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SMFF:s Modellflygl

5-12 juli

Flugebyn, Karlsborg
Vicam par-tå lt eller husvagn -o ch  kommer att 
flyga, tåvla (mest på skoj) och låra oss om samtliga 
flyggrenar. Framfór allt ska vi ha det trevligt med 
hela familjen -  vi kan ordna utflykter, kanalturer, 
vildmarksturer, fiske och bad, gemensamma aftnar 
och mycket mer.

- S x - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jag år intresserad av att vara med på SMFF:s modellflygvecka 5-12 Juli 1986.

Men fór att vi overhuvudtaget 
ska kunna planera riktigt, så 
måste vi veta om Du år intres
serad. Sand dårfor Di tt svar 
NU, så får Du snart mer infor
mation om årets modellflyg
låger!

Namn ..............................................................................................

Adress ............................................................................................

Klubb ..............................................................................................

Antal medl. i familjen_____ Flyger friflyg □  Linflyg □  Radio □
Sand talongen f///SMFF:sexp, Box 10022,600 10 Norrkóping
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UR INNEHÅLLET NR 21986

år ett organ fór Sveriges Modellflyg- 
fórbund och utsåndes till prenume- 
ranter sanit forbundets samtliga med
lemmar.

Ansvarig utgivare__________________
Johan Bagge
Lokegatan 24.602 36 Norrkóping 
Tel: 011-13 36 47

Redaktor___________
UlfSelstam
Adress: Modellflygnytt red.
Folkvisegalan 16.422 41 Hisings-Backa 
Tel: 031-22 00 50

Fackredaktor friflyg ___________
Gósta Nilsson
H ogås vågen 15,831 43 Ostersund 
Tel: 063-11 95 18

Fackredaktor linflyg________________
IngemarLarsson
Forbondegatan 14.462 00 Vånersborg 
Tel: 0521-112 10

Fackredaktor u tb ild n in g ________
Bengt-Erik Bengtsson
Lådersåttravågen99,175 70 Jårfålla 
Tel: 0758-114 25

Annonser________________________
Modellflygnytt
Folkvisegatan 16.422 41 Hisings-Backa 
Tel: 031-22 00 50(09.30-13.00) 
Prisuppgifter låmnas på begåran.

Distribution_______________________
SMFF Fórbundsexpedi tionen 
Sandbergsgatan4,
Box 10022.600 10 Norrkóping 
Tel: 011-13 21 10

Prenumeration

75:- per år, som insåttes på postgiro:
51 81 65-6, SMFF, 600 10 Norrkóping

Aktivitetskalendern 
Autogiro for R/C 
Infållbara landståll 
Nyakonstflygklasser 
TEST: Futaba Conquest 
Haboob -  modeil for whipping 
Linkontrollerat 
Ampel -  elseglare i ritning 
Råd till en R/C nyborjare 
Bagges horna 
Notiserfrån klubbarna 
Se om forsåkringsskyddet 
Radannonser

Sid 5 

Sid 6 

Sid 10 

Sid 14 

Sid 16 

Sid 18 

Sid 21 

Sid 24 

Sid 26 

Sid 29 

Sid 30 

Sid 34 

Sid 36

Okunskapen ar stor om SMFF skulle man kunna sága lite tillspetsat om stora 
flertalet av medlemmarna.

Det år ju så att fórtroendevalda och undra funktionårer inom en ideel! organisation i all- 
månhet tas från den grupp som redan år ”frålsta” d.v.s. har ett aktivt intresse och arbetar 
for forbundet. Det biir då lått så att man glommer att majoriteten medlemmar har en mycket 
diffus uppfattning om vad ett medlemskap innebår och vad SMFF står fór. I och fór sig ett 
ganska låttfor klarligt problem med tanke på att genomstromningen av medlemmar år gans- 
ka stor och det dår med administration och organisation ju inte år det man i forstå hand 
siktar in sig på når man bórjar med modellflyg.

Det år inte ovanligt att man har en uppfattning av SMFF som någon sorts slatsmaktens 
forlångda arm som bara har ett mål -  att klå en på pengar. Når det i sjålva verket år tvårtom. 
SMFF behover medlemmarna och medlemmarna behover SMFF. Både fór sportens och 
sin egen skull.

Det kanske år en vål så viktig uppgift att sprida kunskap om forbundet INOM organisa
tionen som UTOM. Som ett led i delta avser vi att i varje nummer av Mfn i fortsåttningen ha 
en informationsannons på jorbundssidorna om vad medlemsskap i SMFF innebår och vad 
man får ut av det.

Fórhoppningsvis kan det skapa någon eftertanke.
Johan Bagge

Modellflygnytt beráknas 
utkomma under 1986:____________
Nr3den23Juni N r5 den 13 Okt
Nr 4 den 11 A ug Nr 6 den 8 Dec

Stoppdatum fór material:_________
Nr 3 den 22 Maj Nr 5 den 13 Okt
Nr 4 den 23 Juni N r6dcn3N ov

Material sandes till redaktionen eller 
direkt till fackredaktoren.
Eftertryck tillåtcs med angivande 
av kålla.

Tryck________________________
Tryckab, Halmstad 1986

Omslagsbilden:
De fiesta jaktplan under mellankrigstiden var an- 
tingen av typ Curtiss eller Boeing och rivaliteten

Curtin» TMB Hawk iwpe

var hård. Curtiss domincrade inom armen under 
nåstan 10 år tills dess Boeing fórsókte armbåga sig 
in fór en bit av kakan.

P-1 Hawk var resultatet av Curtiss lyckadc ra
cerkonstruktioner och testflógs forstå gången den 
17 Augusti 1925. Planet hade dukbeklådd trå- 
spryglad vinge och aluminiumkropp. Med en 
extratank om 190 liter kunde aktionstiden for- 
långas från två till ca fyra timmar. En senare mo- 
dcll som testades i Juli, 1927 blev fórsedd med en 
annan motor och stórre hjul. Åven versioner med 
luft- och vattenkylda, seriella och radiella motorer 
forekom.

Marinen tog hem Hawks under beteckningen 
F6C-3 och ett antal gick åven till utlåndska kopa
re som avancerad trainers (AT-4, AT-5). Planets 
spånnvidd var ca 9,3 m, långden ca 6,8 m och ving- 
ytan ca 8500 dm. Vikt tom: 947 kg och topphastig- 
het: 256,8 km/h.



KVALITET
PRESTANDA
TILLFÓRLITLIGHET

FS-20

Ca.pris 2325:-

LASER 200

LITEN LÅTT STARK
Utmårktgång ·  Finatrottlingsegenskaper 
•  Fantastiskt vridmoment ·  Gór 10.100 v. min. 
med 10x 5  prop. ·  Forsedd med choke-lock 
Perfekta fyrtaktaren fór ’’småflyget” !

Ca.pris 895:-

Ca.pris 1460:-

FS-120
M0DIRERAD, NU ÅNNU BÅTTRE!
•  Ny låttad kolv & vevstake
•  Nykolvbult
•  Ny kamaxel i molybdenstål
•  Nya stotstångslyftare i molybdenstål
•  Nu nåstan helt vibrationsfri
•  Utmårktatrottlingsegenskaper
•  Hogt effektuttag over brett 

varvtalsregister

En av marknadens basta 
20 cc fyrtaktare!

Stark, lått, kompakt ·
Idealisk for .40-.60 mo
deller ·  Mycket fina 
gång- & trottlingsegen- 
skaper ·  Utmårkt fór 
såvål skala-, stunt- som 
sportflyg ·  Flyger allt 
från CAP & Laser till Se
nior Falcon

FS-61

CAP 21

Nytt spektakulårt fårgschema ·  Nåstan fårdigbyggd och 
målad ·  Inkluderar alla tillbehór ·  Utsókta flygprestan- 
da ·  Avsedd fór ,40-.45tvåtakt el. .61-.90fyrtakt 
Spånnvidd 1416 mm. Långd 1070 mm.

Ca.pris 2200:-

MODELTECH
FANTASTISKA KVALITETSSATSER

Det basta i ARF-modeller. Fårdigbyggd balsa- 
kropp, plankade cellplastvingar, fårdigprofile- 
rad stabbe, fena, sid- & hojdroder. Allt putsat till 
en superfinish. Massor med tillbehór.

Otroligt manovrerbar ·  Gór alia Aresti & FAI manovrar 
•  Utmårkt fór skala-aerobatic! ·  Avsedd fór .40-.45 två- 
taktel. .61-.90 fyrtakt
Spånnvidd 1500 mm. Långd 1180 mm. Ca.pris 1650:—

Generalagent

M O D E L - C R A F T
BOX 2074 ·  RUNDELSGATAN 16 
20012 MALMO ·  TEL 040/714 35 
FINNS I ALLA VÅLS0RTERADE HOBBYAFFARER

LUCKY STIK
Popular skevrodertrainer ·  Robust och stryktålig med 
fina flygegenskaper ·  Utmårkt fór att tråna manoverflyg- 
ning ·  Motor .35-.45 tvåtakt 
Spånnvidd 1320 mm. Långd 1200 mm. Ca.pris 995:-



Model If lygfålt fór 
Radioflygare och 
Modellflygare.
Tyvårr så har mojligheterna fór oss 
friflygare landet runt blivit minst 
sagt allt såmre och såmre att utova 
och tråna inom vår gren på grund av 
fåltproblemen dår istållet radio- 
flygarna har blivit gynnade. Se Lex. 
på en del av de nedlagda militår- 
flygfålten som friflygarna har haft 
tillgång till men, efter nedlåggning, 
har enbart radioflygarna fått vara 
kvar på anvisad plats tillsammans 
med sportflygarna. Det skali kan
ske tillåggas att sportflygarna inte 
ens kunde observera att det bedrevs 
fritlyg på fåltet och detta tack vare 
friflygarnas varsamhet. Detta var 
bara ett exempel om hur det kan bli.

På andra ickc flygfålt, dår radio
flygarna har blivit bortkorda på 
grund av buller, har det varit helt 
omojligt fór friflygarna att sedan få 
tillstånd att flyga trots att man har 
forsokt overtyga markågaren att fri- 
flyg år en miljovånlig modellfiyg- 
gren som inte bullrar något då med 
undantag av C l och C2 som våsnas 
under kort tid vid start.

Vi friflygare kånner oss verkligen 
missgynnade med fåltfrågan. Det år 
vål inte meningen att den ena gre
nen skali prioriteras mer ån den 
andra. Problemet fór oss friflygare 
år att hitta tillråckligt stora fait me
dan dåremot radiorflygarna kan 
hålla till godo med betydligt mind
re. Ska vi bli bra i friflyg också in- 
temationellt sett så behover vi fålt 
dår vi kan tråna och åter tråna och 
inte bara prioriteras till formån fór 
radioflygarna. Radioflygarna ska ju 
naturligtvis också kunna flyga men 
någon balans ska det vara. Vår 
grenchef i friflyg skulle med sin 
anda hjålpa och stótta och hjålpa 
friflygarna i deras svårighet att få 
fåltfrågan lóst i de fall det inte går 
på annat sått.

Leif Andersson, Solná MSK

Nymodellflygklubbi
Vårmland.
Vi år ett gång flygintresserade kil- 
lar som haller på och drar igång en 
modellflygklubb i Ilagfors-Råda- 
Ekshåradstraktcn. Vi tlyger redan 
på Rådasjons is med både segel och 
motorkårror, men tyvårr har vi ån- 
nu inte fått tag på något låmpligt 
sommarfålt. Kommunen år dock 
myckct positiv, och vi hoppas få 
tillgång till flygfåltet i Råda, soin 
beråknas vara fårdigbyggt till hos
ten.

Hittills år vi bara radioflygare, 
men alla kategorier av modellfly
gare år naturligtvis vålkomna.

Ar du intresserad? Kontakta går- 
na: Anders Oberg tel 0563/233 41 
eller IlyaTrcutiger tel 0563/300 31.

SUS igång igen!
Det har varit lite så och så med 
SLIS (Sveriges Linflygares Intres- 
sefråmjande av Stunt.) men tack 
vare Ove Andersson har verksam- 
heten kommit igång igen.

SLIS-bulletinen har redan ut- 
kommit med forstå numret i år, 
och Ove har lovat att det skali bli 
tre nummer till under året.

Om du år intresserad av linflyg år 
det nåstan din skyldighet att gå med 
i SLIS. Det kostar endast 40:- och 
alla pengar går till verksamheten, 
fråmst då till SLIS-bulletinen.

Aven icke stuntintresserade lin- 
tlygare år vålkomna att vara med 
och bidrar dårigenom till att popu- 
larisera linflyget i Sverige.

Sått genast in 40 riksdaler på 
Postgiro % 34 51 - 0. Glóin inte 
skriva namn och adress.

Samtidigt vill vi från SI.IS styrel
se passa pa att tacka vår forrå SLIS- 
redaklor: Ulf Selstam. fór ett fint 
arbele. Inom SLIS efterlyser vi en 
ny redaktor som, likt Uffe, kan 
såtta lite extra "piff” på "bullen", 
men vi kommer ut åndå under hela 
året utan fast redaktor.

Lyft telefonen och ring Willy 
Blom 08-773 32 72 eller Lars-Åke 
Andersson 031-26 25 37.

EAHOSJENI
Jeni hobby i Eslov har nu i det 
nårmastc avvecklats och man 
såljer ut alla hobbyartiklar till 
mycket låga priser. Den som 
passar på kan góra fynd.

Många av de ritningar som 
finns i Jcnis lager år unika. De 
finns inte långre att få tag på 
hos forlagen. Detta galler aven 
profilhåftcn och en del skala- 
ritningar.

Jeni, Borlunda, 241 00 Eslov 
Tel: 0413-190 70

AKTIVITETSKALENDERN
Jun 7 HerriJunga. F3B-T

Jun 7 Harnosand, Uangstaflaxet 2. RC-segel. Info 
0G0-53 EB 97 (*1

Jun 7-8 Barkarby, pop-skala.
Jun 7-B Trosa. 5tunt,· semistunt, Combat. (7/51 

Eskilstuna: Spped, Team Racing, Good Year. 
Info Hans Fallgren, tel: 01SS-15S BE

1. B/Sl

Jun 14 Trelleborg. Linflyg, Stunt, InFo: Lars Roos, 
Tel: 0410-102 B3

Jun 14 Halmo. Std Elflyy Pylon FBI. Info. Sven-Ake 
Tel: 040- 13 14 74

Stahl

Jun 14 Norrkbping. F3ň. Info: Hans Andersson, tel 
11 15 55

011-

Jun 14-15 Sdderhamn, Pop skala. Info: John Ericsson, 
0650 21Θ 29

Tel:

Jun 14-15 Hidlanda Flygplats, Nattavling friflyg. Info: 
050 53 88 97 C*3

Jun 14-15 Stockholm. SH F3B. Info: Stefan Engberg, tel: 
OB-32 51 99

Jun 14-15 Hcirnqsand, Koves meeting, RC. Info: 060 53 5B 97 C*J

Jun 15 Brboga, "Uargalten". F3BT.

