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Nu ny, omarbetad byggsats! Kop den i Din hobby- eller 
leksaksaffår eller direkt från SMFF:s expedition, box 10022, 
60010 Norrkóping, telefon 011/13 21 10.

Segelmodell i klass A:1 · spånnvidd 60 cm PRIS 45:-
Mycket låmplig modeil fór nybórjare over 7 år. Byggsatsen innehåller 
ritning och byggbeskrivning samt alla delar fårdiga fór montering. 
Pappersklådsel medfoljer, men ej lim och lack.

Ensamdistributór: Swedish Technitoy Co., Borensberg
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UR INNEHÅLLET NR 3 1985

• MOTORTEST: PICC0 21

• BARKARBY 85

• FZ -  EN M0DELL I FRIFLYG

• TRIMMA F1A -  T redje avsnittet

• FRIFLYG -  UT

• BAGGES HORNA

Sid 6 

Sid 10 

Sid 16 

Sid 17 

Sid 18 

Sid 19

i  - ®j| • CYLINDERVINGAR -  NYGAMMAL IDÉ Sid 20

• LINK0NTR0LLERAT

• KLART FLUGEBYN

• BYGG MAY DAY -  Nodsåndare

• N0TISER FRÅN KLUBBARNA

• SKOTSEL AV BATTERIER

Sid 22 

Sid 24 

Sid 32 

Sid 32 

Sid 34

Detta nummer av Modellflygnytt iir det andra som siiljs via 1200fdrsåljningsstållen 
for att nit modellflygintresserade utanfor kretsen av klubborganiserade. Hur många 
som sysslar med modellflyg man att vara med i någon klubb vet ingen, bara att det 
tir många. Inte mi nst ur såkerhetssynpunkt år det viktigt att dessa utovare får kon
takt med andra på orten, eftersom de t. ex. ofta inte år medvetna om risken med alt 
flyga på olåmpliga platser. Det år också våsentligt att vi genom medlemssiffror kan 
visa politiker och myndigheter att modellflygare dr en grupp att råkna med.

Genom att sprida Mfn, deltaga i utstållningar och uppvisningar, synas i press 
o. s. v. skali vi fórsóka påverka alla hobbyvånner att ta kontakt med en forening.

Men vik tigast av al 11 år naturligtvis att vi som redan år med i SMFF visar och såger 
att det år sjålvklart att en modellflygare år medlem i en klubb. Och det gór vi ju?

God modellflygsommar!
Johan Bagge

Omslaget, stora bilden: två Christen Eagles i olika skala. Foto: Terje V Loberg. 
Undre bilden: skalamodeller i start från Barkarby flygfålt. Foto: SELDA.
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Ca. pris 675..-
Finns också som 3-kanaiare !

— 2st. SM -394 servon (3 kg)

— Ladduttag (klar fór ack.)

— Extra servoskivor

— Bårhandtag

— Fåste fór nackrem

— Servoreversering

— Svensk instruktion

Ger Dig bl.a.

— Forlångningskabel, extra servoskivor

— Utslagsbegrånsning på hbjd/skev

— 3st. SM -394 servon (3kg)

— Ladduttag (klar fór ack.)

— Closed Gimbal spakar

— Justerbar spaklångd

— Faste fór nackrem

— Servoreversering

— Svensk instruktion

Ca.pris 1295.-

E l I SAIVtfA

FINNS HOS DIN HANDLARE !
Generalagent:

B BECKMAN & Co AB Box 136 16212 Vallingby Tel. 08· S7 30 30



FLYGFILATEU
Skaffa dig en hobby i hobbyn 
bórja motivsamla marken.

Når såg Du ett svenskt fri- 
mårke med modcllflygmotiv 
sist? Ett spånnande område for 
den modellflygintresserade fila
telisten.

Att samla frimarken år en vitt 
utbrcdd hobby. Många borjar 
som grabbar att samla ’’hela 
vårlden” till sina stådande for- 
åldrars fortvivlan. Efter några 
år och ett otal frimårksalbum 
senare brukar de fiesta anlingen 
ge upp samlandet eller begrånsa 
sitt urval betydligt.

Motivsamlandet år något 
som den seriosa filatelisten 
oftast ser som ett vårdelost slo- 
sande med tid och pengar. En 
samling biir aldrig komplctt och 
kan enbart ge den samlande 
sjålv ett utbyte. Frimårkena år 
oftast ganska vårldelosa som in
vesteringsobjekt etc.

For den som råkar vara spe- 
ciellt intresserd av ett åmnes- 
område kan dock motivsamlan
det gc stor tillfrcdsstållelse. De 
fiesta frimarken år vackra att se 
på och kan tilltala sjålva samlar- 
kånslan. Man kan ordna mårke- 
na i vackra uppslag i album el

ler, varfor inte, montéra dem i 
tavlor att hånga på våggen.

Till redaktionen har kommit 
ett antal olika frimårken och du 
kan hår se ett urval. Det polska 
frimårket ingår i en serie med 
hobbymotiv som gavs ut 1981. 
Hår ses en F3A-modell och 
andra marken i denna serie har 
såvål modellbåtar som modcll- 
bilar avbildats.

Den gummimotordrivna fri- 
flygmodellen har formodligen 
avbildats i samband med ett tåv- 
lingsarrangcmang, den fri- 
mårkshandlare som Red. fråga- 
de kunde ej ge svar på vilket el
ler från vilket land market kom
mer. Tipsfrån al la låsare,tack!

De två andra frimårkena 
forestålier visserligen inte mo- 
dellflyg men år åndå vackra att 
se på. En Junkers W33 finns av- 
bildad på det ungerska mårket 
från 1978 och på det kubánská 
mårket ses den ryska motsvarig- 
heten till Concorde: TU 144.

Redaktionen tar gårna emot 
Iler frimårken, helst med mo- 
dellflygmotiv, men åven andra 
vackra flygmotiv.

IM OØIILIUFUSS7®
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1 ^ -  — ►  Aktivitetskalendern juli-sep t

I Med reservation for åndrade platser, tider och klasser. Kontakta
■ Redaktionen for inforande och meddelanden under denna ru- 
I brik.

Tel: 031-220050 (Dygnet runt)

I 13 juli: F3B-Termiktåvling ordnas av Hokaklubben på klubbflyg- 
. fåltet intill Pilkington, Halmstad. Ring Lennart Ohlsson, 035- 
I 128649.
i 13-14 juli: Tråff for helikopterflygare ordnas av Gotlands mlk.
* Ring Thomas Cedergren 0498-65308.
I 20-21 juli: ’’Orebro-Cupen” i F3B ordnas av Rfk Ikaros på Gus-
■ tavsviksfåltet, Órebro. Ring Joakim Ståhi, 019-20 1744.
* 27 juli: "Korg-Ollc Trofcn" ordnas av Óstersunds Mfk på Ope 
I flygfålt. Ring Bertil Andersson 063-20593.

I 4 augusti: Flygmeeting i Stranda. Ring Helmut Moritz 0499-
■ 12449 eller Lennart Edstrom 0499-21053.
1 10-11 augusti: Helikoptermote ordnas av Rfk Gripen på Hav- 
I gårds modellflygfålt i Klippan. Ring Berne Gunnarsson, 042- 

76709.
I 10-11 augusti: Topptreff i Viborg. Danmarks storste lille luft-
■ show, arr Viborg RC Klub, Lars Pilcgard.
’ 24 augusti: Castro Cup, manoverflygning, skala och icke skala- 
I klasser. Ring Stig Groning 0223-21206 eller skriv Harbo, 77800 
I Norberg.
I 24-25 augusti: Sjóflygdagar ordnas av Lidingo Modcllklubb vid 
I Norra Sticklinge. Anmålan senast 19 augusti. Ring Tore Loodin 
1 08-7657109.
I 31 augusti: SM i Quarter Midget Pylon ordnas av Våxjo RC-klubb
■ vid Uråsa. Ring Borje Ragnarsson 0470-30577.
* 31 augusti: Micros LSF-tåvling (F3B-T), DM for SLM. Ring An- 
I tero Hurtig 08-77829 19 eller Bjórn Alfer 08-648740. Plats Upp-

lands Våsby.
I 31 augusti-1 september: lnternationellkonstflygtåvlingiF3Aoch
■ Stormodcllcr (tyska RC ΙΧ/b) ordnas av RC-klubben Falcon i 
1 Veerst, Danmark. Information från Ejnar Hjort, Syrenvej 5,
I DK6650 Brorup. Danmark.

I 7 september: Micros Distansflygtåvling fór radiostyrda segelmo- 
. deller. (F3B) Ring Antero Hurtig 08-7782919. Plats Upplands 
I Vås by.
I 7-8.september: F3B-tåvling. Arranger: Arboga F8(U-286) Plats: 

Arboga flygfålt. Samling kl 09.00. Startavgilt: 50 kr insåttes, på 
I postgiro nr 295010-3 senast den 31 augusti. Kontaktman: Tommi
■ Kinnunen, tel. 0227-10615.
1 14 september: Quarter Midget Pylon-tåvling ordnas av Falken- 
I bergs mfk. Ring Hans Glow Carlsson 0346-16827.

UTSTÅLLNINGAR/FLYGDAGAR
■ Dayton International Airshow Dayton/Ohio, USA 18/7-21/7
1 Flygdag, (Strómstads EK) Nåsinge 4/8
■ Flygdag, (Arvika FK) Wcstlanda 11/8
1 Flygdag, (Borås FK) Viarcd 11/8
■ Flygdag, (Kronobergs FK) Våxjo 17/8
1 Flygdag, (Hallo Hunncbcrgs FK) Trollhåttan 17/8-18/8
■ Flygdag, (Ó Sormlands FK) Vångso 18/8
1 Åilcbergsdagarna(KSAK). Ålleberg 24/6-25/8
■ Flygdag, (Halmstad FK) Halmstad 25/8
1 Huvudflygdag, (Flygvapnet) Ångelholm/FlO 1/9
■ UFK 50 år (Uppsala FK) Sundbro 1/9
1 Flygdag, (Órebro FK) Órebro 2/9
■ Flygdag, (Eskilstuna MFK) Kjula 15/9
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Italienska PICO-motorer harfunnits på marknaden sedan 1979 men år 
kanske ånnu inte så vålkånda i flygsammanhang. Desto mer kånd år 
PICCO fór sina framgångsrika RC-bilmotorer fór linbilar och R/C-båtar.

Men PICCO tillverkar åven en serie fór olika åndamål i storlekarna 2,5 
(under utveckling), 3,5, 6,5, 7,5, 10, 10,7, 11,1 och 13 cc.

TEXT: Kmart ■ FOTO: SELDA

Två utforanden
Som rubriker» antyder så år det PICCOS 

3,5 cc-motorer som vi skali titta lite nårma- 
re på. P21 finns for R/C-flyg i två olika ut
foranden. antingen med bakutblås (RE) 
eller med sidoutblås (SE). Den enda skill- 
naden mellan dessa två motorer år vevhu- 
sen -  ovriga delar år helt identiska. Både 
P21 RE och SE år, i stort sett, saníma mo
torer som anvånds for R/C-bilar. Då kra
ven på hållbarhet och hog effekt hos R/C- 
bilmotorerna år stora, gor detta att man, 
for flyg, får en mycket stabilt dimensione- 
rad motor med hog effekt. De, som i forstå 
hand, kan tånkas ha nytta av en P21 RE el
ler SE, år naturligtvis Pylon-flygarna men 
motorn går åven utmårkt val att anvånda 
for vanligt R/C-flygande.

Vevhus och baklock.
Som tidigare nåmndes, så finns det, for 
flyg, två vevhus till P21. Båda vevhusen år 
kokillgjutna av aluminium och år mycket 
stabilt dimensionerade. Den utvåndiga 
ytan på vevhuset år ganska grov. vilkel gor 
att kylningen av motorn forbåttras. Halet 
for forgasarfastsåttningen i frontboxen har 
en invåndig diameter på 14 mm och forga
saren hålls på plats av två st M4 insex 
stoppskravar. Åven baklocket år kokill- 
gjutet av aluminium och tåtar mot vevhuset 
med en tunn papperspackning. Fyra M2.6 
spårskruvar håller baklocket på plats.

Vevaxel och lager.
Vevaxelns huvuddiameter år 12 mm och 
dess fråmre diameter 7 mm. Insugsopp- 
ningen på axeln år 14,5 mm lång och år op- 
pen 196°totalt. Gaspassagen genom vcvax- 
eln år 0  8,6 mm. Ett av de storsta proble
men med dagens mellan- och hogvarvsmo- 
torer år smorjningen av vevstakens storån- 
da. Hår har PICCO kommit med en los
ning som redan kopierats av en annan mo- 
tortillverkare och som vi såkert kommer 
att få se på flera motorer i framtiden. Ge- 
nom att borra ett 0  1 mm hål som går ca 45° 
från gaspassagen ut till vevtappen så 
"slungas” en liten del av brånsleblandning- 
en direkt ut till vcvtapppen (0  5 mm) och 
ger dårmed vevstakens storånda en båttre

smorjning. (Ett liknande smdrjsystem an- 
vånde NSU på sina racermotorcyklar re
dan 1953!!!)

Vevaxelns gånga for propellermuttern år 
UNF l/4”-28.

Vevaxcln år lagrad i två st spårkullagcr. 
Det bakre lagret har måtten 12x24x6 och

det fråmre, som har skyddsplåt framtill, 
har måtten 7x19x6 mm. Båda lagren har 
kulhållare av plast, vilket har visat sig ge 
långst lagerlivslångd på den hår typen av 
motorer. (Nåst båst år kulhållare av pres
sad stålplåt).

Propellermedbringaren låses på vevax-
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eln med en slitsad måssingkona. Axelns 
slaglångd år 16,05 mm.

Cylinderfodret.
Liksom óvriga PICCO-motorer har åven 
P21 foder och kolv av ABC-typ. P21 har 
två normala schncurlcportar som år rikta- 
de 10° uppåt samt två boostportar som år 
riktade 45° uppåt. Óppningstiderna på 
boost- och overstrómningsportarna år 126° 
och avgasportens óppningstid år 156°.

Fodret har en invåndig diameter på 
16,55 mm och år ca 0,07 mm koniskt. Ut- 
våndigt år fodret 0  20 mm vilket ger ca 
1,72 mm tjocka fodervåggar. Fodret har en 
flåns upptill som tatar axiellt mot vevhuset. 
I flånsen finns ett spår som passar till ett 
styrstift i vevhuset vilket gor att fodret all- 
lid kommer i samma låge vid montering.

Kolv och vevstake.
Kolven år gjuten av kiscllegerad alumini-

nium och har en Hat kolvtopp. Kolvtappens 
diameter år 4 mm och denna halls på plats 
med två st låsringar. Vevstaken på P21 år 
tillverkad av stål och bor, dårigenom, vara 
i det nårmaste oforstorbar for flyg!

Vevstaken har en bronsbussning i stor- 
åndan och borrade smorjhål i båda åndar- 
na. Axiellt år vevstaken styrd i kolven med 
en distansring på kolvtappen. Centruniav- 
ståndet på vevstaken år 30 mm vilket år 
1,87xslaglånden.

7
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Topplocket.
Toppen på P21 år av tvådelad typ. D.v.s. 
kylflånsarna, som år svarteloxerade, utgor 
en del och insatsen med forbrånningsrum- 
met utgor den andra. Fordelen med detta 
system år att risken for snedspånningar 
minskar då motorn biir varm.

Forbrånningsrummet i P21 år kupolfor- 
mat med ctt 3,25 mm brett squishband runt 
om. Toppen går 3 mm ner i fodret och tatar 
mot foderflånsen med en 0,1 mm tjock alu- 
miniumbricka. Avståndet rnellan kolven i 
OD och squishbandct var, på testmotorer- 
na, 0,20mm. Det teoretiska kompressions- 
forhållandet uppmåttes till 15,4:1. Toppen 
liålls på plats av sex st M2,6 spårskruvar.

Forgasaren.
Fórgasarna som testmotorerna levererades 
med var av s.k. slidtyp och som automa
tiskt stryper brånsletillforscln vid ned- 
trottling. Fórgasarhuset år i ill verkat av bå
de plast och aluminium och trottelkolven 
skyddas mot damm och tjuvluftning med 
en gummidamask. Åven huvudbrånslenå- 
len har en O-ring som fdrhindrar tjuvlufl- 
ning. Forgasarens diameter år 7 mm och 
den effektiva arean år 38 mm’. Som tåtning 
mellan forgasare och frontbox sitter en O- 
ring.

Ljuddåmparen.
Standardljuddåmparen til' P21 RE och SE 
år tillverkad av aluminium och passar till 
båda motorerna. På RE-motorn såtts Ijud- 
dåmparen direkt på motorn och med hjålp 
av en kort manifold monterasdåmparen på 
SE-versionen. Utloppsroret i ljuddåmpa
ren år 0  6 mm (28 mm2). Någol uttag for 
tryekmatning finns inte.

Provkorning.
Med PICCO-motorcrna foljer ett håfte 
med text på engelska, tyska, franska och 
italienska. Ilår presenteras PICCOs mo
torprogram samt en del instruktioner som 
år ganskaallmånt hållna. Bl.a. rckommen- 
derar man cn oljeinblandning i brånslel på 
10—15 %. Inkorning och varvtalsprov på 
testmotorerna utfdrdes dock med 80 % 
metanol och 20 % Castron M-olja. MO- 
DELLTEKN1K (generalagent for PICCO 
i Sverige) uppger att effekten på P21 i ut- 
forandet som ovan, men utan ljuddåm- 
pare, år 1.1 HK vid 25000V/min (80/20- 
brånslc).

Som inkorningspropeller anvåndes en 
7x4. Efter ca en halv timmes inkorning av 
varje motor visade det sig att RE-motorn 
gav några hundra varv mer per min. ån SE- 
motorn. Om denna lilla varvtalsskillnad 
var en tillfållighet eller inte år omojligt att 
såga. For att såkert kunna avgora om det 
finns någon cffcktskillnad mellan de båda 
versionerna måste flera motorer jåmloras.

Varvtalsresultaten i tabellen år uppmåt- 
ta med RE-motorn.

Båda motorerna var, från bórjan och un
der hela testen, mycket låttstartade och en- 
kla att hantera. Som glodstift anvåndes ctt 
CIPOLLA och detta holl under hela tes
ten. Efter ca två timmars kórning med mo
torerna fanns inget onormalt att anmårka 
på med avseende på slitage.

PROPELLER
ZINGERTRÅ.

RPM
UTAN LJUDD.

RPM
MED LJUDD.

7x4 24700 23800
7x6 19300 18200
8x4 18600 17300
8x6 15500 14500

Extra tillbehór.
Forutom det som redovisats ovan, finns det 
en mångd tillbehor till P21 som gor motorn 
mycket flexibel. Man kan, så att såga, 
"skråddarsy” den for det åndamål som den 
skali anvåndas till. T. ex. kan man vålja 
mellan olika forgasare från 0  6 mm till 0  9 
mm. Det finns åven en venturiforgasare fol
den som onskar anvånda P21 till t.cx. lin- 
kontroll. Dessutom finns det ett foder/kolv 
for avståmd ljuddåmpare och ett for pipa 
samt ljuddåmpare och pipor for dessa fo- 
der/kolvar. Inte mindre ån sju olika avgas- 
krokar, vinklade åt alla tånkbara håll, finns 
att ti ligå.

