ror.

Vingstottorna
Vingstottorna gors av 2 mm 
balsa med rund tvårsektion 
och limmas fast på vingen 
mitt fór mittsprygeln. Stadga 
med 2 st 50 mm långa 1X 1 
mm balsalister, som limmas 
fast i 45° vinkel mot vingen.
OBS att vånstra vinghalvan år 
långre ån den hógra.
Trimning av modellen sker 
gen om att hója eller sånka

vingens framkant och prova 
med olika kraftiga motorer.
Dock år 1X2 mm tvårsnitt 
lagom, om vikten på modellen 
år max 3,5 g. Har modellen 
blivit fór tung kan man bli 
tvungen att minská propeller- 
diametern: kapa bara 2—3 
mm åt gången.
En någorlunda vålbyggd mo
deli på max 3,5 g bór vara så
ker fór flygtider på 4,5—5,5 
minuter.

Or jan Gahm
SOL

Ritning Órjan Gahms Tolv- 
sk il l ingen finns på sid 22.
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Meddelanden frán Forbundet
Material tlil ”mltť’-sldoma I nsandes alttid direkt till SMFRs exp, Box 10022,60010 Norrkoplng.

FQRBUNDSMOTE 1964

1984 års Fbrbundsmbte balles 1 
Sodertalje, Hotell Skogshojd,
830414-15.
Inbjudan kommer att utsandas till 
klubbarna i slutet av januari 1984.

Enligt Forbundsmbtesbeslut 1983 skali 
motlonerna till Forbundsmotet och 
Grenkonferenserna 1984 vara forbunds- 
expeditlonen tlllhanda senast 831201.

1984 ÅRS KLUBBREGISTRERING

Reglstreringshandllngar for 1984 har 
utsants till samtliga klubbar 831115

Reglstrerlngsansokan och avgiften 
(100:-) skali insåndas fbre 840101.

Medlemsavgifterna for 1984 ar fol- 
jande:
10:- (tom det år medlemmen fyller 25 
år - fodd 1959)
75:- (from det år medlemmen fyller 26 
år - fBdd 1958 och tidigare)

Två nya medlemsslag har tlllkommlt 
from 1984
Famlljemedlemskap - 75:- (fordras en 
seniormedlem (foralder) och minst en 
junior (>26 år) med sannna postadress. 
Endast ett ex av MFN erhålles. Om 
båda forbldrarna roodellflyger kan de 
anmalas på sarnma famlljemedlemskap 
liksom obegrånsat antal modellflygan- 
de barn (fyllda 7 år).

Gastmedlemskap - kostnadsfrl. 
Gastmedlemmar Mr dels med i en klubb 
genom vllken avgiften till SMFF 
betalas, dels i en eller flera andra 
klubbar. Om dessa andra klubbar 
bnskar medlemmen upptagen i klubbens 
medlemsregister som gSstmedlem (med
lemsnummer i 90.000 serien) anges 
detta på medlemslistan med ett G.

En klubb måste bestå av minst 5 
betalande medlemmar.

aktivitetsstQdsrapporteringen

Rapporterna for redovisningsperioden 
1.7-31.12.1983 skali vara exp till- 
handa senast 840102■

fOrsåkring

Handlingar fbr fornyelse resp nyteck- 
nihg av Brand och stoldforsHkringen 
hos Skandia har utsånts till samtliga 
klubbar 83115.
OBS! Skali betalas senast 831215.

KURSER

Inbjudningar har utsants till samt
liga klubbar 831115 for foljande 
kurser:
C5/83 Konferens for modellflygdi- 
striktens utbildningsledare 
3-4.12.1983 i VSsterås

C6/83 Metodik for linflyggrupper 
10-11.12.1983 i Vasterås

Cl/84 Instruktorskurs (linflygare) 
1-7.1.1984 i Helsingborg. Sista 
anmalningdag 831213.

NY KLUBB

D012 Katrineholms Flygklubb halsas 
vålkommen till SMFF.

MODELLFLYGNYTT

Ny fackredaktor for friflyggrenen har | 
utsetts:
Gbsta Nilsson ■
Hogåsvagen 15 |
83143 Ssterund |
Cel 063/119518 |

i
i

Hotell Skogshojd, Sodertålje 
14-15 april 1984

LANDSLAGSLIGAN FSR 1984 F2C SlutstailnlnR

Axtllius/Samuelsson A006

Andersson/Pontan A006

Guetavsson/Hårne B256

Appring/Hovmark B081

Karlsson/Bengtsar B256

Winkler/Hoog B039

Johnsson/Larsson P036

Stjårnesund/Fållgren U044

Betman/Frbberg B273

Vartåvl Solnas P UT Limfjord Galax Op SM Oxelo-p HosttSvl Summa

3.43.9 3.49.0 3.49.3
3.45.0

3.56.0 (3.31.6) 3.47.6 3.52.4 11.16.5

4.16.5 4.15.8 3.53.9
3.52.5

4.21.7 3.52.7 (3.43.0) 3.53.0 4.31.2 11.38.2

3.57.8 4.00.0 (3.53.1) 4.29.4 3.57.0 3.55.8 11.50.6
4.27.4

7.39.0

4.25.0

4.14.5

(3.58.7)

4.16.8

4.45.9
4.02.7

4.05.0

(4.15.9)

(3.50.4)

4.03.0

4.05.9 4.15.4 12.23.1

4.27.3
12.j j.9^ ‘ ·2-2- -

4.39.0 (4.23.7) 24.39.0

(4.34.3) 30.00.0
___ ____ _____ (5.05.3) 30.00.0

LANDSLAGSLIGA C CM BAT sSsong 1983

1 2 3 4 5 6 7 3 basta
1. Leif Gbraneson B273 50 40 00 50 50 20 __ 150 p
2. Håkan Ostman B273 30 50 50 10 10 20 — 130 p
3. Per Stjårnesund U044 10 — 40 30 40 40 30 120 p

Mats Franke S 247 — — 30 40 50 00 00 120 p
5. B-Å FHllgren D103 40 — 10 00 20 50 20 110 p

Ingvar Abrahansson 1048 — 30 — — — 50 30 110 p
7. Christian Johansson K048 — 10 — — — 50 30 100 p
8. Jbrgen Finn B273 30 — 20 — — — — 50 p
9. Mats Beijhem B273 — 10 20 — — 10 — 40 p

Anders Pettereson S 247 — — — 10 — 30 — 40 p
11. Tanas Rasmusson S 247 10 — 10 10 10 00 OQ 30 p
12. Hagnus Hedenborg B253 00 20 — — 00 00 — 20 p
13. Mats Franzén S 247 — — — — 10 — — 10 p

Daniel Pero D103 00 — — — — 10 — 10 p
Magnus Borg B039 — — — — 10 00 — 10 p

16. Stefan Lagerkvist B273 — 00 — — — — — 0 p
Pavel FYbberg B273 — — — — 00 — — 0 P
Fernkvist Dl 03 00 — — — — — — 0 Ρ
Erik Skbldenberg B253 00 00 — — 00 00 — 0 P
Klas Ylandh 0024 — 00 — 00 — — — 0 p

Ingående tSvlingar: 1« VT
2. Limfjordstavlingen
3. UT
4. Frida Cup

5. SM
6. Oxelbsundspokalen 
7* Vanersborgspokalen

På forekommen anledning..
Klubbar och ta v lå n d e  e r in r a s  
om g å lla n d e  r e g le r  och beståm - 
m elser  -  d e t år e j  t i l l å t e t  
a t t  sarnma år t a v la  fb r  mer ån 
en k lubb  i  sarnma gren!

Linflygkursen
SMFF:s linflygkurs fbrlSggs i konferens- 
hotellet VILLA VINGÅRD, Helsingborg. DUr 
bor Du i 3-4-båddsrum med WC, bad, radio 
och telefon. 3 måltider/dag.
lursen kostar 550:-/deltagare + 1 / 3  av 
tågbiljetten hemorten-Helsingborg T&R. 
Biljetten utsåndes tillsanmans med kurs- 
litteraturen.
lursen cmfattar bl a:
Linflyg fbr nybbrjare, teori, praktik, 
val av låmpliga motorer, byggteknik, rit- 
ningar, flygteknik, klassindelning, re
geltolkning, aerodynanik, fdreningskun- 
skap, bidragsansbkan, uppgifter fbr funk
tionerer i klubbar, film och video,· 
ledarskap mm.
lursen år upplagd som grupparbete med 
diskussioner & demonstrationsmodeller och 
filmer. Danmarks Tekniska Museum i Hel- 
singbr besBks. Information om alkoholism 
och narkotika låmnas också.
Kontakta Din kanmuns FRITIDSNAMND och 
fråga cm deras bidragsbestammelser fbr 
deltagande i en statsunderst odd instruk- 
tbrskurs! Många kaiununer låmnar stora bi
drag. Efter kursen får Du ett deltagar
bevis, san styrker totala kurstiden och 
kostnaden att deltaga i den.
Lokal arrangbr 'år Lennart Palm, MFK Ving- 
arna, Helsingborg, och SMFF:s handledare 
Bjbrn Lundin, Karlstad.
ANHÅLAN MÅSTE vara SNFF:s exp till- 
handa senast tisdagen den 13 december 
1983 - kursavgiften betalas in pA 
pg 51 81 6 5 - 6  senast 13 december! 

Ovriga upplysningar kan fås från SHFF:s 
exp 011-13 21 10, 0900-1400 mån-fre.
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NORRLXNDSKA VINTERTAVLINGEN/Y100/ 
HARKOSANDS MSK

PYLON-EL (FAI) 7/5 1983 
RFK Kometen M144 (svenska deltagare)

1984-02-11 (02-12) 0830 F1A (49 deltagare)
Alandsfjårdens is 1. A Olsson M144 261.3p 1 . M Gewain
F1A,B,C,G,A1,B1,HKG,77 cm 2. G Olsson M144 500 p
30:- sen for 1 klass 3. G Zaar M144 500 p 2. P Lagan
10:- for varje klass dårutover
20:- jun fbr 1 klass LANSCUPEN RC-SEGEL Deltavling 1 3. M Karanovic
5:- for varje klass dårutover 24/5 1983 Norrkbpings RFK E142 4. C Lu
Sista anm 84-02-03 (16 deltagare) 5. M Gregorie
Pg 566391-9, Harnosands MSK, c/o 6. K Strobe]
Olle Green, Prostvågen 2, 87100 I. J Stern E142 858p 7. S Philpott
Hårnosand, tel 0611/17367 2. S Axelsson E142 823p 7. H Schmidt

3. S Ostrém El 38 820p 9. I Weiss
SM INOMHUS (25-bres)/E021/FK GAMEN 4. J Ekman E138 798p 9. B Wendel
1984-02-25 1000-1700 5. S Ekman El 38 750p 30. A Persson
Måsshallarna, Norrkoping 6. L Kostmann E142 737p 47. I Sundstedt
25-ores (SM), Pea-nut, HKG, 7. R Johnsson E021 734p
Flugan dam- och herrklass 8. T Rehnstrom E021 732p Lag F1A (17 nationer)
40:- sen for 1 klass 9. L Hultberg F021 7 15p 1 . England
15:- for varje klass dårutover 10. T Holmberg El 35 693p 2. Jugoslavien
25:- jun for 1 klass 3. T talien

VM FRTFLYG AUSTRALIEN 2R/9-4/10 1983

1260
+240
1260
+124
1238
1233
1223
1210
1209
1209
1197
1197
1032
785

SM INOMHUS 16/10 1983 
Håndens MFK B039

YOU 
CHN 
GBR 
BR1) 
GBR 
BRD 
I SR 
SWE 
SWE 
SWE

10:- for varje klass darutbver 
5:- for Flugan sen o jun 
Sista anm 840215
Pg 143638-5, FK Gamen, c/o Gunna 
Kalén, Gårdstigen 3, Mogata, 
61400 Soderkoping 
Bengt Blomberg, 011/133717

NOLASKOGSLYFTET/Y105/6-VIKS MFK 
1984-03-03 (03-04) 0900 
Båckfjårdens Is, Ornskoldsvik 
F1A.B.A1,77cm,HKG

sen f6r 1 klass
- fbr varje klass dårutover
- jun for 1 klass
for varje klass dårutover

Sista anm 840223 
Pg 871884-3, firnskoldsviks RFK, 
c/o Stefan Lundqvist, Overå 1335, 
89011 Sidensjo, 0660/23035

N0RBERGSTRXFFEN/U284/N0RBERGS FK 
L984-03-03 0830
Sjon Noren
F1A,B,C jun o sen, Al jun
40:- sen for 1 klass
15:- for varje klass dårutover
25:- jun for 1 klass
10:- for varje klass dårutover
50:- lag Fl-klasser
Sista anm 840220
Pg 74565-3, Norbergs FK, c/o Bengt 
Wendel, Trollbostlgen 7, 77800 
Norberg, 0223/22624, 19090

VLM: S VARTXVLINC/KLUBBARNA γ-LAN 
1984-03-10 (03-11) 0830 
Xlandsfjårdens is alt Ojens is 
FlA,B,C,G,Al,Bl,HKG,77cra 
30 
10 
20 
5:

- sen for 1 klass
- for varje klass dårutover
- jun for 1 klass
for varje klass dårutover

Sista anm 840301 
Pg 4303497-4, VLM, C/o Leif 
Ericsson, Box 2060, 87102 
Hårnosand, 0611/23452, 16500

GAMENS SEXMANNATXVLING/E021/FK GAMEN 
1984-03-10 0900 
SjSn Glan (F13)
F1A, B, C, Al jun, 77 cm
40:- sen
25:- jun
50:- lag
Sista anm 840301
Pg 143638-5, FK Gamen, c/o Gunnar 
Kalén, Gårdstigen 3, Mogata,
61400 SoderkSping, 0121/20324

AROSTRAFFEN/U044/VXSTERAS FK MFS 
1984-03-11 0900
Våsteråsfjården vid Rjornfin 
F1A,B,C jun o sen, Al jun 
45:- sen 
25:- jun
Sista anm 840301 
Pg 131265-1, VSsteris FK, MFS, 
c/o Hans Lindholm, Humlegatan 35 C, 
72226 Vasterás, 021/123306

VT FRIFLYG 1984/O024/AKMG/P071/ 
CRÅBO MFK/P186/MFK SLXNDAN 
1984-03-18
Inbjudan kommer i MFN 1/84

NM FRIFLYG 1984/NORGE 
1984-03-23-24
Sjon Mjosa nåra Cjovik Norge 
F1A, FIB, FIC jun o sen

PYLON-EL (FAI) 4/6 1983 
Malino Radioflygsållskap M008 
(svenska deltagare)

13. Sverige

1. G Zaar
2. G Olsson
3. A Olsson

Ml 44 
M144 
Ml 44

217 p 
311.3p 
500 p

PYLON-EL (FAI) 23/7 1983
RFK Kometen M144 (svenska deltagare)

1. G Zaar
2. G Olsson

M144
M144

234 p 
500 p

DM P0PULARSKALA 20/8 1983 
Norrkopings RFK E142

1. H Andersson E142 1033.4p
2. 0 Fredriksson F.165 1000.8p
3. P Kempe E142 707.8p
4. K Jonsson E371 659.6p
s. L-I Pettersson E046 580.7p
6. T Westerberg E135 476 p
7. H llesselman E142 463.Ip
8. R Sundell E138 340 p
9. S Karl strom F142 305.7p

SPORT POPULXR 3/9 1983 
Norrkopings RFK E142 (11 deltagare)

1. J Johansson J E046 769p
2. H Andersson E142 706p
3. S Lovqvist E046 609 p
4. C Svensson E165 600p
5. M Månsson J E142 59 lp
6. L Johansson E142 590p
7. 0 Fredriksson E165 449p
8. R Andersson E371 363p
9. K-E Hermansson E165 260p
10. B Andersson E142 25 1 p

HOKAKLURBENS SKALATXVLING 3-4/9 1983 
Hbkaklubben N002

F4 Stand off skala (13 deltagare)
1. M Carlsson S236 1445.9p
2. L Helmbro P080 1226.2p
3. K Lennå N002 1091.8p
4. S Fredriksson P080 1070.4p
5. P Lundqvist N171 978.5p
6. P Arje P080 938.4p
7. T Kristiansson L132 915.7p
8. T Nilsson LI 32 873.Ip
9. G Lofgren L132 858.5p
10. J Johansson N171 817.7p

F4C
1. K Lennå N002 1146.7p
2. S Bergstrom M0 08 824.Op
3. L Leverin P080 581.Op

Popularskala
1. T Kristiansson L132 1085.4p
2. K Olsson M008 1029.9p

F3B--FAT tSvling 10-11/9 1983
l.ldkbplngs MFK R0I1 (27 deltagare)

1. J Stáhl J ΤΠ63 8225
2. L Johansson T254 7769
3, T Gustafsson R011 7730
4, G Carlsson R146 7686i T Carlsson R146 7606
6. S Carlsson J T063 7587
7. T Kinnunen T063 7584
B. R Johnsson T027 7530
9. B Johansson W067 7235
10. E Rnrjesson T063 7038

FIB
1.
2 .
3.
4.
5.
6 .
7.
8 .
9.