Jun 2 2 Norberg. Storskalatraff pa Balsjofaltet. 
Kontaktman: Lars Pettersson, 0223-500 7B.

Jun 25 Kramfors, F3B t . Info: 060-53 SB 97 .(·}

Jun 27 29 Solleftea, Langsele flygplats. ULH-meeting. 
Info: 050-53 SB 97

Jun 2B Sjobo. F3F hang. Info: Kent Andersson, tel. 
132 71

0415-

Jun 2Q 29 Havgard Scale Trophy. Skalaflyg RC. Kontaktman: 
Berne Gunnarsson: 042-7B7 09

Jun 2B-29 Hofors. Helikoptermeeting + F3C 5 HKP Pop. 
Bo Svensson, tel: 0230-22B 07

I nfoz

Jun 2B-30 Tidaholm. "Bránscupen", F3A . Info: Ingemar □ustavssan

Pro Hobby 
expanderar
Pro Hobby, Textron AB, kånd 
generalagent for El- och segel- 
flyg utokar nu sitt sortiment 
med fler produkter och startar 
aven med direktforsåljning.

lntresset fór Eiflyg okar allt 
mer och Pro Hobby kommer att 
ha ett stort och komplett sorti
ment med bl.a. Keller- Geist- 
och Ungermotorer. Aven till- 
behór som fållbara propellrar, 
Ni-Cad celler och laddaggregat 
finns.

Pro Hobby har manga segel- 
flygmodeller i alla storlekar i la
ger. Allt från skalamodcller 
med 5 m spånnvidd till helt får- 
digbyggda plan. Sprygelvingar 
med balsaklådscl finns i olika

spånnvidder samt kroppar i 
glasfiber och balsa.

Tidigare har all forsåljning 
skett via hobbyhandlare men 
nu. då Per Axel Eliasson knutits 
till verksamheten kommer man 
att utóka med direktforsåljning. 
Per Axel år en vålkånd modell- 
fiygprofil och var en av de forstå 
som flog RC i Sverige. Bl.a. 
vann han SM i Multi 1961 och år 
alltjamt aktiv modellflygare.

Bestålla en eller flcra delar av 
Pro Hobbys katalog kan man 
góra per telefon 08-754 66 22 
eller skriva efter under adress: 
Pro Hobby Textron AB, Box 
7107, 191 07 Sollcntuna. Be- 
soksadressen år Rotsunda Torg 
1, Rotebro. Visningslokalen 
kommer att vara oppen fór be- 
sok efter telefonoverenskom- 
melse samt vid vissa fasta tider. 
Se annons.
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AUTO
GIRO

for
R/C

Text: Lars Holmgren 
Foto: Anders Nilsson

Många låsare har nog stott på namnet Auto
giro i något sammanhang och åven tråffat på 
den i sista tidens hobbytidningar. Om vad 
detta år for en ny fågel, och hur den flyger, 
beråttas i denna artikel.

Åven om R/C-autogiron år ny fór alla 
modellflygare år det flyghistoriskt sett en 
gammal foreteelse. Den flóg forstå gången 
(med full kontroll) 1923 och var en enda 
mans verk -  spanjoren Juan de la Cierva, 
som var ett geni i aerodynamik. Alla tidiga 
autogiros hade vingar som ett vanligt flyg- 
plan, och detta for att man behóvde alla de 
roder som flygplanet har. Vingarna 
plockade man bort i bórjan av 30-talet och 
autogiron fick ord om sig att vara det abso
lut såkraste såttet att flyga, och sant år att 
det intråffade ytterst få olyckor med per- 
sonskador. Cierva omkom i en flygolycka 
(som passagerare i ett vanligt trafikplan)
6

en decemberkvåll 1936 och med det av- 
stannade utvecklingen till formån fór heli
koptern som tack vare krigsutbrottet fick 
så mycket finansiell hjålp att den så små- 
ningom kunde bli vad den år idag.

Autogiron som modeil
visade sig vara en besvårlig rackare. På 40- 
och 50-talet hade man inga problem med 
radiostyming, utan det var mest linflyg 
och friflyg fór hela slanten. Rotorn var all- 
tid stelt konstruerad på modellema i mot- 
sats till fullskalarotorn som var ledad och 
rórlig i alla riktningar. Genom att trimma

modellerna så att skevheterna motverkade 
varandra kunde man få dem till att hålla sig 
uppe ibland.

60-70 talen
På 60-talet kom radiostyrningen och ota- 

liga var alla de fórsók till styrbara auto
giros som såg dagens ljus. Man forsokte 
kopiera fullskalarotorn i detalj men fick 
snart klart fór sig att det som fungerar i full 
skala intc måste góra det som modeil. Dår- 
med fick R/C-autogiron ståmpeln ”omoj- 
ligsom modell”!

På 70-talet var R/C-hclikoptern ett fak
tum och flcra konstruktører kom på att nu 
kunde man anvånda helikopterrotorn på 
autogiron, och det fungerade faktiskt! Rc- 
sultaten blev oftast klumpar på 3-4 kilo 
som måste ha en 10-kubikhare i nosen fór 
att orka flyga.

Med all denna mekanik blev modellerna 
Iika dyra som en ordinår helikopter, och 
vem vili betala for att man gått over ån ef
ter vatten. Dessa modeller blev heller ald
rig långlivade, varken hos fabrikantema



eller flygarna, men fortfarande idag, 1986, 
firms det de som tillvcrkar byggsatser på 
samma gamla recept.

Mina egna autogiros
1959 når jag, som flygfrålst grabb, forsokte 
åstadkomma en autogiro med gummimo
tor var Acrodynamiken ett suddigt be- 
grepp som jag inte bekymrade mig mycket 
over, men jag hade i alia fall roligt. Åren 
som kom blev fyllda av friflygande och lin
styrda autogiros som i alia fall kunde be- 
tvinga gravitationen några gånger under 
magiska ogonblick.

De forstå radiostyrda fórsóken i borjan 
av 70-talet blev mest ''markrullare”. På 
den tiden trodde jag att modellen så att 
saga ’’hångde” i rotorn på samma sått som 
ett hogvingat flygplan, och dårfor inte be- 
hóvde någon skevfunktion. På grund av 
denna missriktade dvertygelse blev det 
heller inte några flygningar torts att jag 
forsokte kopiera fullskalarotorn i dctalj.

Slutsatscn blev givetvis densamma som 
andra fått fore mig och jag var nu klar over 
att en autoroterande rotor på en modeli 
kråvde helt andra losningar på det tekniska 
planet.

Nu borjade en lang tid av forsdk med 
olika nav- och bladkonstruktioner upp- 
hångda i en testjigg som var placerad på 
marken och rotorn monterad på ca två 
meters hojd. I naturens egen vindtunnel 
kunde jag gora de forstå praktiska måt- 
ningarna. Systemet med att anvånda en 
helikopterrotor (två blad med styrpaddlar) 
ansåg jag vara praktisk i en modellhelikop- 
ter, men for autogirons del var det en åter- 
våndsgrånd. Ingen riktig autogiro har hel
ler aldrig sett ut på det viset, och man skul
le fór alltid vara hånvisad till en rotor med 
baratvå blad.

Under denna tid låste jag de fiesta tek
niska handbócker som bchandlade rotor- 
aerodynamik och eftersom dessa nåstan 
undantagslóst år på antingen engelska el
ler tyska blev mina tidigare språkkunska- 
per rejålt uppiffade.

Jag skrev till olika helikoptertillverkare 
om råd och hjalp med beråkningar, och

óvcrallt var man mycket vålvilliga och 
stålldc material till fórfogande. Genom 
att luslåsa alla gamla patent blev jag också 
så småningom klar over våsentligheterna 
i en rotor och jag insåg saker som jag och 
andra tidigare missat eller fórbisett. Allt 
detta sammantaget borjade det också klar- 
na om HUR det borde se ut.

Forstå riktiga flygningen skedde 1980 
med HA-5 som jag kallade den. Den låm- 
nade mycket i óvrigt att ónska men flóg i 
alia fall, liksom efterfóljaren HA-6. HA-7 
var ett totalt misslyckande som bara visade 
att det inte gick att "hoppa forbi” utveck- 
lingsfascrna.

HA-8 nåstasteg
Denna flóg fantastiskt bra jåmfort med an- 
nat. Rotorkonstruktionen var nu i det 
nårmastc fullt utvecklad och har seder- 
mera patenterats. HA-8 blev också en rit- 
ningsmodell och den fick många rosor 
men också ris. Med lite vana kunde man 
flyga riktigt tjusigt och till och med flyga 
avancerat. Den kunde emellertid vara



otroligt lynnig ibland och var myckct kåns- 
lig fór motorstorlek och motorriktning.

Hålften av alla byggarc lyckades riktigt 
bra medan andra liksom aldrig kom over 
troskeln. Detta var mycket vårdefulla er- 
farenheter fór mig och mina anstrång- 
ningar koncentrerades på en modeil som 
skulle vara vinglós, okånslig fór motorin
stallation och kunna flyga lika såkert såvål 
stillastående som i full fart. Dessutom skul
le det gå att flyga avancerade manovrar 
med den. Kort sagt, en autogiro som skul
le flyga som en vanlig multi-kårra.

ROTORKONSTRUKTIONEN ÅND
RADES till blad med positiv anfallsvinkel. 
Existerande profiler kunde inte anvåndas 
så en ny fick tas fram. Navets toleranser 
låg vid 0,2 mm så de blev skurna i en hog- 
precisionslaser. Dags att skrida till verket!

GYROFIGHTER som den nya model
len dóptes till (egentligen HA-16) stod klar 
sommaren 1985 och blev en teknisk succé 
utan like. Det visade sig att detta var ånt- 
ligen den modeli som motsvarade de hógt 
stållda krav som lagts på den.

Anders Andersson från Stigtomta kalla- 
des ner fór att testflyga den. Vad han inte 
kan góra med en autogiro har jag svårt att 
komma på. Det basta med Anders år att 
han kan beskriva vad han gor, lika lugnt
8

som om han satt hemma i soffan, allt me
dan han vånder ut och in på modellen.

Det blåste ratt kraftigt så jag var rådd 
fór att resultaten inte skulle bli råttvisan- 
de. Men ack vad jag misstog mig! Anders 
"parkerade” modellen på två meters hójd 
over marken i hovringslåge fór att jag skul
le kunna ta några bilder. Det var bara det 
att jag hade teleobjektiv på kameran, så 
jag fick backa flera meter bakåt! Flyga sid
ledes, baklånges och góra tvårvåndningar 
på stållet var underbart att betrakta som 
åskådare.

Sista kapitlet i modellautogirons utveck- 
ling år inte skrivet ånnu men hår var en mo
deil som utklassade allt tidigare, det fram- 
stod tydligt! Gyrofightcrn borjade tillver- 
kas på licens hos PcAs Rotorblad i Hofors 
och man har lyekats góra en fin byggsats i 
hog kvalitet. Den borjade komma ut vid 
jultid och vad jag hort år det bara positiva 
omdomen.

Konstruktionsprincipcrna var nu klara 
och de efterfóljande typerna HA-17, HA- 
18 och HA-19 har konstruerats fór tillverk- 
ning i utlandet. Den cngelska fabrik som 
ska tillverka HA-18 provflóg prototypen 
en dag då det blåste 40 km/tim enligt dem 
sjålva! Det hade jag kanske inte gett mig på 
personligen, men faktum år att dessa mo-

Ovan: HA-17 i "Rysk" version hov
rar med rakttuberna skjutklara.
Ovan t.h: Gyro fighter som tillverkas 
PeAs i Hofors dr en modeli som sdljs 
i hela Skandinavien.
T.h: HA-19 i Flygvapnetskldder med 
rakeisUill och skidor.

deller år helt okånsliga fór vind och kan 
både startas och landas i rak sidvind. Un
der vintern har vi hår i Skåne flugit med 
skidor och kan konstatera att det går lika 
bra, ja egentligen båttre, då det ju inte 
finns något rullmotstånd.

Dessa autogirotyper år kompakta. Ro- 
torbladcn falls lått ihop med ett handgrepp



En liten ordlista
Autogiro;

Autogyro;
Gyrocopter,
Gyrokopter:

Gyroplane,
gyroplan:

av auto = ”av sig sjalv” och giro = ”gå runt, snurra”
Med stor bcgynnclscbokstav beteekning på Ciervas egna konstruk
tioner. Hans varumårke alltså. Med litet a åven vedertagen benåm- 
ning på denna typ av flygmaskin.
Engelska ordet for autogiro.

Igor Bensens varumårke for hans lilla ensitsiga autogiro for hembygge. 
Stamfader till den vålkånda Humlan-autogiron.

Krasst teknisk benåmning på flygmaskin med autoroterande rotor. 
Anvånds mest i aldre litteratur.

och modellerna tar inte mer plats ån hos en 
motsvarande helikopter. De positiva si- 
dorna år åven att man inte behover någon 
specialutrustning. En vanlig fyrkanalsra
dio och en motor som drar en 10” x 6” pro
peller år allt som behovs.

Fåltmåssighet var en av de forutsått- 
ningar jag kråvde och det har visat sig att 
modellerna håller for mycket hårdhånt be
handling. Rotorbladen viker sig bara till- 
baka vid eventuell markkontakt och så år 
det inte mer med den saken. Det år också 
bara litet att torka rent från olja efter en 
hel dags Bygning.

EN NACKDEL år att modellerna, på 
langt hall, kan vara svåra att lågesbeståm- 
ma. I iikhet med helikoptrar bor man dår- 
for inte flyga for langt bort under de forstå 
flygningarna. Genom att måla stabilisa
torns oversida i någon klart lysande fårg 
kan man underlåtta det fór sig, hógst be- 
tydligt. Genom att modellerna åven har 
mojlighet att kunna flygas som ett vanligt 
flygplan, kan man ju åven vånta med ren 
autogirotekriik till dess man vant sig vid 
utseendet i luften.