Testmotorerna har sliillts till fórfogande av 
MODEI.LTEKN1K, Box 74, 23040 Bara, 
tel: 040-446/ 17.

DATA: PICCO 21 RE OCH SE
Allmånt: Frontinsug med bak- eller sidout-
blås. Schnurleportning + två boostportar.
ABC-foder. Vevaxeln lagrad i två st. spår- 
kullager.
CYLINDER 0 16.55 mm
SLAGLANGD 16.05 mm
SLAG/CYL. FORHÅLLANDE 0,97
SLAGVOLYM 3.45 cc
KOMPRESSION (teoretisk) 15.4:1
KOMPRESSION (effektiv) 10.6:1
FÓRGASARAREA 38 mm2
INSUGÓppet 196°

Oppnar 37° END
Stånger 53 EOD

A VG ASPORT Óppen 
ÓVERSTRÓMNINGS-

156°

KANALER Óppna 126°
VIKT Motor (RE) 262 g
med Ijuddåmp 299 g
VIKT Motor (SE) 255 g
med Ijuddåmp 297 g

Cylindertopp, kolv, foder och vevaxel. Ne- Standardljuddåmparen ar av aluminium 
derst på vevstaken syns det lilla smorjhålet. och forsedd med uttag for tryekmatning

(RE).

Hår visas några av de detaljer med vilka 
man kan skråddarsy sin motor for sin upp- 
gift. Med hjålp av den krokta manifolden 
kan man forse SE-versionen med avståmd 
pipa.

Ett litet hål, borrat i 45°, syns hår i vevtap- 
pen. Genom detta sker en effektiv smorj- 
ning av vevstakens bussning.

8



[ ^ © © g l U L F l f í f l i

PICCO AR INTE BARA RACINGMOTORER 
MAN HAR UTNYTTJAT ERFARENHETERNA OCH BYGGT 
EN STOR SERIE AV VETTIGA STANDARDMOTORER.

FRÅN 2,5 CC TILL 13 CC. ALLA BRA EGENSKAPER 
FINNS HOS STANDARDMOTERERNA 
TOPPEN-KULLAGER, KRAFTIGT 
DIMENSIONERADE KOLVBULTAR OCH 
VEVSTAKAR MED BRA 
SMÓRJNING, RACERPASSNING 

ALLA DELAR. RESERVDELAR OCH 
TILLBEHOR SOM FÅ ANDRA FABRIKAT 
KAN STALLA UPP PÅ.

PICCO AR IDAG MYCKET LÁTTKÓRDA, LÅNGLIVADE OCH GER BRA EFFEKT MED F.NKLA MEDEL KAN DU GÓRA DIN PICCO TILL ETT 
VERKLIGT KRUTPAKET. NU KOMMER DET FINA. TITTA PÅ DEN HÅR TECKNINGEN AV EN PICCO 10 CC DU KAN SJALV "MIXA" IHOP 
DIN DRÓMMOTOR UTGÅ FRÅN VEVHUSET VALJ OM DU VILL HA FRONT INSUG ELLER BAKINSUG. SIDBLÅS ELLER BAKBLÅS 

SLIDFORGAS ARE ELLER TRUMFÓRGASARE. RORLIG NÅL MED RADIOKONTROLL ELLER STANDARDNÅL VILL DU HA LITE MER DRAG 
I MOTORN. RING TILL ROLF HAGEL, SÅ FÅR DU RATTA BITARNA FOR RACING. VALJ 5JÅLV VILKEN PICCO DU VILL HA, PRISERNA 
LIGGER MYCKET LÅGT I FORHÅLLANDE TILL VAD DU KAN FÅ FRÅN ANDRA FABRIKAT

1 Model I  teknik
ROLF HAGEL Box 74 230 40 BARA Tel 040-44  61 17

MER FOR 
PENGARN
MODELLFLYGNYTT
Utkommer med 6 nummer per år. 
Losnummerpris 16:-.

Genom att prenumerera riskerar Du inte 
att missa något nummer. Du tjånar dess- 
utom 36:-jåm fort med losnummerpris. 
Fyll i talongen så kommer tidning och in- 
betalningskort på posten.
Pris fór sex nummer: 60:-.

Skicka in talongen till: 
SMFF, Forbundsexp. 
Box 10022 
60010 Norrkóping
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Barkarbytåvhngen genom fórdes i år for 13 :e gången och bjód, fór- 
utom  på sedvanligt fint våder, åven på en m ycket fin standard på de 
m odeller som  deltog. D rygt 90 deltagare tåvlade i sju klasser och 
bland dessa dom inerade antalet m odeller i ”stora” klassen, d. v .s . 
1/4 skala eller stórre, dår 23 m odeller var anm ålda till start.
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Realism
Som ovan åskådare vid denna typ av tåv- 

ling, fórvánadcs man over hur rcalistiskt 
dessa plan dels såg ut i luften, dels hur na- 
turtroget det låter om dem. Anvåndandet 
av fyrtaktsmotorer har betytt ofantiigt fór 
denna klass.

Glådjande ar också att se hur nya, unga 
formågor dyker upp på denna typ av tåv- 
lingar. Detta lovar gott fór framtiden. 
Stockholms Radioflygklubb stod fór ar- 
rangemanget och drygt 60-talet funktionå
rer var flitigt sysselsatta under de två tåv- 
lingsdagarna.

Stockholms Radioflygklubb har, med 
åren, skaffat sig fin rutin på den hår typen 
av tåvlingar. Detta återspeglades också i 
årets fina arrangemang som flot fint fór så- 
val tåvlingsdcltagarc och publik.

Imponerande jetmodeller.
Sexton ’’ducted fan” modeller deltog i klass 
sju. Inte mindre ån fyra olika versioner av 
amerikanska F-16 kunde råknas in till 
start. Åven svenska flygvapnet var repre
senterat med två st AJ 37 Viggen och en, 
mycket snygg, J-35 Draken.

Når modellflygare klarat av en svårighet 
hittar de på nya. Att klara av en enmotorig 
ducted fan var inte nog fór Bórje Strid, ”år 
en motor kul måste två st vara dubbelt så 
roligt”, resonerade han tydligen och bygg- 
dc en Cessna 500 Citation. En andraplace- 
ring i klassen blev utdelningen.

Detaljrik Junker
1 mångas ógon var Ragnar Erikssons Jun
kers JU 52 tåvlingens vackraste och mest 
detaljrika modeil. Ragnar har lagt ett

Detta uppslag: overst: Bórje Strids Cessna 
Citation 4,5 kg, två st 4,07cc motorer.

Mitten: Ragnar Erikssons Junkers JU 
52. Vikt: 6,5 kg. Motorer: 1 st 6,5cc och 
21,8cc.

Nederst: Staffan Nylanders FW-190 i 
start. Vikt 2,2 Kg, motor: 6,5 cc.

1J§ f■««Wíá.
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Ovan: Tomas Leijons DC-3. Vikl 5,5 Kg två st 7,5 cc motorer.
Nedan t. v.: Tomas Westerberg gor sin JA -37 Viggen klar for start. 
Mitten: Se gr ar en i klass 1: Lars Bengtsson harmed en Fokker DU II.

O van: Ragnar Erikssons JU-52. I modellen ligger t. o. ni. ett par 
liandskar på instrumentpanelen. Nedan: Sven Båckmans J-35 
Draken. Vikl: 6 Kg, motor 10,5cc.

enormt arbete på att få originalets korruge- 
rade plåt att se riktig ut. åven i skala. Se de- 
taljbilderna hår intill.

Jan Stems vålkånda intresse for Catali- 
nor år allmånt bekant. Till årets Barkarby 
medfordes en nybyggd modell som dock ej 
fick ses i luften. Redan kvållen fore tåvling- 
cn krånglade Jannes radio och gick ej att 
reparera i tid. Vi lår dock få se Jannes mo
dell i prislistorna framover.

Manga motorer
Vill man verkligen ge sig på en utmaning 
skali man, som Uno Henningsson, bygga 
en sex-motorig modell! Hans Messer- 
schmitt 323 Gigant låt helt enkelt under
bart i luften. Sex st 3,5 cc motorer år en 
prestation i sig att bara få snurr på. Poång- 
en råckte dock inte till for en plats i tåten, 
vilket åven omfattade Unos andra delta- 
gandc modell: en Messerschmitt 110 som 
bara (!) hade två motorer.

Roy vann igen.
Hogsta statiska poång gick, åven detta år, 
till Roy Nilsson och dennes Tiger Moth. 
Ett nytt bygge lår vara på gång som svar på 
konkurrenterns klagan over att alltid saní
ma modell vinner år efter år.

Basta flygningen stod Mats Kesselmark 
for med sin, mycket fina, F8F-1 Bearcat. 
Han visade att det inte bara råcker med en 
vacker modell -  man måste åven kunna 
flyga den. Mats plan var forsett med en 15 
cc fyrtaktsmotor och både ser ut och låter 
som sin forebild. En l:a placering i klass 4 
trots relativt blygsamma statiska poång.

Model If ly gets baksida.
Kraschar år tyvårr forekommande. Tåv- 
lingsnerver och, ibland, alltfor dåliga for
beredelser, gynnar Murphys lag (”om nå- 
gonting overhuvudtaget kan gå galet, gor 
det detta också -  forr eller scnarc!”) Under 
forstå dagens flygningar återgick Ronny 
Stabergs Fiat G55 Centavrio till byggsats- 
stadiet efter en formodad radiostorning. 
"Detta år modellflygets baksida” konstate- 
rade Ronny lakoniskt då han sopade ihop 
resterna. "Jag får bygga en ny”.

Det år, tyvårr, omojligt att, i detta num
mer, ge plats for alla modeller. Vi hoppas 
kunna återkomma med mer material lång- 
re fram och åven med artiklar om några ut- 
valda skalabyggen. .

Resultat: (Skalapoång inom parentes)
Klass 1 (Ikaros-1921)
l Lars Bengtsson 

Fokker DU 11
1013,5 (316.5)

2 Bengt Holmer 998.00 (342.5)
3 Olle Eriksson 964.00 (302.5)

Bristol Scout

Klass 2 (1921-1984 konstflygdugliga)
1 Mats Lindblom 991 (290)

Super FLI 
2 L-E Blom 976.5 (290)

Spinks Acromaster 
3 Bo Gustavsson 974.5 (310)

Bii Jungman

Klass 3 (1921 -1984 ovriga)
1 Roy Nilsson 

Tiger Moth
1117.5 (390)

2 Lars Bengtsson 
Porterfield Collegiate

989.5 (277.5)

3 L-I Pettersson 
Fairchild PT19

913.0 (325)

Klass 4 (1939-1945 ovriga)
1 Mats Kesselmark 

FSF-1 Bearcat
1007.5 (240)

2 Esbjórn Stromqvist 
ME 109

965.5 (232.5)

3 Jan Levenstam 
Klemm 35

Klass 6 (Jetplan)

961,5 (310)

1 Bert Hoglund 
YF-16

985 (285)

2 Bórje Strid 
Cessna Citation

858.5 (292.5)

3 Owe Lyrscll 
Lockheed U-2

835.5 (227.5)

Klass 7 (stormodeller 1/4 skala och storre)
1 Roy Nilsson 
Tiger Moth

1105 (390)

2 Christer Gunnarsson 
Pitts S-2

1072.5 (317.5)

3 ? (startnr: 113) 1063 (310)

Klass 8 (Aerobatic-skala)
1 ?  (startor: 108) 1468.74 (172.5)
2 Bengt Papmehl-Dyfay 1421.28 (192.5) 

CAP 21
3 Greger Mårtensson 1383.53 (202.5) 

CAP 20

12
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hobbuboy
De små 

verktygen med

STICKSÅG
mycket tunna blad. Kan åven an- 
våndas upp och ned som sågbord. 
c:a pris inkl. moms 2 4 8 : -

MM

T it ta  in till D in h o b b y h a n d la re  s å  få r  Du v e ta  m e r.

de STORA 
mojlighetema!

Transformator 255: —

Motor med BOJLIG AXEL 
kan fåstas på våggen i sitt special 
stativ for fina hobbyarbeten, 
låtthanterlig.
c:a pris inkl. moms 2 9 0 : -

Dessutom finns:
VINKELSLIP

en slipmaskin med många anvånd 
ningsområden.
c:a pris inkl. moms 2 9 0 : -

SWINGSAG
fungerar som en cirkelsåg att saga
fanér, plywood etc.
c:a pris inkl. moms 2 9 0 : -

Massor av tillbehor finns, slippapper, 
fråsverktyg m.m. S mårkt transfor
mator med likriktare.
Samtliga maskiner går på 12 Volt 
likstrom. 18 VA.
GENERALAGENT:

ETS Velleman Svenska AB
B r y g i j a r v å y e n  19 S - 1 4 1  40 H u d d in g e  T e l :  0 8 /7 4 6  75 76

BORRMASKIN  
upp till 5 m/m borr. 
c:a pris inkl. moms

225*

BORRSTATIV
for borrmaskin eller vinkelslip.
Stadig konstruktion med automa 
tisk påslag av maskinen når den 
fors ned. c:a pris inkl. moms 2 2 5 : -

COMBI VASKA
med plats fór 4 maskiner.
c:a pris inkl. moms i 30 :
Med 4 maskiner.
c:a pris inkl. moms 1 295

OSCILLATORSLIP 
idealisk fór sliparbeten vid bl.a. 
lackning och målningsarbeten. 
c:a pris inkl. moms 2 2 5 : -

13



NORWEGIAN MODELLERS SB

Born to be wild!
DOG-FIGHTER 1:10 MED
4-HJULSDRIFT - KULLAGER.
■ STRYK TALTG OFF-ROAD B1L 
SFARDIGMONTERAD MED KUL- 
DTFF.- LEXAN KARR. - OIL 
MONO SHOCKDÁMPARE. SPEED 
CONTROLLER TYP YOKOMO. 

TURBOMOTOR (FXTRA).

JD5R
Turbo

O S R
STOCK HELIKOPTER Ε »  

ENDAST

TAVLINGSMOTOR FOR 6-7,2 
VOLT. PASSAR DOG-FIGHTER 
OCH TAMIYA ETC.

MINISTAR M/ST S29 MOTOR 
OCH LJUDDÁMPARE

1979

Optimist
Jolle SILICON BRANSLtSLANG 

STD 1 MTR NR22 8: 
TJOCKV.lm NR23 9: HUGHES

300
’MECKARBOX" MED.

199:-
’MECKARBOX" STOR 

229:-

HOT PIPE PTPSKARV SOM 
TÍL 800° VARME MAX. 
12cm lbnn NR24 20:
12cm 18mm NR2b 24 :-

KKK'S NYA M/ROBINSON MEK 
FOR QS-50H MOTOR 
Ε Β 2 Β Ε Ϊ 3  2999:-[THERMOSTABIL - LPOXYI IN FoR 

AVGASRoR FTC. IAL 350° VARME 
Ue GRAM TUBER NR26

VATSKEACK 
12 VOLT 7 AMP. 
>1»1ι?Ι·»Γ«?:· 159

H300 M/BENSINMOTOR KOMPL
E E Z E K E E l 4389:-

PILOT STARTERE TILL 
KANONPRISER !!!!!!!

DIREKT FRAN 
GENERALAGENT
ST " LILLEN "

*X 11 BB TS R/C
1,79 CCM. 1 KULLAGER. 
0,30 HK - 10500 RPM.
120 GRAM. M/LJUDDAMPARE. 
PROPELL 7x4 - 7x6.

STARTER 4 MAX. 6.5 CCM 
249RADIOSTYRD 1:4 SKALA 

MODELL M/SÁNKBAR CENTER· 
BOÁRD 1 ALUM. TRÅBYGGS. 
M/ALLT UTAN RADION.
L:58 CM.I333EEE· 314:·

ROBINSON FOR 0S-50H MOT
EQHEKEEl 3 7 9 9 :-
ROBTNSON KOMPLETT MED 
ECHO 20 BENSTNMOTOR

4999: -

STARTER 0 MAX

MADE BY OK MODEL, JAPAN

GASTATA LADDBARA BATT. 
2 VOLT 4.5 A 49 
2 VOLT 10 A l i m  69 
6 VOLT 4 A i m  139 
6 VOLT 7.5 A røja 157 
12 VLT 4.5 A IQ»· 199

DIREKT FRAN 
GENERALAGENT
1 AGSTA PRIS !

KOMPLETT M/LJUDDÁMPARE 
4,82 CCM. 2 KULLAGER. 
0,75 HK - 17000 RPM. 
220 GRAM. PROPELL 9x6.

7.5 CCM - 
0,01 HK - 
12000 RPM

FOR 10 STCK 
GLODST1FT !ELEKTRISK BRÅNSLEPUM? 

6 VOLI WIfI?F»IE· 9

ΚΕΟΠΕ
1« Bull ring 
-  46 R/C
DIREKT PRÁN 
GENERALAGENT

DIREKT FRAN 
GENERALAGENT
LÁGSTA PRTS ! —i·’ LAGSTA PRIS !"MAG” FORGASARE MED 

AUTOMATIC M1XTUREC0NTR0L SUPER TIGRE TUNED PIPE:KOMPLETT M/LJUDUÅMPARE 
7,5 CCM. 2 KULLAGER. 
1,1 HK - 15000 RPM.
350 GRAM. PROPEl L 10x6

KOMPLETT M/AVGASADAPTER 
7,5 CCM. 2 KULLAGER. 
1,33 HK - 16200 RPM.
300 GRAM. PROPELL 10x7

SLUTA KRANGLA ? BESTALL 
IDAG ! LEVERERAS I 
9-10-11-12-14-15 MM DIA

EFFEKTIV "QUIET", 
5-7,5 CCM B H ·  
8-12 CCM KtWil

LÅGPRIS

OKO 7001OKO 7000 JUNI 001

JUNI 006

JUNI 007
JUNI 002

JUNI 008 JUNI 003

JUNI 015
JUNI 004

JUNI 016
JUNI 025WED 7200 JUNI 005

JUNI 014JUNI 026 JUNI 023

JUNI 020

NORWEGI

Li JUNI 018

LI JUNI 024
L · }

L I JUNI 019
k j
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Γ■  ΤΛΜΙΥΑ SUBARU BRAT 
I  1:10 OFF-ROAD PICK-UP 
I  MED 380 S MOTOR.

V 539:— j

PILOT JUNIOR 200
TRAINER OG SPORTSMODELL. 
BYGGSATS M/SPRYGELVINGE. 
SP.V. T 32 CM. 2,4-4,8 CC

L 1 JUNI 035

AMAZON 
SUPER 200
MONTERAD SKROV 
L: 71 CM. 2,b-4,8 CCM.

499:-L I JUNI 036

NYHET FRÅN OK MODEL CO., *■>* ^ U l L D l U f
JAPAN. " RPM " LINE MED
READY TO FLY MODELLAR. TRAINER MED SKEVRODER

SP.V. 132 CM. 3,5-4,8
ENDAST RADIO OCH MOTOR __________

W  ATT MONTÉRA. E E S E S s l  765
x — “

*

JUNI 038

TAMIYA SAND SCORCHER 
1:10 OFF-ROAD EL.BIL

JUNI 030 1 779:- 1II JUNI 031 799:-j 1II JUNI 032 1 799:-1 « J JUNI 017

SUPER CHAMP 
FF-ROAD EL.BUGGY

TELEFONBESTÅLLNING = 00947-3316140 00947-3314574

BESTÁLLNINGSSEDEL NORWEGIAN MODELLERS A.B. 
SANDSTILL: BOX 145 S-457 00 TANUMSHEDE

POSTGIRO: 479 78 52 3 
BANKGIRO: 8 6 8 -8 2 1 0

Moms inngår i priserna-endast frakt/em b. tilkommer.