10.
24.
28.
35

(47 deltagare) 
L Doring 
A Zeri 
G Kelrake 
J Lu 
W Zhang 
G Wang
A Kilpelainen 
Z Bar
J McGillivray 
I Taylor 
B Eimar 
L Hansson 
A Hakansson

WCh
NL
BRD
CHN
CHN
CHN
FIN
ISR

Lag FIB (19 nationer)
1. China
2. Italien
3. England 
9. Sverige

F1C (41 deltagare)
1. S Lustrati

2. G Agren

3. G Venuti

4. M Achterberg

5.
6 .
7.
8.
8.

1 0 .
16.
37.

Z Chen 
M Zito 
I Westom 
M Rocca 
0 Velunsik 
S Reda 
H Lindholm 
L Karlsson

1 . 
2 .
3.
4.
5.
6 .
7.
8 .
9.

10 .

Se Persson 
B Kjellgren 
K Holm 
I Gustavsson 
E Totland 
J-A Nilsson 
Y Lindholm 
P Gustavsson 
M Lundberg 
A Johansson

3534
3515
3468
3014

1260
1247
1234
1231
1225
1203
1202
1198

Lag FlC (15 nationer)
1. Italien
2. USA
3. China 
8. Sverige

SM F3A 2/10 1983
MFK Linkopingseskadem E046
(21 deltagare)

3741
3662
3610
3345

F087 
R148 
P076 
RJ 48 
E046 
E046 
B267 
R148 
E046 
E046

2616
2591
2428
2381
2322
2119
1899
1831
1819
1798

SVEN HJELMERUS MEMORIAL 15/10 1983 
MFK Linkbping E 140

F1A (27 deltagare)
1. 
2 .
3.
4.
5.
6 .
7.
8 .

9.
1 0 .

Hallgren 
G Franzen 
S Larsson 
H Gruen 
K Magnusson 
J Franzen 
T Rehnstrom 
B Elmar 
L Larsson 
G Holm

F.021 
C092 
P186 
Z052 
C092 
C092 
E021 
B256 
Pi 86 
B256

834
817
806
798
788
745
712
686
685
684

Pea
1.

jun■nut skala 
P Comet 
Lacey M-10 
P Comet 
Lacey M-10 
J Enebog 
Lacey M-10 
C Edlund 
Lacey M-10 
C Edlund 
Nesmith Couger 
L Tolkstam 
Pietenpol Aircamp 
G Enebog 
Piper Cub J3 
L Tolkstam 
Miles M-l8

Ml 69

T007

T007

T007

T007

T007

T007

84.8
26.5
60.6
29.5 
40.2
25.5
46.0
24.5
31.0
24.5
33.0
18.0
27.0
18.0
18.0
11.5

-nut skala sen (14 deltagare) 
L Lilienberg B039
Isaac's Furv 
S Pontan B039
Lacey M-10
A Se.l lman Ml 69
Avro 504K
I. Lilienberg B039
SF.-5A
O Blomberg T007
D.H.Gipsy Moth 
S Pontan

76
28.5 
136
24.5 
67
26.0
60
23.5 
10
29.0
65

CAN 1175 Piper Cub J3 21.5
CBR 1173 7. G Tbrnkvist B253 43
SWE 1092 Tiger Moth 27.0
SWE 1089 8. I. Linden T007 46
SWE 970 Piper Cub J3 22.0

9. S-0 Linden T007 6
Lacey M-10 27.5

3659 10. A Seliman M169 66
3479 Boeing 221 A 19.0
3438
3151 25-ores jun

1 . P Comet Ml 69 17.27
2. M Borg B039 14.53

ITA 1260 3. S Nilsson T007 11.03
240+254 4. M Bagge E021 10.07

SWE 1260 5. C Edlund T007 8.47
140+177 6. P Busch B039 2.33

ITA 1260
216 25-ores sen (13 deltagare)

USA 1260 1. S Pontan B039 15.16
209 2. L Linden T007 15.09

CHN 1251 3. J Ahling B039 14.36
ARG 1240 4, B Blomberg E021 13.13
NZL 1227 5, S-0 Linden T007 13.10
ITA 1221 6. 5 Gahm B126 12.49
YUG 1221 7. 0 Blomberg TOO 7 10.35
BRD 1216 ft. G Aberg E021 10.17
SWE 1194 9. G TBrnkvist B253 9.40
SWE 891 10. J Bagge E021 9.11

GAMENS HOSTTXVLING 20/10 1983
FK Gamen Norrkoping E021

Al
1. B Lundgren J P186 462
2. J Dersjo J DO 16 452

F1A jun 
1. P Findahl U284 748
2. M Bagge E021 482
3. G Persson P186 345

FI A 
1.

sen (14 deltagare 
B Jansson

)
E140 812

2. 0 Sandahl B296 794
3. B Wendel U284 779
3. T Ekendahl D016 779
5. P Johansson E140 735

FIB
1. J Zetterdahl B256 662
2. C Hogberg E140 615
3. N Wallertin PI 86 492
4. P Wittsater E021 463
5. L Larsson PI 86 443
6. G Aberg E021 403
7. B Blomberg E021 173

FlC
1. L Ahmap E021 900
2. A Hansson Ml 02 886
3. A Andersson E021 702
4. L Karlsson E021 625
5. N-E Hollander S228 506
6. P Bergljung E021 372
7. E Astfeldt DO 16 334
8. L-G Lindblad DO 16 168
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friflygmBte

Den 5/11 samlades ett 25-tal fri- 
flygare i Sundsvall for att diskutéra 
frågor som ror grenen.

Vi hbll till i MFK Skvaderns fina 
klubblokal, som dessutom låg fint 
till for oss som åkte tåg. Ett par 
hundra meter från jarnvagsstationen. 
Dår vi också intog lunch, som vardar- 
na fbr motet, VLM, bjod deltagarna 
på.

Forst på dagordningen stod FAI-reg- 
ler, dar SMFF:s "utsånde" Peter 
Wanngård presenterade kopior på årets 
"agenda”. Vi diskuterade igenom 
friflygforslagen och Peter fick klart 
for sig hur han bor agera i Paris.

Startgruppsplacering.
Dar foreslås andring av regeln så att 
praxis foljs. Dvs tidtagargrupp 
lottas for l:a perioden, sedan flytt
er man 3 steg. I fly-off lottas 
deltagarna i varje omgang.

4 modeller tas upp igen, då det trots 
beslut forrå året skapade en del 
problem ute i varlden. Alla nationer 
har inte folk som Peter, som efteråt 
talar om vad man verkligen beslutat 
om. I år foreslår man dessutom 3 
modeller i F1G (Coupe d1Hiver) och 
F1H (motsvarar Al).

Finland vill forbjuda alla elektro
nisk termiksokning. Det ta drog igång 
den forstå verkliga diskussionen. 
Mestadels roranade hur man skali 
kunna kolla detta. Bo Modéer ville 
att vad som helst skulle vara till- 
åtet, men inte att samkora resultaten 
på en skrivare eller liknande. Det 
var flygaren som skulle avgora hur 
olika informationer skulle tolkas. 
Till slut enades vid dock om att 
stodja Finlands motion, men Peter 
fick fria hånder att kompromissa som 
han ville.

I.lnan till F1A och F1H får ha en 
vimpel i vinchåndan om forslaget går 
igenom. Och det tyckte vi alla att 
det borde gora. Slångda linor år ett 
faktum och de ligger oftast ivågen 
medan flygaren letar rått på ånden. 
Vimpel får heller inte sitta på 
skvallerlinan. Sven detta anpassnlng 
till praxis.

Forslag på att standardsoppa liksom 
dieselsoppa skali finnas tillgånglig 
for tråning tyckte vi var logiskt.

F1C klassen har lange diskuterats.
Och till slut var val alla eniga om 
att vad som ån åndras på, så dor 
klassen. Men for att forsbka bredda 
klassen, framfbrallt nationellt, 
foreslås en åndring som inte i hågon 
storre utstråckning foråndrar klass
en. Minsta bårytebelastning i regeln 
ersåtts av bårytor: 30 - 38 dm2. Det 
vill saga, att alla modeller skali 
hålla sig innanfcir denna ytgråns. 
Dagens normala modeller går in 
direkt, men det ar mojligt att såtta 
ihop en modeil med en l,5:a och då få 
ensmodell med ett glid i FIA klass. 
Modeller som idag har overytor biir 
dåremot regelvidriga. Det biir for 
min del att ta några mm på bakkanten 
på några vingar.

Så var det dags for svenska regler,
Bo Hallgren inledde med att meddela, 
att han avgår i den regelkommitté som 
tillsatts. Detta sedan han och Sture 
Johansson insett att friflygreglerna 
år en enda stor grot, som det i stort 
sett år omojligt att få ordning på.

K-A Ericsson tog upp frågan om hur 
regler bor beslutas om i en annan 
organisationsform. Grenkonferenser ar 
fel forum, då de fiesta dår inte år 
aktiva och då många anser att det år 
for dyrt for foreningen att delta. En 
friflygkommitté (K-A:s variant på

dagens grenstyrelse) bor sklcka ut 
regler på remiss och efter det att 
svar låmnats fatta beslut. Detta ar 
en variant på hur AMA arbetar och på 
den vågen våljer de åven personer 
til] AMA.
Bo Modéer talade då om att med dagens 
stagar år det fullt mojligt att gora 
på detta sått, så det i paragraf 34.1 
står att grenstyrelsen ar beslutande 
och verkstållande organ i bl a regel- 
frågor. Kanske ett satt att slippa en 
massa onodigt diskuterande på gren- 
kon fe renserna.

Diskussionen slutade med att gren- 
styrelsen, om mojligt, till årsmotet 
1984 presenterar ett forslag till 
svenska friflygregler. Och helst a 
någon form av losbladssystem.

Till Modellflygnytt behovs det en 
grenredaktor och friflygskribenter. 
Detta var vi eniga om. Liksom att det 
idag år alldeles for lite friflyg i 
tidningen. Men eftersom ingen vill 
hålla i pennan, så biir det inget. 
Många synpunkter ventileredes och 
till slut tillfrågades Gosta Nilsson 
om han var villig att åta sig jobbet 
som grenredaktor. Och det var han.
Som medhjålpare får han Håkan Gruen.

Forslag till nya uttagningsregler 
hade Solná MSK tagit fram. Då det 
mesta var losa idéer på mångder av 
punkter och då en av punkterna var 
ett helt nytt sått att tåvla på, så 
kunde man inte direkt enas om något i 
dessa. Varfor åndra ett system som 
visat sig fungera bra under långre 
tid an något annat ?
Rolf· Sundin påpekade mycket riktigt, 
att inget system någonsin kan skapa 
millimeterråttvisa och att de fiesta 
år nojda med dagens system. Solnas 
idéer bor vi titta nårraare på och ev 
skicka ut på remiss, for att låggas 
fram till årsmotet - 85 eller - 8h.

Når det galler nuvarande UT, så var 
det nåstan total enlghet om, att 
forrå årets beslut, dar laget tas ut 
ett år i forvåg, skali bli tempo 
tillbaka. Grenstyrelsen uppmanades 
att lågga fram ett forslag till nåsta 
års årsmote i frågan. UT samma år som 
EM & VM alltså. Det var bara "Koala" 
som med stod av "Blomma" ville ha 15 
månaders forberedelser.
Bo Hallgren, som inte delade klubb- 
kamratemas åsikt, blev "raobbad" 
resten av dagen och kvallen, åtmin- 
stone til] Ange, dit vi hade såli
skap .

Om gemensamt SM tyckte vi foljande. 
Att i forstå hand se til] friflyg- 
intressena. Dvs inte acceptera dåliga 
fait bara for att vi skali ha ett 
samlat SM. Men annars var a]la eniga 
om att detta skulle vara bra.

Kvalificerade åmnestraffar behovs.
Typ symposium. Kurs for landslags- 
ledare behovs bl a. Bra modellflygare 
bor utnyttjas som kursledare, b] a 
genom att åka runt till klubbar och 
distrikt och instruera. Frågan om en 
s k rikskonsuJent kom upp hår och 
forslag fanns på att dela dessa 
pengar mellan grenarna och oronroårka 
dem for utbildning.

Dagens information från SMFF år 
direkt dålig idag. Och alla var eniga 
om att månadsmeddelandet bor återin- 
foras.

Slutligen. Ett stort tack till MFK 
Skvadem och VLM for en givande 
lordag.

Ellge.

Grip chansen!

I paketet ingår "Att vara modellflygledare” och "Modellflygets grunder" 
samt två mindre bocker av framlidne Goran Alseby —  egentligen avsedda 
for fritt valt arbete i skolan. Paketet med fyra bocker kostar bara 20:—  in
klusive porto under forutsattning att bestållningen sker via direkt inbetal- 
ningskort av valfritt antal paket på SMFF:s forlags postgirokonto 733138-2  
och med adress SMFF Forlag.
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Anavarlg utglvara 
Peter Wanngird 
Arneenluavágan 35 
16135 Bramme 
Telefon 05-875570

Hede klor 
Lennerth LarMon 
Krletlnebergevégen 17 
15344 Wby
Telefon erb 08-7133791 

bem 0752-50265

SLM:s styrelse onskar alia medlemmar 
God Jul och Gott Nytt År!

EXPEDITIONSFAKTA
SLM:s expedition har oppet mandag 
i 3— 16 och tisdag 15—18. Telefon- 
passning· forekommer åven på andra 
tider sedan Erik Strid erhállit en 
anknytningstelefon i sin bostad. Om 
ingen svarar kan besked låmnas via 
telefonsvarare. Tel. 0760-892 51. Post- 
adress: Box31,19421 UpplandsVåsby
Besoksadress: Hammarby vågen 36 
(kållarplanet).
Postgiro nr: 19 71 76 - 1.