MODELL AUTOGIRON har kommit 
fór att stanna. Den ersåtter inte helikop
tern och den ersåtter inte flygplanet. Men 
den år ett alterantiv, med sin egen historia 
och sin egen teknik. Den hade aldrig kun- 
nat utvecklas till sin nuvarande skepnad 
utan alla de erfarenheter jag fått från kun- 
niga oeh intresserade modellflygare som 
byggt och flugit tidigare typer. Ett stort 
tack dårfor till alla dem som både klagat 
och berornt!
Lars Holmgren, Billinge
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INFÅLLBARA
Att ge sin modeli ett mer stromlinjeformat yttre 
genom att montéra infållbara landståll år inte bara 
en utseendefråga. Båttre flygegenskaper får man på 
kopet. Modellflygnytts testpilot ger hår sin syn på ett 
av de system som f inns i handeln.

Det dår att montéra infållbara landnings- 
ståll på modellflygplan orsakar val bara be- 
kymmer?

Ja, nog har man sett ivriga RC-flygare 
komma ut till fåltet och dra ivåg med sin 
senastc skapclse, ofta en multikårra. Och 
så ”dra upp kryekorna” efter start. Något 
som onekligen ser imponerande ut. Dess- 
utom lår ju flygegenskaperna bli så mycket 
båttre når stållens och hjulens luftmotstånd 
år borta . . .

Men når han sedan landat, med någon li
ten studs, så har någonting givit vika i ståll- 
mekanismen. Fram med verktygslådan! 
Hår finns de fiesta motståndamas skål till 
att vara negativa mot infållbara ståli på 
modellplan.

Model Marin
Nu har Modcllflygnytt testat ett robust 
ståil av Meratis typ. Firman heter numera

GT-models. Den svenska agenten heter 
Model Marin. GT:s trepunktståll ger ett 
intryek av enkelhet och hållfasthct når man 
tittar på konstruktionen. Sjålva stållhusen 
och den rorliga del dår stållbenen fåstes in 
år av kraftigt tilltagcn aluminium. Vid en 
ovarsam kontakt med marken lorde en
dera det utbytbara stållbenet av 4 mm stål 
ge med sig eller också tar flygplanskon- 
struktionen stryk.

Tryckluft
De rorliga delarna år forvånansvårt få. 
Stållet aktiveras genom tryckluft. Det ror 
sig alltså om ett pneumatiskt stall. En liten 
tank får sin tryckluft via en vanlig cykel
pump, som du får hålla dig med sjålv. En 
normal fyllning ger omkring tio in- och ut- 
fållningar. Du behover bara ett enda ser
vo av vilken sort som helst, fór att kora 
istållet. En ventil skali bara dras fram och

10



LANDSTÅLL
Text o foto:

Bo Holm blad

lillbaks. En stotstång med ett par hjulstop
pare år allt som behovs fór att reglera den 
lilla ventilen som skjuts fram och tillbaks.

Får du slut på luften, eller om den skulle 
låeka ut, så går stållen automatiskt ut 
igen. Oeh låser sig. Fjådrar i luftcylindrar- 
na driver ut stållen når tryeket tar slut.

Monteringen år enkel. Fyra skruvar hal
ler stållen på plats. Det kan doek vara bo- 
kigt att boja stållbencn i de råtta vinklarna 
och måtten.

En skiss visar hur man monterar ihop 
det hela. Skaffa dock mer av den slag som 
behovs om nu tanken ska låggas i bakkrop
pen.

GT:s ståil har bara en enda svårighet. 
Och det år hur man ska losa noshjulsstyr- 
ningen. Dår får man gora en egen kon
struktion. Sjålv tog jag klena linor till hjålp. 
På sidoroderarmen satte jag två ”EZ-

kopplingar”, och låt de två linorna lópa in 
genom dem. Bakom dessa sattes sedan 
hjulstopparc på linorna. Når stållet år inne 
ligger styrlinorna slaka men når stållet går 
ut biir de spånda.

GT:s ståli kostar 643 kronor for en tre- 
punktstyp som passar en 60-kårra. Nu finns 
åven en version av plast fór 460 kronor. 
Dessutom finns ett stórre fór 875 kronor. 
Nils Cederberg på Model Marin beråttar 
att GT snart kommer med ett riktigt 1/4- 
skalaståll också.

Strypanordning
Fór att inte stållcn ska åka in och ut allt- 
fór fort finns en enkel strypanordning med 
i satsen. Den ser ut som en stor hjuistop- 
pare. Man minskar luftflódet i slagen med 
den. Och så ser operationema mer norma
la ut.

Forts. —»
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Fordelen med GT:s pneumatiska stall år 
alltså att de bara kraver ett enda servo, 
utan krav på någon spcciell kraft. Ett ”mi- 
nimikroservo” år idealiskt. An nars duge r 
ju ett vanligt standardservo. Den robusta 
konstruktionen år också ovårderlig. Sjålv 
blev jag lite nervos forstå landningen och 
dunsade i marken. Men inget hånde, ut
over att vissa åskådare skrattade glatt. GT- 
stållet fungerade som om inget hånt efter- 
åt.

Se till att du inte år fór snål med slang vid 
de delar dår vingen och kroppen ska skar
vas via en specieli koppling. År slangarna 
korta biir det bókigt att skruva ihop for
bindelsen.

Fór att få spelrum så får du skaffa mind
re hjul når normalt. Får stållbenen en 
”kyss” så tar kanske hjulet emot hjulbrun- 
nen når du fåller in stållet nåsta gång. Ett 
hjul som tillåter mer fritt spelrum år då en 
fordel. Men då minskar ju mojligheterna 
att anvånda ojåmna fålt forstås. Men det 
får man ta. Om nu inte hjulbrunnarna ska 
bii alltfór stora.

Varfór inte prova infållbart stall till din 
modellkårra nåsta gång du bygger nytt? 
Relativt billiga och robusta ståil finns ju på 
marknaden. Ståli som inte borde ge några 
storre problem.
Bo Holmblad

Nedan: Kartongen innehåller allt du beho
ver utom cykelpump och anordningar fór 
n oshjulstyrn ingen. Den senare delen kan 
vara lite svár att losa.

Model Marin har vissa reserv delar till GT- 
stållen (nedan t.h.). Någon storre efterfrå- 
gan på sådana har det dock inte varit. Stål
len har hittilis tålt omild behandling.
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Det år modcllbåtsforaren Nils Cederberg 
som driver Modeil Marin, en grossistfirma 
i RC-branschen. Modeil Marin år óppen på 
deltid, och dårfor kan du motas av en te- 
lefonsvarare om du ringer.

Nils Cederberg borjade med att sålja bå
tar for cirka tio år sedan. Nu omfattar pro- 
duktsortimentet flera intressanta fabrikat 
som vi modcllflygare har nytta av. Bland 
annat har man agenturen for ’’Radio- 
Active”. Dår linkar, roderhorn, spinners, 
motorbockar, tankar och annat finns i stor 
sortering. Ofta till vettiga priser. Dårut- 
óver såljer han CMB-motorer. Men fóre 
detta Merati, som numera kalis GT mo
dels, har många intressanta saker. Utover 
de robusta och relativt sett billiga stållen 
så finns flera fórarbetade byggsatser. Eller 
vad sågs om exempelvis GT:s Galaxi? En 
multikårra med forarbetad balsakropp 
samt cellplastvingar -  plankade -  till ett 
pris som ligger strax under en vanlig bygg- 
sats av ’’stickor och strån”!

Av namnet, Modell Marin, framgår ju 
att foretaget också sysslar med modell- 
båtar, dår de åven har ett stort utbud. Mo
deil Marin år en grossistfirma och Nils 
Cederberg vill att du helst koper produk- 
terna i din hobbyaffår. Finns inte denna 
mojlighet så kan du forstås ringa och be- 
stålla.

Modell Marin 
Box 103
146 00 TULL1NGE
Tel: 08-778 54 40, ofta telesvar.
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F3A-pop
program

1 Start
X Looping
3 Roli
i  ^ °P  Hat (utan rollar)
' lrr,rnelmann

Landningsvarv(4x90c)
'  Landning

k =  1
2
2
2
3
2
1

NYA
KONS1
KLASS
Det ar premiár fór tvá 
i konstflyg med moto 
Jan Áke Nilsson besl· 
ord ochbild.

I år år det premiår for två nya tåvlings- 
program i konstflyg. De kalias F3A-popu- 
iår och F3A-sport och ersåtter det gamla 
sport-populår-programmet. Anledningen 
år att det har inforts ett helt nytt tåvlings- 
program i F3A, den internationella tåv- 
lingsklassen fór radiostyrda konstflyg- 
ningsmodeller. De nya programmen år en 
anpassning till detta program.

I korthet kan man såga att det nya F3A- 
programmet år ett forsok att få ner hastig- 
heten på konstflygmaskinema genom att 
begrånsa det tillåtna flygområdet och att
1 nfora våndmanovrar som bedoms på sam- 
ma sått som de vanliga figurerna.

Man flyger alltså forst en huvudmanover 
mitt framfor domarna. precis som fórut. 
Sedan flyger man cn våndmanover direkt 
efter huvudmanovern. Dårefter en ny hu
vudmanover, en våndmanover, en huvud
manover o. s.v.

Flygområdet begrånsas av en vinkel på
2 x 60 grader horisontellt och en vinkel på 
60 grader vertikalt, sett från piloten. Man 
flyger alltså hela programmet inom ett 
tånkt ’’fonster” som definieras av dessa 
vinklar. Vi har tåvlat efter detta program 
under två såsonger i Sverige och funnit att, 
i stort sett, alla flygare år mycket positiva.

Flygningen biir roligare med något lång- 
sammare modeller och ett intensivare pro
gram. Den hår foråndringen gjorde att ste
get mellan sport-populår och F3A blev allt- 
fór stort varfór det, på en domarkurs 1985, 
utarbetades två nya program. Dessa fast- 
stålldes sedan på årsmotet 1985 och gåller 
fr.o.m. dennasåsong.

Enklast
F3A-populår år det enklaste program
met. Det går att flyga med en vanlig ny- 
borjarkårra typ Falcon 56 eller QB 20 H. 
Tanken år att man skali kunna tråna pro
grammet når man lårt sig behårska sin ny- 
bórjarmodell någorlunda bra. Programmet 
innehåller inte några våndmanovrar utan
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’FLYG-
ER
nya tåvlingsprogram 
drivna R/C-modeller. 
river hår nyheterna i

bara figurer som flygs mitt framfor piloten. 
Dåremot ingår både start, landningsvarv 
och landning vilka inte ingår i F3A eller 
F3A-sport.

Precis som F3A har varje manover en 
koefficient som anger svårighetsgrader på 
manovern. Under en tåvling multiplieerar 
man domarens poång (0-10) med koeffi
cienten så att en svår manover ger hogre 
poång anen lått.

Programmet byggs upp kring enkla roll 
och looping-manovrar. Det ger en mycket 
bra tråning for cn flygare som har tånkt sig 
att tåvla men också fór en som bara vill 
tråna upp sin allmånna flygskicklighet. Fi- 
gurerna skali flygas i den ordning dom står 
i listan. Daremot år det fritt att flyga dem i 
motvind eller medvind. Det enklaste och 
basta år dock att flyga loopingen och ”Top 
Haten” i motvind och rollen och Immcll- 
mannen i medvind.

På en tåvling år det heller inte nodvån- 
digt att flyga alla figurer, man kan t.ex. ba
ra flyga start och landning.

1 F3A-sport har man infórt våndfigurer 
på samma sått som i F3A. Man flyger en 
huvudmanover. Man flyger också samtliga 
figurer i ett svep och har mojlighet att flyga 
fritt mellan varje mandverpar, vilket un- 
derlåttar betydligt i bórjan.

Observera att det i slutet av programmet 
år tre figurer som hånger ihop, nr. 11, 12 
och 13 och att sista figuren år ensam.

Åvcn hår år det valfritt att flyga manó- 
verparen i motvind eller medvind. Det 
enklaste år dock att flyga figurerna i den 
riktning som teckningarna visar om vinden 
blåser från hogcr till vånster.

En titt i tåvlingskalendcr på annan plats 
i MFN visar att det arrangeras 5 tåvlingar 
i F3A-pop och F3A-sport. Tåvlingen i Ti- 
daholm kalias ’’Grånscupen" och år en in- 
ternationell tåvling. Det brukar komma 
en hel bunt Norrmån och ett par Danskar 
dit. Óvriga tåvlingar år nationella.

5 Fyrkantslopping
6 Immelmann

12 Halv looping
13 Invcrtcrad roll

7 Utvåndiginverterad looping 14 Tre varv spin

O van: F3A sport.

År du intresserad av de hår tåvlingsklas- 
serna och vili veta mer år du vålkommen 
att dcltaga i cn kurs som arrangeras av os- 
tergotlands Modcllflygfórbund och SMFF. 
Kursen kommer att hållas i Norrkóping 
den 31/5-1/6.

Vi kommer bl.a. att gå igenom alla tre 
tåvlingsklasscrna både teoretiskt och prak
tiskt, visa låmpliga modeller, gc trånings- 
tips och tala om hur det går till på en tåv
ling.

Den teoretiska genomgången hålls på 
Scantic Hotell soder om Norrkóping dår 
vi också ordnar med óvernattning. Flyger 
gor vi på NRFK:s fålt som ligger i nårheten 
av hotellet.

Anmålan gores till SMFF:s expedition. 
Anmålningsblanketter kommer att skickas 
ut till alla SMFF anslutna klubbar. Du kan 
också ringa till undertecknad 013-15 06 66 
eller Anders Johansson 013-13 96 56.
Jan Åke Nilsson
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"Silverradion”

FUTABA
CONQUEST

TEXT o. FOTO: BO HOLMBLAD

Futaba har nu fått sin ’’Silverradio”. Nam- 
net har vi på Modellflygnytt hittat på sjal- 
va. Futaba Conquest FP-T 6NLK år en 
silverfårgad lillasyster till den vålkånda 
FP-7FGK, den så kallade ’’Guldradion”.

Den sexkanaliga 6NLK på 35 MHz- 
bandet kom i hóstas, runt augusti. I sam- 
ma serie. Conquest (engelska for eróvra), 
finns också en fyrkanalig 27 MHz AM- 
radio, som nu också kommer på 35 MHz 
FM bandet. Den femkanaliga versionen 
ligger på 35-FM och år utrustad med det 
nya ’’stórningsfria” PCM-systemet.

Standardradio
6NLK år cn standardradio. Fyra helt van
liga styrfunktioner plus två brytare. En fór 
stall, med tvålågesbrytare, samt en sjatte 
funktion dår brytaren år av trelågestyp. 
Det betyder att sjatte kanalen kan anvån- 
das fór exempelvis klaff. År det då bra att 
ha en klaff med tre lågen? Infålld, startlåge 
samt landningslåge? Ja, en del fullskala- 
plan har sådana arrangemang. Foråren vet 
ju vilket utslag som kommer, då han valt 
detsamma. Ett steglóst regiage ger ju nås- 
tan alltid olika lågen. Hójd- samt skev- 
roder har dels fulla utslag, dels en begråns- 
ning som kommer då brytare på såndaren 
slås om. Med hjalp av en liten skruvmejsel 
kan man reglera utslagsbcgrånsningarna 
på såndarens framsida.