NAMN : _________________________________
ADRESS:_______________________________
P O S T N R . / O R T ________

□  SAND MOT POSTFORSKOTT
□  DEBITERA MITT KONTO/KONTOKORT

I [k OPKORt I I MasterCard Q ]  BANKKORT

ANTAL ART. NR VARUBENAMNING PRIS
__ .
___
__

I N I . 1 1 z n
GILTIG t.o.m.l MÅNAD/ÅR

in
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Ears-Olof Danielsson har fråmst gjort sig 
kanci som duktig FlA-flygare, och kvalifi- 
cerade sig i år till det svenska VM-laget till 
Jugoslavien.

Men han sysslar också med andra klas
ser. Ett exempel på detta år hans eleganta 
Cl-a ”FZ”, avsedd nårmast for en Tee Dee 
049 eller 051. Naturligtvis går det att såtta 
åven någon annan motor upp till 1 cc i no
sen, men just Tee Dee år ganska allenarå- 
dande i klassen når det gåller tåvlingar.

FZ har en lång slank vinge med 8 pro
cents flatbottnad profil. Den år uppbyggd 
med lister på sedvanligt sått, och två extra 
lister mcllan framkant oeh mittbalk place- 
rade i profilens oversida ger onskvård tur
bulens.

Vingens mittersta del år helplankad, re
sten klådd med dubbelt papper.

Stabben har en något tunnare 7-procen- 
tig flatbottnad profil. Den har åndfenor 
vårs form framgår av ritningen. Autorod- 
ret år kopplat till mittfenan.

Forutom autoroder ger Seelig-timcrn ut- 
tag for motorstopp, aulostabbe oeh fuse.

Kroppen år en vanlig fyrkants-konstruk- 
tion och kan goras ånnu elegantare om 
man klar in motorn med kåpa.

Någon anfallsvinkel finns inte utsatt på 
ritningen men en modcll av denna typ kla
rar sig med 2° på vingen. Tyngdpunkten 
bor då låggas ganska långt bak, 75-80 %.

Motorn bor stållas neutralt utan sidorit- 
ningar om mojligt och flygmonstret biir då 
hogcr-hoger. Om modellen inte svanger 
under motorstiget kan det avhjålpas med 
en aning hogerriktning av motorn.

Någon propellerstorlek finns inte heller 
angiven på ritningen, men 6-3  eller 5-3  
bor vara låmpliga dimensioner.

Trimning: Hogra innervingen bor ha ett 
par mm wash-in oeh bågge vingspetsarna 
någon skrånkning, d.v.s. wash-out.

Profiler: Det finns flera flatbottnade pro
filer som kan anvåndas, gårna med hógsta

punkten något långre bak ån Clark Y och 
med en något spetsigare nos.

Cl år en trevlig klass som dock flygs gan
ska sålian på tåvlingar frånsett VT och SM. 
Med 10 sekunders motortid år dessa mo
deller ledigt kapabla att flyga maxtiden i 
klassen 2 min. något som Cl-suverånen 
Gerald Bohman ťlera gånger visat. Proble
met år trimningen av motorflykten. Mo
torns effekt år hog i forhållande till model
lernas storlck och det kan vara svårt att få 
ett perfekt stigmonster.

Vi hoppas att Lars-Olof Danielssons 
”FZ” kan bredda den lilla exklusiva kret- 
sen av Cl-flygare. Det år i vart fall en full- 
vårdig tåvlingsmodell. «ν» v

Gósta Nilsson
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REDJE

AV BJORN EHNS 
ARTIKELSERIE OM 
TRIMNING AV 
F1A-MODELLER, 
BEHANDLAR PALLNING 
OCR VINKELSKILLNAD 
MELLAN VINi 
STABIUSATORi

Vågar man illustrera en F1 A-artikel med en bild av en F1C-modell?
Red. tar chansen. Fotot ar taget av Lars G Olofsson och visar Gurra Ågren i en távlingsstart vid UT på Revinge.

Vinkclskillnaden mellan vinge och stabili
sator ar normalt 3-6°. I praktiken måste 
man ta hånsyn till hur fri luft stabilisatorn 
flyger i. Vingen bojer luftstrommen nedål 
så att den kan komma att tråffa stabben nå- 
got nerifrån. Vinkeln måste beråknas med 
detta i minne.

Måt vinkcln mellan vingens undersida 
och centrum av kroppen. Arden vinkeln ca 
3° bor du med samma måtmetod på stab- 
ben få ca 1°. Observera att stabbens vinkel 
år negativ d. v. s. bakkanten ligger hogre ån 
framkanten. Summan av vinklarna bór 
vara mellan 3 och 6°.

Anfallsvinklarna på vinge oeh stab år re
dan fastlagda om du har en byggsats. Men 
det år vårt att notera att alla profiler år 
optimerade att flyga med en viss vinkel fór 
att fungera. Anfallsvinkeln påverkar i hóg 
grad såvål lyftkraft som bromskraft.

Vi ska nårmast se vad som hånder om 
man anvånder en alltfór hóg pallning 
d.v.s. alltfór stor anfallsvinkcl fór vinge 
och/eller stabbe.

Hóg pallning.

Vid urkoppling: Modellen gór en snåv 
svång och stiger tvårt med risk fór att farten 
intc råcker till toppen av den stigande start- 
svangen utan modellen ramlar igenom.

Under glidet: Modellen glider sakta och 
år kånslig fór termik men åven andra luft- 
storningar. Den vingtippar lått och tende- 
rar ofta att stalla.

Låg pallning.
Vid urkoppling: Modellen stiger dåligt 
och går inte runt i startsvången. Den har 
óverskottsfart då stigningen år slut och kan 
fortsåtta i en avsaktande båge nedåt. Mo
dellen kan vid drag i linan vilja gå rakt fram 
i stållct fór att zooma åt sidan. Den har 
svårt att kånna termik i starten och år svår 
att koppla ur.

Under glidet: Modellen tryeker, flyger

fort och svarar dåligt på sidorodcr. Den 
tenderar att gå rakt fram vid en luftstóming 
och kan dårfor gå rakt igenom en termik- 
blåsa utan att reagera.

Kontroll av vinklarna.
Vid urkoppling: Drag upp och koppla 
modellen, men koppla så rakt att det biir 
en stallkoppling. Modellen får gåra endast 
ett stall. Trimning av pallningen ska ske 
mot grånsen till 2 stall.

Under glidet: Normal pallning ska ligga 
ca 0,3 mm under grånsen for stall vid glid.

Nåsta avsnitt:
Sidoroder och zoomroder.

KVALITETSPRO DUKTER
N y  g e n e ra la g e n t fó r S v e rig e .

K a v a n  k a ta lo g  2 5 : -

mmicars
modellhobbygrossisten

Box 464, 751 06 Uppsala. Tel 018-11 20 15 
"Fråga efter våra produkter i Din butik" mimcars

modellhobbygrossisten
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UT FRIFLYG
Text: Gósta Nilsson Foto: Lars G Olofsson

Alve Hansson var såker som vanligt i h l C. Flog sju overtygande 
maxar.
Segraren: Leif Eriksson forbereder start i FIB.

Det blev spånnande tåv- 
lingar med delvis over- 
raskande resultat når 
eliten av landets frifly- 
gare samlades den 1 6 - 
18 maj på Revinge vid 
Lund fdr uttagningar till 
vårldsmåsterskap och 
nordiska måsterskap.
Storsta skrållen svarade wake- 
ficldexperten Bror Eimar fór 
når han slog hela spccialistgång- 
et i segelmodcllklassen Fl A och 
tog cn gruvlig revansch for sitt 
eget misslyckandc i sin egen 
speeialklass Fl B dagen innan.

Nåja, Bror har många ganger 
tidigare visat att han kan flyga 
åvcn F1A, men hans tåvlande 
dår har fått stå i skuggan av 
gummimotorvridandet. Han 
var dock nordisk måstare i Fl A 
redan i borjan av 60-talet. och 
han har framgångsrikt sekunde
rat flera av våra basta Fl A-flyg- 
are vid VM och EM så nog finns 
kunnandet och rutinen åven i 
den klassen. Och det lår beho- 
vas i Jugoslavien i august) når 
VM brakar loss och Bror får de 
relativt oprovade lagkam rater- 
na ’’Lollo” Danielsson från Go
teborg och framåtgående junio
ren Per Findahl, Norberg, un
der sina vingarsskugga. Findahl 
har faktiskt erfarenhet från fjol- 
årets EM-deltagande just i Liv- 
no i Jugoslavien och kanske 
gjorde ifrån sig linkorsningarna 
då. Han verkar betydligt lugna- 
re och såkrare i sitt upptrådan- 
de nu.
Men favoriterna i klassen då? 
Jo, dom missade i tur och ord

ning. Håkan Gruen, som låg 
nårmast en VM-plats, råkade ut 
for maloren att startkroken intc 
gick tillbaka efter kopplingen i 
forstå starten. Det resulterade i 
en katastrofal stallflygning, som 
skulle ha knåckt vein som helst, 
dock inte Håkan. Han bet ihop 
tånderna och flog sedan sex ra
ka max, men det hjålpte intc 
helt.

Bengt Wendel, uppåtgående 
Johan Ekeroot, rutinerade 
Gunnar Holm och Michael Bo- 
rell råkade alla ut for tjuvkopp- 
lingar når våldsamma temik- 
svep ibland drog over fåltet som 
omvåxling till alla nedvindar.

Den kanske allra storsta 
óverraskningen Stefan Larsson, 
Lasse Larssons son från Slån-

dan i G råbo, blev delad tvåa 
men får inte folja med till VM 
utan noja sig med NM eftersom 
han tidigare intc haft något 
landslagsuppdrag. Stefan flog 
fornåmligt, fint matchad av sin 
pappa.

Vinden låg median 4 -6  m/sek 
och termiken fanns, men var 
forrådisk. Det kan mycket vål 
hli liknande forhållanden i Liv- 
no.

Dagen fore hade FIB och 
FIC-flygarna gjort uppomplat- 
serna med något mer våntade 
resultat frånsett Bror Eimars 
avslutande kavaljersstarter. Nu 
vann vålfortjånt Leif Ericsson, 
Hårnosands starke man i dub
be l bemårkelse med ett utkast 
dubbclt så kraftfullt som kon

kurrenternas, gammal spjutkas- 
tare som han år. Curt Hógberg, 
Linkoping, tvåa med en termik- 
kånslig men något åventyrligt 
flygande modeli, och old timer 
Anders Håkansson, trea och 
åter med i VM-laget fór vilken 
gang i ordningen vet han vål 
knappi sjålv. Anders hade varit 
sjukskriven ett tag och byggt nio 
nya modeller. Han llyger dem 
måst^rligt.

Klassens otursgubbe nygam
le Lennart Flodstrom hade låm- 
nat finkostymen i garderoben 
och upptrådde i shorts de 18 
vårmegraderna till åra. Han såg 
ut som en scgrarc och hade nog 
blivit det om inte autostabben 
krånglat i en start. -  For liten 
vana vid den nymodigheten, 
konstaterade Lennart lakon
iskt, men pass upp for honom i 
fortsåttningen.

Lugnet sjålv år Alve Hansson, 
FIC-segraren som åvcn i år ho
tar med att inte åka till Jugosla
vien. Kan ingen overtyga karl’n 
om att han behovs dår? Att det 
inte kravs någon supcrmodell 
visade ju Gunnar Ågren vid VM 
i Australien. Man kommer 
långt med att hålla huvudet 
kalit, och det kan skånske Alve.

Nye forbundsbasen ”Kola” 
Karlsson uppåt också i resultat- 
listorna på senare tid och tvåa 
den hår gången fore sedvanliga 
favoriten Hasse Lindholm med 
sedvanliga småmissar. Hoppas 
det klaffar båttre på VM.

Det var inget låttfluget UT. 
Men bara två fulla hus (Eimar 
och Alve) på två dagar var åndå 
i minsta laget. Hur ska man tyda 
det genrepet?

G ost a Nilsson

Distribueres till handeln av:
SWEDISH TECHNITOY CO
Box 95
59030 Borensberg 
Tel: 0141-41715

Tillverkning och 
postorder:

LINE
CENTER

Grimso
77031 Riddarhyttan 
Tel: 0581-92072 

0581-92001

Den suveråna nyborjarmodellen 
Stotdåmpande nos 
Helt trimbar 
Flyger lå n g t -1 motor.
Flyger hógt -  2 motorer.
Flyger utan motor (HGK) 
eller med lina.
Fortråfflig byggbeskrivning.
Fór byggledare: Bygg och flyg- 
program
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Det fanns faktiskt. En gubbe 
som hcttc Stringfellow byggde 
en experimentmodell som 1848 
gjorde en fri llygning. Planet 
var 3 meter i spånnvidd och ha
de en ångmaskin som drivkalla. 
Maskinen vagde 4 kg, vilkct var 
mycket lite i forhållande till ef
fekten. Det underligaste var att 
han flog detta stora plan inom- 
hus i en gammal fabrikslokal. 
Då skulle man vařil med!

Stringfellows ångplan hade 
nog inte så stora likheter med 
nutidens plan, jag har ingen bild 
på det, men 25 år scnare på 
1870-talet gjorde en fransman 
vid namn Pénaud en gummi- 
motormodcll. Den var som du 
ser mycket lik våra dagars stav
modeller, fast med skjutande 
propeller. Hans modellersåldes 
som lcksaker i många exem
plar. Bland annat hade de forstå 
"riktiga" motorflygarna bro- 
derna Wright i USA Pénauds 
modeller. Såkert var det mo- 
dellflyget som båddade for 
pionjårflygarnas insatser runt 
sekclskiftct.

Det hår har jag låst i en intres- 
sant bok som heter Flygandets 
Teknologi av Gunnar Samuels- 
son. Fråga om den fin ns på ditt 
bibliotek.

Från det gamla 
till det nya 
-  cellplastvingar.
Mats Helmersson i Falkenberg 
efterlyste en linmodell med en 
plastvingc som Hornan handle
de om forrå gangen. Hår kom
mer den. Som många av Hor- 
nans ritningar år det mera skiss 
med ungcfårliga mått ån exakt 
ritning. Den hår kan byggas stor 
eller liten beroende på m'otors- 
torlek. Vi har provát från 40 em 
spånnvidd -  0,8 kubikmotor till 
120 em -  6,5 kubik.

Konstruktionen år dcnsam- 
ma, bara måtten skiljersig. Den 
år inte sårskilt vacker. Men en
kel oeh idealisk for cellplast- 
vingen.

Måtten hår år lagom for 1,5 
cent motor. Kroppen gors av 4 
mm plywood. Fråmre halvan 
dubbel. Nosånden skali vara så 
bred att det biir ca 10 mm kvar 
på varje sida av motoruttaget. 
Fangst bak ea 30 mm bred. Lim- 
ma stabben på kroppens under
sida med hojdrodret fåst med

Johan Bagge 
Lokegatan 24 
60236 Norrkóping 
Telefon 011-133647

Cellplastvinge med omslagspapper.

V
Lågg några plastbitar under vingen vid kroppen.

Utledare 
1 mm ply.

\ t f Vinge fast med snoddar.S
Co o

Måtten hår ger en 
modeil for 1,5 ccm, 
kan byggas stor eller 
liten.

Stabbe, fena
och roder 3 mm balsa.

T r
i
i Kropp 4 mm ply.

=ϋτ
Fråmre halvan dubbel.

gummisnoddsgångjårn. Limma 
en fena på kroppens vånslra si
da. Måla eller lacka vinge oeh 
kropp for brånsleskyddet. Fast 
motorn med skruv och mutter. 
Tanken med gummisnodd. Och 
åven vingen med gummisnodd. 
Dår har vi det ovan liga. Palla 
under vingen så att den sitter 
stadigt och parallellt med krop
pen. Koila att tyngdpunkten lig
ger ungefår 1/5 från vingens

framkant. Gor ett mårke fór ro- 
derokets mitt’nål 10 mm bakom 
TP. Fåst roderhorn och ok och 
dra stotstången mellan. Limma 
en vingplatta på vånster ving- 
spets med två hål fór utledarna. 
Skali gå lite snett bakåt.

Klart! Flyg i hógt grås. 
Landståll kan fdrstås såttas på 
om man vill.

G od m ode 11 fl y gsom mar 
Bagge

Nåsta nummer av MFN
Semestrar och folks ledig- 
heter under sommaren 
trasslar till det redaktionella 
arbetet.
Vi hoppas dock kunna komma 
ut med nåsta nr under sista 
veckan i augusti.
Texter o bilder skickas direkt 
till redaktionen, senast 22 juli.
Material till nr 5 skali vara 
redaktionen tillhanda senast 
9 september.
MFN nr 5 beråknas utkomma 
V-42.
Redaktionen stångd V-29—32.

Inne eller ute
Elektrisk polflygning. Inga svårstartade 
eller hógljudda motorer. Inget dyrt brånsle. 
Tystgående och miljovånligt.

Fór att få gratis postorderkatalog och 
handledning kan Du såndaiett C5-kuvert 
(160-220 mm) med dubbelt porto påsatt 
och med Din egen adress till:

Ballard’s R.T.P.
Hovstavagen 15,
70363 Orebro.
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Att en rotor som snurrar kan ge upphov till en lyft- 
kraft, upptácktes redan 1852. Tankar har lange fun- 
nits på att omsåtta detta inom modellflyg och lyck- 
ade praktiska fórsók har gjorts.
År 1852 upptåckte den tyske fysikern: 
Gustav Magnus, att en rotor eller cylinder 
som roterar. utsatts for en kraft som verkar 
vinkelrått mol rotationen och rorelserikt- 
ningen. Under bdrjan av 1900-talet gjorde 
man l'orsok att anvånda denna upptåckt 
rent praktiskt och forsag storre fartyg med 
lodrata cylindrar. Ingenjorcn Anton Flett- 
ner insågatt man, genom att anvånda sig av 
Magnuscffcktcn, skulle kunna driva farty- 
gen utan segel. Man fann dock att resulta
tet endast blev acceptabelt vid måttliga 
vindhastigheter. Vid små och stora vind
styrkor gav propellerdrift båttre utbyte.

INGEN NY IDÉ
Att anvånda sig av Magnuscffekten in

om modellflyg år ingen ny idé. Man experi- 
menterade med principen både i USA och 
på kontinenten och resultat publicerades 
under 50- och 60-talen i flera modellflygtid- 
ningar runt om i vårlden.

Den lyftkraft som alstras av Magnuscf
fcktcn orsakas av en rotors hastighet och 
står i forhållande till den relativa vindhas- 
tigheten. Når rotorns hastighet år storre ån 
den omgivande lullen biir lyftkraften oekså 
storre och omvånt. Orsaken till detta ligger 
i det sått på vilket lyftkraften alstras. Gor 
foljande lilla experiment:

Experiment
Ta ett I mm balsallak och slåpp det våg- 

rått neråt. Ge det en liten knuff i slåpp- 
ogonblicket så att det bórjar rotera. Du 
kommer att bli forvånad over hur langt det 
kan '‘flyga" innan det når golvet!