Línflyg DM/LM 8 oktober 
1983
Klasserna team-racing och Good Year 
arrange rades av Mfk Galax. Speed- 
knuttama har gått i ide så hår års 
och vill inte flyga. Tåvlingen holls på 
P-platsen vid Hogdalens Bilprovning.

På grund av regeltolkningsproblem 
meddelas inte resultaten i team-racing 
(F2C).

Resultat Good Year: LM
1 Mikael Hoog, Hånden 10.17.00
2 Gosta Bengtsar, Solna 10.29.13
3 Peter Busch, Hånden 185 varv

Lennarth Larsson

Friflyg-DM 12 november 
1983
Tåvlingen arrangerades på Sundbro 
av Vaxholms M fk på ett fortjånstfullt 
sått. Antalet deltagare foljde tyvårr 
den nedåtgående trend som hela året 
betecknat friflygtåvlandet. Kampviljan 
och kvaliteten på resultaten var dock 
inget fel på. Både A l -sen och F1A 
vanns på 5 maxar och Al-jun hade 
också kunnat vinnas med full tid men 
Anders Berglund tappade tid i sist a 
starten. Det var roligt att se Karl- 
Gunnar Wiberg tåvla i F1B åven om 
han denna gång fick paret Johansson 
fore sig. T o m  Jonne tog tid på sig 
att tåvla och blev 2:a i HKG efter 
Gunnar Holm som åven vann F1A på 
full tid. Alla deltagare fick priser.
Vådret var till storsta delen soligt med 
svag men sakta okande vind och två 
korta snobyar och temperaturen om
kring +3°C.

Lennarth

Vi år mycket angelågna om 
att ni snarast, efter genom- 
ford tåvling eller meeting, 
sander resultat/reportage 
samt ev svart/vita bilder till 
red for SLM-nytt.

v ln n a r e  I S L M  , m

Solna MSK (foto Birgitta Holm).

Inomhus i Jakobsberg
1Jåkobsbergsskolans sporthall arrange
rades 13 november 1983 en inomhus- 
tåvling av oAens klubb med Orjan 
Gahm i spetsen. Sporthallen har bråd- 
tak med nedhångande, flygplansåtan- 
de romerska ringar.
I 25-oresklassen blev det en dubbet 
vinst for Håndens M fk med junioren 
Magnus Borg och senioren Sven Pon
ton. George Tornquist gjorde en stark 
insats genom att tåvla med en belastad 
Easy B-modell vid namn Fly Rod.
Pea-nut klassen hade tyvårr bara se- 
niordeltagande från SLM. Ryck upp 
er juniorer! Olle Blomberg, Kumla 
fick båst poång / skalabedomningen 
med en mycket vålbyggd Tiger Moth, 
men slutade 5:a i flygmomentet och 
blev total-tvåa. Vann gjorde Sven 
Pontan, som trimmade ner sin Lacey 
så att den undvek de romerska ring- 
arna och vann flygmomentet med 52 
och 36 sek. George Tornquist deltog 
med en underbar Demoiselle som dock 
missgynnas av skalareglerna.

Redaktoren

DM i F2B och F2D
9 oktober 1983, Vallentuna stuntcir
kel. Arrangor Vallentuna MFK.
Nya och ovåntade segrare i båda 
klasserna och med en klar dominans 
från Håndens MFK!

Stunt F2B poång
1 Johan Ahling, Hånden 757
2 Bjorn Winkler, Hånden 274
3 Erik Skjoldenberg, Djursholm 222
4 Lennart Strand, Hånden 190
5 Peter Busch, Hånden 137

Combat F2D
1 Erik Skjoldenberg, Djursholm
2 Johan Åhling, Hånden 
5 Esa Niskanen, Hånden 
5 Bjorn Winkler, Hånden 
7 Peter Busch, Hånden
7 Håkan Ostman, Våsby

Lon

INOMHUSFLYG
I  Stavsborgshallen flyger Red Baron 
med gummimotordrivna modeller en 
gång i månaden. Foljande tider galler 
fór såsongen 83184:
lordagarna 10112, 17112, 1411, 1112, 
2512, 2413 kl 15— 17 
sondagen 2513 kl 17—21.
Sven Pontan och Lennart Lilienberg 
deltar ofta.
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Hallå igen!
Tank att tándsticksplanen blev 
så uppskattade. Jag fár ánnu 
rapporter om nya byggen med 
allt från en till tio vingar! 
Skulle inte forvåna mig om 
det plotsligt dyker upp tånd- 
sticksplan i Al klassen, gjorda 
av 1-meters braståndstickor 
eller så. Krister ’’Kalkyl” i 
Bollmora har nu i alia fall ta- 
git reda på det dår med glid- 
talet. I boken, Att konstruera 
modellflygplan, har han luskat 
ut att glidtalet år forhållandet 
mellan vertikal hójdfórlust och 
horisontell flygstråcka. Egent- 
ligen var det vål så jag skrev. 
Kalkyl? Fast det kanske låter 
båttre i din mun ån i min, 
som min mamma brukade sa
ga.

s

Så nu vet vi det!
Den trogne brevskrivaren Fred
dy i Skinnskatteberg skulle 
vilja dopa om gummimotor- 
planet i forrå Mfn från Bag- 
gejagaren till Baggebombaren. 
Han forklarar inte nårmare, 
men man kan ju ana. Jag tyc- 
ker den flyger bra, vad såger 
ni andre? _
Symbolen som fanns på 
ritningen betyder TYNGD- 
PUNKT. Och det år bland 
det viktigaste som finns hår i 
livet. Åtminstone vad gålier 
flygplan. Från tåndsticksplan 
till jumbojåttar. Det år den 
punkt på planet dår det våger 
jåmt horisontellt. Enklast (så- 
vida det inte år en jumbojet) 
år att hålla ett finger under 
vingen på varje sida av krop
pen. På ritningar brukar tyngd- 
punkten vare visad med den 
dår cirkeln med tårtbitar.
Ibland står det TP. På engels
ka heter det centre of gravity, 
CG. Det gåller att bygga pla
net så att tyngdpunkten kom
mer dår den skali. Annars får 
man lågga på lite vikt frem 
eller bak, fast då biir ju pla
net tyngre.
Når man skali flytta TP på

det såttet gåller det att lågga 
blyet, eller vad det nu år, så 
långt frem eller bak som mdj- 
ligt så gor det båttre verkan. 
Annars måste man lågga på 
onodigt mycket. Ungefår som 
att Halvan skulle kunna våga 
upp Helan på ett gungbråde 
bara han sitter tillråckligt 
långt ut i forhållande till He
lan.
Om tyngdpunkten inte står 
utsatt på ritningen, eller om 
du konstruerer egna plan. Ta 
som regel att planet skali vå

ga jåmt någonstans mellan 
1/4 oeh 1/3 av vingens bredd,
råknat från framkanten. 
Robert Ryberg år en av de 
som hort av sig med brev. 
Han ser frem mot varje num
mer av Mfn nu når ’’Hornan” 
år med såger han. Det låter 
trevligt, Robert. Hoppas vi 
kan hjålpas åt att hitta intres- 
santa saker åven i fremtiden. 
Bl a om elektriskt linflyg som 
du efterlyser. Det kommer! 
Den hår gången biir det ingen 
ritning. Dåremot lite annat att

fundera på. Mellan Kalle An
ka och tomten t ex. Los kors
ordet och skriv på ett papper 
eller kort vad du får fram for 
mening ur de skuggade fålten. 
Du kan ju forresten passa på 
att skriva lite om vad du pyss- 
lar med for modellflyg just 
nu, eller nåt annat du har på 
hjårtat.
Till de forst dragna råtta sva
ren delar vi ut lite modellflyg- 
grejor. Senast 31 jan vill jag 
ha ditt svar.

Bagge

Ja g  f å r  i n t e  s l a d ě n  
a t t  l y f t a .

Kan d e t  b e ro  på  d e t  
i n d u c e r a d e  m o t s t å n d e t ?
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Kontaktproblem  ?
Hur ordnar man bra kontakt inom klubben ?
Behover vår forening en tid- 
ning som vi sjålva gór?
Om frågan galler en SMFF- 
ansluten forening ar svaret 
nåstan såkert JA!
Naturligtvis har vi en och an- 
nan klubb som håller på att 
lågga ner sig sjålv inom SMFF 
också, och de må fórsvinna i 
stillhet ur registret, men alla 
foreningar som har livskraft 
och lust att nå fler hobbyfly- 
gare bór ha en egen tidning. 
Och det år bara raketmodell- 
flygama i Hallviken (om det 
nu finns några sådana) som 
vet vad som hånt och skali 
hånda i just den foreningen. 
Modellflygnytt och Flygrevyn 
och Mach och RC Modeler 
år på var sitt sått jåttebra tid- 
ningar, men ingen av dem vet 
något om vad som skali hån
da på Hallvikenfåltet i feb- 
ruari nåsta år.
Foreningen kan forstås skriva 
en vanlig brevlapp och skicka 
med B-post och foreningspor
to (1:50) till sina medlemmar, 
men det biir mycket roligare 
att låsa, om det år en liten 
bunt papper med fler upplys- 
ningar, lite funderingar om 
vad man gjorde i hostas och 
kanske också en rapport från 
någon tåvling.
Dessutom kan man ha rent 
fantastiskt roligt, medan man 
gór en klubbtidning. Och inte 
behover det bli mycket dyrare 
ån det enkla brevmeddelandet

heller, åtminstone inte når det 
gålier Postverkets taxa. For
eningsbrev får våga upp till 
100 gram fór en avgift på 1:50. 
Enda villkoret år att man 
låmnar in minst 20 stycken på 
en gång till posten.

Hur gór man sin egen tidning?
Om det handlar om bara si- 
dor och en upplaga på kanske 
25 exemplar, kan man enklast 
lågga de snyggt textade eller 
maskinskrivna och ritade ori- 
ginalsidoma i en kopierings- 
maskin.
Billigare biir det redan med 
mycket små upplagor, om 
man anvånder spritstenciler. 
Grundskolan brukar kunna 
stalla upp med tillgång på 
apparater. Kanske kan man 
få hjålp med tekniska pro
blem av någon hygglig lårare. 
Spritstencilen biir tydligast i 
texten, om man kopplar bort 
fårgbandét på skrivmaskinen, 
når man gór originalet. Ritade 
’’gubbar” och text som man 
gór med kulspetspenna går 
också fram bra, men mer ån 
100 exemplar kan man sålian 
góra med gron eller rod fårg. 
Den violetta brukar tåla dub- 
belt så många avdrag i maski
nen.
Stórre upplaga ån 100 stycken 
brukar kråva stencilering. Då 
skriver man texten (med från- 
kopplat fårgband) på ett ja- 
panpapperoriginal och stansar

hål i det vaxade papperet med 
skrivmaskinstyperna. Genom 
de hålen kommer sedan van
lig tryckfårg, når man kor 
stencilen i den lilla tryckpress 
som kallas stencilmaskin. Det 
brukar inte gå så bra att rita 
eller skriva på den hår sortens 
japanpapper. Dårfor anvån
der man hellre en plaststencil 
fór sådana sidor, Den kallas 
elstencil, eftersom man hår 
brånner hål i plasten i en sår
skild maskin, som fór over 
alla streck och punkter från 
ett snyggt original. Åter år 
det skolan som brukar kunna 
hjålpa med tillgång på appa
rater och kunnande.
Kommersiella skrivbyråer gór 
också sådana stenciljobb.
Man kan också anvånda sig 
av kontorsoffset, och med den 
tekniken går det att fóra over 
bilder från fotografier också, 
men då kråvs ånnu mer be
handling, som kallas rastring. 
Dessutom behovs det mera 
pengar . . .

Hur ofta skali ridningen 
komma ut?
Med mindre ån tre nummer 
om året år det egentligen inte 
lont att fórsóka. Ett nummer 
varannan månad år kanske 
lagom att satsa på i bórjan, 
eller åtminstone ett nummer i 
kvartalet. Orkar man, tycker 
det år kul och har pengar till

framstållning och porto, gór 
man en tåtare utgivning.

Huvudsaken år att ridningen 
har något våsentligt att med
dele låsaren.
Låt inte klubbtidningen bli ett 
’’blad” som bara innehåller 
s k roliga historier. Sådana 
hittar man varenda vardag i 
vilken svensk dagstidning som 
helst, och historierna biir inte 
våsentligare av att upprepas!

Vad skali ridningen inneh&lla?
Fórst och fråmst foreningens 
nyheter, dvs uppgifter om mo- 
ten, utflykter, tåvlingar, mee- 
tingarrangemang, gemensam- 
ma satsningar på lokaler, fålt, 
utrustning — kort sagt, ge- 
mensam verksamhet i klub
ben.
Dessutom telefonnummer och 
adresser på klubbens funktio
nårer av olika slag.
I klubben finns det såkert nå
got tekniskt snille som vill be- 
råtta om sin senaste uppfin- 
ning. Kalenderbitare som lus
låser gamla flygtidningar bru
kar också gårna bidraga med 
något intressant (giom inte att 
ange varifrån originalet år 
’’lånat”). Det kan vara artik- 
lar eller ritningar eller bara 
tips på detaljer i modellpla- 
nets inre. Kanske finns det 
något vårdefullt att beråtta ur 
grannklubbens ’’blaska”, fór 
naturligtvis byter ni tidning 
med varandra. Kanske har 
någon kommit på en alldeles 
ny sorts modellplan, som ver- 
kar kul att próva på . , .
Vem skali gora ridningen?
Det år for all del praktiskt att 
ha en sårskild redaktor. Det 
bór vara en klubbflygare som 
klarar av att skriva både kort 
och låttlåst. Han/hon får går
na vara såker i bokstaverings- 
konsten också. Våsentligast år 
att redaktóren tycker om att 
góra en tidning.
Till en bra klubbtidning hor 
också en redakrionsgrupp, som 
under varsam ledning av re
daktoren plockar hop och skri
ver artiklar och vad det nu år 
som behovs av notiser, teck- 
ningar, lånta ritningar, annon- 
ser m m.
En grupp av det hår slaget 
kan bli en både seglivad och 
vårdefull kamratgrupp inom 
klubben, som driver på annan 
verksamhet och hittar på nya 
saker att góra, så att flygklub- 
ben mår båttre och båttre fór 
varje nummer av tidningen de 
gór.
Vi som inte har någon klubb
tidning i dag, skali vi inte 
samlas och beståmma når vi 
skali starta? Kan vi inte borja 
på nyåret . . ?

Calle
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Flugan Cup
Inbjudan till nationell post- 
tavling for 4-mannalag med 
3 juniorer och 1 senior (over 
18)
Efter mycket funderande och 
telefonerande har vi nu inom 
PREK beslutat att vi kor 
FLUGAN CUP så hår:
Tavlí π gsf id
Vecka 7, 8 och 9 1984, dvs 
1984-02-13—03-06.
Den lokala sporthallen eller 
gymnastiksalen, BOKA NU!

Modellregler
1) Flugan original i byggsats- 

version ska an våndas, och 
byggas på platsen.

2) Den motor som foljer med 
eller en lika lång reserv
sn odd år vad som får an
våndas.

3) Motorn får smorjas, men 
den måste vevas upp med 
fingret på propellem.

Lokalregler
Det tidigare forslaget med oli- 
ka koefficienter fór olika tak- 
hójd utgår, dvs alla hallar be- 
traktas i detta sammanhang 
som-likvårdiga.

Flygregler
Fem flygningar får goras och 
de tre basta raknas ihop till 
lagresultatet. Kollision med 
annan modell eller person och 
startforsok under 10 sekunder 
ger ytterligare ett startforsok.