Samtliga kanaler har servoreversering. 
Något som underlåttar vid installationer. 
Femte och sjatte kanalen har gemensam 
omkopplare fór detta.

Byta kristaller
En fordel år ju att man kan kopa nya 
kristaller, (kom ihåg en ny frekvensflagga) 
om det år trångt i etem hemma. Fór drygt 
93 kronor får du såndar- och mottagar-
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kristaller plus en frekvensflagga. En bra 
investering. Jåmfor med att stå på fåltet 
och vånta på din tur . . .!

Ska du óppna baksidan på såndaren for 
att exempelvis stålla om spakarnas fjådrar 
så giom inte att ta bort såndarkristallen 
forst!

Torrbatterier
Radion levereras med fyra servon samt 
hållare fór torrbatterier. Dårutover finns 
allt utom naekrem. Detta tillbehór finns 
dock inte hos RC Center, generalagenten. 
Nu ligger denna nya Futabaradio bra i hån
den, så en naekrem år kanske inte nodvån- 
digt?

Numera levereras Futabaapparaterna 
med kristaller åven på de nya hógre kanal- 
numren, alltså uppemot kanal 74. Bra, fór 
många modellflygarc trångs på 35 MHz 
kanalerna 63-64 och 65! De forstå som 
kom på detta band.

’’Silverradion” levereras med fyra stan- 
dardservon typ 128. Men Futaba har ju 
andra servon också.

131 S år ett servo som drager hela 5 kilo. 
Måtten år mindre ån standardservot. Men 
priset ungefår dubbelt så hogt, 445 kronor. 
Futabas 132 servon passar bra i exempelvis 
en scglare och kostar 305 kronor. Den som 
vill ha ett linjårt servo kan kopa 1 Il-typen 
fór 275 kronor.

Sankt pris
En 6NLK radio kostar idag 1.895 kronor, 
priset har sånkts med 100 kronor den se
naste tiden. Accar och laddare går på 478 
kronor och bór nog råknas med i priset. 
Som då hamnar på 2.373:-totalt.

Framover kommer en helikopterradio i 
Conquestserien, den kostar 2.450:- med 
accar och laddare. Har fem kanaler och fy

ra servon. Futaba FP-T 6NLK år en bra 
standardradio, som inte har några "onódi- 
ga” finesser. Den som vill ha mer kan ju 
kopa ’’Guldradion”. Futaba FP-7 FGK 
som kostar 2.725 kronor, bara 352 kronor 
mer. Då får man en helt komplett radio 
med accar, laddare, fyra servon, naekrem 
osv. Femte och sjåtte kanalerna år då steg- 
lósa, sjunde av stålltyp -  två lågen. Mix- 
ningsfunktioner, begrånsningar till och 
med for vånster och hóger på skev och si- 
doroder, samt upp och ner på hojdrodret 
m .m . m .m .

Trotteln har en trim som bara tar i tom- 
gångslåget. Många finesser, som kan vara 
svåra att komma ihåg i alla lågen. Har sjålv 
stått dår med ett servo som inte rort sig. 
Fel på radion? Nej, bara en justerings- 
knapp på baksidan som stod l'el, forarg- 
ligt . . .

Futaba har ett vålfyllt program med ra- 
dioanlåggningar från två kanaler och upp- 
åt. Den nya Conquestserien tycks vara ge- 
nomtånkt utan alltfor många finesser. Nå
got av bruksradiotyp faktiskt. Den sex- 
kanalare vi tittat på år dessutom enkel att 
anvånda. Priset som sjunkit en hundralapp 
år ju en utvcckling på rått våg. Futabaser- 
viccn år ju ett specieilt kapitel fór sig, se 
artikel intill om generalagenten R/C Cen
ter!

FAKTARUTA:

Radio Control Center AB

Box 124
561 22 Huskvarna 
Tel. 036-14 53 60



Futabas FP-T 6 N L K  kom i hóstas och ar en modem bruksradio, med de fiesta till- 
behorsom standard, dock inte nackrem. Glom inte att kopa laddningsbara accumla- 
torer samt en laddare till anlåggningen, om du inte har dettafórut.

Del finns en mángd servon att komplettera med. Standardservot 128 dr ganska stort, 
men drar3,5 kilo. 131 S-servot drar Hela 5 kilo och dr betydligt mindre. Det lilla 132 
H-servot drar 1,8 kilo, passar bra till exempetvis en trang seglare. Det linjdra 111- 
servot kan vara bra till vissa funktioner, bland annat nar man onskar raka rorelser. 
Bildengeren jamforelsemellanstorlekarna. Fran v. 128, 111, 131S.

Radio Control Center har lange vařit nå- 
got av svenskt modellflygs Mekka. Mång- 
dcr av prylar till priser som varit plånboks- 
vånliga år val det kånnetecken som grun
daren Valter Johansson satt på foretaget.

Numera har han eftertråtts av Roddy 
Hall med fru. Åven om Johansson lagt mo- 
dellflygsforsåljningen på hyllan finns han 
med som delågare i foretaget som blev 
aktiebolag 1983.

Tidigare hade man forsåljningsstållen 
både i Stockholm och i Malmo. Den fórst- 
nåmnda butiken lades ner 1984 och mal- 
mobutiken lades ner forstå mars i år! Nu år 
R/C Center en ren grossistfirma. Åven om 
privatpersoner kan få kopa direkt via post
order. Speciellt år detta bra for modellfly- 
gare som inte har någon vålsorterad butik 
på hemmaorten.

R/C Center har agenturerna for bland 
annat Futaba, Enya, Pilot, Saito, HP och 
numer åven Cox.

-  For det mesta har vi grejer på lager. 
Då biir leveranstiden ett par dagar, beråt- 
tar Roddy Hall.

Futaba och RC Center hór ihop på ett 
speciellt sått. Och det år då den mårkliga 
servicen som de år ensamma om. Når ga
rantitiden, ett år, gått ut kan du få radion 
reparerad for 50 kronor per enhet. Under 
forutsåttning att du inte skruvat sjålv i 
apparaterna. Och denna unika service får 
du så långe R/C Center har reservdelar till 
de aktuella prylarna, beråttar Hall. Det 
galler dock att bara skicka in de saker som 
kan vara sonder. Sex servon, en såndare 
och en mottagare år ju åtta enheter och 
kostar då 400 kronor åven om bara motta- 
garen år sonder. Tala då med R/C Center i 
forvåg så kanske du bara behover skicka in 
de råtta bitarna. Och kommer då undan 
billigare.

Krister Sjokvist står fór radiorepartio- 
nerna. Han år fór óvrigt flyglårare på full- 
skalaflygplan.

RC-ccnter finns i Huskvarna. Man såljer 
dock inte direkt till allmånhctcn men har 
en utstållningslokal dår sortimentet kan 
beses. BoH.
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Hór du till dem vars in- 
tresse fór linkontroll dog 
då din modeil gick i 
backen efter att ha drab
bats av dålig linstråck- 
ning? Próva då detta 
bygge som ger dig en 
mycket vindsåker och 
vålflygande modeil.
(Kran Model Aviation Dec. 85)

Text: John Hunter, konstruktion: Hughs 
och John Hunter.

Haboob ar det Afrikanska namnet på den 
fniktade ókenvinden. Planet Haboob 
år inte fullt så fruktansvård men når det 
blåser småspik och andra plan knappast 
kan flygas tar man bara fram sin Haboob 
och har kul.

I stark vind klarar planet av alla rnanov- 
rar i stuntprogrammet. Till och med vid en 
lått bris klarar man av att flyga och kan 
landa med en modeli som år lika ren som 
den var vid starten.

Det handlar om s.k. "Whip-flying”. 
Whipping blev kånt redan under linflygels 
barndom på fyrtiotalet då Jim Walker i 
USA konstruerade två byggsatser avsedda 
for denna form av modcllflyg. Dessa båda 
plan. Aircobra och Mustang har forresten 
bbrjat att återproduceras och firms nu att 
kopa igen i USA. Vad år då whipping? Jo, 
tånk dig att du har fåst en tyngd i ena ån
dan av ett snore och svingar den runt, runt. 
Av centrifugalkraften ’’flyger" tyngden 
trots att den har alla aerodynamiska prin
ciper mot sig. Bygger man nu en tyngd som 
dessutom har flygbara egenskaper biir re
sultatet ett plan som kan flygas genom att 
piloten ”drar” runt det med håndtaget. 
Med rått linlångd kan man t.o.m. utfora 
avanccrad flygning vilket upptåcktes i takt 
med att modellerna blev allt låttare och 
vingprofilerna symmetriska.

Haboob år konstruerad spccicllt for 
vindflygning genom att den år så lått upp- 
byggd. Prototypen hade t.o.m. uppbyggda 
flaps och hójdroder och var klådd med tunt

Top Picture: Shown with its for-effect-only 
spinner, this model was designed specifi
cally for flying on the power of the wind, 
though details for engine installation are in
cluded on the plans. Above: Fortunately, 
this model seems to attract lots of kids with 
the strong legs and arms needed for launch
ing. Craig McManamay is in the middle; 
other names unknown. Standard launch 
procedure is to run as fast as you can and 
throw as hard as you can downwind. Controls 
must remain neutral to minimize drag until 
the flier has whipped enough flying speed.

japanpapper. Detta visade sig dock vara 
onodigt och slutresultatet blev en ganska 
låttbyggd modeli dår man anvånt balsa- 
dimensioner som normalt finns att kopa i 
a ffå rern a.

Man kan motorisera Haboob om man 
vill. Den kan forscs med en 0,8 cc motor 
som då ger planet storre hastighet och bått
re linstråckande fdrmåga. Man kan åven 
montéra in en 2,5 cc motor men då biir 
planets egenskaper mer lika en vanlig kår
ras.

Hur kan då vinden ge kraft åt en linkon- 
trollmodcll? Hur flyger en drake? Kanske 
år svaret på den forstå frågan detsamma for 
den andra. Dock genom att lågga till drag
ningseffekten. Att låra sig tekniken med 
vindflygning år inte speciellt svårt. Du kan

anvånda en vanlig stuntmodell som har 
tyngdpunkten placerad på normal plats. 
Anslut korta linor -  inte långre ån att du 
kan hålla håndtaget hógt upp i luften med 
modellen hångandc rakt nedåt så att ving- 
spetsen tar i marken. 1,5 -2 m brukar vara 
lagom. Nu kan du, genom att svinga runt 
planet, påborja en snabb planflykt. Visst 
kan du bii lite yr men forsdk att reglera 
hastigheten genom den kraft du drar hånd
taget runt. Når du biir lite såkrarc kan du 
oka linlångden betydligt. En linlångd på 
ca 7,5-10 m går bra om du har en medhjål- 
pare som kan slåppa modellen i starten. 
Denna måste ske i medvind och du måste, 
som pilot, se till att rodren står neutralt i 
starten.

Flyg mjukt och forsok att hålla modellen 
ganska lågt under det att du ”drar” (whip- 
par) planet allt kraftigarc. Når du vål har 
passerat motvindssektorn kan du bygga 
upp en allt båttre fart tilis du efter några 
varv kommer till grånsen for din formåga. 
Du kommer att mårka att Haboob faktiskt 
flyger snabbare ån med motor. Dags att 
låta vinden ta over arbetet.

Om du inte år nyborjare på det hår med 
linkontroll kan du borja med stunttråning. 
Ge hojdroder når planet borjar gå upp i 
vind. Gor en mjuk wingover och låt model
len plana ut igen på medvindssidan. Wing- 
overn år den forstå manover man borjar 
med eftersom den åven bidrar till att bygga 
upp farten. Ge mjuka roderutslag och an- 
vånd inte storre roreiser ån vad som år nod- 
våndigt. Allt du behover góra år att se till 
att du har en fartreserv hela tiden. Kom 
bara ihåg att dina linor snor sig ett varv 
varje gång du gor en wingover utan att vån
da dig om. Alltfor många varv och ditt plan 
biir okontrollerbart.

En annan bra figur att lågga in år den lig- 
gande altan. Gor den stor och se till att du 
har vinden i ryggen så kan du, i stort sett, 
hålla på tilis dess du trottnar. Oka linlång
den efter hand du kånner dig såkrare. Du 
kan faktiskt anvånda linor med en långd på 
upp till 15 m och får dårmed utrymme for 
att kunna utfora de fiesta stuntfigurerna. 
Kan du tånka dig en mer miljovånlig flyg
ning?

Konstruktionen
Avskråcks inte av vingens geodetiska upp- 
byggnad. Denna typ av vinge år sjålvråtan-
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dc och kan byggas ulán all nåla last spryg- 
larna på ritningcn. Borja med vingen efter
som resten av bygget år helt normalt. Skår 
till alla spryglarna oeh var speeiellt rtoga 
med att skåra ut cxakta urtag. Hal for li- 
norna kan goras i samtliga spryglar vilket 
sparar några gram. Montéra de tyngsta 
spryglarna i millen av vingen oeh de låttas- 
tre i spetsarna. Nåla fast listerna oeh den 
bakre vingbalken och kontrollera sprygel- 
avstånden samt vinklarna mot ritningen. 
Kontrollera att inte vingen år skev innan 
du limmar fast dem. Efter limningen for- 
blir vingen som den limmats. Anvånd cya- 
noacrylatlim (ex I lot Stuff) genomgående.

Anvånd mjuk balsa tor fråmre vingfram- 
kanten och lågg den i blot i varmt vatten. 
Forma den runt något runt foremål oeh 
blot igen. Nåla fast det våta flaket långs 
den ena vinglisten och anvånd lim for att 
fåsta det. Anvånd sedan vanligt vitlim mel- 
lan flaket och spryglarna och fåst mot den 
andra med cyanolimmet. Installera sty- 
roksplattformen, alla delarna till ving- 
tipparna och utledarguiden. I)e sista fastes 
med epoxvlim och se till alt en lyngd på ca 
25-30 g plaecras i yttre vingspetsen. Obscr- 
vera att den yttre vinghalvan år långre an 
den inre. Putsa mittspryglarna så att mitt- 
plankningcn sedan kan låggas jåmn. In
stallera styrok och utlcdarwires samt stot- 
stången till flapshornet. Installera till slut 
mittplankningen. Hela vingen slipas nu 
med en lang flat slipklots.