Gor om samma experiment men utan att 
ge den dår lilla knuffen. Slåpp det bara rakt 
ner från samma hojd. Det kommer att fun- 
gera mer som en fallskårm.

Genom dessa experiment marker man 
direkt att det roterande flaket haren storre 
lyftkraft. Skjuter man ifrån sig flaket utan

att ge det rotation mårker man oekså att 
det, ganska snabbt. bórjar rotera av sig 
sjålvt med samma slutresultat. Forklaring
en till denna autorotation år att tryckcent- 
rum åndras. Från att ligga nåra framkanten 
då ytan år vinklad mot vinden hamnar det 
vid kordans mitt då ytan ligger 90° mot vin
den.

Roterande cylinder
Fór att nu ge en vinge mojlighet att rote

ra kontinuerligt och undvika att ytan stalls 
90° mot vinden kan man ge ytan ett kurvlik- 
nande utseende, i genomskårning som ett 
"S”. Nu har vi en roterande cylinder som 
roterar med hjålp av vinden och har en lyft
kraft som alstrats av Magnuseffekten.

Den teoretiskt sinnade kan finna noje i 
att studera diagrammen 1 och 2. Fig. 1 visar 
effekten av lufthastigheten vid autorota
tion av en bikonvex bågformad sektion 
med varierande tjocklck och med eller ut
an åndplattor.

”U" representerar ythastigheten av 
"vingens" framkant. Om man antar att luf
tens hastighet år 10 m/sek kommer vingen, 
som har ett forhållande mellan tjocklek 
och korda på 1/5, och år fórsedd med ånd
plattor, att ha en ythastighet på 5 m/sek.

20



M eddelanden från Forbundet
Material till ”mitt”-sidorna insándes alltid direkt till SMFF:s exp, Box 10022, 60010 Norrkóping

BYSCUPEN/1049/COTI,ANDS FK MFS 
1985-07-14 kl 1000 
Modellflygfåltet Stenkumla 
"Vurphaid"
F3C Helikopter 
60:-
Sista anm 1/7
Pg 186233-3, Gotlands FK MFS c/o 
Thomas Cedergren, PI 118 Tofta Bad, 
621 98 VISBY, 0498-65308 
Boka biljetter till farjan i god t1d

NORDISKA MASTERSKAPEN F3A/SMFF/B267
SODERTALJE MFK
1985-07-24-28
Påldalen, Sodertalje
Kontaktman: Bengt Lindgren, tel bost
0753-53836, arb 08-151780

SKALA WEST/R011/LIDKOPINGS MFK 
1985-08-03-04 0900
Lidkopings Flygplats Hovby 
F4C Pop skala 
75:-
Sista anm 29/7, Lidkopings MFK, c/o 
Agne Engman, Lunnelidsvågen 29, 531 
53 LIDK0PING, tel 0501-25566 
Camping på faltet. Cafeterian oppen

AUT0GTR0MEET1NG/L132/RFK GR1PEN,
KLIPPAN
1985-08-03-04
Modellflygfaltet Havgård Klippan 
Kontaktman: Lars Holmgren, Box 11, 
241 03 BILLINGE, tel 0413-42150

WENTZELPOKALEN/Z052/OSTEKSUNDS MFK 
1985-08-03 (08-04) kl 0815 
Optands Flygfalt
F1A jun o sen, AI jun o sen, FIB 
77cm, HKG, SI (enl Oldtimerregl)
40:- sen for 1 klass
20:- sen for varje darutbver
20:- jun for 1 klass
10:- jun for varje darutover
Sista anm 29/7
Pg 664604-6, Ostersunds MFK, c/o 
Johan Ekeroot, Oringvagen 10, 832 00 
FROSON, tel 063-44044

SM F3B TERMIK/M341/MFK VIKING
LODDEKOPINGE
1985-08-03 1000
Saxtorpsfaltet
F3B Termik
30:- sen
10:- jun
Sista anm 29/7
Pg 787572-7 (går bra att betala på 
tavlingsdagen också), MFK Viking, 
c/o Birger Liffner, Opalvågen 12,
240 21 LODDEKOPINGE, tel 046-709697 
Vågbeskr: Tag av mot Bjuv vid 
rondellen på E6 ca 1 mil soder 
Landskrona, folj sedan RC-skyltar

FLYGMEETING/H160/STRANDA MFK 
MONSTERÅS
1985-08-04 1000-1700 
Skogslanda 
Tåvlingar m m
Kontaktman: Helmut Moritz, tel 
0499-12449, Lennart Edstrom, tel 
0499-21053
Vålkoma till STRANDA-TRAFFEN-85

OXEL0POKALEN/Dl03/OXEL0SUNDS MFK
1985-08-10-11 0930
Ramdalens IP Oxelosund
Sondag: Speed Open, Team Good-Year
Lordag: Combat+Open, Stunt+Semi
50:- sen
30:- jun
Sista anm 5/8
Pg 230379-0, Oxelosunds MFK, c/o 
Hans Fållgren, 0 Kyrkogatan 25,
611 33 NYKOPING, tel 0155-15686 
Coran Fållgren, tel 0155-36565

F3B-T TAVLING/M130/RC KLUBBEN 
CLIPPERN LANDSKRONA 
1985-08-17 /0818) 0900
Jåravallen Saxtorp 
F3B-termik 
40: sen 
20:- jun 
Sista anm 12/8
Pg 865391-7, RC-klubben Clippern, 
c/o John Knudsen, Koppargården 25 A, 
261 43 LANDSKRONA, tel 0418-22275

SM F3C HELIKOPTER, MEETING, "FUN- 
TAVLING/E142/NORRKOPINGS RFK 
1985-08-17 (08-18) 1000
Herrebrofåltet, E4:an 1 km sv 
Norrkoping
F3C, Ev "Helikopter","Fun-tåvling" 
60:- for F3C och "Helikopter"
Sista anm 12/8
Pg 222718-9, Norrkopings RFK, c/o 
Ulf Johansson, Bjornlundavågen 14, 
618 00 KOLMÅRDEN, tel 011-92963

SM F3A 1985
E046/MFK LINKOP I NC SESK AD FJRN 
1985-08-24-25 kl 0900 
Sj ogestad 
F3A 
100 : -

Sista anm 10/8
Pg 660764-2, Linkopingsesk, c/o 
Ingmar Svensson, Nåckrosvågen 108, 
590 54 STUREFORS, tel 013-52512 
Harry Nilsson, tel 013-150666

OBS! Eftersom Hosttåvlingen F3A 
utgått och ersatts av SM F3A 1985 
efterlyses ny arrangor for 
Hosttåvlingen

SM LINFLYG 1985/U044/VÅSTERÅS FK MFS 
1985-08-24-25 0900
Johannisbergs Flygplats,linflygomr 
Våsterås
Lordag: F2B, F2D genomgång kl 0900 
Sondag: F2A, F2C "
50:- sen 
30:- jun
Sista anm postståmplad 15/8, ingen 
efteranmålan
Pg 131265-1, Våsterås FK, MFS, 
Johannisberg Lundby, 725 91 VÅSTERÅS 
Ove Andersson, tel bost 021-131742, 
tel arb 021-161848 
Per Stjårnesund, tel 021-114234

SM F3B 1985/B253/DJURSHOLMS MF 
1985-08-24 (08-25)
Plats ej beståmd 
F3B
80:- sen 
50:- jun 
Sista anm 20/8
Pg 580207-9, Djursholms MF, c/o 
Christer Åhlfeldt, G Kyrkvågen 39 C, 
182 64 DJURSHOLM, tel 08-7550724 
Stefan Engberg, tel 08-325199

HČ5KASKALA/N002/HOKAKLUBBEN HALMSTAD
1985-08-24-25 1000
Hokafåltet
F4C Pop skala
75:- per klass
Sista anm 14/8
Pg 832495-6, Hokaklubben, c/o Bertil 
Bennervik, Fårdvågen 6, 302 65 
HALMSTAD
Kurt Lennå, tel 035-37067 
Flygfåltet belåget vid våg 117 mitt 
COr Pil king tenis flotglnsfalirik

SM· QM PYLON 1985/C114/VAXJO RC KLUBB 
1985-08-31 0900
Vråaa militarflygfalt ca 2 mil soder 
Våxj 8
Quarter Midget pvlon 
80:-
Sista anm 25/8
Pg 578768-4, Våxjo RC-klubb, c/o 
Borje Ragnarsson, Tallvågen 3,
360 44 INGELSTAD, tel 0470-30577

VASTGOTAPOKALEN SPORT P0P/R148/ 
TIDAHOLMS MFK 
1985-08-31 0900
Stacklanda (infart mittemot 
Tidaholms Folkets Park)
Sport Popular 
60:-
Sista anm 26/8
Pg 718649-7, Tidaholms MFK, c/o 
Anders Gustavsson, Dyckertsgatan 7, 
522 00 TIDAHOLM, tel 0502-43012 
Camping

SPORT POPULAR/AC147/MFK VINGARNA 
UMEA
1985-08-31 (0901) 1000
"Degerlanda" radioflygfålt Degernås
Sport Popular
50:- sen
30:- jun
Sista anm 15/8
Pg 412175-2, MFK Vingarna, c/o Rune 
Safvenberg, Fiskestigen 6, 913 00 
HOLMSUND
Gosta Nåslund, tel 090-31079

MODEL CRAFT CUP/M008/MALMO RADIO- 
FLYGSALLSKAP
1985-08-31 (09-01) 0900
Samling Kåseberga Haran 
F3F
60:- sen 
30:- jun
Sista anm 25/8, c/o Malmo Radioflyg- 
sållskap, Finlandsgatan 20, 214 32 
MALMO
Ulf Mårtensson, tel 040-960273
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M eddelanden från Forbundet
Material till "mitt”-sidorna insåndes alltid direkt till SMFF:s exp, Box 10022, 60010 Norrkóping

SM F4C OCH POP SKALA 1985/D018/
NYKOPINGS MK/E142/NORRKOPINGS RKF
1985-09-14-15 0900
Nyge flygfålt Nykoping
F4C och Pop skala
75:- (efteranmalan 150:-)
Sista anm 31/8
Pg 369939-4, Nykopings MK, c/o 
Cal-Inge Lindberg, Sparrisgången 
611 45 NYKttPING, tel 0155-97653 
Jan Stern, tel 011-160935 
Mojlighet att bestalla lunch

H5STTAVLINGEN/A006/MFK GALAX 
HUDDINGE
1985-09-20-21 1000 
HCgdalens Bilprovnlng 
Speed enl K-P regler 
F2C och Good-Year 
50:-/klass sen 
40:-/klass jun 

42, Sista anm 18/9
Pg 229449-4, MFK Galax, c/o Kjell 
Axtilius, Huldrestigen 9, 141 73 
HUDDINGE, tel 08-7744915

HOSTTXVLING F4C OCH SPORT POP/P071/ 
GRÅB0 MFK
1985-08-31-09-01 0900
Backland, Gråbo MFK:s eget falt
F4C och Populårskala
75:- sen
50:- jun
Sista anm 20/8
Pg 578172-9, Gråbo MFK, c/o Hans 
Eyssen, Gunnar Wennerbergs vag 6, 
443 00 LERUM
Conny Tisell·, tel 0302-42422 
Kortklippt grås, samkvåm på lordag 
kvåll. Logifrågan loser vi for er.

SOLNAS POKAL/B256/SOLNÁ MSK
1985-09-07 (09-08) 0900
Hogdalens Bilprovning
F2A, F2C, Good-Year
50:- sen och klass
30:- jun och klass
Sista anm 31/8
Vid efteranm dubbel avg att
betalas innan tåvlingsstart
Pg 4898994-1, Solna MSK, c/o Jan
Gustavsson, Oslogatan 14, 163 31
SPÅNGA, tel 08-7519962

HELIK0PTERMEETING/L132/RFK GRIPEN
KLIPPAN
1985-09-07-08
Modellflygfaltet Havgård Klippan 
Kontaktman: Christer Persson, tel 
035-20755, Lasse Olsson, 040-921514

F3B TÅVLING/U286/ARBOGA FK MFS
1985-09-07-08 0900
Arboga Flygfålt
F3B
50:-
Sista anm 31/8
Bankgiro 494-9251, Arboga FK, MFS, 
c/o Tommy Klnnunen, Skillingeg 5, 
736 00 KUNGSOR, tel 0227-10615 
Ingvar Larsson, tel 0227-10065

SM ELSEGEL 1985/B272/VALLENTUNA MFK
1985-09-08 1000
Gullbrofaltet Vallentuna
F3E glider FAI/F3E Nordic
50:- per tåvlande
Sista anm 2/9, ingen efteranmålan
Pg 730299-5, Vallentuna MFK,
Box 109, 186 00 VALLENTUNA 
Bo Gårdstad, tel 0762-77757

VXSBYKLIPPTET/B273/VÅSBY MODELL-
FLYGARE UPPLANDS VÅSBY
1985-09-08 1000
Viklanda Upplands Våsby
F2D combat, Combat open
40:- sen
20:- jun
Sista anm 31/8
Pg 813756-4, Vasby MF, c/o Bengt 
Holm, Norrtorpsvagen 3, 190 30 
R0SERSBERG, tel 0760-35659

AKMG:S SENSOMMARTAVLING/0024/ 
AEROKLUBBEN MODELL GOTEBORG 
1985-09-14 (09-15) 0900
Såtenas F7
F1A, FIB, FlC (7 starter)
A1 Jun, 77cm, Handluns 
60:- sen 
35:- jun 
Sista anm 2/9
Pg 4904373-0, AKMG, c/o Lars-G 
Olofsson, Box 8044, 421 08 
VASTR FROLUNDA, tel 031-493055 
OBS! Personnummer på alia som skali 
in på F7, aven medhjålpare

QM PYLON/N17 2/FALKENBERGS MFK 
1985-09-14 0900
Falklandia Falkenberg 
Quarter Midget pylon 
75:-
Sist anm 10/9
Pg 4369418-1, Falkenbergs MFK, c/o 
Hans-Olow Carlsson, Tallstigen 9, 
311 00 FALKENBERG, tel 0346-16827

SM F3F 1985/M341/MFK VTKTNG, 
LňDDEKttPINGE
1985-09-14 (09-15) 0830
Samling Ven-båten, Landskrona hamn
F3F
30:- sen 
10:- jun 
Sista anm 9/9
Pg 787572-7, MFK Viking, c/o Rune 
Berglund, Rodklovervågen 15, 261 71 
LANDSKRONA, tel 0418-35254

VÅNERSBORCSPOKALEN/P036/VÅNERSBORGS
MK
1985-09-14-15 0900
Bråttelund Vånersborg 
F2D int+open, F2B int+semi 
40:-/klass sen 
25:-/klass jun 
Sista anm 10/9
Pg 34653-6, Vånersborgs MK, c/o 
Ingemar Larsson, Agnesborgsvågen 7, 
462 00 VÅNERSBORG, tel 0521-11210

AKM HOSTTÅVL1NG 1985/Μ010/ΛΚΜ MFS 
MALMO
1985-09-22 0900
Revingehed
FlA, FIB, FlC sen o jun 
Al jun, Bl, Cl
50:- sen for 1 klass
40:- sen for varje dårutover
40:- jun for 1 klass
30:- jun for varje dårutover
Sista anm 10/9
Pg 434042-8, AKM, MFS, c/o Lennart 
Hansson, Sigurdsgatan 15, 214 65 
MALMt), tel 040-193790 
Vålkomna till glada Skåne !

GAMENS H0STTÅVLING/E021/FK GAMEN
n o r r kOpi n g
1985-09-28 0930
F13
FlA, FIB, FlC
Al jun, 77cm, 6-mannalag
50:- sen
30:- jun
75:- lag
Sista anm 16/9
(Efteranmålan dubbel avgift)
Pg 143638-5, FK Gamen, 
Wadstromsgatan 9. 603 50 NORRKOPING 
Lars Karlsson, tel 011-138573 
Ingen inpassering på F13 fore 0900 
(från Knivbergavågen)

SOLNAS 10-STARTERS/B256/SOLNA MSK
1985-10-13 0830
Sundbro flygfålt
FlA, FIB, FlC jun o sen
40:- sen
30:- jun
Sista anm postståmplad 30/9 
Pg 228633-4, Solna MSK,
Slåggbacken 9, 171 57 SOLNA 
Sture Johansson, tel 08-276387 
Basta totaltiden oavsett klass 
vinner .John Hagedahls vandrinsgpris

Stranda Modellflygklubb inbjuder 
till flygmeeting p5 5K0GSLANDA 
sondagen dan 4 augusti 1985.
Kl 1000-1700 Tåulingar mm 
VÅLK0MNA TILL STRANDA-TRÅFFEN -85

Helmut Moritz 0499-124 49 
Lennart Edstrom 0499-210 53
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M eddelanden från Forbundet ·
Material till ”mitt”-sidorna insåndes alltid direkt till SMFF:s exp, Box 10022, 60010 Norrkóping

RESULTAT

SM FID OCH PEANUT 1985-04-13 
T007 MFK NIMBUS KUMLA 
T063 RFK IKAROS 0REBR0

FID
1. P Nore Fin 35.27
2. L Englund Fin 31.08
3. S—0 Lindén T007 (1: a) 30.38
4. S Pontan R039 (2: a) 30.00
5. P Comét M169 (3: a) 23.44

Peanut sen (12 deltagare)
1. S Pontan B039 193

Lacey M10 38
2. O Bloraberg T007 170

Lacey M10 19
3. L Lilienberg 

Isaac's Fury
BO 3 9 155

49
4. G Tórnqvist B039 154

Tiger Moth 48
5. L Lilienberg B039 150

Stearman Kay 53
6. S-0 Lindén T007 146

Lacey M10 36
7. 0 Blomberg T007 139

Bueker Jungm 46
8. L Lilienberg B039 129

Hanriot H19 36
9. S-0 Lindén T007 128

BA 4-B 31
10. H Hartmann R011 97

Pietenpol 26

Peanut jun
1. P Comét M169 162

Nesmith Coug 36
2. C Edlund T007 147

Lacey M10 33
3. S Utzon M342 141

Lacey MIO 40
4. S Utzon M342 116

Lacey MIO 40
5. C Edlund TOO 7 105

Nesmith Coug 34
6. P Comét Ml 69 98

Lacey M10 31
7. L Tolkstam T007 88

Lacey M10 32
8. L Tolkstam T007 80

Isaac's Fury 40
9. L Tolkstam T007 66

Roe II 33

FORBUNDSEXPEDITIONEN

Forbundsexpeditionen hall es stangd 
fór semester 8-26 juli 1985.

Inbjudan till MICROS LSF-TXVLING (F3b-T.) 1985 och DM for SLM. 
(EJ eanktionerad av SMF'F )

Tåvling:

Tid:

Plate:

Samling:

Anmålan:

Anmålningsavgift:

ovrigt:

MICROS LSF-tåvl ing (F3b—T ) ,DM fór SLM och lagtåvling 

mannalag. (óppen tåvling fór óvriga deltagare.) 

Lordagen den 31 Augusti 1985.(Reservdag sóndag 1 

September 1984. )

MICROS klubbflygfålt,Upplands Våsby.

Klockan 09.00 forstå start 09.30.

På plats eller till Antero Hurtig 08/778 29 19.

Bjorn Alfer 08/ 64 87 40.

40:- kronor betalas samtidigt med anmålan.