Bakom denna fyrstålliga for
kortning, som betyder PR- 
och ReKryteringskommittén, 
doljer sig fyra hårt arbetande 
personer. Tre av dem våljs på 
två år av respektive gren kon
ferens och representerar sin 
gren inom PREK. Den fjårde 
medlemmen våljs av forbunds- 
motet, fungerar som ordforan- 
de i gruppen och ingår i for
bundsstyrelsen. For arbetsåret 
1983/-84 år PREK ’’besatt” av 
foljande personer.

Kjell-Åke Elofsson, Tibro 
R/C-grenen
Delia år Kjell-Akes forsla år 
inom PREK. Kjell-Åke år 
mera kånd som skalaflygare 
och har skordat många fina 
se gr ar både nat ionel 11 och in- 
ternationellt. Kjell-Åke ingår 
också i RlC-grenens arbets- 
grupp for skalaflyg.

Sven Pontan, Hånden 
FRI-flyggrenen
Också Sven har el I tidigare år 
bakom sig i PREK. Sven år 
den store mångsysslaren som 
fórutom ansvar for forbundets 
inomhusflyg, PREK, Lingrens
chef i Stockholms lån.

Håns Fållgren, Oxelosund 
LIN-grenen
Hans har varii med ett år ti

digare inom PREK och delta 
år alltså hans andra år. Hans 
har framfor allt gjort sig kånd 
inom linstyrarkretsar och som 
organisator i flera stora lin
fly gsam man hang _

Roland Ljungkvist, Jårfålla 
Ordf
Rolands forstå år i PREK. 
Sondagsfly gare med in tresse 
av skalaflyg och RtC-utbild- 
ning. Ordforande i Jakobs- 
bergs Modellflygklubb.
PREK har till uppgift att pla
nera och ansvara fór forbun
dets PR- och Rekryterings- 
verksamhet. Vi ger stod åt 
klubbar och lånsforbund i 
dessa aktiviteter i samråd med 
grenarna. PR bedrives på fle
ra plan — dels fór att nå all- 
mån kånnedom om forbundet 
och dess verksamhet, dels i 
rekry teringssammanhang.
I våra arbetsuppgifter ingår 
bl a utstållningsmaterial, bro- 
schyrer, framtagning och ut
vårdering av nyborjarplan och 
fór rekryteringsarbete, uppvis- 
ningsgrupper, rekryteringsakti- 
viteter, rekryteringspaket, af- 
fischer, Flugebylågret osv.
Flugebylagret
Vi har med hjalp av ett for- 
stårkt PREKawerkat SMFF’e 
forstå Flugebylåger i Karls- 
borg. Lagret har avrapporte- 
rats i tidigare nummer av Mo

dellflygnytt och vi nójer oss 
hår med att konstatera att en 
enkåt som sånts ut och besva- 
rats av 1983 års deltagare vi
sar på att det blev ett mycket 
omtyckt arrangemang och att 
Flugebyveckan kan bli åter- 
kommande.
Presentation sskårm 
PREK har utvårdcrat och in- 
kópten presentationsskårm och 
år i full fård med att utrusta 
den med text- och bildinfor- 
mation om SMFF,
Den kommer att finnas fór 
utlåning genom fórbundsexpe- 
ditionen men til] dess att allt 
testats ut med instruktioner 
och leveranssatt kan du enklast 
få den genom Roland. 
Skårmen skali anvåndas inom- 
hus nårhelst vi har utståll- 
ningar eller liknande. Den år 
mycket enkel att såtta upp och 
an vånda men kråver bevak- 
ning på grund av att den lått 
kan komma till skada. 
Byggsatser
PREK har sånt ut en R/C- 
byggsats till utvalda klubbar 
fór utvårdering. Målsåttning- 
en år att få fram en byggsats 
som vål låmpar sig fór ny- 
borjare. Låttbyggd, med bra 
instruktioner och ritning samt 
robust och vålflygande. Vår 
målsattning år att kunna med- 
dela resultatet av utvårdering- 
en i tid fór fórbundsmótet -84.

En linbyggsats år på ett for- 
beredande stadium fór liknan
de utvårdering.

Bakrutedekal
PREK har forberett bakrute- 
dekaler som kommer att tryc- 
kas upp i bórjan på januari. 
Dekalerna kommer att distri- 
bueras till klubbar och åter- 
fórsaljare genom fórbundsex- 
peditionen i satser om 10 eller 
25. Forsåkra din klubb om 
dekaler gen om att bestålla re
dan nu.

”SMFF-plast”
PREK har också låtit trycka 
upp ”SMFF-plast”. Plasten år 
år gul i 80 cm bredd med 
forbundsmårket och texten 
’’Sveriges Modellflygfórbund” 
tryckt i blått ’Tullande” på 
var 60:de cm. Plasten finns 
fór bestållning på forbunds- 
expeditionen och skali anvån
das nårhelst klubben har en 
uppvisning, en utstållning, en 
tåvling eller liknande. P' sten 
kan anvåndas till skyltai, att 
såttas upp i skyltfonster.

Affischer
Affischer år under tryckning. 
Affischen har samma tryck 
som plasten och levereras som 
’’metervara”. Trycket kommer 
att goras i svagare blått som 
bakgrundstryck. Klubben skri
ver sedan sitt lokala medde- 
lande om utstållning, bygg- 
kurs, tåvling, uppvisning eller 
vad det nu kan vara. En i 
handeln forekommande filt- 
penna som år låmplig fór ån- 
damålet, heter TINTO SU
PER 111. Pennan har en extra 
bred spets och finns i flera 
fårger. Affischens storlek år 
60X80 cm och kommer att 
synas val.

Tiden tas från det att model
len slåpps till desis den ligger 
still på golvet.

Priser
Diplom till samtliga deltagare 
och plaketter till varje lokalt 
segrande lag. Fór totalsegrar- 
na våntar Flugan Cup!

Anmalan
Så snart som det ordnat sig 
med lokalen, skicka in ett kort 
med klubbeteckning och namn 
och adress till kontaktman till 
SMFF expedition. Vi kommer 
sen att hjålpa arrangorsklub- 
ben med startkort - broschyr - 
affisch - instruktioner - SMFF- 
plast - pressrelease till lokal- 
tidningama osv.

KOM IHÅG-LISTA
1) Boka lokal nu! - Fritids

kontoret
2) Anmål kontaktman - SMFF 

expedition
3) Beståli FLUGOR - Modell- 

produkter
Det år viktigt att vi visar vad 
vi håller på med i klubbama, 
men det år ånnu viktigare att 
fórsóka aktivera både ung och 
gammal. Som Konfucius en 
gång sa:
—  Det Du hor glommer Du
—  Det Du ser kommer Du 

ihåg
—  Det Du upplever forstår 

Du!
PREK

Uppvisningsgrupp
Tanken år att gruppen skali 
innehålla det båsta vår hobby- 
sport kan visa upp från alla 
grenar. Gruppen skali trånas 
av en kunnig person, ha ett 
fastlagt program med våltrå- 
nad speaker och inóvad spea- 
kertext.
Gruppen skali sedan kunna 
bestållas till olika evangemang 
och ge en god PR fór vårt 
forbund.
DU som kånner att du skulle 
vilja ingå i en sådan uppvis
ningsgrupp, har kunskap och 
framfor allt tid att såtta till 
tråning och uppvisning — hor 
av dig till PREK genom Ro
land. OBS! Eftersom vi råk- 
nar med att uppvisningssåsong 
och tåvlingssåsong samman
faller bór du ha lagt tåvlandet 
åt sidan fór att kunna ingå i 
upp visningsgruppen.
HÓR AV DIG.

Flugan Cup
Som du kan se på annat hålJ 
i ridningen forbereder PREK 
som båst ot tåvling FLUGAN 
CUP. Tåvlingen skali genom- 
fóras lokalt, PREK forbere
der det material som behovs 
fór genomfórandet, 
FLUGAN CUP stodjer helt 
forbundets målsattning att en
gagera forålder/bam i vår verk
samhet, genom att den tav- 
lande enheten år ett lag om 
fyra personer med en vuxen 
och tre juniorer i varje lag. 
Avsikten med FLUGAN CUP 
år att engagera personer utan- 
fór SMFF i en enkel tavlings
form som år enkel att genom- 
fóra fór arrangerande klubb. 
Diskutéra FLUGAN CUP 
inom klubben och anmål er 
till PREK fór mera informa
tion.
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Med sikte på VM
En Dornier for svenska landslaget?
Så hår vintertid byggs det for 
fullt ute i stugorna i våntan 
på flygvånligare våder. I en 
del stugor byggs det med sikte 
på kommande tåvlingar.

I en hallåndsk stuga på Kår- 
leken utanfor Halmstad håller 
Kurt Lennå på med sitt nåsta 
projekt, som fórhoppningsvis 
skali vara med och represen
tera Sverige vid kommande 
skala-VM i Frankrike. Men 
dit år vågen lång.
Det år inte bara modellen som 
skali bli klar och influgen, det 
handlar också om kvalifice
ring till skala-laget. Och kvali
ficeringen kan ju utan vidare

få vara en sak for sig nu, då 
man skali tåvla efter nya reg
ler den hår gången.

Kurts nya projekt år en Dor
nier 235 V3 — en tvåmotorig 
tysk jakt/bomb-maskin. Han 
borjade med den nåstan direkt 
efter Canada-VM -— och den 
hår gången med specieil vak- 
samhet på dokumentationen 
— vis av problemen under den 
tåvlingen. Hans Curtiss SBC-4 
våckte stor uppmårksamhet 
vad gåiler detaljering etc, men 
infor noggranna domare hade 
modellen svårt att imponera 
på grund av avsaknaden av 
tillfredsstållande dokumenta

tion. Det hår skali inte bli 
nån upprepning.
Dornier 235 var ett stort flyg- 
plan. Trots att Kurt har valt 
skalan 1:9 biir det en modeli 
med en spånnvidd på 1533 mm 
och en beråknad flygvikt på 
bortåt 5 kg — då med all 
pyntning på plats, forståss. 
Kurt har valt en tvåmotorig 
modeli den hår gången, efter
som det biir lite extra poång 
genom detta. Och eftersom de 
två motorerna på Dorniern 
arbetar långs kroppsaxeln slip
per man alla de sneddrag
ningsproblem som uppstår så 
snart en vingmonterad motor 
råkar stanna.

2 st våxlade (1:1,5) HP 40. 
Den fråmre motorn driver 
också en liten kompressor på 
Arvid Holmbom-vis (en kon- 
verterad Cox!) Den skali ge 
kontinuerligt tryck till det 
pneumatiska/hydrauliska syste
met for drivning av landstålls- 
mekaniken, som f o omfattar 
inte mindre ån 18 olika cylin- 
drar, varav 4 hydrauliska fór 
landstållsrorelsema.
Den bakre motorn har place- 
rats som på orginalet — mitt 
i flygplanet — allt fór att få 
tyngdpunkten dår den skali 
vara. En stålrorsaxel forbin
der motorn med den aktra 
propellem. Mitt-placeringen 
har givit lite kylningsproblem, 
men en extra flåkt beråknas 
ge erforderlig kylning.
Båda motorerna har fått av- 
gasutblås på ”rått” sått, dvs 
genom en invåndig ljuddåm- 
pare som mynnar ut i de 2 X 6 
st utblåsen på varje sida om 
flygkroppen.
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Dorniern under rulltesl αν 
landningsstållet. Obs avgas- 
uiblås frem de två motorerna. 
Nedan frontmotorn med vax- 
eln. Axeln sir acker sig från 
våxeln fdrbi motorn till prop- 
fåstet langst t h på bilden.

For nårvarande år modellen 
bestyckad med 5 servon. Del 
biir formodligen fler varefter 
bygget fortskrider, då det finns 
kylklaffar, bombluckor m fl 
detaljer som såkerligen inte 
Kurt kan låta bli att också få 
rorliga.
Bilderna hår togs i borjan av 
november och forstå provflyg- 
ningama kommer att ske i 
mitten av månaden. Då får vi 
se om den uppfyller de hdga 
krav han ståller på sig sjålv 
och sina modeller. Och om 
sedan den fårdig-detaljerade 
modellen kommer att få for
svara de fina svenska VM- 
skalafårgerna — det år en 
helt annan fråga.
Tre F4C-flygare och tre stand- 
offare kommer att avgora det 
i en vårlig uttagningståvling.
I det gånget ingår Kurt!
Vi får anledning att återkom- 
ma till den tåvlingen!

Sture Tingwalt

Nedan frontmotorn på plats. 
Cox-kompressorns remdriv- 
ning syns tydligt langst fram. 
T v bakre motorn med bl a 
flakt och snygga avgasutblås.

En lysande ide'!
Hur skulle det vara med landningsstrålkastare?
1980 — det året då det svens
ka skala-landslaget vid VM i 
Canada gjorde stor succés — 
kunde man i Bengt Holmers 
referat lasa foljande, som 
saxat s ur A I II om Hobby:
" Lars Helmbro avslutade med 
att i skymningsljus genomfora 
klassens sista flygning med 
påslagna landningsstrålkastare 
under landningsvarvel.Till och 
med domarna stod upp och 
applåderade."

Men hur bår man sig nu åt 
att greja till en strålkastare av 
den hår sorten till sin modeli. 
Att få tag på en bra reflektor 
låmnade mig forst ingen ro. 
Efter att ha sprungit in och 
ut ur leksaksaffårer med då- 
ligt resultat slog det mig plots
ligt, att jag hade sett cigarrer 
i aluminiumror — och dår 
botten var rundad.
Jag tågade in i nårmsta to- 
baksaffår och mycket riktigt. 
Det fanns flera diametrar att 
vålja bland.
Sedan var det bara att vålja 
storlek om ’’reflektorn” dvs 
rórdiameter, kapa av den run
da gaveln och gora hål for 
lampan. Det år också låmp- 
ligt att polera reflektorn med 
exempelvis Håxan.
Lamporna gav mig nya pro
blem. Var få tag i lampor i 
passande storlek och rått an-

passad spånning? Det loste sig 
vid ett besok i Kungl Huvud- 
staden. Hos Wentzels i Galle
rian fann jag var jag sokte.

Lamporna har E5-sockel och 
finns for flera spånningar 
1,5V, 4,5V osv. Jag fann att 
4,5V var passande for inkopp- 
ling på mottagaracken, som 
år på 4,8V. Och sladdarna 
lodde jag fast på sjålva lamp- 
sockeln.
Jag tånde lampan och holl 
den lost med fingrama i re
flektorn. Ljusbilden beståm- 
des av lampans låge. Då jag 
fått fram ett så koncentrerat 
Ijusknippe som mojligt åter- 
stod bara att limma fast lam

pan i reflektorn med epoxi- 
lim.
Montering i vingen återstod 
och hår såg jag till att ljusin- 
stållningen blev den råtta dvs 
med två parallella ljuskåglor 
som lyste i flygriktningen.
Hur stor blev nu forbruk- 
ningen av el med två lampor 
inkopplade? Måtning visade 
cirka 300 mA och med den for- 
brukningen vågade jag koppla 
in dem på mottagaracken. 
Lamporna år ju dessutom en- 
dast påslagna under landnings- 
fasen.
Svårare an så hår år det inte 
att ge ytterligare realism åt 
flygningen.