Kroppen
Vålj hårdtrå eller mycket hård balsa till 
kroppens langsgående lister. Listerna 
skali smalna av som visas på ritningen for 
att få bort så mycket vikt som mojligl. Bygg 
sedan upp kroppen over ritningen och slipa 
båda sidorna jåmna når allt har torkat. 
Limma fast plywoodforstårkningarna, run- 
da av kanterna overallt utom dår stabilisa
torn skali sitta. Skår ut onskade motor
eller viktmoduler och putsa dessa. Skår ut 
alla stjårtpartidelar och putsa dem. Låt 
Hapsen och hójdroder smalna av bakål om 
såonskas.

Hela planet klådes med lått solarfilm. 
Man kan också anvånda japanpapper och 
klarlack med man lår lormodligen låggå på 
cventuella forstårkningar. Dekorera mo
dellen som avslutning.

Monteringen bbrjar med att sticka in 
vingen i kroppens urtag och limma fast 
denna med vanligt vitlim. Se till att vingen 
har råtta vinklar. fåst med cyanolim oeh låt 
den torka. Installera stabilisatorn oeh se till 
att den år parallel! med vingen. Anvånd 
bakpulver och cyanolim for alt gora ving- 
rotsutfyllnadcr oeh fåst till slut sidoroder 
och fena. Montéra stotstånger, flaps och 
hójdroder och se till att utslagen går lått 
och foljer ritningens anvisningar. Tyngd- 
punkten skali vara som anges på ritningen 
eller ev något långre bakåt om man vill ha 
en kånsligare modeli.

Må dina flygdagar bli blast gu!
(Fritt oversatt från engelskan av Ulf S.)
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M eddelanden från Forbundet
Material till ”mitť’-sidorna insándes alltid direkt till SMFF:s exp, Box 10022, 60010 Norrkóping

FORBUNDSMOTET OCH GRENKONFERENSERNA 

I SUNDSVALL 12-13 APRIL 1986

VALEN:

FORBUNDSSTYRELSEN

Ordforande Bjorn Hammarskjold
nyval 2 år B277 Lidingo MK
Kassor Birgitta Holmer
omval 2 år B258 Waxholms MFK
Suppleant Jan Bohman
nyval 1 år Y100 Harnosands MSK
Ordf utb Bo Hallgren
omval 2 år E021 FK Gamen
Ordf friflyg Lars Åhman
fyllnval 1 år E021 FK Gamen
Ordf linflyg Vakant
Revisorer Lennart Hansson
nyval 1 år M010 AKM MFS Malmo
(båda) Lennart Flodstrom 

002A AKMG Goteborg
Revisor- El sy Larsson
suppleanter B261 Tåby MSK
nyval 1 år Bert Axelsson
(båda) O02A AKMG Goteborg

GRENSTYRELSEN FRIFLYG

grenchef se forbundsstyrelsen
v grenchef Herbert Hartmann
nyval 2 år P186 MFK Slåndan
sekreterare Håkan Gruen
fyllnval 1 år Z052 Ostersunds MFK
suppl AU alim Johan Ekeroot
nyval 2 år Z052 Ostersunds MFK
led AU i-hus Lennart Palm
omval 2 år M3A2 Ungd MFK Bjuv
suppl AU inomh Sven Pontan
omval 2 år B039 Håndens MFK
led utbstyr I.ennart Palm
nyval 2 år M3 A 2 Ungd MFK Bjuv
led PREK Jan Siifvenberg
nyva1 2 år AC1A7 MFK Vingarnn 

Umeå

GRENSTYRELSEN LINFLYG

grenchef 
v grenchef 
omval 2 år 
sekreterare 
omval 2 år 
suppl speed 
nyval 2 år 
suppl stunt 
omval 2 år 
suppl T-R 
omval 2 år 
suppl combat 
nyval 2 år

Vakant
B-0 Samuelsson 
A006 MFK Galax 
Kjell Axtilius 
A006 MFK Galax 
Ove Kjellberg 
B256 Solná MSK 
Lars Roos
M13A Trelleborgs MFK 
Anders Appring 
R081 OSFK MFS 
Christian Johansson 
K0A8 Ronneby MFK

GRENSTYRELSEN RADIOFLYC

v grenchef Hanus Flyckt
omval 2 år F087 Jonkopings RFK
sekreterare Jan Stern
omval 2 år E1A2 Norrkopings RFK
led elflyg Stefan Engberg
nyval 2 år B253 Djursholms MF
suppl elflyg Bo Samuelsson
fyllnval 1 år B253 Djursholms MF
suppl helikop Thomas Cedergren
omval 2 år I0A9 Gotlands MFK
suppl konstf1 Kenneth Holm
omval 2 år P076 Marks MFK
suppl pylon Kenneth Winberg
omval 2 år N031 MFK Pegasus
suppl segel Gosta Lofgren
omval 2 år L132 RFK Gripen
suppl skala K-Å Elofsson
omval 2 år R1A9 Tibro RC klubb
fackredaktor Kjell Stenbom
nyval 2 år E1A2 Norrkopings RFK

(
SMFF:S NYE ORDFORANDE MAR ORDET

SMFF har fått en ny ordforande och 
jag en ny utmaning.
Vi har också fått en ny suppleant i 
Jan Bohman, Hårnosand och en ny 
grenchef i friflyg Lars Åhman, 
Norrkoping. Grenchefssysslan i 
linflyg ar tyvarr vakant. I ovrigt 
år styrelsen intakt.

Jag vill framfora ett varmt tack 
till Johan Bagge for det utmårkta 
arbcte han nedlagt som ordforande i 
SMFF under gångna mycket svåra året.

Jag blev glatt overraskad av den 
positiva anda som genomsyrade hela 
forbundsmi)tet 1986 i Sundsvall.
Det blev en mycket klargorande 
diskussion ang forbundets ekonomi 
som ju år ett av de problem vi har. 
Den nya styrelsen kommer att arbeta 
hårt for att få ekonomin på fotter.

Styrelsen kommer också att forlågga 
sina moten på olika stållen i landet 
och vi vill då samtidigt tråffa 
representanter frir distrikt, klubbar

V

Λ

och enskilda medlemmer. Detta for 
att vi ska få en levande dialog inom 
forbundet.

Information och samarbete kommer att 
vara de två framsta ledstjårnorna 
for vårt arbete inom forbundet det 
kommande året.

Mera information kommer i nåsta nr 
av MFN.
Har Du några frågor eller forslag så 
ta kontakt med din klubb, ditt 
distrikt eller någon i forbunds- 
styrelsen.

Din nye ordforande når Du bast via 
brev eller telefon.

Bjorn Hammarskjold 
Lillsjonasvagen li 
161 35 BR0MMA 
tel bost 08-80 Al 16

08-26 Al 03 (tfn-svarare 
hela dygnet) 

tel arb 0753-6A3 81

BJORN HAMMARSKJOLD
_________________________________________ ________________________________________________/

FORBUNDSEXPEDITIONEN

Expeditionen hålles stångd for 
semester 30 juni - 11 juli.

FORBUNDSMOTET 12-13 APRIL 1986 
SUNDSVALL

103 ombud från A2 klubbar liar 
anmålt sig till forbundsmotet 1986.

STATENS UNGDOMSRÅD (SUR) RADSLAG 
BF.RCBY GÅRD 1986-OA-1 A — 16

Som SMFF:s ombud deltager Lennart 
Palm.

CIAM MOTE PARIS 1986-0A-2A— 25

Som SMFF:s delegat deltager som 
vanligt Peter Wanngård.

SAMMANDRAG AV BESLUT VID NORDISKA 
MODELLFLYGKONFERENSEN I STOCKHOLM 
1986-01-18

Alla nordiska lånder var represen- 
terade, vilket var sårskilt glåd- 
jande eftersom så inte skett sedan 
1982.
Beslots att den nation som står som 
arrangor av Nordisk Konferens skali 
fungera sammanhållande det kommande 
året. For 1986 skali således 
Sverige ha denna uppgift.
Forelåg forslag från Sverige att NM 
F3B skali koaras enligt FAI-regler 
(dvs åven med distansmoment). 
Forslaget återtogs dock sedan det 
ej vunnit gehor hos ovriga na
tioner.

Beslots daremot på forslag från 
Danmark att såmsta resultatet ej 
skali råknas vid minst fyra om- 
gångar.
Forslag om kommande tåvlingsutbyte 
i linklasserna skali utformas av 
Finland.
Underlaget for F3D konstaterades 
f n ej vara tillråckligt starkt for 
Nordiska Måsteskap.
Framfordes från Finland att elek
troniska termistorer bor forbjudas 
vid internationellts tåvlande. Tas 
upp på FAT-nivå.
Konferensen beslot rekommendera att 
Sporting Code sekt A.2.5.A ang 
tåvlingsavgifter m m skali till- 
åmpas vid NM. Frågan tas upp på 
nasta konferens.
Endast en rapport från grenkon
ferensen hade inkommit (F3F), 
vilken lades med gillande till 
handlingarna.
Tåvlingskalender 1986:
Friflyg 5-6 juli arr Danmark, 
Revingehed
F3C arr Finland, prel augusti 
F3B/F3F 12-1A septe arr Danmark, 
Hanstholm
FAC och F3A inga måsterskap.
A danska och 2 svenska rekord har 
godkånts.

Nåsta Nordiska Konferens 2A januari 
1987 i Kopenhamn.

KLUBBREGISTRF.T 1985-12-31

V g notera foljande åndring i 
registret:

B081 OSFK MFS Sodertålje , siff- 
rorna for medlemmar i åldrarna 7-25 
år och over 25 år år omkastade, 
skali vara 28 medlemmar 7-25 år och 
18 medlemmar over 25 år. Nedrakning 
for A-B lån biir 1067 medlemmar 
7-25 år och 897 medlemmar over 25 
år. Åndra åven i sammanstållningen 
på sidan 9 till 5522 medlemmar 7-25 
år och A26C over 25 år.
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UTBILDNING

Ungdomsledarkurs (Cl/86) 8-16 juni 
1986 på Ålleberg

Inbjudan och anmalningsblankett 
utsant med månadsmeddel andet i 
mars.
Anmalan skali vara expeditionen 
tillhanda seaast onsdagen den 21 
ma,1 1986.

FLUGEBYLACRET 85-07-05 - 07-12

Information och anmalningsblankett 
till Flugebylagret 1986 utsant med 
månadsmeddelandet i mars.

Internatlonella tavlingar
Nr 2 30.7-4.8 VM linflyg 1986
Pecs, Ungern

Inbjudan till 1986 års 
"Limfjordsstaevne" har kommit. 
Information kan fås genom tf 
grenchef B-0 Samuelsson, Vetevågen 
13, 183 67 TABY, tel 08-756 22 74. 
Anmålningetiden utgår 3.5.86, 
Anmdlan skali sandas via SMFF:s 
expedition.

RADTOFLYG

Brevtavling F3B uch F3B-T 
1986-05-01 - 09 30

Internatlonella tåvlingar
1. EM F3B, Tel Aviv, Israel andrat
datum till 17-24.8

Tavlingskalender RC skala 1986

Nr 1 A 25.5 Popskala E046 MFK 
Linkdpingseskadern, Linkoping, 
kontaktman Sven-Åke Nilsson, tel 
013-131425
Nr 2 Populårskala (oppen+DM) P080 
Trollhiittans MFK flyttas till 
31.5-1.6
Nr 3 Populårskala A028 Stockholms 
RFK Barkarby avhålles 7-8.6

TAVL1NGS1NBJUDN1NGAK
FILMUTHYRNING

Forteckning over 9 st super 8 
filmer, skånkta av Bo Gårdstad, 
utsant med månadsmeddelandet i 
mars.

NYA KLUBBAR

Z353 VåstjMmtlands RFK, JSrpen samt 
S246 Edane MK och 0212 Kungalvs 
Modellbyggare, som båda har åter- 
kommit efter 1 års uppehåll halsas 
vaikomna till SMFF.

SVENSK REKORD

Tomas Leljon, D018 Nykdpings Modeil· 
klubb, satte 85 10 19 nytt svenskt 
rekord i klass 23, hastighet for 
radiostyrd kolvmotormodell rak bana 
med 274 km/h på Radiolanda 
Modellflygfait, Stigtomta.

T&VLINGSKALENDRAR 1986

Se sep listor.

FRIFLYG

Landslagsligan i friflyg 1985 och 
Al-ligan 1985

Reviderad landslagsliga och 
Al-ligan, se sep listor.
OBS! att nr 36 Tomas Såvstrom 
tillhbr C092 Uppsala FK MS i 
etailet for D016 Eskilstuna FK MFS 
som uppgivits på en tidigare lista.

Tavlingskalendern friflyg 1986 
Andringar:

Utomhus
Nr 11 31.5-1.6 Solnas
10-starters. INSTÁLLD t v.

Internatlonella tavlingar 
Nr 1 9-14.9 EM friflyg,
Pitesti-Arges, Rumanien

Inomhus
Nr 4 april SM FID Framflyttad 
till vecka 41 eller 45.

Internatlonella tavlingar 
Nr 1 23-25.8 VM inomhus FID,
Cardington, England

LINFLYG

Adressandring

Ledamoten i grenstyrelsen (combat) 
Ingemar Larsson har flyttat, ny 
adress år Forbondegatan 14, 462 00 
VXNERSBORG

Tavlingskalender linflyg 1986

Nr 6 Oxelopokalen framflyttad till 
16-17 august! 1986

Inbjudan och tavlingsregler 
utsant med månadsmeddelandet i 
mars.

F3F Europa Slope Cup 1986

P g a att militarmyndigheterna 
endast kan upplåta markområden i 2 
dagar har ovanstående tavling
instailts.