(Juniorer 20:- kronor.)

(Ingen lagavgift. )

Sedvanlig servering på fåltet.

3

Micros ónskar er vålkomna till våran lilla flygtåvlinq. Flyg med LSFS

Inbjudan till MICROS DISTANSFLYGTÁVLING 1985.(F3B) 

(Ej sanktionerad av SMFF)

TÁVLING: Distansflygtåvling fór radiostyrda segelmodeller

(F3b). Tåvlingen avser flygninq till forutbeståmd 

distans och tillbaka (tur och retur). Hur långt det 

biir avgors på tåvlingsdan. Vi har fundennqar på 

2 till 5 km. (Det år beroende på vådret.)

Datum: Lordagen 7 September 1985 (Reservdag sóndag 8/9 1985.)

Plats: MICROS K1ubbf1ygfå1t UPPLANDS VÅSBY.

Tid:

Anmålan: 

Startavgift: 

Upplysmngar: 

óvrigt:

Samling 10.00.

På samlingsplatsen.

30:- kronor erlågges samtidigt med anmålan.

Antero Hurtig 08/778 29 19

De tåvlanden kommer att indelas i grupper fór starta i

FORBUNDSMOTE 1986 omgångar om 1 timme. De tåvlande står sjålva fór

Nåsta fórbundsmóte kommer att 
forlåggas till OK i Sundsvall den 
12-13 april 1986
Vi har kontakt med Linjeflyg ang 
transporter av alla deltagare.

NY KLUBB

M343 Skanor-Falsterbo RC 
Modellsportklubb hålsas vålkommen 
till SMFF

transportmedel plus medhjålpare. Tåvlinqs- 

ledninges anvisningar skali fóljas, samt gållade 

trafikregler. Antalet startfórsók år fritt under 

varje omgång, och start skali alltid ske

från MICROS klubbflygfålt. Om mojligt medtag reservfrekvens.

Vål mott till MICROS 4:e distansflygtåvling Flyg med LSF5
III



Grip chansen!

I paketet ingår ”Att vara m odellflygledare” och ’’Modellflygets g run der” 
samt två m indre bócker av framlidne G oran Alseby —  egentligen avsedda 
for fritt valt arbete i skolan. Paketet med fyra bócker kostar bara 20:—  in
klusive porto under forutsåttning att bestållningen sker via direkt inbetal- 
ningskort av valfritt antal paket på S M F F :s  forlags postgirokonto 7331 38 - 2  
och med adress S M FF Forlag.

knarren 
vier vidare

Nu ny, omarbetad byggsats! Kop den i Din hobby- eller 
leksaksaffår eller direkt från SMFF:s expedition, 
box 10022, 60010 Norrkóping, telefon 011/13 21 10.

I

Gummimotormodell · spånnvidd 70 cm · PRIS 65:-
Mycket bra och vålflygande gummimotormodell for alla over 10 år. 
Byggsatsen innehåller ritning och byggbeskrivning samt alla delar 
fårdiga fór montering. Propeller, gummimotor och pappersklådsel 
medfoljer, men ej lim och lack.

Ensamdistributór: Swedish Technitoy Co., Borensberg

✓
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Om man sedan antar att vingen har ca 10 
cm korda kommer denna hastighet att ge 
en vingrotation på 960 varv/min. Vid has- 
tigheter under 10 m/sck verkar vårdena i 
diagrammet vara ganska otillforlitliga.

Autorotation
Fig. 2 år mycket intressant. Hår ser man 

den potentiella lyftkraftcn som alstras av 
då rotorvingen roteras av en yttre drivkålla 
for att få stórre ythastighet ån vad som 
skulle bli fallet genom enbart autorotation.
I vårt fall år dock området mellan 1/4 och 
1/2 (i forhållandet mellan ythastighet/vind- 
hastighet) mer intressant då det år hår vi 
har området for autorotationen.

Egna idéer
Med hjålp av dessa diagram och de båda 

skisserna hår intill kan du sjålv dra egna 
slutsatser som kan vara intressanta att om- 
såtta i praktiken. Modellflygnytt kommer 
att presentera alla forslag och idéer som 
kommer redaktionen tillhanda.

Några tips
Amerikanen Bill Foshag ger fdljande 

kloka råd: Anvånd åndplattor. Undvik 
bakåtsvepta "vingar”. Se till att konstruk
tionen kan rotera fritt utan anvåndande av 
långa axlar. Sjålv har han forlorat flera mo
deller med rotorvingar i gynnsam termik.

Kalla: Model Aeronautic Year Book av 
Frank Zaic.

Flugebyn, K arlsborg
Ví kam par —  ta lt e ller husvagn —  och kommer alt 
flyga, tåvla (mest på sko]) och I3ra oss om andra 
flyggrenar. Fram for allt ska vi ha det trevlig t med 
hela fam iljen —  vi ordnar utflykter, kanalturer, vlld- 
m arksturer, liske  och bad, gemensamma aftnar och 
m ycket mer.

V ecka 30
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LIN KONTROLLER AT
SMÅTT OCH GO OM OCH

FOR LINFLYG

JU STER B A R A  U TLED A R E Text o foto: Conny Åqvist

Ett stuntplans flygcgcnskapcr 
hanger till stor del samman med 
den vinkel linorna lamnar pla
net. Utgångsvinkeln varierar 
från pilot till pilot beroende på 
vilken flygstil just han fdredrar 
och på sjålva planets egenska
per.

Vid intrimningen av en stunt- 
modell år det dårfor ytterst vår- 
defullt att ha cn mojlighct att 
"prova” sig fram genom att 
kunna åndra utledarna.

Visserligen år det mycket 
svårt att hitta det exakt råtta lå
get då detta kan variera med 
andra omståndigheter men hal
ler man på att bygga ett plan bor 
man absolut forse detta med 
denna mdjlighet.

Att forse planet med juster
bara utledare kråver lite extra 
arbete men kan rådda en mo
deli som annars vore omojlig att 
trimma in p.g.a. felaktigt pla- 
eerade utledare.

Betråffande sjålva tillvåga- 
gångssåttet vid intrimningen 
finns hår många bra artiklar i 
t.ex. Flying Models oeh andra 
amerikanska modellflygtid- 
ningar. Al Rabe har beskrivit 
stuntintrimning i sina Mustunt- 
och Mustangartiklar.

Bilderna talar for sig sjålva: 1/ 
en fårdiginstallcrad utlcdar- 
guide. 2/ Rddbok, måssingsror, 
blindmutter, skruv och ply
wood år allt som behovs. 3/ Hår 
ses ulledaren i sill bakre låge. 4/ 
Observera att man måste skåra 
ut material ur mittbalken samt

att hålen i spryglarna, genom 
vilka utledarwiren Idper, måste 
goras vidare. 5/ En bild på en 
Idstagbar vingtipp. Sista spry- 
geln gors av plywood. Blytyng
den skruvas fast i denna sprygel 
eller fdrpackas i skumplast. Två 
skruvar med blindmuUrar hål- 
ler fast tippen som gors av mjuk 
balsa. (Obs, fåil in en bit ply
wood i tippen som skydd mol 
skruvskallarna.
/Conny Åqvist/

GOR Eπ  EGET HANDTAG
Det har blivit allt svårare att hit
ta bra linkontrollhandtag i de 
svenska hobbyaffårerna. Vem 
minns inte de gamla hederliga 
EZ-JUST håndtagen som giek 
att kopa i var och varannan hob
by affår forr?

For den som år lite håndig år 
det dock inte så svårt att sjålv 
tillverka ett bra handtag. Vissa 
villkor måste man dock stålla 
upp for att man skali bli nojd 
med resultatet.

Materialet skali vara så di
mensionerat att det ej går att

”rycka” av utledarwiren. Og- 
lorna måsle vara så beskaffade 
att de ej kan gå upp ens med det 
kraftigaste ryek.

Håndtaget skali också ligga 
bra i hånden och måtten på skis
sen hår intill bór ej dverstigas.

Skissen foreståller det hand
tag som anvåndes av amerika- 
nen Bob Baron vid VM-82. Det 
mesta går att justera såvål av- 
ståndet mellan utledarna som 
grov- och fininstållning av neu
trallåget.
Kålla: SLIS-Bulletinen

15-20 mm hárdtrá

J
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Gamla modellilygarc minns sa- 
kert, medgládje, de så bcromda 
Zaic Yearbooks. Fdrst och 
framst inneholl dessa cn mangd 
av ritningar som den amerikan
ske modellťlygenlusiasten 
Frank Zaic lat publicera från 
30-lalet fram till bórjan av 60- 
talet. Mánga av bóckerna inne
holl åven teoretiska utredning- 
ar omkring aerodynamik -b l. a. 
den dá bcromda "Circular Air
flow”.

Många av Franks bócker 
finns ånnu att kopa -  nu i ny- 
upptryckta exemplar - en guld- 
gruva for old-timcrvånner och 
nostalgiker.

Specialforeningen SAMS i 
England har många av bocker- 
na i lager. Beståli Trån SAMS, 2 
The Drive, Blackmore End, 
Wheathampstcad, Herts, Eng
land.

P4:AN HAR MUCKAT

ZAIC
ÅRSBOCKER

/Modclflyve Nyt/

P4-an år forsvarets radiostyrda 
måltlygplan som anvånds som 
måltavla vid skarpskjutning. 
Man har hår provát ut en mo- 
dcll med fdrnåmlig flygformå- 
ga. enkelhet i konstruktionen 
och mycket stryktålig.

Mjolncr år den civila versio
nen av detta plan. De omvittna- 
de goda flygegenskaperna och 
robusta konstruktionen gor den 
mycket nybdrjarvånlig. Planet

har en spånnvidd om 1470 mm 
och år låmplig for en motor på 
ca 4-6,5 cc. 3-kanalers radio.

Byggsatsen år mycket kom
plett -  det år inte så många delar 
som behovs fór att såtta ihop 
Mjólner. MFN återkommer 
med test av denna modeil i ett 
kommande nummer.

Ca Pris: 355:-. Tillverkare: 
Viglun da Furuslojd, 
tel .0511-53260.

Kvalitet i stor skala

Fran Byron (inns åven 
Pitts special 
P-51 Mustang 
P-47 Thunderbolt 
Beech Baron 58 
Beech V-35 Bonanza 
Beech A-36 Bonanza 
Beech T-34C Mentor

Beech 
Stagger 
wing G17 S

Skalaflyg på 
B yro n s  sått

Cap 21

Skalarealism både i modell och 
flygning. H o g  tekn isk  k va litet tillta- 
lar ocksá radioflygare.
Med en kårra från Byron år du en 
given publikfavorit 
Hor av dig så får du aktuella priser 
Bestall nya Byron-katalogen ge
nom att såtta in 30 - på postgiro 
19 76 55-4Christen

Eagle

Mes miellfli/g Upplandsgatan 66 
113 44 Stockholm 
Tel 08-33 30 44

ALLT FOR LINFLYG
•  WIRE (OBS! Ny regel i Combat)
•  PIANOTRÅD for Team Good-Year

och speed med minustolerans
•  TAIPAN propellrar mellan 7" och 14”.

Nu i lager. Återforsåljare sokes.
•  BYGGSATSER
•  TANKAR
•  HANDTAG Ρ/Λ/Λ/S
•  MOTORER USE, OPS, OS, Cipolla m. fl. åven i dieselutf

TRÅDGÅRDSGATAN 10A 
61300 0XEL0SUND

NYA BYGG
SATSER IRC 
FRÅN SIG
Den nye generalagenten fór 
Goldberg Models: Modellpro- 
dukter i l lårnosand. har nu till- 
fórt den svenska marknaden yt- 
terligare två byggsatser.

Tigrarna -  det handlar om två 
versioner av samma modcll -  år 
framfor allt, avsedda for den 
mer vane RC-flygaren.

JR. Tiger.
Med en spånnvidd om 1270 mm 
och en vikt på ca 1800 g passar S k y  T ig er. Importør: Modellprodukter
denna modell en motorstorlek Spånnvidd: 1600 mm, vikt: ca Tel: 0611-16500 
på 2 ,5-5 cc. 2500 g.
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I M T O B lU U PT O ě j

K L A R T  F L U G E B Y N i

•w+mrn*

Text ,· 
óch 
Foto:
GERT ZAAR

Nu år det ca tvá veckor kvar till SMFFs lagervecka i 
Flugebyn. Från forrå årets låger har Gert Zaar ploc- 
kat dessa bilder och tidigare lágerdeltagare beráttar 
hår om siná upplevelser.

SMFFs stora modellilyglager i FLUGE
BYN genomfóres nu, i år, for tredje gang
en. I likhet med de foregående lågren kom
mer. forhoppningsvis, modcllflygarc från 
hela landet, att samlas till en ny trevlig la
gervecka med modeilflyg i alla dess for
mer. Veckan biir fylld med allt modellflyg 
som går att uppbringa. skojtåvlingar i 
mångfald -  allt från ballongjakt. Limbo, 
Combat (med allt som kan flyga) till 1 mi- 
nuters tåvlingar med friflygmodcllcr.

Flugan-tåvlingarna avlóser varandra i le
gio, i det ena ógonblicket år det max flyg- 
ning, i nåsta nattflygning dår man i mork- 
rets skydd frestas anvånda allehanda trick 
som endast kan avslojas av flygtidcrna. 
Skulle det vara ojust med utstråekta gum- 
misnoddar eller att anvånda specialsmorj- 
medel? Jovisst! Men kul, kul. Hittills har 
inte en enda skojtåvling vunnits av de sk 
"proffsen".

Radioflygskola biir det naturligtvis åven 
i år. Nytt for årets låger år dock att Bertil 
Ripdal haller i arrangemanget och ståller 
ett stort antal modeller och några radioan- 
låggningar till fórfogande. Avsikten år att 
de, som vill låra sig att flyga, skali kunna 
gora delta eftersom radioflygskolan plane
ras pågå några timmar varje dag. For den 
som vill låra sig att RC-flyga biir således 
Flugebyveckan det stora tillfållet i år.

Jag har, tillsammans med min hustru, be- 
vistat de två tidigare Flugebylågren och fun- 
nit stor trivsel i arrangemanget. Det år ju 
inte campingen som sådan (primitivt som en 
1-stjårnig campingplats), utan modellflyget 
som år huvudpunkten med lågret.

Vid avslutningen av lågret 1984, då Skå- 
neklubbarna, i ett svagt ogonblick, åtog sig, 
att stå som arrangor fór 1985 års låger, lova- 
de jag, på forfrågan, att stålla upp med RC- 
skola om lågret biir av 1985.

Jag står fast vid loftet och har fórberett in
for årets skola med att abonnera Linkopings 
-  Eskaderns skolflygplan och RC-anlågg- 
ning infor lågerveckan. Med våra egna flyg- 
plan finns då de fiesta typema disponibla, 
från stora RC-kårror till små, motor som se- 
gelkårror.

Det år inte nodvåndigt att ovningen skali 
ske på våra flygplan. Har du sjålv nyss bor- 
jat med RC flygning, eller kanske inte fått 
upp Din kårra i luften, ta med den så hjålper 
vi Dig med tråningsflygning. Det båsta re
sultatet brukar man få genom att tråna på 
sina egna flygplan. ( \re ^ (£ .

Vål mott på Flygebylågret 
Bertil Nipdal Bamvanlig och avslappnad mil- 

jo kånnetecknar Flugebylågren.
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En del av modellsamlingen från -84 syns 
har ovan. Alla kategorier finns represente- 
rade.

Linflyg biir det kanske lite svårare med, 
det svenska linlandslaget befinner sig, 
veckan fore lagret, i England och tavlar om 
EM. Bo Gårdstad har lovat att stålla upp 
och att fixa fram modeller men han kan bě
hová lite hjalp. Om du tillhor någon av alla 
de som behårskar linflyg, så kom gårna du 
också till Flugebyn och hjalp till. Vi var 
många som lårde oss att flyga lina forrå året 
och det år en lagom svårt konst och det går 
utmårkt att låra sig grunderna under låger- 
veckan.

-' ·>„"

j ' . - >," 
Ι,Χ Éf» -

Rugebylågret? Jomenvisst, dit åker man 
ju gårna!

Bygden kring Karlsborg år egentligen all- 
deles for okånd bland oss svenskar, trots 
alla turister som kommer dit. Från 1984 
minns jag bara allt fór vål de stilla kvållarna 
nere i Karlsborg vid Góta Kanal med folk
liv, marknad, pelargonierabatter, doften av 
rokt sik, stojande barn, fladdrande segel 
från nojesbåtarna -  allt mysigt sommarsve- 
rige som du kan leta upp.

Och så Flugebylågret dår flygplanen, 
kamraterna, linskolan, termiken och 
kvållsflygningarna i solnedgången fanns!

Jodå, hånder det inget oforutsett, så reser 
vi till Flugebyn vecka 30. Och med Fåltlis- 
tans hjålp ska vi åka till flera av de kring- 
ligande RC-fålten också, det vimlar ju av 
dem!

Vål mott på Flugebylågret! /V X —<
/BoGårdstad/ J
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R Æ O ID lLILP IS fl

Lagrets juniorer kommer att ha fullt upp 
med bygge av en klare modeller. Erfarna in-

For de yngsta ar det vál forberett åven 
detta år. Johan Baggc och Bo Hallgren 
kommer att hålla byggkurser och skojtåv- 
lingar.

1984 fick vi se tvåmotoriga gummibands
modeller flyga -  vad det kan bli i år, ja det 
återstår att se. Sjålv ser jag fortfarande 
byggkursens avslutningståvling framfor 
mig. Flest minuter i luften under en kvart 
och varje flygning maximerad till en minut! 
Oj, vad fåsigt och trevligt! Har avslojades 
ofelbart om de, i byggkursen medverkan- 
de, verkligen var unga eller bara kande sig 
så.

:

FLUGEBYN 1984
For den som deltagit i Flugebylågret 1983, 
var 1984 års låger ett måste. Att vi skulle få 
ett lika bra våder som på premiårlågervec- 
kan trodde val ingen, men det våder vi fick 
var mycket bra. Egentligen var det ur flyg- 
synpunkt båttre, eftersom varmen inte var 
så tryekande.

Att beskriva allt som hånder under en så 
intensiv veeka låter sig inte goras. Det får bli 
axplock ur hbgen. Elsy och jag kom ner på 
sóndag middag, lagom fór att tråffa delar av 
friflyglandslaget som tyvårr inte kunde 
stanna långre.

De utfårder till det naturskona Tiveden, 
som arrangerades, hade vi varit med på 
foregående år, så i år stod jag over. Denna 
tur leds av en mycket kunnig och sympatisk 
guide, som år vål fortrogen med traktens hi- 
storia. Turen rekommenderas på det var
maste och kan mycket vål upprepas vaije 
år. Man skali bara komma ihåg att ha bra 
promenadskor el. tråningsskor på fóttema -  
tråskor och hógklackade sandaler år klart 
olåmpliga.

Den dagliga morgonresan till Karlsborgs 
badhus var forstås obligatorisk, och en verk- 
lig forutsåttning fór ett trevligt veckolångt 
lågerliv.

Vi flóg handkastmodciler (HKG) dår det 
gålide att samla ihop så mycket flygtid som 
mojligt under 15 minuter. Aldrig har en 
kvart varit så lång och den bristande kondi
tionen avslojades obarmhårtligt. Men roligt 
hade vi!