Lars Helmbro
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METERVAROR
Till tidigare skånkta projekt
bidrag kan fogas två som ar 
under byggnad bland junio- 
rerna. En ar Goldbergs Gentle 
Lady och den andra Graup- 
ners Amigo.
Ladyn ar nar detta låses klar 
och troligtvis flugen också. 
Mycket p g av att byggaren 
anvånt sig av cyanoaktrylat- 
lim. Dessa har snabbat på 
bygget ganska asevårt.
Gentle Lady anses av erfarna 
flygare vara en mycket bra 
modeil. Men om layouten år 
bra, så rekommenderas att ev 
intresserade byggare fórsóker 
hitta en som redan byggt en 
modeli och låna ritningen av 
denne. For om vår byggsats 
kan bara sågas en sak. Dålig. 
Dålig stansning av relativt då

lig balsa. Dålig passform på 
bitarna. Båttring tack!
En del har åven flugit. Det 
var vi byggledare vårs ’’snabb- 
byggsatser” blev forst fårdiga.
Dvs två av dom. Senior, som 
LarsOlof med hjalp av cyano- 
lim plockade ihop på nolltid.
Ulf satte nåstan lika fort ihop 
Finikofin. Min High Sierra 
har lite kvar ånnu. Alla tre av 
oss tycker i alia fall att detta 
med snabbyggsatser år inget 
fór nybórjare. Det kravs lite 
erfarenhet fór att få ihop 
dom ordentligt.
Senior och Finikofi var i luf
ten en lordag. Och Lars-Olof 
hade verkligt fin uppvisning 
i termikflygning med senior. 
Den flóg verkligt låckert och

Michael G udmundsson (t v) och Sven By feid t med Blue Phoenix.

trots liten vingyta gick det 
fint att starta med det grova 
WIK-repet. Tyvårr sov Lars
Olof lite vid en landning och 
gick rakt i en stolpe vid fåltet.
I starten dårefter blev det 
byggsats av modellen igen. 
Vingspetsen hade fått en knåck 
och klarade inte av starten.
Finikofin var det mer pro
blem med. Efter två ”trim- 
starter” gick vingen av direkt 
modellen låmnade hånden. Det 
blev flisor av den också. Ett 
frågetecken år vingens upp- 
byggnad i ett skummaterial 
som mer liknar den typ av 
svamp som anvånds vid mac- 
kar fór att tvåtta bort djur 
från vindrutor. Denna år se
dan plankad med tunnabachi. 
Vingarna sitter sedan ihop med

ett glasfiberband over roten.
Inte år det så jag hade byggt 
upp en vinge fór dom påfrest- 
ningarna som en start med
for.
Nu år i alia fall båda repare- 
rade och klara fór nya drabb- 
ningar.
Blue Phoenix år också snart 
klart fór flygning. Klådd med 
vitt rip-sip nylon och dekore- 
rad med papper. Faktiskt rik- 
tigt prydlig. Byggsatsen holl 
bra kvalitet rått igenom, men 
jag rekommendera, att spryg- 
larna, snyggt stansade i fin 
balsa, packas ihop så att ur
tagen båttre anpassas till lister
na. Enda invåndningen annars 
— kanske att kroppen år vål 
snålt tilltagen når det gåiler 
plats fór servona.

Tommy Mogren såtler ihop sin Blue Phoenix for forsla gangen.
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T v råder full koncentration 
i bygglokalen och nertill 
justerar Ulf Carlsson sin 
Finikofi och Tommy Mogren 
klar sin Blue Phoenix.

Nu ligger dom mot botten av 
kroppen och vingen får lyftas 
upp 3 mm for att det skali gå 
fritt. I nte skali man behova 
kdpa miniservon eller servon 
av ett visst radiofabrikat for 
att bygga en bra modeli!
Electric Lady år en annan bra 
byggsats. Rått igenom. Inte 
mycket att klaga på, men nå- 
got kan man åndå hitta. Var- 
for år inte spryglarna infållda 
några mm i bakkanten? Efter 
det att dom lossat ett antal 
gånger limmades 3-kanter till 
spryglarna och bakkanten. Gor 
gårna en 3 mm bredare bak
kant så att byggaren kan góra 
dessa spår. Vingspetsutform- 
ningen verkar lite knasig. Den 
ersattes med en bit ronacell, 
som båttre går att forma till 
en snygg spets.
Amigo år ett pilljobb. Gud 
vad bitar! Kan det ldna sig 
att overhuvudtaget tillverka 
en sådan byggsats? Dessutom 
år det en bra byggsats med 
ytterst få dåliga detaljer. Som 
tur år, år allt numrerat, men 
det hindrar inte att det många 
gånger har stållt till problem 
med bygget. Om inte annat så 
fordrejs bygget ganska avse- 
vårt.
Men frågan år om inte QB 
1800 står i sårklass. Vilken 
stansning, vilken passform på 
bitarna. Toppensnyggt! An så 
långe har bara vingen och 
kroppen nyss påborjats, men 
det ser fint ut.
Åven materialet i Multiplex 
Scout år bra, liksom stans
ningen och ovriga detaljer. 
Aven hår år vi sent igång med 
bygget.
Mer kommer senare!

Ellge

Gummirepstest
Jag och en mer erfaren RC- 
segelflygare har provát WIK- 
repet från Bertil Beckman & 
Co. Det år av typ gul slang, 
diameter 8—4 mm och en 
långd på cirka 30 meter.
Vi passade på når jag skulle 
flyga 2 -metare fór forstå 
gången. Ett antal modeller av 
olika storlekar fanns till hands, 
liksom olika gummirep.
Vi trodde forst att repet var 
fór kraftigt fór små 2 -metare, 
men det skulle visa sig annor- 
lunda. WIK-slangen drar ihop 
sig långsammare ån dom an- 
dra provade vilket gjorde att 
åven 2 -metersstarterna blev 
bra. Liksom naturligtvis dom 
storre, dår det kom ånnu 
båttre till sin rått.
Mina forstå starter blev t o m  
riktigt fina, vilket inte kunde

sågas når vi jåmforde med ett 
bomullsinklått rep, dår det 
kråvdes storre kårror fór att 
bromsa ner energin.
WIK-repet kommer i en påse 
och man får sjålv fixa till 
linrulle och lina. Jag anvånde 
120 meter 0,90 och en gam- 
mal kabelrulle från Telever- 
ket. Kopplingarna svarvades 
ur magnesium: koniska pin- 
nar som trås i slangen och 
låses med en ring, ett hål i 
var ånde fór ringar. En vanlig 
vimpel fick ersåtta fallskår- 
men. Den som vill ha tillbaka 
linan mot startplatsen bór 
dock skaffa fallskårm.
WIK repet tyckte vi om. Kan
ske skulle en tunnare variant 
vara ånnu båttre fór 2 -metare. 
Priset år enligt Bertil Beck
man strax over 2 0 0 :—!

En 2-metare klådd med Solartex och WIK-repet på Tele-spole

Universal-
laddare
från Nils Hobby
Nils har gjort sig besvåret 
att plocka fram en universal- 
laddare och dessutom fått det 
godkånd, dvs S-mårkt.
1X22mW, 2X50mW, 2X100 
mW, 1X500 mW kan man 
plocka ut. De 5 forstå uttagen 
kan koras samtidigt om man 
vill, medan 500 mW-uttaget 
får bara anvåndas separat. 
Laddaren fungerar utmårkt 
och eftersom det inte finns så 
många godkånda laddare av 
det hår slaget på marknaden, 
så fyller den ett klart behov. 
300:— kostar den och om inte 
Din hobbyaffår har den, så 
kan den bestållas från Nils 
Hobby i Goteborg.

Ellge

Solartex
Rykten spreds att Solartex var 
det båsta som hånt. Enligt re
klamen i utlåndsk press, dår 
tennisbollar klås med solartex, 
så skali åven nybórjare kunna 
klå modeller så att resultatet 
biir ’’professionellt”.
Rykten och reklam år en 
sak, verkligheten en annan. 
Ibland ståmmer det vål. Som 
med Solartex t ex. Resultatet 
av mitt strykjårns arbete och 
solartex blev verkligt fint. Det 
smet fint runt alla dubbel- 
krókta ytor, stråckte fint ut 
och resultatet blev riktigt 
snyggt. Det fåster bra åven 
vid relativt låga temperaturer. 
Ryktena talade sanning med 
andra ord. Men det finns åven 
nackdelar. Som gór det olåmp- 
ligt i andra sammanhang. Det 
år tungt. Min 2-meters-vinge 
ókade 80 gram i bara klådsel. 
Och som alla andra vårm- 
på-klådslar, vridstyvheten får 
byggas in i vingen om man 
behover vridstyva vingar.
Fór nybórjare år det en top- 
penklådsel. Styrkan år enorm. 
Och efter att ha dundrat in i 
ett tråd med 2 -metaren, hång- 
de stabben bara ihop med 
Solartexen. Den hade gått av 
innanfor klådseln, men hång- 
de ihop tillråckligt fór fort
satt flygande åndå. Impone- 
rande.
Solartex distribueras av Mo- 
del-Craft,

Ellge
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Det har år en mycket omtyckt Wentzel- 
m odel I från 40— 50-t alet. Vad hefte den?

1 Dragos 
X Fantom
2 Falken

Keith Park, Nya Zeeland, var lile speci
eil som jaklpilol under vårldskriget. Vid 
varje flygning med forde han

1 biblar på tre sprak 
x stålhjalm over

huvan
2 en pekingesertik

Vad helte mannen bakom det beromda 
och mycket lyckade S pit fire-fly g pi anet?

1 R Vickers 
x R Mitchell
2 R Supermarine

Cox Babe Bee har vařit en popular mo- 
dell motor under många år. Vad — unge
får —  kostade den 1965?

Alphonse Pénaud var en a v  flygpionjå- 
rerna åven om han aldrig sjalv kom i 
luften —  men val hans lilla modeil plan. 
Når?

I 1821 
x 1851 

1871

For alt fortsåtta med några årtal —  når 
bor jade man lance ra lin fly get på al I var 
egentligen?
■---------------------= - | I 1920

. l \  x 1930 
i 1 £  2 1940

Det fanns en liten stavmodell på 40-talet 
som hette Kadett. Vem sáluforde den?

1 Isacsson 
x Alga
2  B r io

Vad helte en av de allra forstå serietillver- 
kade modellmotorerna over huvud taget?

1 Brown
É  x Smith

2 Cox

Ofta talar man om "quarter grain” balsa.

Ibland kan det bli aktuellt med att spåda 
ut epoxi-limmet en aning. Men med vad?

SMFF:s Flugan kommer ursprungligen 
från USA, dår den har ett annal namn. 
Vilket då?

1 AMA-Cup 
x vAMA-Fly
2 The Fly

På engelska ritningar finner man ofta be- 
teckning SWG. Vad brukar det då handia
om?

:c 3
1 vingytan 
x pianotråd
2 propellerstigning

Box-Fly kommer från PI LOT-fabriken. 
Men i vilken stad snickras dessa bygg- 
satser fram?

I Osaka 
x Tokyo 

- 2 Kyoto

14 V i 20

julflygnotter
OS-motorerna år kånda over hela vårl- 
den. Når kom den allra forstå fram?

Vem konstruerade RC-planet Boxer —  ei 
annorlunda Bulldog?

1 Bo G årdstad 
x TageBerggren
2 Par Lundquist

Flight år en engelsk flygtidning —  bra 
for skaladokumentation bl a. Når kom 
dess forstå nummer ut?

1 1899 
x 1909
2 1919

Hur får egentligen en s k direktansluten 
SMFF-medlem tåvla i modeil fly g?

1 Nationellt
x Internationellt
2 Med sig sjalv

Vilken av de tre avbildade detal jerna or- 
sakar mest luftmotslånd då den fors ge 
nom luften?

1 plattan A
x halv-sfaren B
2 cylindern C

SMFF:s expedition ligger idag i Norrko- 
ping. Det vet vi. Men var har den i n te  
legal tidigare?

1 Lammhult 
x Limhamn
2 Lidkóping

O)
2
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Så hår års brukar 
varje tidning med 
sjålvaktning bjuda 
sina Idsare på s k 
"ju ln o tte rS å  åven 
Modellflygnytl!
Våra "julflygnotter" 
omf at tar två enkla 
tåvlingar — sjålv- 
fallet med anknyt
ning till flyg och 
modellflyg.
Den ena år en helt 
vanlig tipståvling 
med inte mindre ån 
tjugo delfrågor. En 
del av frågorna kan 
tyckas vara lite 
"vid sidan om", men 
kom ihåg att flyg- 
konsten år både 
gammal och "bred") 
Den andra tåvlingen 
år av typen "finn 
fem fel". Som fram- 
går av de två teck- 
ningarna hår till 
hoger så har vi 
bakat in en stor £5^
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Julnot 3
Ahrenberg och Junkerskidor

Julnot 1
Den går till på 
’’vanligt” tipsvis —
Du skali alltså vålja 
ett av de tre svars- 
alternativen.
Skriv ner Ditt tips
svar på baksidan av 
ett svartvitt foto
grafi (med modellflyg- 
anknytning forståss!). 
Ange på kortets 
baksida också Ditt 
namn, klubb, SMFF- 
nummer och adress 
och sand det till vår 
redaktion poststamplat 
fore 15 januari 1984.

------------- \

Vinterhalvåret år modellflyg- 
arens flitiga byggtid. For vå
der och vind går det inte så 
angenåmt att flyga. Då år del 
skonare att sitta inne och go- 
ra sina nykonstruktioner och 
bygga allt som skali vådras 
till våren och sommaren. Men 
man kan ju inte bara bygga! 
Om inte annal så kan det 
ju bli vissa utrymmesproblem 
hemma då.
34

En annan trevlig vintersyssel- 
såltning år att låsa. Låsa boc- 
ker. Och flygbocker naturligt
vis.
Albin Ahrenberg har skrivit 
en mycket trevlig bok om sitt 
flygarliv. Och hår intill år 
beskriven en av de dråpliga 
episoder, som det beråttas om 
i hans bok. Vi passar på att 
gora historien till en liten jul- 
not att knåcka for Iåsarna.

1
Det var på Gronland det hånde. Eller på 
Spelsbergen. Man hade kommit dit med ett 
flottorforsett flygplan, en Junker forståss! 
Det var ju Ahrenberg. Det blev kalit och 
sjon fros och man måste byta från flottorer 
till skidor. Men sådana hade man ju  med sig!
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miingd jel — hur 
manga deí egentligen 

ar, har vi inie hållit 
ordning på. Det 
galler alltså for 

Er som tavlar att 
jinna så många fel 

som mojligt! 
Svaren på de två tåv- 
lingsuppgifterna kan 
Du stoppa i samma 

kuvert, så spar Du 
porto. Sand in det till 

Modellflygnytt, Påarps 
Kattegattvåg 14,

305 90 Halmstad. 
Ange noga Ditt namn, 

klu hb och SMFF- 
nummer och adress 

och se till att Du har 
kuverter poststam plat 

fore 15 januari 1984 
— annars år det for 

sent!
Var snåll och ange på 

utsidan av kuvertet 
hur många fel Du 

funnit på teckning- 
arna.

,

&  ©  ^  
Julnot 2 S

Har galler det att 
jámfora de två teck- 
ningarna hår till ho- 
ger. Notera var felen 

eller olikheterna 
finns.

Klipp ut en av teck- 
ningarna och markera 

på denna platsen for 
varje ”fel” med en 

ring. Notera också på 
framsidan av kuvertet 
hur många fel Du fun

nit. Skriv Ditt namn, 
klubb, SMFF-nummer 

och adress på bak
sidan av teckningen.