Tavlingskalender RC helikopter 1986

Internatlonella tavlingar
Nr 2 EM F3C Toulouse, Frankrike
andrat till 24-28.9

Tavlingskalender RC elflyg 1986

Tillagg:
Nr 1 18.5 F3E T063 RFK Ikaros
Orebro Gustavsviksfaltet Anders 
Gustavsson, tel 019-161541 
Nr 2 24-25.5 Nordic, FAT,
7-celler, pylon (7-celler) A301 
MFK Starflyers Spånga Starlanda 
Jan Levenstam, Movågen 26, 163 60 
SPÅNGA 
Nr 1 biir 3

Tavlingskalender RC konstflyg 1986

Tillagg och andringar:
Nr 1 F3A Pop, F3A Sport, P182 
Borås MFK framflyttad till 31 maj 
och reservdag 1 juni 1986.
Nr 1 A 10.5 F3A B267 Sodertålje 
MFK Påldalen, kontaktman Benny 
Pettersson, tel 0755-36063 
Nr 4 Grånscupen F3A (UT) R148 
Tidaholms MFK flyttad till 28-30.6

Internatlonella tavlingar 
Nr 1 9-13.7 EM F3A La Garde, 
Frankrike
Nr 2 Grånscupen F3A R148 Tidaholms 
MFK flyttad till 28-30.6

Tåvlingskalender RC segel 1986

Tillagg och andringar:
Nr 1 3.5 F3B-T M015 Acroflyers
INSTALLD tv
Nr 4 F3B-T "Vårgalten" U286 Arboga 
FK MS flyttas till 15.6 
Nr 5 31.5 Nils Holgcrsson Cup F3F
M338 Villie RFK skali aven vara UT 
Nr 7 7.6 F3B-T PI84 Herrljunga MFK
arrangeres som DM (ej sank)
Nr 8 F3B-T M008 Malmči RFS flyttas 
till 24.5
Nr 9 SM F3B 1986 OBS! 2 dagar 
14-15.6 skali Sven vara DM for 
Stockholms lån
Nr 12 A 2.8 SM F3F 1986 M008 
Malm8 RFS och M338 Villie RFK, 
Kåseberga, kontaktman Gerhard 
Henricsson, tel 0411-43680 
Nr 15 F3B "Galten Cup" U286 Arboga 
FK MS flyttas till 6-7.9 
Nr 16 F3F Model Craft Cup M008 
Malmo RFS flyttas till 12.9 
(reservdag 13.9)

OBS ! For att SMFF skali kunna 
sanktionera nedanstående tavlingar 
måste resp arrangorsklubb vara 
registrerad i SMFF (dvs betalt både 
faststalld registreringsavgift for 
klubben samt faststållda 
medlemsavgifter.

SOLNAS VÅRETTA/B256/SOLNÁ MSK 
1986-04-19 kl 0830 
Sundbro
Al,B1,C1,HKG,77 cm.FIG sen o jun, 
Lag
50:- sen 
25:- jun 
30:- sen HKG 
15:- jun HKG 
50:- lag 
Sista anm 7/4 
Pg 22 86 33 - 4, Solna MSK, 
Bredkilsbacken 1, 171 57 SOLNA 
Sture Johansson, tel host 08-27 63 
87, arb 08-730 74 49

MAJTÅVLINGEN/C092/UPPSALA FK MS
1986-04-26 09 00
Sundbro
FlA, FIB, F1C jun o sen, Al jun,
Lag
60:- sen 
30:- jun 
60:- lag 
Sista anm 15/4
Pg 64 56 67 - 7, Uppsala FK, MS, 
c/o Per-Arne Svensson, V:a 
Jarnvågssgatan 11 A, 753 33 
UPPSALA, tel bost 018-12 34 10, 
tel arb 018-13 97 90

QUARTER MIDGET PYLON/- 
Λ028/STOCKHOLMS RFK 
1986-05-03 (860504) 09 00
Barkarby
Quarter Midget Pylon 
60:-
Sista anm 28/4
Pg 50 32 68 - 5, Stockholms RFK, 
c/o Hans Larsson, Stellavågen 1,
175 61 JARFXLLA, tel 08-739 87 86
ÅLLEBERGSTAVLINGEN/R146/MFK BLUE
MAX FALKOP1NG
1986-05-03 (05-04) 0830
Axevalla Iled
Termik
60:-
Sista anm 19/4
Pg 11 22 37 - 3, MFK Blue Max, Box 
186, 521 02 FALK0P1NG 
Gunder Carlsson, tel 0515-178 55 
Anmålan endast via postgiro

AXVALLATRAFFEN/R153/AXVALLA FFT
skQvde
1986-05-04 0845
P4:s ovningsfalt, Skovde
FlA jun o sen, FIB, FlC, Al jun
55:- sen
25:- jun
Sista anm 25/4
Pg 8204 9 5 - 0 ,  Axvalla FFT, c/o 
Nils-Olof Gustavsson,
Sturegatan 3, 541 50 SKiiVDE, tel 
bost 0500-182 82, 
tel arb 0500-180 10
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UT FRIFLYG 1986/0024/AKMG GOTEBORG
1986-05-08-11
Såtenås
Separat inbjudan sándes till de 
uttagna.

SOLNAS POKAL 1986/B256/SOLNA MSK 
1986-05-10 (05-11) 09 00
Hogdalens Bilprovning, Stockholm 
F2A, F2C, Good-Year 
50:-/klass sen 
30:-/klass jun 
Sista anm 3/5
Pg 489 89 94 - 1, Solná MSK, c/o 
Jan Gustavsson, Oslogatan 14,
163 31 SPÅNGA, tel 08-751 99 62 
Efteranmålan dubbel 
anmainingsavgift

TERMIKTRAFFEN/L132/RFK GRIPF.N 
KLIPPAN
1986-05-10 (05-11) 09 15
F5 Ljungbyhed
F3B-T
50:- sen
30:- jun
Sista anm 30/4
Pg 23 19 98 - 6, RFK Gripen, c/o 
Jan-Erik Andersson,
Hjalmgatan 25, 260 70 LJUNGBYHED, 
tel bost 0435- 411 88, 
arb 0435-387 56
Tommy Christiansson, tel 0435-408
55
Samling vakten F5 Ljungbyhed kl 
0845

VÅRTÅVLTNG F3A/B267/SODERTALJE MFK 
1986-05-10 (05-11) 09 30
Paldalen Sodertaije 
F3A pop, F3A sport 
100:-
Slsta anm 30/4
Pg 40 57 55 - 0, Sodertaije MFK, 
c/o Benny Pettersson, 
c/o Gabran, Parkgatan 21, 151 44 
SODERTALJE, tel 0755-360 63

AKMG:S VÅRTÅVLING 
(PINGSTÅVL1NG)/O024/AKMG GOTEBORG 
1986-05-18 (05-19, 06-28, 06-29)
09 00
Såtenas F7
F1A,F1B,F1C,A1 jun o sen,77cm,HKG 
75:- sen 
30:- jun 
Sista anm 9/5
Pg 490 43 73 - 0, AKMG, c/o Lars-G 
Olofsson, Box 8044,
421 08 V FRtiLUNDA, tel 031-49 30 55 
Personnummer på samtliga som skali 
in på F7.
Internationella klasserne flyger 7 
starter.

SKALATÅVLING 1 PINGS/P071/GRÅBO MFK
1986-05-17-18 09 00
Backlanda, Gråbo MFK:s eget falt
F4C och Popularskala
75:- sen
50:- jun
Sista anm 7/5
Tg 57 81 72-9, Gråbo MFK, c/o 
Conny Tisell,
S Annekarrsvagen 7, 440 06 GRÅBO, 
tel 0302-424 22
Logi kan ordnas, samkvam på kvallen 
den 17:e.

0REBRO F3E/T063/RFK TKAROS ORF.BRO
1986-05-18 (05-19) 09 00
Gustavsviksfaltet Orebro
F3E, 30-, 10-, 7-cellers
50:- sen
25:- jun
Sista anm 5/5
Pg 88 66 82 - 4, RFK Ikaros, c/o 
Anders Gustavsson,
Alstavågen 6 B, 702 21 OREBRO, tel 
019-16 15 41

MALM6 TERMIK/M008/MALMČ
RADIOFLYGSÅLLSKAP
1986-05-24 (05-25) 09 00
Revingehed
F3B-T
50:- sen
25:- jun
Sista anm 20/5
Pg 79 14 46 - 8, Malmo RFS,
Finlandsgatan 20, 2i4 32 MALMfl
Ulf Mårtensson, tel 040-96 02 73
OBS ! Åndrat tavlingsdatum

F3A POP, F3A SP0RT/E142/N0RRKČPINGS 
RFK
1986-05-24 (05-25) 09 00
Herrebrofåltet
F3A pop, F3A sport
75:- sen
50:- jun
Sista anm 19/5
Pg 22 27 1 8 -9, Norrkopings RFK, 
c/o Leif Ericsson,
Enebygatan 13, 602 13 NORRKOP1NG, 
tel 011-10 50 22

EL TAVL1NG/A301/MFK STARFLYERS 
SPÅNGA
1986-05-24-25 
Starlanda
24.5 - Nordic, FAI, 7-celler
25.5 - Pylon (7 celler)
50:-/klass sen 
25:-/klass jun
2 eller fler klasser 
75:- sen 
35:- jun
Pg 51 40 28 - 0, MFK Starflyers, 
c/o Jan Levenstam,
Movagen 26, 163 60 SPÅNGA

POP SKALA/E046/MFK
LTNKOPTNGSESKADERN
1986-05-25 09 00
Sjogestad
Pop skala
75:- sen
25:- jun
Sista anm 20/5
Pg 66 07 64 - 2, MFK
Linkopingseskadern, c/o Sven-Åke
Nilsson,
Sominarvindsvågen 8, 582 72 
LINKOPING, tel 013-13 14 25

VÅRTÅVLINCEN/B081/OSEK MFS 
SČDERTALJE
1986-05-24-25 10 00
24/5 - Påldalen, Sodertaije 
25/5 - TK-parkeringen Scania, 
Sodertålj e
24/5 - Combat, Stunt
25/5 - Team-race, Good-Year, Speed
50:- sen
30:- jun
Sista anm 20/5
Pg 37 82 70 - 3, OSFK, MFS, c/o 
Staffan Hovmark, Bodastigen 17,
151 45 SODERTAIJE, tel 0755-120 96

GRANSCUPEN F3C HELIKOFTER/-
N033/KUNGSBACKA MFK
1986-05-24-25 09 00 (05-25)
Kungsbacka
K3C
75:-
Sista anm 18/5 (per telefon)
Pg 83 33 36 - 1, Kungsbacka MFK, 
c/o Robert Claesson, 
tel 0300-213 66
Lordag meeting med skojtavling, 
sondag tavling

POP SKALA (ÅVEN DM)/P080/- 
TROLLHÅTTANS MFK 
1986-05-31 (06-01) 09 00 
Trollhattan MFK:s modellflygfalt 
Pop skala 
50:-
Sista anm 23/5
Pg 83 51 86 - 8, Trollhattans MFK, 
Box 5048, 461 05 TROLLHATTAN 
Lars Helmbro, tel 0520-974 08 
Crasbana

F3A SPORT, F3A POP/P182/BORÅS MFK
1986-05-31 09 00
Borås MFK:s flygfalt
F3A Sport, F3A Pop
70:-
Sista anm 27/5
Pg 89 63 82 - 9, Borås MFK, Box
10056, 500 10 BORÅS
Åke Mårtensson, tel 033-823 11

NILS HOLCERSSON CUP-UT F3F/- 
M338/V1LLIE RFK SKURUP 
1986-05-31 (06-01) 09 00
Kåseberga hamn 
F3F
60:- sen 
30:- jun 
Sista anm 25/5
Pg 34 85 20 - 8, Villie RFK, c/o 
Per Viklund, Vaniljgatan 11,
233 00 SVEDALA, tel 040-40 27 54

ttREBKO CUPEN/T063/RFK IKAROS 0REBRO 
1986-05-3l-0b-01 09 00
Gustavsviksfaltet iirebro 
F3B
50:- sen 
25:- Jun 
Sista anm 20/5
Pg 88 66 82 - 4, RFK Ikaros, c/o 
Anders Gustavsson,
AlstnvHgen 6 B, 702 21 Í5REBR0, tel 
019-16 15 41

SttRMLANDSTÅVLTNOEN/SMF 
1986-06-07-08 10 00
7.6 - Trosa MFK:s flygfUlt - Stunt, 
Semiatunt, Combat, NybOrjarcombat
8.6 - Eskilatuna - Speed open, 
Team-race, Good-Year
50:- sen 
30:- jun
Sista anm poststamplad 2/6 
Pg 65 08 01 - 4, SMF, c/o Hans 
Fltllgren, ti Kyrkogatan 25, 611 33 
NYKtiPING, tel 0155-156 86 
Goran Fallgren, tel 0155-365 65

POPULÅRSKALA/A028/STOCKHOLMS RFK 
1986-06-07-08 09 00
Barkarby flygplats 
100 : -
Sista anm 30/4
Pg 50 32 68 - 5, Stockholms RFK, 
c/o Lars Winberg, Box 6008,
183 06 TÅBY, tel bost 08-758 97 51,
tel arb 0762-106 62
Olle Ericsson, tel 08-93 54 66

SM F3B 1986/B253/DJURSHOLMS 
MODELLFLYGARE (aven DM for 
Stockholms l£n)
1986-06-14-15 09 00
Stockholmstrakten, narmare besked 
senare 
F3B
75:- sen 
40:- jun 
Sista anm 6/6
Pg 58 02 07 - 9, Djursholms MF, c/o 
Stefan Engberg,
GSstrikegatan 20, 2 tr, 113 34 
STOCKHOLM, tel 08-32 51 99

WINDMILL CUP 86 /Ml34/TRELLEBORGS 
MFK
1986-06-14 (06-15) 09 30
Klubbfaltet
F2B + Semi (ev "Fun-Stunt")
40:- sen 
25:- jun 
Sista anm 11/6
Pg 44 14 09 - 0, Trelleborgs MFK, 
c/o Lars Roos, Slussgatan 6,
231 00 TRELLEBORG, tel 0410-102 83 
Logi ordnas fred-lord-sond, medtag 
kudde + sovsack 
GrSsbana, traningsmojligheter, 
diplom till alla och priser till de 
fiesta

7-86



M eddelanden från Forbundet
JFzM L /  Material till ”mltt”-sidorna Insåndes alltld direkt till SMFFrs exp, Box 10022, 60010 Norrkóping

SM (UT) EL PYLON KAI 1986/M008/- 
MALMC RADIOFLYGSALLSKAP 
1986-06-14 (06-15) 10 00
Husiefaitet 
Elpylon FAI 7 cells 
100:-
Slsta anm 1/6
Pg 79 14 46 - 8, Malmo RFS, c/o 
Sven-Åke Ståhi, Aktrisgatan 6,
214 83 MALMO, tel 040-13 14 74

VÅRTAVLINGEN F3A/E142/NORRKOPINGS 
RFK
1986-06-14 (06-15) 09 00
Herrebrofaitet E4, lkm sv 
Norrkoping 
F3A 
100 : -
Slsta anm 4/6
Pg 22 27 18-9, Norrkopings RFK, 
c/o Hans Andersson,
Pryssgårdsvagen 52, 602 10 
NORRKOPINC, tel 011-11 15 56

POPULAR SKALA/ΧΙ16/MFK ALBATROSS 
SODERHAMN
1986-06-14-15 11 00
Mohed Soderhamn 
Popular skala 
70:-
Slsta anm 6/6
Pg 79 57 52 - 5, MFK Albatross, c/o 
John Eriksson, Stengatan 13 D,
825 00 IGCESUND, tel 0650-218 29 
Stig Ungsgård, tel 0278-199 57 
Klubben har egen klubbstuga vid 
faltet, grds och grusbanor att 
flyga på.
Laddmojlighet och servering ordnas. 
På 400 m avstånd från faltet finns 
en
3-stjarnig camping. Samt stora fria 
ytor att flyga på (segel, friflyg).