I år hade jag med modeller i alla grenar 
och flóg dem också. Med friflygmodeller 
tåvlade vi i att komma så nåra 60 sek. som 
mojligt. Dår tåvlade både Elsy och jag samt 
åtskilliga andra. Jag lyekades komma 3:a 
och fick min fórsta Flugeby-plakett.

Som linstyrd modeli hade jag med en pro
totyp till Stockholms Låns Modellflygfór- 
bunds (SLM) enhetsmodell, ’’Stunt King”. 
Modellen provflógs åven av andra och 
konstruktórens (Bo Gårdstad) modeil an- 
våndes i linflygskolan. Det tråkiga år att 
linflygarna inte tagit tillfållet i akt att góra 
PR fór sin gren på detta låger dår alla grenar 
år representerade. Jag hoppas verkligen att 
1985 års låger biir ett PR-tillfålle fór grenen

når nu åven SMFF fått en linmodell klar till 
offertstadiet.

Det var skont att, i lugn och ro och vac- 
kert våder, åntligen kunna flyga min RC-se- 
gelmodell. Jag hann med ca 50 starter under 
veckan och dessutom flóg jag några starter 
med en elmotordriven Cessna.

Min Super Saucer, en friflygande tefats- 
liknande modell med Cox Pee Wee, som jag 
provflóg forrå året var nu trimmad och flóg 
utan problem. Det blev visserligen besók i en 
tall, men sån’t hór till friflygets charm.

Årets låger år redan inplanerat i semes- 
terkalendern. En ’’Blue Phoenix” som 
byggts och provflugits i hóst och vinter skali 
med, liksom ovanstående ’’tefat”. Kanske 
hinner jag åven góra i ordning någon radio- 
styrd motormodell nu når sekreterarjobbet i 
SMFF år over. Friflygmodeller har jag re
dan men jag hoppas ha en ny FlA-modell 
med fór trimning.

Hoppas att Elsy och jag tråffar alla goda 
vånner från tidigare låger och moter många 
nya modellflygare i gånget.

Vål mott på Flugebyn -85
Lennart o Elsy Larsson, Tåby.
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BYGGKURS PÅ FLUGEBYN
For andra året har du chans att bli Flugeby- 
måstare i pricklandning med swingline- 
plan, t.ex. Bygge av sådant ingår nåmligen 
i den byggkurs som går av stapeln under lå- 
gerveckan. Sammanlagt fem nyboijarplan 
skali byggas och flygas. Det år faktiskt ett 
sammandrag av nåstan en hel termins bygg
kurs, så det biir att lågga på ett kol vid bygg- 
brådan. Lite teori ingår, liksom alltså flyg- 
ning.

Den som år under nio år bor ha någon 
med som hjålp. Uppåt finns ingen ålders- 
gråns. Tvårtom år alla vålkomna. Inte 
minst de som vill prova på SMFF:s kurspa
ket for nybórjare. Flugebykursen foljer 
kurspaketet nåra, fast något forkortat.

Johan Bagge och Bo Hallgren skali forso- 
ka hålla ordning på de, som vi hoppas, stora 
skaror som strommar till. Bygge på morge
nen, flyg på eftermiddagen var det!

Vål mbtt på Flugebylågret!
/Johan Bagge o Bo Hallgren/

For friflygarna år Flugebyn nåstan 
dromplatsen-tillråckligt med utrymme fór 
både motor och segel. Fåltet råcker vål till 
och termik har vi inte varit utan hitintills. 
Fåltets ena sida, langt från RC-flygarna, 
har abonnerats av friflygarna tidigarc och 
så lår det vål bli åven i år. I lår snurrekrokas 
och timas det hela dagarna i ånda och 
många år de RC-flygarc som har fått tillfål- 
le att upptåcka glådjen med friflyget.

Lennart Larsson flog, en kvalt under for
rå lagret, med ett friflygande tefat vilkct. 
fór mig, var något alldcles nytt.

Ja, så år det bara att hoppas på att så 
många modellflygare som mójligt, lar till- 
fållet i akt fór att tråffa likasinnade. Lik
som under tidigarc år, har vi fór avsikt att 
avsluta lågret med en gemensam Sik-fest. 
(Ta med sjungpapper). Birger har lovat att 
ha gitarrcn vål uppvårmd.

Men långt fóre avslutningsfesten skali vi 
ha trevligt, alla vi modellflygare, med fa- 
miljer i hisnande skojtåvlingar. framfor 
grillar och vid campingbord. Fór min egen 
del, så tar jag med mig en lódkolv och am- 
pere-meter fór den håndelse att någon el- 
flygare vill ha hjålp.

Vål mott, alla Sveriges modellflygare. på 
Flugebyfåltet.

/Gert Zaar, Malmo/

SMFF:s modellflyglåger i Flygebyn har, 
på bara två år, utvecklats till en stor familje- 
fest. Det var också meningen når lågret for
stå gången fordes på tal. Fórbundsstyrelsen 
har sett det som mycket angelåget att mo
dellflygare från hela landet har mojlighet att 
rnotas under gemytliga former under en hel 
sommarvecka. Något av det viktigaste med 
Flugebylågret har varit att samla alia kate
gorier modellflygare till en och samma plats 
for att kunna utbyta erfarenheter från sina 
resp. områden. Det år viktigt att skapa for
ståelse fór varandras intressen, vilket kom
mer att starka forbundet och, på sikt, ut- 
veckla hela modellflyget. Till skillnad från 
de fiesta andra arrangemang tinns ingen 
tåvlingshets inbyggd i detta låger utan hu- 
vudsyftet år att enbart umgås under vårt ge- 
mensamma intresse, modellflyget.

Att intresset fór lågret vuxit sig starkt, vi
sas, inte minst, i det faktum, att i år, då 
PREK har svårt att sjålva orka med ar- 
rangemanget, har andra stållt upp. Det år 
några av Skånes aktiva modellflygklubbar 
som gått samman fór att hjålpa till. Sam- 
manhållande i Skåne år Gert Zaar, en ivrig 
lågerentusiast. Att Skåneklubbarna på det
ta sått ståller upp visar på ett stort intresse 
men också ett ansvar fór att Flugebylågret 
ska leva vidare. Fórbundsstyrelsen år full av 
fórtróstan och tacksam fór denna hjålp och 
hoppas att initiativet ska smitta av sig. Ge
nom att låta arrangemanget s. a.s. rotera, 
bchóver det inte bli så betungande och 
Flugebylågret kommer att kunna leva vi
dare.

Vål mott!
Bo Jansson
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Har du någon gang tappat ditt plan och hamnat i en rågåker? Ganska snart har du glomt var 
nedslaget var. Du kan inte springa runt i rågen och leta eftersom bonden står i sitt fonster och 
haller ógonen på dig. Du kanske har tappat kontrollen over din båt och den har stannat i en 
vassbånk, men du har inte en aning om var båten ligger. Åtskilliga båtar har slutat sina dagar 
på det såttet. Med MAYDAY hittar du din modeil.

MAYDAY ger en pulsad summersignal så 
fort såndaren slås av fóre mottagaren. Sig- 
nalen kan horas på flera hundra meters av- 
stånd. Om du glommer att slå av mottaga
ren fóre såndaren linns risk fór att motta
garen tar in signaler från andra såndare och 
servona kan då gå i åndlåge, vilket kan ge 
skador. Ni som har modellscgclbåtar vct 
hur viktigt det år att inte skotvinschen går 
mot åndlåget.

Du har kanske glomt att stånga av mot
tagaren. Du mårker inget, men mottaga
ren drar upp mot 10 mA. Ganska snart år 
acken tornd och stor risk finns att någon 
cell knacks.

MAYDAY talar om fór dig att du inte 
stångt av din mottagare!

ACKKONTROLLen ger signal når 
ackumulatorn bórjar ta slut. Når larmsig- 
nalen startar har du kanske 5 minuter kvar 
till krasch.

ACKBRYTAREn år ett tillågg till 
ACKKONTROLLEN som automatiskt 
kopplar in en reservack eller reservbatteri 
når huvudaeken tagit slut.

FUNKTION 
1 ACKKONTROLL
IC år en C-MOS Nand-krets med hysteres. 
Omslagsnivåerna år myeket lemperalur- 
sjabila om matningsspånningen år stabil. I 
detta fallet stabiliseras spånningen med 
R4. VI till ea 3V. Denna stabiliscradc 
spånning har ett temperaturberoende som 
myeket vål fóljer ackumulatorn vilket gor

att IC fungerar perfekt som amplitudkom- 
parator.

Ackumulatorspånningen delas ned med 
RI, R2 och R3. Intrimning till rått nivå 
górs med R2. C2 ser till att spånningen vid 
tillslag biir hóg på ingång 12 så att ej kret- 
sen triggas av misstag vid spånningstillslag. 
Cl åren avstorningskondensator.

Når IC: 12 sjunker under omslagsnivån 
går IC: 11 till ’Ί ” och dårmed också IC:5. 
C3 år uppladdad vilket innebår att IC:6 år 
”1”. Eftersom både IC:5 och IC:6 nu år ”1" 
går IC:4 till "Ο” och C3 urladdas via V4, R7 
samt i viss mån åven genom R8. Når C3 ur- 
laddats tillråckligt kånner IC:6 en ”0”:a 
och IC:4 går till ” 1” och på nytt bórjar C3 
uppladdas via R8. På grund av att omslags
nivåerna mcllan "1" och "0” år skilda åt 
(hysteres) fåsen oscillator. Frekvensen har 
valts till ca 1 I Iz.

Eftersom IC:4 pulsar mellan ” 1” och ”0” 
kommer också IC:3 att góra detsamma 
men inverterat. Når IC:3 år ”1” får V6bas- 
stróm via R9 och summern får strom. Re
sultatet biir att summern ger en pulsad ton 
ca l gång/sck når ackumulatorspånningen 
sjunkit under triggnivån.

R5 gor att hysteresen på IC biir lite stór- 
re vilket fórhindrar att kretsen går till och 
ifrån om spånningen på acken stiger når 
belastningen sjunker.

2 ACKBYTARE
Når ACKKONTROLLEN gett funktion 
får basen på V5 strom via R6 och RL drar.

Dårmed frånkopplas huvudaeken till mot
tagaren och reservacken inkopplas istållet. 
For att slippa en extra omkopplare till re
servacken har jag valt att mata relået från 
huvudaeken. Detta gór att en strom dras 
från huvudaeken på 30-60 m A efter det att 
reservacken inkopplats. Relået fórblir till- 
slaget tilis huvudaeken sjunkit under 3V 
(vilket man naturligtvis skali undvika om 
man år rådd om sin ack). Jag skulle tippa 
att relået fórblir tilislaget upp mot 30 min 
efter tillslag beroende på att ACKKON
TROLLEN triggar på korta belastnings
toppar vilket innebår att man tidigt får veta 
att acken bórjar ta slut. Detta år dock sam
tidigt en naekdel då frånslagsnivån i viss 
mån måste anpassas till belastningssitua
tionen.

V2 tar bort den spånningstopp som in
duktansen i RL skapar vid brytning av 
strommen. V3 år egentligen onódig och 
har lagts in som en extra såkerhet om kon
takten på relået av någon anledning skulle 
gå sonder. Man fórlorar visserligen 0.7V 
over dioden men det klarar de fiesta motta- 
garna nu fór tiden.

3 MAYDAY
Till IC:8,9 inkopplas en servosignal, alltså 
signalen från mottagaren till servot via C5 
och R13. Båst tas en signal från en ledig ka
nal, men finns ingen sådan parallellkopplas 
MAYDAY med ett servo. Genom att en 
deriverande koppling anvånts fungerar 
kretsen till alla forekommande mottagare 
dår signalnivån overstiger 2V.

IC: 10 kommer på grund av servopulsen 
att variera mcllan 'Ί  ” och ”0” når såndaren 
år påslagen. Når såndaren slås av biir 
IC:8,9 ”0" och IC: 10 biir "1” . V7 slutar le
da och C4 laddas upp via Ri l .  Efter ett tag 
kånner IC: 13 en ”0”:aoch IC: 11 går till ” 1”
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Mottagarens strombrytare

vilket startar ACKKONTROLLEN. Allt- 
så fås en pulsad "nodsignal” når såndaren 
slås av.

R1.3 finns fór att anpassa mottagarens 
spånningsnivå till 3V som dcnna apparat 
jobbar med, IC år nåmligen fórsedd med 
en skyddsdiod lili +3V, vilket annars gjort 
att servosignalen kortslutits till denna 
spanning.

BYGGBESKRIVNING
Bórja med att montéra IC så år det låttare 
att hitta rått med óvriga komponenter. Se 
till att du inte år statiskt uppladdad for då 
finns risk fór att kretsen skadas.

Om ACKBYTAR-funktionen ej ónskas 
kopplas en tråd in istållet for V3. C2, C3, 
C4, C5, IC, Summern samt alla dioder och 
transistorer år riktningskånsliga och måste 
monteras enligt ritningen.

’’TURBO”
Om man vili hója "oljudet” från summern 
ytterligare inkopplas exempeivis ett 9V 
batteri i serie med summern med —9V mot 
+4.8V. På dettasått fås 14V till summern.

Forti



IMlØElLIUPISFt!
INTRIMNING
Anslut ACKKONTROLLEN till en vari- 
erbar spanning eller till en nåstan urladdad 
ackumulator som sedan belastas med en 
resistans så att spånningen sakta sjimker. 
Trimma R2 så att summern startar vid ca 
4.5 V.

Har man kraftiga servon som drar myck- 
et strom bór nivån sånkas ytterligare några 
tiondelar.

INKOPPLING
Koppla en 3-polig sladd till motlagaren via 
ett ledigt servouttag eller om sådan inte 
finns parallcllkoppla med ett servo. Via 
denna kabel skali mottagaren få sin sirom 
(M+ oeh M -)  samt ge en servosignal till 
MAYDAY-funktionen.

Anvånd en mångledare av bra kvalité så 
att ej kabeln går av. Gordon det hjålper in
gen MAYDAY, från krasch.

TESTNING
Testa MAYDAY-funktionen genom att slå 
på och av såndaren med mottagaren påsla- 
gen. Mayday-funktionen startar efter nå
gra sekunder.

ACKBYTAR-funktionen provas genom 
att en urladdad ackumulator kopplas till 
matning 1 och en fulladdad eller ett 4.5V 
batteri till matning 2. Måt på spånningen 
till mottagaren att en våxling fås når larm- 
signalen startar.

Jag står till tjånsl med komponentsatser 
med borrade monsterkort till de som ϋη- 
skar. Skriv i så fall till LT ELEKTRONIK 
Kungsgatan 70 64136 KATR1NEHOEM 
eller ring på kvalistid 0150/13879.
Pris fór komplett sats med relå: 110: . utan 
relå: 85:-. Frakt tillkommcr.

KOMPONENTLISTA
MAYDAY

R1.R6.R9.R10 2.2 k
R2 50 k trim
R3 10 k
R4 330
R5.R8.R11 1 M
R7 100 k
R 12. R 13 47 k
S Summer
RL Relå 5 V

Cl lOnF
C2, C.3. C4, C5 4,7 μΤ
VI 3.3 V zener
V2, V4 1N4148
V3 1N4001
V5,V6 BC547
V7 BC557
IC 4093

Trimma in triggnivån med R2. Låmplig 
nivå vid4.8V år4.5V alltså ca 1,1 V/cell.

Om mottagaren har många servon som 
drar myeket strom måste kanske triggnivån 
sånkas ytterligare några tiondelar. Próva 
vid vilken nivå som ger båst resultat.

Onskas "TURBO-effekt” på summern 
inkopplas ett 9V batteri i serie med sum
mern med —9V mot +4.8V.

Svart 0
Brun 1
Ród 2 - n o -Orange 3
Gul 
G i on

4
5 - w -

Blå 6
Violett 7
Grå 8
Vit 9
Svart 0 nolla
Brun 1 nolla
Rod 2nollor
Orange 3 nollor
Gul 4nollor
Grón 5 nollor
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THE FIRST CLASS PRODUCTS \

FP-8AP/HP HP-25VT

Utbytbar sandarmodul .
Fail Safe system.
Servoreversering på alla kanaler. 
Skev/hbjdroderbegrånsn i ng. 
Elevator down Mix.
Flap-Elevator Mix.

2 MR

Ny Fyrt.aktare från HP for bil 
rued si Ldforgasare.Latt att andra 
till flygmotor.

MARTIN BARKER.Engelskt flygplan som 
år något mellan Spitfire och Mustang. 
Kroppen spantbygd med fårdiga 
plankade vingar i cell pi ast. 

MARKNADENS MEST SÅLDA TVÅ KANALARE Lamp 1 i g motor ENYA 80-4C.
Lått att konvertera till laddbara accar.
Servoreversering.Utbytbara kristaller.

Futaba radio, Pilot flyg, 
Motor Enya HPsaito Fuji 
Quadra, Bil Ayk JMC.

SÅLJES I HOBBYFACKHANDELN. DISTRIBUERAS AV

Radio Control Center AB

Box 124, 561 22 Huskvarna, 036-14 53 60
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^NQTISER FRÅN KLUBBí

G ratis kaffe och over 15 sjoflygplan bjóds publiken på vid årets Lillsjotraff. I år 
hólls evenem anget over tre dagar direkt efter Kristi H im m elfårdsdag. M ånga delta- 
gare kom redan under fredagen men kuim en nåddes nåsta dag då t.o .m . fyr- och 
tvåm otoriga flygbåtar fanns på piats.

Liilsjon ar egentligen Avesta Kommuns 
offentliga utebadplats men modellflygare 
får lov att anvånda anlåggningen innan 
badsåsongen bórjar. Hår finns toaletter, 
stuga med varme, badbryggor, båt, lek- 
plats och fina gråsytor att husera på. Lars 
Grahn från Avesta Flygklubb hade, som 
vanligt lyekats bra ned sitt arrangemang.

Kollision i luften
Tidningarna i sodra Dalarna fick något 
ovanligt att skriva om når de besdkte plat
sen. Bo Gustavssons och Karl-Erik Nils
sons båda modeller kollideradc nåmligen i 
luften. Bosses lilla "Bonza” med spånnvid- 
den 80 cm, foil dårvid i småbitar. Karl- 
Eriks betydligt stórre ’’Lacy Ace” fick dock 
knappast en skråma.

Dala-Demokraten drog på med stora 
svarta rubriker: ’’FLYGKOLLISION I 
AVESTA” vilket, i slutånden, gav modell- 
tlyget god PR.

Snabba sjoflygplan.
Avestas modellflygare har blivit intresse- 
rade av Schneider Cup-flygandct. Lars 
Grahn Roger Johansson och Kenneth Nils
son har, under vintern, byggt var sin. Det 
skali bli intressant att se dessa vid kom- 
mande hastighetståvlingar.

Vi råknar med att kunna arrangera Lill
sjotraff åven nåsta år men formodligen då 
bara over en dag. Vi ber att få återkomma 
med besked senarc.
BoH.

Karl-Erik Nilssons Lacy Ace holi bra for 
kollisionen.

Som vanligt holls modellflygdagen i Nor- 
berg på Kristi Himmelsfårdsdagcn. Åskå- 
darna kom och gick hela tiden. Nytt fór i år 
var att vi tog ut en frivillig entréavgift på 
10:-. Då erhóll man, som kvitto, en dckal 
med klubbens logo. Runt 75 % av alla 
åskådare bctalade vilket gav klubben ett 
netto på något over 2000 kr.