2
Med hjalp av eskimåbefolkningen fick man 
ihop virke (det var visst ett utedass som 
strok med!) till två stadiga bockar, som 
man placerade under vardera vingen. Sen var 
det bara att la av flottorerna och montéra 
dit skidorna i ståller. Enkelt jobb! 3

Sen kom det! Hur i allsin dar skulle man 
få ner flygplanet på isen igen? Inga dom- 
krafter eller lyftverktyg fanns och de små 
men många eskimåerna kunde inte rubba planet. 
Men efter en stund funderande hade Ahren- 
berg lost åven det flygeri-problemet. Hur?
Losningen på problemet finner Du på sidan 40! 35
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Inomhusglimtar

utifrán

Frankrike
Áven i Frankrike flygs det 
inomhus. 18—19 juni flog man 
i Orléans sportpalats.
I F1D vann Christian Frugoli 
på 16,35 +  17,48 fóre Jos 
Melis, Belgien med 19,14 +  
8,15, 3:a blev Michel Frugoli, 
Frankrike med 13,41 +  10,24.

Christian vann också E.Z.B. 
fóre J.-M. Chabot, vilken i 
sin tur vann ”F1D-Beginner” 
— en fransk klass.

’’Våridstoppen” i F1D:
J Richmond, USA 52,14 1979 
D Kowalski, USA 50,41 1976 
LBarr, GB 47,28 1982
J Richmond, USA 47,23 1980 
R Harlan, USA 47,13 1980 
R Doig, USA 46,24 1983 
E Rodemsky, USA 45,50 1974 
K H Rieke, V-Ty 45,50 1962 
CRedlin, USA 45,17 1962

lasvårt

SCRAPBOOK 
of SCALE
For de fiesta ”Peanut”-flyga- 
re ar Bill Hannans namn be
kant. Han skrev fór några år 
sedan ’’Peanut-Power”.
Den nu fóreliggande boken år 
en sammanstållning av olika 
artiklar från 1967—82. Den 
skalamodellbyggare som inte 
finner något intressant i den- 
na bok år inte fódd.
17 långre eller kortare artik
lar. 13 treplansskisser och fyra 
konstruktionsritningar b la ”Pi- 
latus Porter” i ”Peanut”-skala.

Flyghobby 2
— något for modellflygaren!

Allt om Hobbys forlag med 
Freddy Stenbom som huvud- 
forfattare har kommit ut med 
en ny flyghobbybok — Flyg
hobby 2 .
Innehållet i den omspånner 
ett stort område inom flygeri- 
hobbyn.
Sven-Olov Lindén ger modell- 
flygets historia på nåra 20 si- 
dor. Bara dår finns mycket 
kul att håmta under morka 
vinterkvållar.
Flyghobby 2 presenterar ock
så något som saknats långe: 
en bokfórteckning over svens
ka bócker om flyg, dår den 
intresserade kan finna mång-

Tjeckoslovakien
I Brno i Tjeckoslovakien flygs 
varje sommar i bórjan av juli 
en internationell in omhustå v- 
ling i klass FID. Hallen år 
120 m i omkrets med en tak- 
hójd på 36 m.
I somras deltog den danske 
modellflygaren Jørgen Kors- 
gaard med stor framgång.
Han blev 3:a i hård konkur- 
rens. Hans båsta tid blev 34 
min 53 sek vilket betyder ett 
nytt nordiskt rekord. Det ti- 
digare officiella rekordet in- 
nehades av Esko Håmålåinen 
på 34,01 min åven om S.-O.
Lindén flugit på 34,06 min — 
det var inte 2 % mer ån gål- 
lande rekord.

1. S Kujawa, Polen 68,10
2. A Orsivari, Ungern 66,50
3. J Korsgaard*Dan-

mark 65,32

SCRAPBOOK 
of SCALE, 
3-Views
& Nostalgia

ETC. 
CIERVA 
BiiCKER 
BLéRIOT 

SOPWTTH 
FARMANS 
GEE BEES 
NIEUPORT 

BARNWELL 
CHAUVTěRE

by BILL HANNAN

Finns hos ’’Ackus”, Åkersli
den 3, 446 00 Ålvången, tel 
0303-384 81. Pris ca 50:— kr.

r
/ samband med forstå de
len av MODELLFLYG- 
N YTTs inomhusserie har 
vi av forbiseende glomt att 
tala om, att ritningen på 
modellen P-15 kopierats 
från danska MODELF L Y  - 
VENYT. Vi hade fått till- 
stånd av Erik Knudsen att 
publicera modellen, men 
missade alltså ndmna Jør
gen Korsgaard* som dr 
mannen bakom den fina 
ritningen. I samband med 
oversåttning av ritningen 
for s vann hans initialer. Vi 
beklagar ivrigt det skedda!

Redaktionen
I  P ' I S  1 s v E R I G ť  i  j  — -
/  »«ral« Modrimv,„„rL"rø ‘'
/ Jnudsmi P.15 i Efik ,
/ Oywvcjtednto, W  o*
/ wmai Jnl>Jc . ' “den d megn i

i *aic ie‘ ,ni"d>"Mpnm I
I ?*« *■ JKn! Od Γ M  ° fe, m ”"- Ά ' *»>«I dende omdvmrfc, h ®  0,1 31 m*n P'Uynel.. /

/ tningcn °g Om,c Jør ^ Z  CT CtpAt̂  /
L!?n,n^s «iScriic iMlPe. l rd̂ ^ c r  ,

Ritningsbok 
från EM 
i friflyg 1982
97 sidor fyllda med ritningar 
på Europas båsta friflygmo- 
deller i klasserna F1A, F1B 
och F1C kan du få genom att 
bestålla boken från: ”Luft- 
sportclub Ziipich 1956 eV” — 
Kolnstrasse 52, 5352 Ziilpich, 
Våst-tyskland. Pris DM 15:— 
+ porto 3:—. Skriv bara ”Plan- 
buch 1982” och ditt nam noch 
adress till ovanstående, så kom
mer bok +  råkning, som du 
betalar i banken.

der av nyttiga eller fångslande 
bócker: om flygplan i allmån- 
het, militårflyg, flygareminnen 
med beråttelser och upplevel- 
ser, tekniska ordbócker, aero
dynamik, flyghistoria etc etc. 
Fórteckningen omfattar också 
en mångd utgåvor om modell-
fiyg-
Med den hår listan over flyg- 
bócker kan Du antingen via 
Hobby bokhandeln eller ge
nom Ditt eget bibliotek ordna 
fram underhållning, fórstróel- 
se och kunskap fór många 
timmar. En modellflygare skali 
ju inte bara bygga och flyga 
— en fórdjupad kunskap om 
åmnet gór det ån mer intres
sant och givande.
Ar man filatelist så kan Orjan 
Lunings artikel om Luftpost
ens Historia ge en hel del råd 
om en flyganknuten sida av 
det s k motivsamlandet.

Bjórn Karlstrom — vårs teck- 
nade och andra aister tånt 
mången att gå igång med mo- 
dellflygeri — portråtteras i ett 
stort avsnitt, som bór intres- 
sera fler ån dem, som borjade 
råkna varv på 40—50-talet.
Modellflygets Stora Grabbar 
presenteras av Sven-Olov Lin
dén och Terje V Lóberg skri
ver om skalaflyg m m.
Boken rekommenderas på det 
varmaste. Jag fick mitt ex re
dan i november och kan nu 
bara beklaga, att jag inte får 
den i julklapp. Fór jag kan 
forsåkra att det biir en vål- 
vald julklapp till alla flygin- 
tresserade — inte minst fór 
modellflygarna.
Se till att Du får den i jul
klapp! An år det tid att tala 
med flygtomten!

S Tingwall
36
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Propeller- 
balanserare
Att balansera propellrar bor 
man góra. Egentligen ar alia 
satt bra, men ju noggrannare 
man gor det, desto båttre. 
Aven den dyraste prop-balan- 
serare lónar sig i långden. 
Glodstiftskontot hålls nere och 
slitage på motorn minskar. 
Mårkligt att så många an- 
vånder propellrar ”ur asken”. 
Bertil Beckman & Co har ploc- 
kat hem en liten behåndig

balanserare typ spetsig pinne. 
Priset år runt 25:—.
Denna typ år enkel att an- 
vånda. Bara att skruva fast 
propellern mellan konerna och 
hålla det hela mellan två fing- 
rar. Det finns mer exakta 
sått, men resultatet år klart 
godkånt åndå. Jag har alltid 
en med på fåltet ifall någon 
prop behover justeras.
Just denna balanserare funge- 
rar båttre ån dem fiesta av 
samma typ. P g a att åven de 
minsta propellrarna med diam 
3 mm hål kan balanseras. Vil- 
ket behovs.

Ellge

Transfunks
’’drivare”
Når jag i augusti bestålide en 
skumsåg från Transfunk så 
hade Inge Stendahl passat på 
att lågga i en lapp i paketet 
dår han talade om att jag ha
de kopt en glowdriver i augusti 
1973.
Att jag overhuvudtaget be
stålide en ’’gloddrivare” be- 
rodde på att jag ville infóra 
något nytt i FIC-klassen. Jag 
tyckte att allt velande vid

starten och allt skruvande på 
nålen bara cikade chanserna 
till en sjunkstart. Eftersom 
wakefield-flygandet år det en- 
klaste såttet att såtta en mo
deli i bra luft — bara vånta 
med uppvriden motor tilis 
termiken kommer och slåppa 
modellen i den! Jag ville att 
mitt C-flygande skulle komma 
så nåra detta som mojligt.
Dvs vånta ut termiken, in med 
modellen i start-motorn, kort 
varmkorning utan att skruva 
på nålen och så ivåg. Janne 
Z har klockat denna tid runt 
3 sek vid något tillfålle.
1973 fanns det ingen som flog 
på detta sått, varken i Sverige 
eller utanfdr och det forvå- 
nar mig att inga fler har 
anammat detta. Fordelarna 
borde ju vara uppenbara.
Fór att ovanstående skali 
fungera kråvs en ’’gloddriva
re” som fungerar i alla lågen.
Och jag har under dessa 10 
år alltid litat på Transfunks 
variant. Den har helt enkelt 
fungerat perfekt i alla lågen.
Så trots att jag har provát 
andra, som fungerat bra, så 
når det varit tåvlingsdags har 
det blivit transfunksdrivaren 
som anvånts i alia fall.

Ellge

S P - S S  "M E R L IN "
En supermodeil helt byggd i glasf iber/epoxy

Spann vidd: 3.300mm 
Langd:1.270mm 
Vingyta: 54dm  
Flygvikt: från 2.500gr.

En produkt från

PR# 
H#BBY 

TEXTR#N AB
JIJNKI HVAGLN Ι.'Λ S IH I ·1θ ΤΛΗΥ NWI D» N Tel OB 7560660

c:a pris 3000 :—

Levereras genom 
vålsorterade hobbyhandlare
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Nytt svenskt rekord!
Svensk Hók gav nytt svenskt 
rekord i hastighetsflygning for 
eldrivna fJygplan.
I samband med Europacupen 
i El-pylon som arrangerades 
tidigt i våras (15/5) nere i 
Schweitz slog Kometen — Lom- 
ma-teamet — till och fixade 
det nya rekordet. Teamet ut- 
gjordes av pilot Gert Zaar, 
som också byggt planet, me
kaniker Goran Olsson samt

starter Anders Olsson (fr våns- 
ter t hbger på bilden).
Flygplanet som var utrustat 
med endast 7 celler 1,2 Ah 
har dopts till "Swedish Hawk” 
och nådde 97,63 km/tim under 
intemationell kontroll.

Foto Johannes Legradi, 
Text Gert Zaar,
MFK Kometen

Hedemora RFK:s serietåvling
I Modellflygnytt 3/83 rappor- 
terade Hedemora RFK om 
sin serietåvling i segelflyg.
Det hela var upplagt som sju 
serietåvlingar vardera omfat- 
tande 3 starter/idealtid 6 min 
och landningspoång enligt F3B- 
mallen — de två basta forso- 
ken råknades.

Man borjade då snon fortfa- 
rande låg djup och våren och 
sommaren har sedan bjudit 
fina flygdagar.
Så hår på senhbsten kan man 
konstatera, att allt varit myc- 
ket lyckat — det har aldrig 
flugits så mycket i klubben 
som den hår sommaren.

Kampen om slutsegern och 
klubbmåsterskapet blev inten
siv in i det sista. Junioren 
Lars-Olof Andersson med sin 
Viking vann totalt med Hans 
Nygren, som flyger Carat 
(konstruerad av "gamle fri- 
flygaren Ingvar Sares (5). Gre- 
ger Sares och Lars Nygren 
belade platserna fóre honom.
Det gav tre juniorer bland de 
fem båsta — ett resultat som 
lovar gott fór framtiden.

Gosla Cerenius

Runnmaffians 
hand- och 
motorvårmare
Runnmaffian, Falu RFK, ger 
inte upp flygningen trots vin 
terkylan! Med "istappar” till 
fingrar år det en tjusning att 
se sin kårra i gnistrande sol- 
sken, såger man. Och visst 
ligger det mycket i det på- 
ståendet?
Men man har också konstru
eret en enkel finger- och 
motorvårmare. En ólburk, en 
mellanstor humbrol-burk, en 
trasa och T-sprit år grund
materialen fór deras vårmare, 
som allt så fungerar enligt fo- 
togenlampsprincipen. Skissen 
hår visar uppbyggnaden.

Æ VAV.

_m  o lb u r k  u t a n
b o t t e n  u p p o c h n e r !

•  t r a s a  g enan  
10 mm hSl 

y· p i f y l l n i n g s -  
ror

*  t r a s a n  n e r  i  
T - s p r i t e n  

^  Hum brol-burk 
e l l e r  m o ts v a -  
rande

Oslovågen,
452 00 STROMSTAD *

^  Tel 0526-114 20 "

Oppet vardagar 9—18, lordagar 9—13

£°nplett m edian UJ1101 
6 volt acke o c h ? ° 'motor>

' a d d e r e  ^ n ? h t l ^ r -

NU SKALL VI FSRSØKA ATT FA ORDNING PÅ 
t g f B S  -DISTRIBUTIONEN I SVERIGE!

PRISLISTAN PÅ MOTORER OCH DELAR 
FINNS NU KLAR. RING SÅ SKICKAR VI!

PÅ FLYGSIDAN FINNS ETT BRA SORTIMENT  
AV PILOT, ROBBE, SIG, GRAUPNER Μ M

MÅNGA KALLAR OSS FUTABA-SPECIALISTEN!
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Succéstunttávlingen Windmill 
Cup i Trelleborg avhólls plan- 
enligt den 11 juni i ett strå
lande våder. Hår en något 
sen rapport.
En stor del av stunteliten i 
Sverige hade mott upp. Efter 
genomgång och Iottning drogs 
tåvlingen igång med en domar- 
uppvårmningsrunda av Staffan 
Ekstrom — han har vanan in- 
ne från Oxeldsunds-VM, dår 
han varje morgon kl 07.45 var 
uppvårmare åt domarna!
Yi omgångar F2B och semi- 
stunt kordes fóre lunchuppe-

hållet. Når tredje och sista 
omgången med 5— 6 m/sek var 
till ånda visade det sig att Ove 
Andersson återigen hade lagt 
beslag på fórstaplatsen fóljd 
av Johan Rasmussen och 
Kauko Kainulainen. I semi- 
stunt kom hemmasonen Er
ling Linné etta tått fóljd av 
nykomlingarna Karl-Gunnar 
Eklund, Hallstahammar, och 
Stellan Åstrom, AKMG. 
Nåsta år biir det en ny stunt- 
tåvling hår nere — Windmill 
Cup 84 — alla vålkomnas dit!