NATTÅVLINGEN/YU58/MFK SKVADERN 
SUNDSVALL
1986-06-14-15 21 00
Midlanda flygplats
F1A, FIB, F1C, Al, Bl, 77 cm, HKG
50:- sen for 1 klass
30:- sen for varje klass dårutover
20:- jun fHr 1 klass
10:- jun for varje klass dårutover
Sista anm 31/5
Pg 13 92 74 - 5, MFK Skvadern, c/o 
Ulf Lejdstrand, Håggvågen 16,
862 00 KVISSLEBY, tel 060-51 30 33

BRUNNSKLIPPET/K048/RONNEBY MFK
1986-06-14 (06-15) 0930
Plats meddeles senare
F2D2 + open + ev ny combatklass
50:- sen
30:- jun
Sista anm 12/6
Pg 86 77 7 0 - 0 ,  Ronneby MFK, c/o 
Christian Johansson 
Sodermarksvagen 7 B, 372 00 
RONNEBY, tel 0457-246 07

SUNSHINE THERMAL HUNTING/M102/MFK 
FLADDERMUSEN LUND 
1986-06-15 09 00
Revingehed
FlA, FIB, F1C, Al, 77 cm sen o jun 
50:- sen 
20:- jun 
Sista anm 2/6
Pg 26 17 5 6 - 1 ,  MFK Fladdermusen, 
c/o Alve Hansson,
Hammarbacksvagen 32, 230 30 OXIE, 
tel 040-54 66 11
Champagne fly-off ! Spola kroken !

VÅRGALTEN/U286/ARBOGA FK MFS 
1986-06-15 09 00
Arboga flygfait invid FFV-Aerotech
F3B-T
50:- sen
40:- jun
Sista anm 6/6
Pg 29 50 10 - 3, Arboga FK, MFS,
Box 227, 732 00 ARBOGA
Lamna namn och frekvensupplysningar
till Tommi Kinnunen,
Skillingegatan 5, 736 00 KUNGSQR, 
tel 0227-106 15
Startmetod enligt årsmotesbeslut om 
linlangder
Landningsbana cnl FA1-F3B

QUARTER MIDGET PYLON/G114/VAXJO RC 
KLUBB
1986-06-28 09 00
Uråsa flygplats ca 2,5 mil soder
Vaxjo
Quarter Midget pylon 
75:-
Sista anm 23/6
Pg 57 87 68 - 4, Vaxjo RC klubb, 
c/o Borje Ragnarsson,
Tallvagen 3, 360 44 INCELSTAU, tel 
0470-305 77

HANG F3F/M015/ACROFLYERS, SJOBO
1986-06-28 (06-29) 09 00
Kåseberga Hamn
F3F hang
65:- sen
45:- jun
Sista anm 14/6
Pg 23 57 93 - 7, Acroflyers, c/o 
Kent Andersson,
Vångagatan 2, 270 35 BLENTARP, tel 
0416-132 71

HAVGARD SCALE TROPHY/L132/RFK 
GRTPEN KLIPPAN 
1986-06-28-29 10 00
Havgård
F4C och Popularskala
75:-/modell
Sista anm 15/6
Pg 23 19 98 - 6, RFK Gripen, c/o 
Berne Gunnarsson, Box 23,
260 51 EKEBY, tel 042-767 09 
Camping på klubbfaltet. Samkvam 
ordnas på lordagskvållen.

HELIKOPTERMEETING OCH TÅVLING/X110/
V GXSTRIKE FK MFS H0F0RS
1986-06-28-29 09 00
Lemstanas sportflygfait
28/6 - Helikoptermeeting
29/6 - F3C och Helikopter populfir
60:-/klass
Sista anm 20/6
Pg 436 53 02 - 1, V Gastrike FK, 
MFS, c/o Bo Svensson,
Tolvsjogatan 10, 813 00 H0F0RS, tel 
0290-228 07
Olle Lindstrbm tel 0290-420 28

BYSEN CUP F3C HELIKOPTER/1049/-
G0TLANDS MFK Visby
1986-07-05-06 10 00
Vurphajd Stenkumla
F3C
40:-
Sista anm 1/6
Pg 18 62 33 - 3, Gotlands MFK, c/o 
Thomas Cedergren,
PI 118, Tofta Bad, 621 98 VISBY, 
tel 0498-653 08
Faltet belaget ca 1 mil soder om 
Visby och med ca 5 km till narmaste 
campingplats.

GRANSCUPEN INT KONSTFLYGTAVLING/- 
R148/TIDAH0LMS MFK 
1986-06-28-30 OBS! andrat datum 
Stacklanda Tidaholm, infart mitt 
emot Folkets Park 
F3A (UT), F3A Sport, F3A Pop 
160:- F3A
80:- F3A Sport och F3A Pop 
Sista anm 20/6
Pg 71 86 49 - 7, Tidaholms MFK, c/o 
Stellan Beckman,
Enebacksvagen 39. 522 00 TIDAHOLM 
Ingemar Gustavsson, tel 0502-430 12 
Campingmdjligheter vid faltet, 
servering
F3A Sport med vandringspriset 
"Vastgotapokalen"

SCANDINAVIA 0PEN/FRITFLYVN1NGS-
UNIONEN DANMARK
1986-07-05-06
Revinge hed
FlA, FIB, F1C
Tilmelding: Tilmelding skal ske 
senest fredag den 20 juni 1986 med 
brev til:
Fritflyvnings-Unionen 
Thorsgade 46 E, 4. th 
2200 KOPENHAMN N Danmark 
Ved forsinket tilmelding bliver 
deltagergebyret forhojet med 50 %. 
Deltagerbebyr. Deltagerbetyret er 
100, sy kr (eller 120 da kr). 
Deltagergebyret skal betales ved 
ankomsten, senest lordag morgen 
inden starten på forste periode. 
Yderligere oplysninger kan fås ved 
henvendelse til Fritflyvnings- 
Unionen eller til:
Thomas Koster, Harlosevej 184, 34 
00 Hillerod, Danmark 
Vi håber, at der kommer rigtig 
mange deltagere til de Åbne 
Nordiske Mesterskaber 1986 !
Mange hilsner, og på gensyn !

FRITFLYGN1NGS-UNI0NEN 
Forbundsexpeditionen har komplett 
information om tavlingen.

OBS! Anmaian till tavlingen måste 
gå via SMFF:s expedition

SKAGERNTRÅFFEN/S238/&TORPS MFK
1986-07-6 09 30
Plats: pilat från Åtorp
F3B-T
50:-
Sista anm 23/6
Pg 46 67 24 - 2, Åtorps MFK, c/o 
Eine Moberg,
PI 7716, 693 00 DEGERFORS, tel 
0586-446 51

H0KATERMIKEN/NOO2/HOKAKLUBBEN
HALMSTAD
1986-07-12 (07-13) 10 00
Hokaklubbens modellflygfait vid
Pilkingtons
F3B-T
50:-
Sista anm 7/7
Pg 83 24 95 - 6, Hokaklubben, c/o 
Lennart Olsson,
Onsdagsgrand 3, 302 53 HALMSTAD, 
tel 035-12 86 49
Campingmojligheter på faltet vid 
vår stuga.
Avstånd till havsbad 5 km

SM F3F 1986/M008/MALMO RADIO
FLYGSALLSKAP
1986-08-02 (08-03) 09 00
Kåseberga
F3F
60:- sen 
30:- jun 
Sista anm 27/7
Pg 79 14 46 - 8, Malmo RFS, c/o Ulf 
Mårtensson,
Kungsornsgatan 20, 214 61 MALMO, 
tel bost 040-96 02 73, tel arb 
040-93 42 10
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Lasse Roos m ed sin modelí  vid S  Μ  -85.

FLYGSUNT BYGGSTUNT
Nu finns ritning att kopa till Lasse 
Roos’ stuntkårra. Denna presente- 
rades i MFN nr 2/85 med byggin- 
struktion och allt. Modellen ar av- 
sedd fór en 10cc-motor och år alltså 
inget nybórjarobjekt. Planet har 
fortfarande inget namn så Lasse 
ber alla MFN:s låsare om forslag.

Ritningarna år i fullskala och texta- 
de med en massa nódvandig infor
mation. Pris40:-/st + frakt.

Kontakta Lasse Roos, 
Slussgatan 6,231 00 Trelleborg. 
Tel: 0410-102 83.

GLIMT AR FRÅN SM -85
Cornbutfinalislerna. Fr 
μ; Bengt-Åke Fallgren 
(3:a) Christian Johans
son (2:a) och Per 
Stjårnesund (l:a).
Húgra bilden: Tord 
Gustavsson och Tomas 
Wisur debuterade vid 
SM och flog semistunt- 
programmet. Den vanst- 
ra modellen ar en Semi 
Silverhird som konstrue- 
rats av Ove Andersson.

NMHpmmm mm
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G ó rD it te g e t
LINKONTROLLHANDTAG

Bra linkontrollhandtag år inte så 
låtta att få tag på alltid. Då får man 
góra ett sjålv istållet. Hår kommer 
cn skiss på mitt senaste handtag. 
Det har visat sigfungera bra. Hånd
taget tillverkar Du lått på ett par 
kvållar av material som Du såkert 
har hcmma: en bit aluminiumplåt, 
några rorstumpar och lite 8-10 mm 
balsaflak.

Håndtaget år helt symmetriskt, 
till skillnad från mitt tidigare, som 
hade grcppet något neråtvinklat. 
(Den naturliga fattningcn år ju på 
det viset.) For mig åtminstone, blev 
det stor skillnad till det båttre når 
jag bytte till det symmetriska hånd
taget nu i somras. Snyggare och mer 
symmetriska manovrer. (Ove A. 
flyger med vinklat handtag och vi 
vet ju alla vad han uppnår for resul
tat så vcm vet . . .? Det år kanske 
mest fråga om personligt tycke och 
smak.) Så jag tånker nog satsa på 
symmetriska handtag i fortsått- 
ningen.

"Overhånget”, alltså avståndet 
mellan linornas fåstpunkt och hånd- 
ledens vridningspunkt, tyckerjag år 
lagom och år bascrat på en del expe
riment. (Minsann!) Vad som år la
gom varierar, så klart, från person 
till person. Klart år, iallafall, att 
overhånget har en stabiliscrande 
effekt. (Prova att flyga utan over
hang så får Du se!) Ju långre óver- 
hång desto stórre rórelse for ett giv- 
vet utslag. Planet biir mera ’’tung
styrt” vid storre overhång.

Avståndet mellan linorna funge
rer på liknande sått, nåstan. Ju stor
re avstånd desto kånsligare. om det 
nu var någon som inte visste det. 
Fór stunt brukar ett linavstånd på 
100-120 mm vara lagom, beroende 
på kontrolsystemets utvåxling och 
tyngdpunktslåget. Linavståndet 
kan justeras i 5 mm intervaller, fullt 
tillråcklig noggrannhet enligt min 
mening.

Hålen fór linanslutningama bór 
helst fórses med ditnitade rórbitar 
fór slitstyrkans skuil. Balsasidorna 
limmas på plats med cpoxylim.

Justera
Man måste också kunna justera 
linlångden på något smart sått. 
(Har Du nånsin lyekats tillverka två 
cxakt lika långa linor??) båsta såttet 
att justera år med någon form av 
vantskruvar. Jag har sjålv tillverkat 
något overdimensionerade sådana 
fór att vara såker på att de ska hålla. 
Funkar jåttebra och overhånget 
åndras inte heller, viktigt.

En anledning till denna typ av 
justering år att linsystemet då biir 
så stumt som mojligt, det biir det 
inte med justering typ genomgåen- 
de wire, som dessutom kan gå son
der. Det år ju viktigt att linor och 
handtag år så stumma som mojligt 
fór båsta kontrollkånsla. Det låter 
kanske sjålvklart fór en del men 
den som nån gång flugit med nylon- 
linor fattar vad jag menar. Det fore
kommer ju att nyborjarlinkontrol- 
lanter i brist på vetskap fórsóker 
med detta. så till alla nybórjare så
ger jag bara: stålwire ska det vara 
och hór sen! Till 0 ,8  cc modeller 
kan man i nódfall anvånda bjorn- 
tråd faktiskt.

Upp till 3,5 cc år 0,3 mm dia. wire 
att rekoinmendera (0,012”) och

dáróver skali man anvånda 0,38 mm 
(0,015”) dia. wire. I båda fallen av- 
scs 7-trådig rostfri wire typ SIG el
ler SULLIVAN. Tre ”F” i Oxeló- 
sund såljer en likvårdig wiretyp av 
svensk tillverkning. Till de mindre 
modellerna kan man åven anvånda 
tre-trådig ”Laystrate”-wire, som år 
något billigare men såmre.

Pianotråd
Man kan åven anvånda solida 
pianotrådslinor men dessa år mera 
svårhanterliga ån wire och rekom- 
menderas endast med tveksamhet. 
Fórdelarna lår visst vara lite mindre 
luftmotstånd eftersom mman då 
kan anvånda tunnare linor och ån- 
då bibehålla tvårsnittsarcan. Linor
na biir antagligen något låttare 
också. Råtta mig om jag har fel. 
Många USA-flygare anvånder so
lida linor och det beror delvis på 
att man dår beståmmer lindiamc- 
tern efter motorstorleken. Over 6,5 
cc, och man måste anvånda 0,45 
mm dia. wire, rena rama kåttingen. 
Genom att då anvånda pianotråd 
istållet kan man minská på diame
tern och åndå ha en regelenlig tvår-

snittsarea. FAI-reglerna tillåter 
som bekant vilken lindiameter som 
helst så långc man klarar dragpro-
vet.

Utlcdarna i vingen hór ju också 
ihop med linorna egentligen och 
skulle i princip kunna bestå av sam- 
ma material som linorna, men det 
år mera praktiskt och såkert att an
vånda 0,75-1.0 mm pianotråd. Lått 
att installcra och går aldrig av mitt i 
vinghalvan som jag hort exempel på 
att s k leadoutwire kan góra. Enda 
nackdelen år att pianotrådarna 
skramlar litegrann, men fórdelar
na uppvåger denna nackdel tyckcr 
jag·

Linåndar
Når vi åndå har halkat in på åm- 
net linor skadar det nog inte att på- 
minna om hur linåndarna SKALL 
tillverkas! De skali ha en metall- 
ógla att lågga linan runt och sedan 
skali åndama lindas varv vid varv 
med tunn koppartråd. (Se Willys 
artikel i MFN nr 4!) Dårefter låser 
man lindningen med lite epoxylim 
eller Hot-Stuff. Sen hållerdom.