Man bjóds på uppvisning av såvål ducted 
fan som F3A tillsammans med speakerin
formation. Ett mycket omtyckt inslag var 
Tage Berggrens och Jan-Olof Gallons 
’’bombning” med kolor från var sin ”Bå- 
ver”.

Ett påtagligt resultat av arrangemanget 
år att vår RC-lårare, Hans Olsson. nu sko-

Många modellflygare rnotte upp 
vid Modellflygdagen i Norberg 
den 16 maj. En skolklass hade till 
och med forlagt en lektion till 
Bålsjofåltet fór att få en inblick i 
vår sport. Man holl lektion trots 
att det var helg!

lar fram fyra nya medlemmar med hjalp av 
den dubbelkommandoutrustning vi har 
kópt in till klubben. Ett stort tack till alla 
de trevliga modellflygare som anammade 
vår inbjudan.
Bo H. NFK. mfs
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HELSINGBORG 900 ÅR
Under denna rubrik aviserade vi, i forrå 
MFN, om kommande aktiviteter under 
sommaren.

Under vecka 29 (14-21 juli) har vi nå- 
gonting som hctcr forcningarnas vecka dar 
olika foreningar visar upp sin verksamhet 
for publik. Under hela veckan pågår bl.a. 
utstållning i Ishallen, dår vi, i flygklubbcn, 
visar upp byggen, fårdiga modeller m. m.

På lordagen den 20 juli kommer "Le 
grande finale” på vårt modellflygfålt ”Va-

satorp” att gå av stapeln. Hår kommer 
Flyglottorna att visa upp sin verksamhet, 
dår kommer att finnas såvål dragsterbilar 
som radiostyrda bilar från Syd-8. Sist men 
inte minst kommer MFK Helsingborg att 
visa upp vad de kan i en uppvisning av Kap- 
ten Per Ccderqvist i dennes Tiger Moth. 
Detta plan år målat i flygvapnets original- 
fårgsåttning från 1935 och kommer att ut- 
gbra uppvisningens hojdpunkt.

For dem som kommer med tålt eller hus-

vagn finns ett stort område tillgångligt med 
tillgång till elsti om. Vattenfrågan år, dess- 
vårre, inte lost varfor var och en får skaffa 
detta sjålva.

Camping etc pågår sjålvklart hela som
maren så vi hålsar alla hjårtligt vålkomna 
att fira semester hos oss. Vi har ju nåra till 
salta bad och så har vi ju fårjorna till Dan
mark!

Vål mott i Helsingborg, sommaren -85!

FLÅKTFLYGARTRÅFF 
I NORBERG.
Modellflygarna i Norberg har 
ombetts ordna ett meeting for 
flåktflygarna i vårt land. Tråf- 
fen pågår under lordagen den 
3:e augusti från kl 12 till kl 18 
samt på sóndagen från kl 9-14. 
Brånsle tillhandahålles gratis 
och vårt fait har en asfaltbana 
på 700 x 15 meter.

Vi rekommenderar deltagare 
att bo på Klackebergsgården 
dår det finns fina konfcrcnslo- 
kaler som vi får disponera. Te
lefon dit: 0223-20545.

Kontakta John Lyrsell, tel: 
023-21500 fór att få upplysning- 
ar om motet på lordagskvallen. 
Vår modellflygchef: Stig Gro
ning, kan åven gc upplysningar 
om sjålva tråffen. Ring honom 
på tel: 0223-21206.

Anmålan senast den 15 juli 
med postgiro 4791805-7, Nor- 
bergs Flygklubb, mfs. Skriv 
’’flåkttråffen” på talongen samt 
namn, adress och tel.nr. Avgif- 
ten år 20:-.

Vålkomna, Norbergs Flyg
klubb Modellflygsektionen.

RESULTAT FRÅN 
HÅNDENS VÅR- 
TÅVLING
Team-racing.
1 Óstman/Fitzgerald 8:03:00
2 Carlsson/Bengtsar 8:31:20
3 Appring/Hovmark 135 varv
4 Åhling/Andersson 4:27:20
5 Gustavsson/Hårne

Combat
1 Per Stjårnes
2 Bengt-Åkc Fållgren
3 Mats Bejhcm
4 Esa Niskanen
5 Magnus Borg

H / | O D E L L F L Y G p S

Den 18-19/5 1985 genomfor- 
de Norrbottens Modellflygfór- 
bund fór andra året i rad en mo- 
dellflygkurs vid Arméns Heli
kopterskola i Boden.

NMFF:s ordfórande Peter 
Kålloff kunde hålsa 16 forvån- 
tansfulla deltagare vålkomna 
till cn kurs med en hel del mat- 
nyttig teori men också med 
mycken nogså nodvåndig prak
tik.

Av Bjórn Lindgren fick vi lå
ra oss att bygga och handskas 
med Linstyrning.

Peter Kålloff gnuggade oss i 
skalaflyg i teori och praktik. 
Lennart Nilsson, fór óvrigt en 
duktig segelflvgare, gav oss vår

beskårda del av segelflygning- 
ens mystik, medan P O Gus- 
tavsson invigde oss i dc tekniska 
finesserna på radiofronten.

Hur viktigt detta med flygså- 
kerheten år pråntade Peter med 
all upptånklig móda in i våra 
flygarhjårnor.

(Att sedan hans fina Phoenix 
tog sig cn stilla flukt på en stack- 
ars linflygares dra (!), kanske 
inte hór till saken?!)

BMFK passade också på att 
prcmiårflyga sin klubbmodell 
med dubbelkommando. På son- 
dagseftermiddagen avslutade 
ett entusiastiskt gång en givan
de Modellflygkurs trots litet kv- 
la och blåst men med overvå- 
gande vackert våder.

Kom igen nu óvriga distrikt.

CASTR0L CUP
den 24 augusti i Norberg.
Årets upplaga av Castrol Cup 
avgórs den 24 augusti vid Bål- 
sjofåltet i Norberg. Castrol Cup 
år en tåvling for R/C motorflyg- 
plan i manoverflygning. Vi kor 
med två klasser: A fór skalamo
deller med fritt valda manóvrer, 
B fór icke-skala med ett fast- 
stållt, cnklarc program: Loop
ing, roll, hammerhead, ku- 
bansk åtta och ryggflygning.

Fina priser.
’’Cupcn” har blivit kånd fór de 
fina priser som Castrol och Nor
bergs Flygklubb stått fór.

Anmålan per postgiro 
4791805-7. Ange namn, ad
ress, telefon, klubb radiokanal 
samt klass. 35:- fór cn klass el
ler 50:- fór båda. Anmålan se
nast en vecka fóre!

Lordagen den 24/8 kl 09.30 
måste du vara på plats. Sónda
gen år reservdag. Vidare upp- 
lysningar: Stig Groning, tel: 
0223/21206.

Hår har ni en modcll fór cn trev- 
lig och givande kurs att erbjuda 
era aktiva.
Hubert Krenn,
MFK Aspvingarnu
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SKOT OM DINA ACCAR

Att lagra elektrisk energi i 
teriform har gjorts i over 
år. Från de tidiga blybatterier- 
na till våra dagars rått avance
rade typer, ligger, givetvis, 
mycket utvecklingsarbete.

Icke laddningsbara batterier kallas, på 
fackspråk, fór primårbatterier och den 
laddningsbara motsvarigheten: sekundår
batterier.

Batteri kallas den enhet som år samman
salt av två eller flcra celler.

Idag finns två system laddningsbara bat
terityper tillgångligt på vår kommersicUa 
marknad: NiCd och bly. Vi skali hår tilta 
lite nårmare på båda.

NiCd-batterier.
Sjålva ordet sager att Nickel och Cadmium 
ingår i batteriet. Båda dessa metaller år al
kaliska liksom bly vilket år ett krav. An- 
nars kan det inte bli något laddningsbart 
batteri.

Spånningen år 1,2 volt per cell for NiCd 
oavsett storleken på cellcrna. Kapaciteten 
ókar dåremot med okad cellstorlek. Ca 30 
olika cellstorlekar finns: från 60 mAh till 
lOAh. (Ah- =amperelimmar=kapacitet).

De vanligaste storlekarna for hobbyan- 
våndning år R6. R14, R20 samt en cell som 
heter Sub C på 1,2 Ah. Denna sitter ofta i 
elbilar och clflygplan. R6-storleken åter- 
finns i de fiesta såndare och mottagarc (9,6 
volt- 0,5 Ah resp. 4,8 volt- 0,5 Ah).

I aldre RC-anlåggningar forekommer 
s. k. "knappceller" av NiCd, men hår kom
mer vi bara att behandla de moderna, sint- 
rade typerna.

Några goda råd 
for NiCd-batterier
l.NiCds-batterier kan vila och lagras under 
lång tid, upp till 3 år, utan laddning eller 
annan skotscl. Lagra gåma batterierna i 
kylskåpet under långre perioder då kyla 
har cn god inverkan att minská åldrandet.

2. Parallell-koppla aldrig NiCd-batte- 
rier i sylte alt hója kapaciteten. P.g. a. den 
s.k. ’’strómvandringen” mellan cellerna 
vid parallellkoppling orsakar detta elek
trisk obalans. Alltså, endast serickoppling 
år tillåten:

3. Kortslut aldrig ett NiCd-batteri! 
Stromrusningcn kan uppgå till 25A eller 
avsevårt mer. Vårmeutvecklingcn biir 
mycket stor och detta leder till låckage och 
cn våsentlig forkortning av cellens livs- 
långd.

4. Undvik temperaturer over 35°C. Vår- 
me år en farlig l'iende fór alla typer av bat
terier.

5. Undvik åven bottenurladdning, 
d.v.s. att ta ur batteriet all kapacitet tilis 
det år helt tomt och dótt. Spar gåma en li
len skvatt energi i batteriet. Giom inte att 
stånga av såndare eller mottagare -  det kan 
vara fóródande fór batteriet att laddas ur 
till 0. Skulle detta hånda, kråvs en extra 
kontroll av batteriets kondition.

6. Overladda ej batteriet i onddan! Nor
malt laddas batteriet på 14 timmar=over 
natten. Fór RC-apparatens batterier år 
laddstrommen 50 mA i de fiesta fall. Und
vik att óverskrida 14 timmars laddtid.

Har batteriet, efter fulladdning, endast 
haft en kort urladdning (=en eller två kor
la flygningar), ladda ej hela 14 timmar utan 
endast 1-2 timmar. De moderna, sintrade 
NiCd-cellerna tål visserligen avsevård 
óverladdning, men stráva ej efter detta. 
Undvik också snabbladdning om cellerna 
ej år specieilt avsedda fór sådan. De allra 
fiesta år det inte.

7. Batterierna har ibland minne! Når 
NiCd-batterier upprepade ganger urlad- 
dats endast en kort tid med litet stromut- 
tag, kommer den s.k. ’’minneseffekten”

att góra sig påmind. Batteriet ’’kommer 
ihåg” infor varje uppladdning att kapaei- 
tetsuttaget har varit blygsamt och minskar 
sin energi påtagligt. I princip sker en block- 
ering av den elektriska funktionen.

Fór att avhjålpa detta problem och ”fris- 
ka upp” batteriet igen talar man om be- 
grcppct "motionering” eller "gymnastisc- 
ring”. Med 3 ordentligt utfórda upp- och 
urladdningar efter varandra återfår batte
riet sin goda kondition. A) Ladda ur batte
riet ndstan helt. B) Ladda upp under 14 
timmar. C) 'Upprcpa A+B två ganger till.

8. Byt aldrig en enstaka cell i ett batteri, 
som har varit anvånt. Blanda heller aldrig 
celler av olika fabrikat eller ålder (se da- 
tummårkningen). Endast celler från saní
ma generation eller tillverkningsdatum 
klarar detta.

9. Snabbladdning på kort tid år många 
intresserade av. Det finns speciella celler 
och laddapparater fór detta och de fiesta år

A le rto rs lu la n d e
v e n lil

Lock Svetsad positiv
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relativt dyra i inkóp. NiCd-battericr av 
standardutforande ar cmellcrtid cj avsedda 
for snabbladdning och kan forstoras på 
mycket kort tid. Med lite skotsel och god 
vård, kan NiCd-batterier få ett långt liv -  
med vanvård ett overraskandc kort!

Gastáta blybatterier.
I hobbysammanhang anvånds ofta som 
"startaccar” ellersom 2voltsglódstrómsac- 
car. Den senaste generationens blybatte
rier har fått våsentligt forbåttrade egenska
per jåmfort med de s.k. gelébatterierna. 
Bl.a. år lagringstiden långre samt troghe- 
ten vid start efter en viloperiod, båttre, på 
de nya typerna. Hemligheten år att man nu 
tillåmpar tekniken med att fórtjocka elek- 
trolytvåtskan, vilket ger ett båttre batteri. 
Dessutom år de fiesta gaståta typerna helt 
våtsketåta -  inget kan komma ut och inget 
behover, eller kan, fy lias på. De år under- 
hållsfria i ordets råtta bemårkelse!

Så hår skoter man båst 
sitt blybatteri!
1. Lagringstiden år avsevård. Under for- 
utsåttning, att batteriet år fullt uppladdat 
från borjan, kan vilopeiioden vara upp till 
8-10 månader. Kylskåpet år då råtta plat
sen att lagra batteriet i. Vid 20°C eller mer 
biir tiden ca 4 -6  månader, dårefter måste 
batteriet få en uppladdning over natten.

2. Laddarc skali ha en spånning av max 
15 volt eller lågst 13,7 v. Respektive ladd
tid biir då max 14 timmar med en hogre 
spånning och en kontinuerlig underhålls- 
laddning med den lågre nivån.

UNDV1K bilbatteriladdare som har en 
alldeles for hóg spånning (ca 18 volt) och 
en alldeles fór kraftig strom (4A). Detta le
der till problem fór batteriet och forkortar 
livslångden.

3. Parallellkoppling år tillåten fór bly
batterier, liksom seriekoppling fór att få 
hogre spånning. Av två 6 volts batterier 
med kapaciteten 8 Ah vardera, kan man 
alltså få ett 12 volts/KAh eller 1 st 6 volts/ 
16Ah med serie- respektive parallellkopp
ling.

4. Kortslut ej blybatterier då strómrus- 
ningen åven hår biir skadlig och forkortar 
livslångden. Hogre temperaturer ån 25°C 
skali alltså undvikas.

5. Att bottenurladda elt blybatteri år in- 
te så farligt som i NiCd-batteriets fall. Bly
batteriet kan vågra ta laddning efter en 
bottenurladdning vilket, ibland, kan upp- 
fattas som om batteriet år slut fór alltid. Så 
år icke fallet. Bilbatteriladdaren kan nu 
komma till anvåndning -  men OBS: bara 
fór att hjålpa batteriet att starta!

Koppla plus till batteriets minus och 
tvårt om, alltså en polvånd laddning och 
s e . .. batteriet tar, i de fiesta fall laddning 
baklånges!! Låt baklångcsladdningcn vara 
på max 3 minuter. Dårefter laddar man

Gaslatt blybatteri
’’framåt” igen men bara max 15 minuter. 
Dårefter kan den lilla laddaren fortsåtta 
jobbet. Det hår fenomenet beror på att 
batteriet har fór hóg vattenhalt vid botten
urladdning och år låttare att kora bak
långes en kort stund.

6. Overladda ej batteriet med fór hóg 
spånning eller strom. Normalt råcker en 
strom på ca 10-15 % av kapaciteten, 
d. v.s. fór ett 6 Ah batteri=ca 600 -900 mA 
och ett 8 Ah=800-1200 mA.

7. Blybatterier har ej något ’’rninne”! 
Tvårtom mår de ganska bra vid små energi- 
uttag. Kom ihåg att alltid ladda efter varje 
anvåning. Låt aldrig batteriet stå oladdat. 
Då kommer det att oxidera=sulfatera ihjål 
sig.

Syltet med denna lilla artikel har varit att 
hjålpa dig med din skotsel av dina batterier 
så att de, dårmed, kan få långre liv och 
stórre glådje av de ganska dyra batteriern.

Text och bild: Góran Larsén.

SKALA 
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Fór fórsta gången kommer EM i Skala 
(F4C) att arrangeras. Under fjolårets VM 
undersokte belgarna om del fanns inlresse 
fór et EM och tydligen var det tillråckligt 
stort fór att de skulle åta sig arrangemang- 
et. EM-tåvlingen kommer att hållas i 
AMAY (några mil soder om Liége) den 4 -  
7 juli.

Det svenska laget år identiskt med 84 års 
VM-lag, d.v.s. Soren Fredriksson, Bengt 
Kállstróm och Kjell-Åke Elofsson. Uttag- 
ningen baserar sig på 84 års SM och uttag- 
ningståvlingar enl det nya systemet, vilket 
gór att laguttagningen, i princip, redan år 
klar året fóre. Fórdelarna med detta sys
tem, jåmfort med det gamla, år ganska 
stora. Man tar bort ”tur-otursmomentet” 
och, framfor allt, får alla inblandade tid att 
forbereda sig.

NM kommer att arrangeras fór 3:e gång
en, i år med Norge som vårdland. Den 9— 
11 augusti går tåvlingen av stapeln i Elve

rum. Norrmånnen har varit generósa nog 
att, fórutom de tre i laget, åven tillåta två 
individuella tåvlande. Svenska represen- 
tanter biir, fórutom EM-laget, "Curtiss" 
Lennå och Bengt Holmer. Evcntuellt kom
mer Bengt, enligt onskernål från arran- 
górerna, att vara domare och, i så fall, 
kommer någon annan att ta hans plats.

Samtliga kommer att flyga med sina 
’’gamla” modeller, Kjell-Åke undantagen. 
Han kommer troligtvis att stålla upp med 
sin nya Tiger Moth. SE-ATI, populårt kal- 
lad Allebergsmothen. Modellen år, i skri- 
vande stund, fårdig men ej provflugen. 
Lagledare vid båda måsterskapen år Sven- 
Ake Larsson. Laget kommer, som vanligt, 
att fóljas av en liten men vål mårkbar sup- 
porterskara med Leif Levertin i spetsen. 
som kommer att stódja de sina och såtta 
kåppar i hjulen fór motståndarna.

AU/Skala
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PeAs Rotorblad Umeå Slójd o Hobby
Kållarvågen 13 
81010 Torsáker 
0290-85137,40732

BO GÅRDSTAD
18600 Vallentuna 
0762-77757

G o t -H obby
Frejg. 21,11349 Stockholm 
08-15 68 63 Válkommenl

Grubbevágen 63 
90250 Umeá

Ackus Skolmaterial
Ákersliden 3 
44600 Alvángen

Ί,”
o bby  
orgen

Box 31,360 71 Notteback 
Ordertel. 0474/40510 
Mánd fred 8 -12 . 13-17

T h o r h o b b y
Skåneg. 53, 11637 Stockholm 
08-42 84 00

TOMTMORA SNICKERI
76010 Bergshamra 
0176-623 73, aven kvállar

Sllversk|óldsgatan 7
53100 Lidkóping · 0510-26234

SPONSRAD 
TÅVLINGSVERK- 
SAMHETI RC.
For utl befrámju távlings- 
verksamheten inom RC har 
flera firmor inom hobbyhan- 
deln bidragit med ekonomisk 
hjalp. Som ombud fór dessa 
lavlande radioflygare, vili 
jag hár frumfóra várt tack till 
fóljande fóretag:

MODEL-
CRAFT
Rundelsgatan 16 
20012 Malmč 
040-714 35

mODRCRRfT

K A R B Y
FRITID

Box 6008, 18306 Táby 
Karby gård, Taby 
0762 103 80. 113 92

HB BAGGE o ERNKVIST
Lokeg. 24, 60236 Norrkóping

PR·
ΗΦΒΒΥ

Junkervågen 12 A 
S-18340 Taby 
S  08-756 06 60

Textron AB

7 u /r ta
OQntJtSOClO

Drotlmnggatan 31 (Box 88)
461 22 TROLLHÅTTAN 0520-13545 
i Arkaden vid target

MOL A Λ DF.fi

HOBBYKÁLLAREN
Laxgatan 6, 72348 Vasterás. 021-1891 68 
Vard. 1700-19,30. Lord. 10.00-14.00

iDF.R

HOBBY
Butik. Sódra Kungsg 15. Gavle 
Box 469, 801 06 Gåvie 
026-12 60 55

LEK »HOBBY
Storgatan 50, 951 31 Lulaá 
0920-124 96

B Beckm an & Co AB
Box 136, 16212 Vallingby 
08-87 30 30.