Lars Roos

hos Clippern
Clippern, Landskrona arran
gerede landets forstå SM i 
F3B-T, som flogs på Saxtorp 
27 augusti.
Svag vind, sol och TERMIK 
bidrog till att gore SM:et till 
en spånnande tåvling, dår Vi
kings Bengt Norman ledde 
efter de fórsta flygningarna. 
Clipperns egen rutinerade rav 
John Knudsen kom så och tog 
hem segern, fóljd av Gósta 
Lovgren och Henry Åkermark.
Bland juniorerna lyckades 
Magnus Andersson, Blippern 
båst — resultatet hade givit 
en sjåtteplats bland seniorer- 
na. Patrik Nilsson och Mikael 
Knudsen, båda från Clippern, 
kom tvåa resp trea.

P Nilsson

Dala-loopingar 
hos Falu RFK
Falu RFK genomfórde i host
as sin forstå flygtåvling på 
Grings bof altet. Domare Bengt 
Kållstrom fick bedorna start, 
rakflygning, liggandeåtta, pro- 
cedursvång, looping, wing-over 
samt inflygning och landning 
— alla nyttiga moment i den 
’’dagliga” tråningen. Ett stort 
antal tåvlande från tre klub
bar deltog. Segrade gjorde To
mas Nyholm, Ludvika, (mit
ten) fóljd av Per Karlsson, 
Falu RFK (t h) och Krister 
Gustavsson, Ludvika.

B Carlsson

"Det roligaste som hant på hobbyfronten”. En farkost som år så enkel att åven 
dom yngsta grabbarna kan vara med. Påminner om ett flygplan, utmårkt som 
tråningsobjekt for blivende flygare.

Is o Snoversionen

Toppfart på isen med 
OS 25 FSR i nosen
ca: 100 km/tim.

Byggsats med fårdigformade balsa och plywooddetaljer. Piano- 
trådsståll, låsringar, gångjårn, roderhorn, skruv, roderstånger, lin
kar, ritning i full skala med bygganvisning. Du bygger en WILD 
CAT på några kvållar. Svensk tillverknikg. Låmplig motor 2,5—4cc. 
WILD CAT kan koras med eller utan radio. Linstyrning eller 2 ka
nals radio. Tag med en WILD CAT till flygfåltet och låt dom yngsta 
prova på radiostyrning. Ingen kan misslyckas med en WILD CAT.
WILD CAT Byggsats med skidor Pris 375:—
WILD CAT Byggsats med pontoner Pris 395:—

Sverige-Skidan

i låttmetall passar 
alla RC-plan.
Pris 125:—/par

COSMOS linplanet som du limmar ihop på 
en timme. Perfekt kursmodeli. Byggsats 
med alla delar utsågade, fårdig vinge, rit-

^ ^ lin g  m. m. Pris 105:—

Skicka 10 kr så får du vår katalog
HOBBY-TEKNIK

Box 167
151 22 SODERTALJE
Butik: Jovisgatan 4 

Tel. 0755-630 70
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sering av modellsegelplan och 
bogsering av banderoll. Också 
det fungerade perfekt. Det 
var Lars Nilsson från Sunne, 
som svarade for detta. Penty 
Hagelberg hade lite besvar 
med att få sitt F 5-plan i 
luften. Efter att ha klarat ett 
propellerhaveri kom hon emel- 
lertid upp och bjod på en 
mycket vacker och perfekt 
genomford flygning.

Perfekt uppvisning på modellflygets dag
Det var en hogtidsstund for 
modellbyggare och flygentu- 
siaster når Karlstads modell- 
flygklubb på lordagen den 17 
sept. bjod på Modellflygets 
Dag på klubbens fait Bred- 
landa i Skattkårr. En stor pu
blik kom, over 200  personer, 
och den fick se mångder av 
eleganta modeller, skickligt 
manovrerade i hisnande upp- 
visningar
Ett 20-tal flygplansmodeller 
kunde den nojde klubbordfó- 
randen Gert Borén råkna in. 
Det var till overvågande de
len specialbyggda modeller for 
radiomanóvrering och avance

rad flygning men också en 
rad eleganta modeller i skala. 
Bland de senare var en myc
ket vacker Spitfire, en Kava- 
nichi George och en F 5, kånd 
som eskortplan fór de ameri
kanska rymdfårjorna. Men hår 
fanns också dubbeldåckare 
som man kånner igen exem- 
pelvis från Roda Baronens 
dagar och från Biggies faro- 
fyllda fårder osterut och vås- 
terut.
Allt fungerade perfekt. De 
ettriga metanolmotorerna sur- 
rade som ilskna bin och drog 
maskinerna i de mest hisnan
de manover, skickligt dirige-

rade per radio från backen. 
En tillfållig jordvall i fåltets 
kortånda tvingade planen till 
ganska branta landningar men 
också det klarade man utan 
stórre missoden.
Bert-Erik Stóvling från Vans
bro, en av landets skickligaste 
på att hantera radiostyrd mo- 
dellhelikopter, bjod på några 
bejublade uppvisningar. Att 
kora modellhelikopter kråver 
sin man fullt ut, det ror sig 
hår om en enorm reaktions- 
snabbhet och en helt annan 
teknik ån den som vanliga 
modellplan kråver. 
Programmet upptog åven bog-

Klubben bjod också publiken 
att ’’spaka” sjålv. En och an
nan tog också chansen, men 
man klarar inte forstå gången 
att flyga ett modellplan utan 
dubbelkommando. Det kråver 
såkert óga och såker hand.
Det blev en fin propaganda
dag och det kliade nog i fing- 
rarna lite varstans i publiken 
når modellflygarna i snabbt 
tempo utfordc hela långa ra
den av halsbrytande manóv- 
rar. Sist på programmet stod 
en uppvisning med Stunt och 
Combat-flygning, den var verk- 
ligen uppskattad av publiken.

Karlstads Modelljlygklubb
Text: Gert Borén
Bilder: Lennart Larsson

Radio Control Center AB
Upplandsg 10, Stockholm Lonngatan 46 E, Malmo 

Oppet mån—fred kl 14—18

Byggsatser, Motorer, Radioanlåggningar till rått pris, 
från: Futaba, Pilot, MK, Enya, HP, Veco, Saito, IM,

m m.

Tel butiker 08-11-84 34,040-96 41 40

Allt rør MODELLBYGGARE
i trå, Sven till E A A

M ax kvalitet till rimliga priser.
Bakkantlister Sven I ABACHI , Vi'njt Ία!/o
Abachlflak från 0,75 mm 
FURUFLAK Irán 1,5 mm 
Mahognyflak från 1 mm

VINGSTOTTOR I FURU profllhyvlade
Skalaprofil list i balsa ^  Till alla skevroder

T y p 1 ~ -

/ (  i tVr!clf>ur,UJ.

Typ 2
VriJpun lc{

Monteres båst med pinngångjårn

Det øvriga sortimentet I balsa Som vanligt+Quater Graln.
LISTER: Spruce, Abachl, Honduras Mahogny, Furu. RØdbokstav, 
JELUTONG, Pianotråd, MBssIngrØr, osv.
ROTORBLAD till KAVAN & ŠLClTER, bestall direkt från oss.
HIROBO hittar du hos Modeil & Elektronik. Återforsåljare antages. 
Postorder.
Prislista mot brevporto. Specialbestållningar.

Kontantforsåljning: Fagersta Skola, Hofors.

PeAs Rotorblad Kållarvågen 13, 810 10 Torsåker 
Tel.order 0290-851 37, 407 32
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BÍCTlt BUG6V-pa hit !
1495:·

Beetle vadlo,
Ackpaket ocH 
Snabbiaddnings- 
kabel. ord.1975·.-

ROWDY RACING
'1795:·o n d .1 9 9 5 ··

Vidhop avert
ASTRO 2Ms radio
...fdrDiAkopaen GARDEN 
HI LUX BUGGY for end. fQ Q ;^  i

BOKA D m  EX.,, 
REDANNU//// 
-kommer! 
m itten av dec.
I20sidortiot 
katalog.
pris:2 0 :·

+ΡΟΚΓ0 \

vi fór hehkoptrar M m H i ROBO
FALCON808EX

\  ~ x& f
O R O A 1 0 0 \ t

m38oo>
25CIASS R C HEuCOPIEH
mini-star· o25

FALCON5 5 5  -  '  I
r  / w i

I
0 M . 2 6 2 5 . .

W2425;J
mini-star
HUGHES 300

S S S 2 5 ? "  Ϊ
-r>  T4R O t FUSTA ΚΟΜΤΟΜ!
<WRNVAGS6ATAN 36[OBBYlSftND 17235 5UNDBYBERG, 0 8 -2 8 7 6 6 6
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Rutinerad kampe tvåa...
nåst sista perioden. Tyska la 
get slutade på 4:e plats. 
Svenska laget fick ingen fram- 
gång utan hamnade på 8 :e 
plats.
Kina vann F1 B-lagtåvlingen 
med stor marginal.

F1C
Det hade regnat natten fore 
forstå tåvlingsdagen och en 
hog, blot klover hade snart 
fått våtan att gå genom skor, 
strumpor och byxben. Dis och 
låga molnslojor gjorde det 
svårt att se modellerna. Re
dan i borjan av andra perio
den steg modellerna upp i 
molnbasen i lyckade starter.
Siktforhållandena varierade 
dock snabbt och alla blev in- 
te lidande. Man beslot gora 
uppehåll. Efter en timmes 
uppehåll kunde resterande 40 
minuter av perioden flygas. 
Då hade molnbasen hojts av- 
sevårt.
Lars fick dubbla overtider i 
forstå perioden. Den andra

var tveksam då andra model
ler steg samtidigt och kunde 
ha stort tidtagarna. 1 och med 
detta var tåvlingen i praktiken 
slut for hans del. Han ågnade 
sig sedan åt att hjålpa till i 
depån.
Hans och Gurra Ågren note
ra max fram till sista perio
den, dår Hans modeli var så 
vattensjuk efter al It regn och 
våta landningar att stigmonst- 
ret åndrades. Gurra lade sin 
sjunde max till handlingarna 
och det visade sig att han var 
en av fyra, som klarat det. 
Det visar att tåvlingen var 
svar trots FIC-modellernas 
prestanda.
1 flyoffen gjorde Achterberg, 
USA, och italienaren Venuti 
dåliga starter och placerade 
sig som 4:a resp 3:a. Venutis 
lagkamrat Lustrati och Gurra 
klarade lått 4 minuter. 
Molnbasen var dock inte allt- 
for hóg och Lustratis start såg 
inte sårskilt bra ut.
Svenska laget var nu mycket 
optimistiska — om de båda 
finalisterna gjorde likadana 
starter igen skulle utan tvekan 
Gurra vinna.

Lustrati skulle få gora sin 
start forst med chans att bli 
nervos, medan Gurra avvak- 
tade. Den taktiken fungerade 
så långt att Lustrati gjorde en 
mycket bra start med god 
hojd. Taktiskt var detta en 
miss och modellen forsvann i 
diset under molnen efter 254 
sek — precis som svenskarna 
råknat med.
Gurras start blev dock inte 
bra. Modellen skar ut och 
fick inte sin vanliga utgångs- 
hojd. Trots mycket bra glid 
blev det bara 177 sek. Gurras 
chans till forstaplatsen gled 
honom ur hånderna, men han 
forklarade sig nbjd åndå. Han 
kan nu råkna in sig bland fri- 
flygvårldens stora namn: Bob 
White, Andreas Lepp, Eugenie 
Verbitsky, Per Quarnstróm, 
Alain Landeau och Paul La
gan — ingen av dessa har nått 
långre an till en andraplats. 
Nu år Gurra bland dessa gi
ganter!
Hasse tillmåttes en stor chans 
ånda fram till missen i sista 
perioden. Han år på våg upp- 
åt och de stora framgångarna 
kommer såkerligen om något 
år.
Det svenska laget kom på en 
åttondeplats. Vann gjorde Ita
lien fore USA och Kina.

Bror Eimar

Friflyg-VM...
Den avslutande bankettenågde 
rum på Workers Club, dår 
feslandel pågick hela nalten 
med avbroll fór prisceremo- 
nierna. som delades upp i tre 
omgångar — forsi arrangorer- 
na\ priser lili inedaljorerna, 
sedan CIAM:s officiella pri
ser och diplom och slulligen 
vandringsprisen.
Gurra Agren var i silt livs 
form och fick massor av bi- 
fall från svenskar, finnar och 
alla andra som tyckte han 
gjorl en bra insols. Senare fick 
han också mojlighel att visa 
all han uven behårskar dans- 
golven på den sodra hemisfå- 
ren.
Lother Doring låt traditions
enligt den stora Lord Wake- 
fieldpokalen gå runt med 
champagne. Utanfor var det 
regn och rusk, men det kan 
inte en aldrig så duktig VM 
arrangor rå for.
Forlåggning, invågning, trans
porter, funktionårer och orga
nisation var av hogsta klass 
och viljan att losa ev problem 
var imponerande.
Och Sverige drog sig hemåt 
med en vålfårtjånt silverme- 
dalj den hår gången.

Bror Eimar

Byggsatser från SMFF

Pris 46:—

CIKADA
SegelmodeJl i Idass A:1 
Spannvidd 120 cm
En mycket popular 
modeil som vunnit 
många junior- och 
seniortåvlingar.
Låmplig for alla over 12 år.
Cikada år låttbyggd och låttflugen.
Byggsatsen innehåller ritning och byggbeskrivning samt alla 
delar fårdiga for montering.
Pappersklådsel medfoljer men ej lim och lack.

E M IL
UnkontroJImodell 
Spannvidd 50 cm 
Lampiig motor 1,5 cc Pris 48:—

En mycket bra modell for linkontroll.
Låmplig for alla nybórjare over 12 år.
Byggsatsen innehåller fårdiga delar. Vingen profilfråst. Åven hjul 
och alla roderdetaljer medfoljer byggsatsen.
Motor, tank och lim ingår ej.

SMFF.s byggsatser bestålles direkt från MODELLPRODUKTER, Hårnosand, 0611-165 00
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— The new  generation . . .

Magna ttila
Efter Fokker monoplane, 
kan flygas med 2 eller 3 ka
naler. For 5—6,5 cc tvátakt 
eller 6,5-10 cc fyrtakt. 
Spånnvidd: 1 524 mm.

Puppeteer
Efter SOPWITH Pup.fór 
5—7,5 cc motor eller 
6,5-10 cc fyrtakt. Spann
vidd: 1 524 mm.

4«

Baronette
Klassikern Nr 1 
For 4—7,5 cc fyrtakt. 
Spannvidd: 1 244 mm.

Legionaire
Efter Nieuport 17. Spann
vidd: 1 320 mm. Låmplig 
fór 4-6,5 cc motor eller 
5-7,5 cc fyrtakt

Magnattila, Poppeteer, Baronette och Legionaire har: trycksvarvad motorkåpa i aluminium, alla tillbehór 
(exkl hjul) som tank, motorbock, linkar, mm. Utsokt balsamaterial och bra ritningsunderlag.

Bac Hawk, Ducted fan
Utvecklad tillsammans med Boss 602- ganget. Flyger 
som en paria, Demokasett på VHS-video finns.
Lev med glasfiberkropp, fårdigplankade vingar, Boss 
60R aggregat, fjådrande skalaståll samt svensk instruk
tion. De fiesta smátillbehór ingår också. (Begår ytterliga- 
reinfo.)
Kan åven erhållas utan fjadrande stall. Flygning 
4 000-4 5000 gr. Avsedd fór 61 -65  motorer.

Vi distribuerar bl a Slec -  tillbehóren i Sverige, mer ån 140 olika prisbilliga tillbehór i lager:

Produktkatalog
Katalog over fóljande

Cranfield A1 (Finns åven som 1/4 skala!) Aerobaticma- artjklar kan du bestålla 
skinen fór alla. Perfekt fór 40 fyrtakt eller 19-30 tvåtakt. ■ din butik el*er f^n oss* 
Fårdigplankade vingar, allt tråmaterial fórarbetat samt de ®lec tillbehór, Flair model 
fiesta tillbehór. Spånnvidd 1 295 mm. Products, Velleman

elektronik, PFM, LMC, 
Flexifoil int.
Pris 10:- (+ porto 6,50)

LMC Microlight
Trainem som kombinerar låttbyggd 
och stark konstruktion med extremt 
goda flygegenskaper. Lev med får
digplankade vingar, fårdig kropp, 
samt de fiesta tillbehór som tank, 
hjul, spinner, stotstånger, kort sagt 
det mesta. Fór 2,5-5 cc motor. Spånn
vidd: 1 317 mm.

Se våra produkter 
hos

DIN
Hobbyhandlare!

Generalagent och distributor: (F.D. Beckman Electronic)

V ELLEM A N  ELECTRONIC AB Box 69,172 22 SUNDBYBERG. Tel: 08-98 46 00
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Fly high!
£|J

ĎQSLdCf 64Τ/)λ/
w

W cAvfccti

G at-H obby AB o n sk a r  
a l l a  ga/nla och  nya « 
kunder en r i k t i g t  

G O D  J U L

Allt fór RC-entusiasten:

Flygplan, helikoptrar, båtar, bilar, 
radioanlåggningar, motorer, trå- 
material, tillbehór, reservdelar, m. m. 
Próva oss!

Got-Hobby
(Hkp-katalog med motorer, radio och tillbehór skickas mot 10:— i frimarken ellersedel)

Roslagsg 25,113 55 Stockholm, tel 08-15 68 63 
oppet vard 10—18, lord 10—14
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Vili Du se ånnu mer av vårt stora sortiment, Sveriges bredaste, beståli då vår 
katalog på 100 sidor. 15:— ska bifogas bestållningen (sedlař eller frimårken)

HOBBYBORGEN AB · Box 31 · 360 71 NOTTEBÁCK · Tel. 0474-405 10

Nya Wankelmotorn 
från Graupner/OS 
Nr 1801 1456:—

IC-panel i nytt ut- 
forande
Nr 650 229:—

*¥

Snabbladdningsbara 
NC-celler 1,2/500 
Nr 3617 12:—

Power Panel m. pump 
Nr 518 275:—

Julklappar från hobby
M l  f ) o r g e n

Elstarter åven for 
stora motorer 
Nr 670 395:·

6V-brånslepump 
Nr 656 155:—

2V-giodack. 
Nr 620 82:—

RC-styrd segelkrok 
Nr 628 46:—

PAW- Kvalitets-dieselmotorer
NYA INTRESSANTA LÅGPRISER!

★  Kor billigt, kor diesel
★  Inga dyra ’’pluggar”
★  οςή batterier etc

Linkontrollbyggsats vård 75:— 
låmnas GRATIS vid kop av 1,5 
cc eller 2,5 cc motor — galler 
dock så långt lagret råcker!

PAW-motorerna finns i nedenstående versioner:
Standard (ej RC) RC-utforande
0,8 cc 2,5 cc 0,8 cc RC 2,5 cc RC
1,5 cc 3,2 cc 1,5ccRC 3,2 cc RC

4,8 cc RC

Special
Trimmad 
extra vass 
1,5 cc

Fór samtliga RC (utom 0,8 cc) ingår Ijuddåmpare!

C E N T O
C E TRUEDSSON
Fack 541
20010 Malmo, Sweden 
Postgiro 47 65 00 - 4
Telefon 040-15 51 98 

040-1516 43
Telefontid
Måri—Tor 10—12, 16—18 
Fre 10—12, 16—17

FOR ALLA SAMLARE
Ritningar från 1940—60 
Båt och flyg.
BEGAR PRISLISTA! 
Nytryck av J21, J22 m fl.

ELECTRIC LADY

NY, MÅNGSIDIG RC-MODELL!
som RC-SEGELMODELL i "tvåmetersklassen". Hogvårdig, modern 
segelmodell med E193 vingprofil, hógt glidtal och styrka fór hård 
flygning i alla våder, Tvåkanalsstyrd, låttflugen.
som ELSEGLARE fór Graupner 550 FG3 motor eller Robbe EF 76. 
Forstårkt vinge, plats fór ackar — konstruerad fór elflyg redan 
från borjan.
Spånnvldd 197 cm, vfngarea 40,1 kvdm, flygvlkt med elmotor ca 
1700 gram, segelmodell ca 1000 gram.
Pris fór komplett byggsats (ej klådsel och lim) 285:—
RC-flyg —
hobbyn du har råd med!

TOMTMORA SNICKERI
760 10 Bergshamra 
0176/623 73 åven kvållar

Ovrlga byggsatser
SK 78 Nyborjarm motor 445:—
Kompls Nyborjarm segel 225:—
Lill-Johanna Oldtimer 445:—
Plums flottorer SK 78 155:—
Lill-Plums flott Lill-Joh 135:—
Alfa 20 399:—

Återforsåljare av våra produkter i Norge: Scala Hobby, Oslo
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SVERIGES
MODELLFLYGFÓRBUND

SMFF bildades 1957 och har 
klubbar, klubbmedlemmar 
och enskilda personer som 
medlemmar.

Ordforande
Bo Jansson
Spánchusvagen 57—59 
214 39 Malmo 
Telefon 040-780 56

Vice ordfiirande
Bjorn Lundin 
Ostrá Torggatan 17 
652 24 Karlstad 
Telefon 054-10 11 06
Sekreterare
Lennarth Larsson 
Kristinebergsvágen 17 
183 44 Taby 
Telefon 0762-502 65
Kassor
Birgitta Holm 
Hamngatan 9
185 00 Vaxholm 
Telefon 0764-328 66

PR och rekrytering
Roland Ljungkvist 
Stellavágen 16 
175 61 Jarfalla 
Telefon 08-89 85 03
Suppleant
Peter Kálloff 
Grytvagen 37 
961 42 Boden 
Telefon 0921-513 77
Utbildningsledare
Carl-Goran Sundstedt 
Vindhemsgatan 32 
752 27 Uppsala 
Telefon 018-10 81 57
Grenchef Friflyg
Bo Modéer 
Hokbursvagen 39 
147 00 Tumba
Telefon
0753-377 45 bost 
0753-657 79 arb

Grcnchef Linflyg
Johan Rasmussen 
Fjallvagen 3
186 00 Vallentuna 
Telefon 0762-770 83
Grenchef Radioflyg
Hanns Flyckt 
Pråstgården 
564 00 Bankeryd 
Telefon 036-721 10
Forbundsexpedition
Sveriges Modellflygfórbund 
Sandbergsgatan 4, Norrkóping 
Postadress: Box 10022 
600 10 Norrkóping 
Telefon 011-13 21 10 
Postgiro 51 81 65-6 
Oppettidcr:
Mándag—Fredag 08.00—14.00
Expedilionsforeståndare
Ann Wahlbcrg 
Vårmaregatan 9 
603 62 Norrkóping 
Telefon 011-14 1666
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modellflygmarke 

tavlingskort

domarkort 

tavllngsregler

tygmarke

klubb-blazermarke

rockslagsmárke

távlingsprotokoll

SMFF-dekaler

identifieringsnummer 

handbócker

Kop från Forbundsexpeditionen grejor, som ar lámpliga for Dig 
sjålv, Dina modeller och Din klubb. Kop marken och plaketter — 
fina priser till tåvlingar, som också biir trevligare med tåvlings- 
regler, távlingsprotokoll m m från SMFF:s exp.

Forbundsmårke
Rockslagsmárke. nål 5:—
Rockslagsmárke, brosch 5:50
Klubblazermårke, broderat SLUT
Tygmårke, sys fast 5:—
Modellflygmarke
Brons 17:50
Silver 19
Guld 20
Elit 21
Fóreskrivna prov skali avlåggas och kon
trolleras av ansvarig klubbledare.

SMFF-dekaler, 2-fårgs
1 st 12X12 3:50
2 st 7X7 3:50
8 st 3X3 3:50
Identifiering
60 mm 8 st ΘΕ 10

20 st Ο—9 10 —

30 mm 15 st SE- 10 —

35 st 2, 0—9 10 —

50 st 1 10 —

10 mm 60 st SE- 10 —

150 st 0,2—9 10 —

230 st 1 14 —

Fårger: svart, vjtt och rótt.

Tavlingsregler
Allmånna beståmmelser

Friflyg
Klasserna F1A, B, C, D, E, G, A1, B1, 
C1, motorseglare, 77 cm, HKG, FAI- 
35 cm, 25-ores, Peanut
Linflyg
Klasserna F2A, B, C, D, Minispeed, 
Speed-A, Speed-B, Speed-C, Semi- 
stunt, Good-Year racing, Team
racing B, Combat-open
Radioflyg
F3A och sport popular
F3B-N segel, hójdstart, popular 
A & B, F3F hang 
F3D pylon, Quater Midget pylon 
Helikopter, internationella & 
svenska & popular
Raketflyg
Elflyg
Handbócker
”Att vara modellflygledare" 
’’Modellflygets grunder” 
"Modellflygning”

3:—

6 :-

6 :—

6 :—
6 :—

6 :—
6 :—

4:—
6 :—

6:50
15:—
SLUT

Startkort, tavlingskort, távlingsprotokoll, heatkort, matrikelblad, klubbpårmar etc —
uppgilter via

SMFF:s expedition 
Box 10022 
60010 Norrkóping 
Telefon 011-13 21 10
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Norrkóping

KNEIPPBODEN
Modellflyg for nybórjare 

och exporter.
RC. friflyg, lina, material 

och tillbehór.
Oppet mánd— fred 12— 18 
tel. 011-13 36 47 (av kváll)

HB Bagge & Ernqvist
Lokegatan 24 

602 36 Norrkóping

Falun

Lek & H
Holmgatan 30, 791 71 Falun 
Tel 023/221 60
SpaclalaHIr (0r hobby och l ik u k u
ByggaatMr (rán b! a Graupnar Bil
ling Boats. Wantzals. Samo, Gold
berg, Top Flite, Carrara, Pilot, 
Svansson, Multiplex.
Tlllbahbr (rán Kavan, Graupnar, 
Goldberg, Wabra, OS och Cox mo
torer. RC-anllggnlngar: Multiplex, 
Sanwa, Simprop. Modall)»rnv*g: 
Mirklin, Lima, Minitrlx och Liliput. 
Tillbehflr frán Hefjan. Plaatmodal- 
lar: Airfix, Revell, Tamiya, A.M.T.

Gilvie
MOLANDER

HOBBY
Butik: Sódra Kungsgatan 15, Gávle 
Postadress: Box 469, 801 06 Gávle 

Tel 026/12 60 55

har Allt om hobby 

Modellflyg —  bát —  bil —  

motorer
RadloanISggningar 

Tillbehór m m

Góvle
500 m2 HOBBY +  500 m2 LEK 

R/C-, BIL, BAT, FLYG
stor sortering 

350 hyllmeter plast- 
och balsamodeller 

Sveriges stttrsta utstillnlng 
av bil- och tAgbanor

FULLSORTIMENT MXRKLIN

/ _________________

fTLefcsafcshuset
VL l DfOHnmqq.il.in 77 Tel 10 3.160

Box 95 801 02 Gávle Tel 026Λ 0 33 60

G6teborg

WETTERGRENS
Hobbyavd 
Frolunda Torg 
Box 99
421 21 V:a Frolunda 
Tel 031/45 09 90

*  RC-Flyg, RC-Bil, Bát
*  Stor sortering av tillbehór
*  RC-anlåggningar o Motorer
*  Tåg, olika marken
*  Bilbanor
*  Plastbyggsatser
*  Rep.service pá tåg o RC-anlagg- 

ningar
*  Vi skickargårna material per post
*  Personlig service

3  GOteborg 3

HOBBYCENTER
Karl Johansgatan 7 

Box 4021 Tel 031-12 62 20 
400 40 Goteborg

Hår hittar Du:
Tåg, nytt o beg. Flyg Båt Bil 

RC Plastbyggsatser 
Massor av annat 

smått o gott

Vålkomna in!

Vi år representant for SIG i USA 
—  en av vårldens storsta tillverkare 
av byggsatser. SIG har åven massor 
av detaljer for alla typer av modell
flyg. Vi har dem i lager.

Kobra
^ S IG s

En stor konstflygmodell i 
en liten kartong. Flyger 
som Du vill. En byggsats 
i Din smak.

Kougar
^SIG Sr

En modeil med mycket go
da flygegenskaper. Anvån- 
des av AMA vid deras upp- 
visningar. En toppenmodell 
med fårdig cellplastvinge. 
LATTBYGGD. LATTFLUGEN.

PAW diesel
Vi ar generalagent for PAW- 
dieselmotorer som finns 
frán 0,8 cc — 4.8 cc.
Aven med RC-trottel.
Fråga oss om priset.

Helsingborg Karlstad

ELL-AIR
Ráávágen 38, 253 70 Helsingborg 
Tel 042/26 20 26

• RC-Flyg, -Bil, -Båt

Box 77, 660 60 Molkom 
Telefon 0553/211 17

• Modelljárnvág Η0-Ν, miniclub
•  Dremelsågar A-Justo-Jig
• Stor Leksaksavdelning

RC-Flyg
• Vi påstår inte att vi har Sveriges 

storsta sortering av hobbytrå 
men vi har i alia fall over 200 
dim I lager

Motorer, radloanliggnlngar 
och tillbehór

Lidkttping

SUverskjoldsgatan 7 
531 00 Lidkoping Tel 0510/262 34 
Vastsverlges mest vilaorterade al
tar I8r RC-llygaren.

Radio: JR, Sanwa.
Motorer: Webra, OS.
Byggsatser: Av basta och kånda 
(abrikat.
Tillbehór: Ca 500 olika artiklar.

Vålkomna 
Bo Nylund

Linkdping

BORGS hobby
Apotekargatan 7, 5Θ2 27 Linkóping 

Tel 013/12 39 81

Modeil -flyg, -båt, -bil 
Motorer — Radioanlaggningar

Modelljárnvágar — Bilbanor 
Plastbyggsatser — 

Experimentlådor — Tillbehór

G
Vi år Skandinaviens ledande producent av 
balsa i flak och lister — åven furu, flygply- 
wood och byggsatser. Fråga efter vår pris
lista.

BYGGSATSER från SIG, Goldberg, Top Flite, 
Marutaka, Pilot, Precendt m. fl. 
tillverkare.

MOTORER från OS, Cox, Fuji, Enya, PAW, 
Fox m. fl.

DETALJER från Kavan, Sullivan, Du-Bro, 
Ishipla, Ripmax, Micro-Mold, 
Williams, Goldberg m.fl.

Fråga forst i Din hobbyaffår — eller ring 
oss — 0611-16500. Telefontid alla varda- 
gar 10.00— 17.00.

Box 2060, 871 02 Harnósand, Sverige, Tel. 0611-165 00

✓
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