II

lip®

All leverans sker mot postfórskott

glggpci;

Kop från Fórbundsexped itionen  g re jo r, som ár lám p liga  fó r D ig 
s jå lv, D ina m ode lle r och  Din k lubb. Kop m arken och p la ke tte r —  
fina  p rise r t il l tå v linga r, som  också b iir  trev liga re  m ed ta v lin g s 
reg le r, tå v lin g sp ro to ko ll m m från  SM FF:s exp.

F5rbundsmårke
Rockslagsmårke, nål 
Rockslagsmårke, brosch 
*) Tygmårke, broderat

5:—
5:50

20:—

5:—Nyckelringar 
Modellflygmårke
Brons 17:50
Silver 19
Guld 20
Elit 21
Fóreskrivna prov skali avlággas och kon
trolleras av ansvarig klubbledare
SMFF-dekaler, 2-fårgs
1st 12X12 3:50
2 st 7X7 3:50
8 st 3X3 3:50
Identifiering (1 sorts siffra på varje ark)
60 mm

30 mm

10 mm

8 st SE- 
20 st siffror 
15 st SE- 
35 st siffror 
60 st SE- 

150 st siffror

Tåvlingsregler
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 segel, hójdstart, popular
A & B, F3F hang
F3D pylon, Quater Midget pylon
Helikopter, internationella &
svenska & popular
Raketflyg
Elflyg
Skala

3:—

6:—

6:—

6:—
6:—

6:—
6:—

Handbocker
” Att vara modellflygledare" 
"Modellflygets grunder"
"Modellflygning”
Bokpaket
(Handbockerna Vi modellflyger, 2 del) 

Startkort, tavlingskort, tåvlingsprotokoll, heatkort, matrikelblad, klubbpårmar etc —
uppgifter via

Fårger: svart, vitt och rótt (stryk under det 
som ónskas)

6:50
15:—
SLUT
20 :—

—

SMFF:s expedition
Box 10022
600 10 Norrkóping

och cnskilda personer som 
medlemmar.

Ordfórande

SVERIGES
MODELLFLYG FÓRB UND

SMFF bildades 1957 och har 
kliibbar, klubbmedlemmar

Johan Bagge 
Lokegatan 24 
60236 Norrkóping 
Telefon 011-133647

Vice ordfórande
Bengt Lindgren 
Orrstigen 60 
14400 Rónningen 
Telefon: 0753-53836

Sekreterare
Sten Larsson 
Byvågen 76 B 
83200 Froson 
Telefon: 063-114391.

Kassór
Birgitta Holmer 
Hamngatan 9 
185 00 Vaxholm 
Telefon: 0764-32866

PR och rekrytering
Hanns Flyckt 
Åkershultsvågen 2 
56400 Bankeryd 
Telefon: 036-721 10

Suppleant
Lennart Palm 
Box 9 1 
26700 Bjuv 
Telefon: 042-81666

Utbildningsledare
Bo Ilallgren 
Box 30
61800 Kolmården 
Telefon 01 i -925 97

Grenchef Friflyg
I ars Karlsson 
TrådgArdsgatan 47 
60224 Norrkóping 
Telefon: 011-138573

Grenchef Linflyg
Johan Rasmussen 
Fjållvågen 3 
18600 Vallentuna 
Telefon: 0762-77083.

Grenchef Radioflyg
Lennart Johansson 
Wallinvågen 13 
71502 St Mellosa 
Telefon: 019-45477

Fórbundsexpedition
Sveriges Modellflygfórbund 
Sandbergsgatan 4, Norrkóping 
Postadress: Box 10022 
60010 Norrkóping 
Telefon 011-1321 10 
Postgiro 518165-6 
Gppcttidcr:
Mandag-Fredag 08.(KJ 14.(KJ

Expeditionsforeståndare
Ann Wahlberg 
Vårmaregatan 9 
60362 Norrkóping 
Telefon 011-14 1666

36



Teknik-magasinet ar Sveriges nya tidning om teknik. Om tekniken i dag och i morgon. Som 
angår oss alla.
Ja, vi skulle kunna skriva mycket mer om vad tidningcn innehåller. Fast båttre år att Du låser 
den. Då ser Du ju verkligen vad den går for.
Dårfor erbjuder vi Dig nu att for bara 5:- få hem nåsta nummer i brevlådan (i butiken kostar 
den 17:90). År Du nojd, så kan Du fortsåtta prenumerera. Om Du inte tycker att den var bra, 
så kostade det Dig faktiskt bara en femrna.
Inget att tveka om -  eller hur? Fyll i och skicka in kupongen nedan. Portot år redan betalt.

DU FAR 
NASTA 

NUMMER 
FOR RARA

5 : - ! ! !
(ord. pris 17:90)

'MAGASINET

»i ftBKWkmmm tsn
POPU lA R V f T INSKAP/ ÁVENTYR SCIENCE FICTION

DATA-
spelet som

LAR DIG 
FLYGA
Hy adress i rymden

POPULÅRVETENSKAP/ÅVENTYR/SCIENCE FICTION/RYMD/DATA

Ja,jag provar gårna nåsta nummer av Teknik-magasinet. 
Fór detta betalar jag endast 5:-

VAR GOD TEXTA TYDLIGT 33 135 039 039
Efternamn Fornamn c/o

Gata. box, postlåda etc.

Postnr Postanstalt

Personnummer 
— kundnummer år mån I daa I nummer I

Svarspost
Kundnummer 3181009
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STOCKHOLM

Allt fór RC-entusiasten

G o t- Hobby

Frejgatan 21, 113 49 Stockholm 
Tel 08-15 68 63. Vålkommen!

Stockholm

Hof fes modellflyg
Upplandsgatan 66, 113 44 Stockholm 

Tel 08/33 30 44

Motorspecialisten: Rossi, Cox, 
K&B, O.S., Quadra, Kawasaki 

Modellflyg — båt — bil 
Radioanlaggningar 

CB-spinner och kvartskala- 
tillbehor Macs Product

Stockholm

T hor h o b b v
Skånegatan 53,11637 Stockholm 
Tel 08/428400.

Stort urval av modellbyggsatser i 
trå och plast. Bl.a. hela sortimentet 
från Billing Boats.

RC: BILAR, FLYG- o. 
BÅTMODELLER
Motorer och RC-anlåggningar i stort 
urval.
NYHET! Vi lagerfór 
Bauer modeller. Aven postorder.

Stockholm

FRITID
Box 6008, 18306 Tåby 
Karby gård, Tåby 
Tel 0762/10380, 11392.

Specialitet: RC-flyg, radio, 
motorer, balsa, byggsatser, 
tillbehór, Futaba, Pilot, Enya, OS 
mm.
Ma, On 8-19, Ti, To 8-17 
Fre 8-15, Lo 10-13.

LE K TR O N IK

EN JÅTTE I MINIFORMAT
HOBBYBOY de idealiska
verktygen for modellbyggaren.
Dessa små elektriska handverk 
tyg tål att jdmforas med sina 
betydligt stórre kollegor.
Hobbyboy har ett stort tillbehors· 
sortiment Samtliga maskiner 
drivs av 12V likstrom. Cirkelsåg

Sticksag m Vinkelslipmaskln 
med bojlig axel

Nordostpassagen 7 
41311 Goteborg 
(Box 7247, 40235 Goteborg) 
Tel: 031/42 86 90

VÅNERSBORG

SODERGATAN 22 46200 VANERSBORG 
TEL: 0521-126 19

ETABLERAD 1971
•  RC- FLYG, BIL, BÅT
•  FUTABA - radioanlaggningar
•  Stort tillbehorssortiment
•  Motorer. OS, Picco, VECO. 
WEBRA, K&B, PAW

•  Allt fór linkontroll
•  Vi har åven begagnat, ring 
och hór efter

Postorder, ingen egen katalog

OREBRO

B0RJESS0NS
M0DELLFLYG-
Η0ΒΒΥ
Specialaffår fó r 
Modellflyg

R/C-anlåggningar · byggsatser 
tillbehór · motorer · bilar ■ båtar 
Gummirep (Bčrjesson-repet)
PI 45557, 70590 Orebro 
Besóksadress Kårsta O, Hovsta 
Tel 019/22 62 90

KŮPES

Futaba FP-T7FG 
-F48K Spectrum.
Anslut din RC-såndare till da
torn och styr egna program. 
7 kanaler. Anslutningskabel, 
programvara på kassetl och in
struktioner (engelska) fór en- 
dast 180 kr, till postgiro 
4852246-0 AH RODYN Vas- 
terås.

SÅLJES

Radiostyrd helikopter utan ra
dio och servon. men med motor 
och div tillbehór, cj fårdig- 
byggd. 2000:-. Tel 08-839980 
efter 18.

1 st kompl Thunder Tiger med 
motor och radio. Tel 0524- 
40407 efter kl 17.00 l'råga efter 
Johnny.

Ritning på amerikansk jet
motor helt utan rorliga delar. 
Engelsk arbetsbeskrivning. 
Vikt 2,5 kg Dragkraft 10 kg. 
Brånslc: propan. Pris 195:-. Tel 
035-11 77 09.

Vi fortsåtter med radannonser. Hår har Du chansen att leta rått på en beg. motor eller en billig radio.

J Orebro
H o b b y  C e n t e r

Engelbrektsgatan 31, 70213 Orebro
Tel: 019-1261 40

•  RC-Byggsatser, motorer
•  RC-Anlåggningar
•  Balsa, furu, plywood
•  Allt fór F3B-bygget ex: 

epoxy, kolfiber, kevlar, 
glasfiber m. m.

•  Dekaler, tillbehór
•  Postorder, Katalog 

(kommer -85)
•  Beg. i mån av tillgång

Radannons tas endast emot per brev. Privatannonsorer få r  4 rader gratis.
A nviind talongen och skicka in den till Reduktionen.

Namn: .................. ....................

Adress:

Postadress: ...............................

raderx 25:-
□ check bifogas
□  insatl på postgiro: 51 81 65-6

Cheek utstålles på 
S veriges ModellflygJ'orbund. De t s

o

a r i n 3]0 n e d S 1a α Qie r r a d
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GAVLE

500 m2 HOBBY +  500 m2 LEK 
R/C-, BIL, BÅT, FLYG

stor sortering 
350 hyllmeter plast- 
och balsamodeller 

Sve riges st&rsta utståilning 
av bil- och tågbanor

FULLSORTIMENT MARKLIN

/

Box 95 801 02 Gåvie Tel 026/10 33 60

GAVLE

MOLANDER

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

Tel 026/12 60 55

har Allt om hobby
Modellflyg — båt — bil —

motorer
Radioanlåggningar 

Tillbehor m m

GOTEBORG

FOLKE V. JOHANSSON AB
Hjalmar Brantingsgat. 1 

41706 Goteborg 
Tel: 031-224056 

229831

DET MESTA 
FÓRRCH
•  BALSA
• BEKLÁDNADSMATERIAL
•  BYGGSATSER
•  LIM, LACK, ETC.

j I  GOTEBORG

HDBBYCENTER
K a rl J o h a n sg a ta n  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!

GOTEBORG

Tel 031 '24 61 03 
N o rd e n s k jo id s g a ta n  ie  

413 09 GG'TEBORG

Affåren fór 
hobbyfolk

Flyg Bil Båt Tag
Specialitet: Segelbåtar
Vi sander gårna per post

GOTEBORG n
NILS HOBBY STORTURVAL

I  — Modelljårnvågar 
^ — R/C bil, bat, flyg 
I — Plastmodeller 
— Bilbanor

!

-  I

■  Nona Hamngatan 30 let 13 29 17 GOTEBORG ť

GOTEBORG

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

*  RC-Flyg. RC-Bil, Båt
*  Stor sortering av tillbehor
*  RC-aniåggningar o Motorer
*  Tåg, olika marken
*  Bilbanor
*  Plastbyggsatser
*  Rep.service på tåg o RC-anlågg- 

ningar
*  Vi skickar gårna material per post
*  Personlig service

GAVLE

500 m2 HOBBY + 500 m2 LEK 
R/C-, BIL, BAT, FLYG

stor sortering 
350 hyllmeter plast- 
och balsamodeller 

Sveriges stórsta utståilning 
av b il- och tågbanor

FULLSORTIMENT MARKLIN

/ ■

Box 95 801 02 Gavle Tel 026/10 33 60

GAVLE HELSINGBORG

MOLANDER

HOBBY
Bulík: Sódra Kungsgatan 15, Gavle 
Postadress Box 469, 801 06 Gåvie 

Tel 026/12 60 55

har Allt om hobby
Modellflyg — båt — bil —

motorer
Radioanlåggningar 

Tillbehor m m

Rååvågen 38, 253 70 Helsingborg 
Tel 042/26 20 26

• RC-Flyg, -Bil, -Båt
•  Modelljårnvåg Η0-Ν, miniclub
•  Dremelsågar A-Justo-Jig
• Stor Leksaksavdelning
• Vi påstår inte att vi har Sveriges 

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

HOFORS

PeAs ROTORBLAD
Allt i tra fór modellbyggare 
och EAA.
Balsa, Furu, Abachi, Mahogny, 
Ródbok, Douglas Fir. Spruce, 
Jugoslavisk Ask, Plywood 
Fóljande tråslag finns tor snar 
leverans
Specialbestållningar Import & Ex
port. Aven postorder Prishstor mot 
brevporto
Besóksadress. Fagersta Skola, 
Hofors. Postadress Kållarvågen 13, 
810 10 Torsåker 
Telefon 0290/851 37, 407 32

HÁRNÓSAND
Běla la  m ed D it! SPARBANKSKORT  
v id  k ó p  hos  oss. Uppge d itt 
ko n to n u m m e r v id  bestå lln ing .

BALSA
FURU
LIND

RÓDBOK
FLYGPLYWOOD

I a lls  d im e n s io n e r  
och  ba sta  kva litě  
t i l l  låga p r is e r

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

MOTORER från OS. Cox. Fuji. Enya. PAW.Fox. 
DETALJER från Kavan. Sullivan. Du-Bro. Ishipla.

Ripmax. Micro-Mold. Williams. Goldberg

MODELL
Produkter X  SKANDINAVIENS

^  LEOANDE INDUSTRI 
FÓR MODELLFLYG
Vardagar 8-17.00

Box 2060. 87102 Harnosand. Sverige. Tel.0611-16500

hobby och
elektronik

Kopmansg 5. Hoganas. 042-302 30 
Oppet Månd fred 9 30 18 00 
Lunchslangt 13 14 Lord 9 -1 3

•  RC-tlyg-bil-båt
•  RC-anlaggningar
•  Stort sortiment tillbehor
•  Hobbyti ad
•  Motorer -  OS Enya Thunder 

Tiger
•  Alltid lågt pris på motorbransle 
Ring garna!

f

BRA
Sortering for alla hobbyentusiaster, 

Alltid råtta

PRISER
Vålkomna in eller ring 

KBA Lek & Hobby 
Sódra Torggatan 7 

434 01 KUNGSBACKA 
Tel 0300-141 36

HOGANAS

HOGANAS
LIDKÓPING

L j^ l io b b i j
SHverskjoldsgatan 7 
531 00 Lidkóping Ts! 0510/262 34 
Våstsverlges mest vålsorterade af
får fór RC-flygaren.

Radio: JR, Sanwa.
Motorer: Webra, OS.
Byggsatser: Av basta och kånda 
fabrikat.
Tillbehor: Ca 500 olika artiklar.

Vålkomna 
Agne Engman

LINKÓPING

B O R G S ho bby
Apotekargatan 7, 582 27 Linkoping 

Tel 013/12 39 81

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

Modelljårnvagar — Bilbanor 
Plastbyggsatser — 

Experimentlådor — Tillbehor

KVALITET+TOPPRESTANDA
2 5 -3 .5-6 .5 -7 .5-10  0-10 7-11.1-13.0-15.0cc

Flyg- Marin- Bilmotorer
Tillbehor Reservdelar Service Tuning

Svensk MODELLTEKNIK
Distributor I_____________ tr o ir  n e c ti

Box 74 Ordertel. 040-446117
23040 Bara (17.00-20.00)

MALMO

m i n i

MODELCRAFT
Rundelsgatan 16 
20012 Malmó 
Tel: 040-71435

Det mesta och det basta fór R/C- 
Flyg, -Bil, -Båt, Tillbehor, Modell
jårnvåg, Bilbanor m.m.

Distribuerer: O.S., Marutaka, Pilot, 
Sigma, Powermax, Ishipla. Solar- 
film m.fl. Reservdelar. Fullstandig 
service. Postorder.

MOLKOM

ELL-AIR
Box 77, 66060 Molkom 

Telefon 0553/211 17

RC-Flyg
RC-Bil RC-Båt

Motorer, radioanlåggningar 
och tillbehor.

NORRKÓPING

KNEIPPBODEN
Modellflyg for nybórjare 

och experter 
RC, friflyg, lina, material 

och tillbehor
Paket fór kursverksamhet
Oppet månd—fred 12— 18 
tel. 011-13 36 47 (av kvåll)

HB Bagge & Ernqvist
Lokegatan 24 

602 36 Norrkóping

39



ETT HELT ÅR FOR

Du får 400 sidor flyglåsning varav m assor i 
fårg, (en hel årgång inbunden i konstlåder- 
pårm ar m ed guldtryck). Ovårderlig som re- 
ferensbok fór hobbyflygare och m odell- 
byggare. Fortfarande finns några bócker 
kvar av vår num rerade sam larupplaga!

DU SO M  ÅR M O DELLFLYG A R E FÅR 
UTAN EXTRA KOSTNAD ÅRETS FLYG- 
KALENDER M ED  K O M PLETT FLYG- 
P LANSREGISTER, KARTOR, PLANE
RINGSKALENDER, M .M . VÅRD 25 :-!

Ring Jane på telefon 08 -764  60 91 och tala 
om att du år modellflygare, om du vill pre- 
num erera eller kopa årsboken (eller både D et spelar ingen roll, sam m a luft, 

sam m a aerodynam iska lagar och  
sam m a flygintresse forenar oss!

NORDENS STORSTA FIYGTIDNI

0 1 7 1 5 ANDERSSON EVERT
1 L 023 BOKVÅGEN 22

2 9 5 0 0  BROMOLLA