Tillverka ett extra linset når du 
åndå håller på. Båst av allt år att ha

3 influgna linpar med handtag och 
allt monterat. Reservhandtaget ska 
givetvis vara identiskt med ditt or- 
dinarie. Skulle du mot fórmodan 
dra sonder vid dragprovet så år det 
bara att byta alltihop. Man ska inte 
ge sig på att justera och ha sig mitt 
under en tåvling. Det finns fór det 
mesta ingen mojlighet till provflyg- 
ning och skapar alltså onódig oså- 
kerhet. Ett par millimeters feljuste- 
ring mårks, var så såker.

Dragprova dina linor ofta och 
torka av dem fóre varje flygning 
med något losningsmedel. Man ska 
vara noga med sina linor, det finns 
inget vårre ån att krascha p g a 
siarv! Det hår handlar som du for
står om såkerhet också! Dårfor ska 
du se dig noga omkring innan du 
slåpper ivåg modellen! Sårskilt vik
tigt om du flyger på platser som 
egentligen inte år avsedda fór mo- 
dellflyg, t ex parker, fotbollsplaner 
osv dår det ofta springer omkring en 
massa oinformerat folk som inte vet 
att det år farligt att promenera rakt 
in i cirkeln. Nu får det vara slut- 
svamlatfórden hår gången.

Fly g linkontroll! Helst stunt . . .
Halsn. Lars R/TM FK
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Foto:
Sten Kagerup

(taget 85 vid
távling i Tjeckoslovakien)

15 deltagare frán Råttviks. Nor- 
bergs, Siljansbygdens, Faluns och 
Ludvikas radioflygklubbar kam- 
pade, Ldrdagcn den 1 Mars, på sjón 
Runn i Falun om segern i den forstå 
tåvlingen i den nya pylonklassen 
som nu i sommar ska blomma i Sve
riges hjårta Dalarna. Vådret var fint 
-6° bitvis "tjyttigť’ vilket gjorde 
tåvlingen spånnande.

Falu RFK's pylonteam, "runn- 
maffian" som år utpråglade vinter- 
flygare tackade vådrets gudar och 
lyckades over forvåntan. Men se
gern avgjordes forst i sista heatet, 
dit 4 st. efter våldsamma heat hade 
lyekats kvalificera sig.

Bosse Gustavsson från Norberg, 
annars en skalafantast dok upp som 
gubben ur lådan med en Irvine 40 
och flog så att skevrodren fladdra- 
de i svångarna, åven hans klubb- 
kamrat Kristian Berggren med en

tre dagar gammal kårra kåmpade 
sig till finalen.

Magnus Johansson från Falu 
RFK, som hade gjort skrattretandc 
tråningstider vånde på oddsen och 
flog sig rakt in i finalen. Jonas Hag- 
berg åven han frå Falu RFK, tog sig 
till finalen, då mest tack vare Kris
tian Bcrggrcns åkta sportmanna- 
sinne.

Ståmningen på startlinjen i final- 
heatet var som i rysk roulette då 4 
plan var tvungna att starta på den 
redan for 3 plan trånga banan, med 
90° sidvind var det inte enklarc. 
Når startflaggan foil var det nåstan 
omojligt att skilja planen åt når 
dom, upp mot norra pylonen, for- 
sokte preja varandra.

De forstå 5 varven var oerhort 
jåmna, men på ett medvindsben 
svarade plotsligt Jonas OS 40 ånnu 
mera och han lyckades dyka om

Bosse. Bosses skevroder fladdrade 
oerhort vilket i Falu RFK:s óron var 
som musik. Magnus slank åven han 
om Bosse på slutet. Jonas seger- 
glådje varade dock ej mer ån till 
landningen då hojdstostången 
brast och tåvlingens enda krasch var 
ett faktum. Råttviks klubben som, i 
vanlig ordning, hade ett starkt gång 
nådde endast B-finalen, så åven Sil
jansbygdens lag vilket bestod av 
"Sotarn Domicr Bcrg” och Risto 
Ballzar.

Ludvikas Thomas Nyholm gjorde 
dagens insats då han provflog kår
ran 15 min. fóre tåvlingen och tog 
sig sedan till ’’rovarheatet", och 
månniskan hade aldrig kórt ett varv 
på pylonbanan fore tåvlingen.

Lórdagen den 5 April håller Rått
viks Radio Flyg klubb nåsta tåvling 
på Siljan. Helgens tåvling prågla- 
des av den nu fina ståmningen som

råder i denna region och vi i falu- 
gånget vill tacka deltagama fór en 
trevlig tillstållning och vi ser med 
glådje fram emot sommarens tåv- 
lingar.

Falu Radio Flygklubbs Press- 
ombudsman.

RESULTAT
1. J.Hagberg, Falu RFK 2.14 

"Runnmaffian”
2. M. Johansson. Falu RFK 2.30
3. B. Gustavsson, Norberg 2.24
4. K.Bergren,Norberg 2.45
5. T. Sodergren, Råttviks RFK

Femix 3.01
6. R. Berg, Siljansbygdens

RFK 3.01
Rovarheatet
1. Bosse Gustavsson
2. Magnus Johansson
3. Thomas Nyholm

S a n k a
Ett enkelt tips till alla modell- 
flygare att sanka ljudnivån på 
våra motorer år denna enkla 
losning. Den består av en in- 
satshylsa, tillverkads av ett 
måssingror, som har anpassats 
så att det passar i utblåset på 
originalljuddåmpare.

Måssingroret år igenlott i ena 
åndan och sedan har ett antal 
spår sågats i roret och roret 
stuckits in i utblåsningshålet på 
originalljuddåmparen.

Jag har testat det hela på 
min motor och funnit att det he
la fungerar mycket bra och att 
det sånker ljudnivån mårkbart 
med mycket liten effektfórlust.

Ij u d e t
Detta med ljudnivån år något 

vi alla modellflygare måste 
hjålpas åt med. Vi måste få ner 
ljudnivån så mycket som mój- 
ligt, om vi ska kunna fortsåtta 
att flyga med forbrånningsmo- 
torer i fortsåttningen utan att 
reta allmånheten.

Några som bór ta detta allvar 
år linflygarna och alla som fly
ger med pipor.

Båttre att flyga något lång- 
sammare och tystare ån att inte 
flyga alls.

Hålsningar 
Lars-Erik Blom, 

Ti bro RC Club
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AM PEL
Traditionel! uppbyggnad och flygegenskaper som en ’’sondagskårra” år egen
skaper som kånnetecknar denna modeil, avsedd for R/C elflyg. Konstruktøren: 
Jan Levenstam har ordet:

Vi har i senare nummer av hobbytid- 
ningar låst resentioner av ett antal 
byggsatser till El-seglare. Byggsatser i 
all åra, men ofta år det roligare men 
fråmst mycket billigare att ”bygga di
rekt från ritning”.

Jag har, fór denna kårra, haft som

utgångspunkt att få en modeil, som år 
praktisk och effektiv. Lagom extrem 
fór att kunna prestera goda tåvlingsre- 
sultat men åven fungera som en trevlig 
’’sondagskårra”; lagom stor fór att en
kelt kunna transporteras; standardmo
tor, antingen direktdrift eller våxlad;

batteri med 7 celler fór att kunna lad
da direkt på bilbatteri; enkel och billig 
att bygga.

Modellen år helt traditionellt upp- 
byggd, lådkropp och vinge med lister 
och spryglar. Som for alla modeller år
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En 7 cellers elseglare
Text och Ritning: Jan Levenstam

det viktigt att du ar noga da du koper 
din balsa. Jagbrukar hasom riktmårke 
att ett standardflak (1U0 x 1000 mm) 
skali våga ca 10 gram per mm, dvs ett 
3 mm flak bór inte våga mer ån 30 
gram. Latt balsa ar en forutsåttning, 
sparsamhet med lim och noggrannhet

ar andra viktiga faktorer fór ett lyckat 
bygge.

Modellen ger forutsåttningar fór 
många stimulerande flygtimmar både 
som avkoppling och fór tåvling.

Om någon tycker det låter intressant

och spånnande kan ritning och bygg- 
beskrivning bestållas från mig genom 
att såtta in 50:- på mitt postgiro 
40 28 31-2 och skriva AMPEL på ta
longen.
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RAD TILL 
ΕΝ

NYBORJARE
Från en som 
har varit det.

En nybórjare inom R/C har det inte alltid så 
lått. Specieilt inte om han råkar vara en flyg- 
kapten med massor av flygtid bakom sig. Lås 
om Bosses vedermódor och erfarenheter.

Text: Bo Holm blad 
Teckningar: Jerry Goodwin, 
Model Aviation

Radioflygandets stora stotestcn år nog dc 
svårigheter som nybórjaren råkar ut fór då 
han (eller hon) for forstå gangen ska flyga 
sin modeli. Något som brukar sluta med en 
stórre eller mindre kvadd. Oftast stórre!

Åven om modellen år byggd efter kons
tens alla regler och den nya R/C-flygaren 
har låst in nodvåndig flygteori så skulle jag 
vilja saga att det år mycket svårt att sjålv 
låra sig flyga radiostyrt. Nu finns det for
stås en och annan entusiast som flygcr, rc- 
parerar och flyger igen. For att åter åka 
hem och laga sin modeil. Yngre formågor 
kan nog låra sig flyga denna svåra våg. Men 
det kråver stora mått av envishet och tåla- 
mod. De fiesta som plotsligt slutar med 
R/C-hobbyn går nog denna våg skulle jag 
vilja påstå. Utan att ha någon statistik att 
tillgripa.
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Tusentalstimmar
Når jag sjålv borjade med radioflygandet 
fór fem år sedan hade jag en tåmligcn om- 
fattandc flygbakgrund på fullskalaplan. 
Jag har tusentals timmar på allt fårn segel- 
plan till tvåmotoriga taxiflygplan. Hela 
registret av ogiltiga certifikat ligger i cn 
byrålåda; S, A,B,C, D, lårarbevis, samt en 
del papper som fórklarade mig godkånd 
som lårare fór instrumentbevis, tvåmotor- 
utbildning och åven fór utbildning av folk 
till trafikflygare. Innan en sjukdom satte 
stopp fór yrkesflygandet, och allt annat 
fullskalaflyg också, tittade jag på modell- 
flyget som en hobby, vilket grånsade till 
lek. Men ack vadjagbedrogmig.

Efter några år utan giltiga flygccrt. bygg- 
de jag min forstå modcll. En Pilot QB 20 
H. Med en Enya 19 som drivkålla. En mo
dern 6-kanalig SAnwa skulle óverfóra mi
na intilligenta roderrórelser till planet. 
Med flyglårarhandboken i bakhuvudet 
(kan denna bok utantill som alla andra 
flyglårare) trodde jag i min enfald att det 
bara var att starta och flyga. Precis som jag 
gjort med många okånda fullskalaflygplan 
fórr i vårlden. Som lårare tick man ju flyga 
in sig på flygplanen sjålv.

Den stora dagen
Den stora dagen var inne. Allt var kon
trollerat och klart. Fullgas, kurshållning 
och så låttar vi på noshjulet når farten ver
kar vara lagom. Vooppsss . . . Vadhånde.



Otyget slog runt och hjulade på vingspct- 
sar, nos och stjårt i låttningsogonblickct. 
Inga skador turligt nog. Bara att torka av 
lite jord. Nytt fórsók igen. Samma sak. 
Nytt forsók. Planet i'ick rulla lite långre och 
blev ’’airborne” utan problem. Kors vad 
mitt hjårta slog. Dcssutom kandes hand- 
flatorna svettiga. Det hår var vårre an nå- 
gon otrevlig situation med stora flygplan. 
Når modellplanet kom emol mig borjade 
elåndet. Allt blev ju tvårtom! Tillbaks i 
riktning från mig igen. Men nu blev kårran 
mindre och mindre. Vart gick den egent- 
ligen? Plotsligt var den borta.

Med hjålp av snålla kamrater letade vi 
reda på planet. Som till slut, efter flera tim- 
mar. hittades i toppen på en gran. Och det 
forbaskade trådet stod innanfor ett staket

som omgårdar ett vattenfyllt gruvhål. Den 
vigaste i gånget klåttrade upp i ett tråd 
bredvid och petade ner QB:n med cn lång 
pinne. Så var det bara att fiska upp model
len ur det vattenfyllda gruvhålet. Och tor
ka planet med radioprylarna. Lim, trå och 
fårg for en tia plus några kvållars jobb fick 
modellen att åter bli flygduglig.

Fler forsok foljdc. Modellen blev bara 
fularc och fulare, efter alla reparationer. 
En dag blev den helt oreparabel.

Flygkapten?!
Mina flygfórsók foljdes med roade blickar 
från kompisarna. ”Du som har varit flyg
kapten vid Ehrenstrom flyg och Crownair

borde vål kunna flyga en modeli”, sade 
någon. Men det var bara att ta skeden i 
vacker hand och erkånna att det hår kan 
jag inte. Och det tycks vara svårt att låra 
sigsjålvockså.

Hosten 1982 skaffade Norbergs flyg- 
klubb, modellflygsektionen, en radio- 
utrustning dår dubbelkommando var in- 
byggt. Två såndare och cn kabel mellan 
dem plus den vanliga utrustningen i planet. 
Nu var det bara att såtta igång och skolfly- 
ga. En klubbkompis, trafikskolelåraren 
Hans Olsson, offrade många kvållar och 
helger med att traggla dubbelkommando- 
flygning med mig. Klubben hade då cn ny- 
borjarkårra -  Rainbow -  som vi ovade på.

Forts. —>
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Nuråckerdet!
En dag tyckte Hasse:

”Nu råcker det, åk upp till fåltet med din 
egen kårra och flyg”. Han hade tidigare 
provát min nya modeil. En så kallad ”Ny- 
borjare” från Ludvika flygklubb. Inom 
klubben vill vi inte riskera vår egen dub- 
belkommandokårra på någon nybórjares 
våldsamma fårder.

Ensam
Min forstå riktiga EK flygning (EK = 
enkelkommando) gick riktigt bra. Nybor- 
jaren visade sig också vara en idealisk ny- 
borjarmaskin. Stabil, hållbar och trcvlig. 
Flera timmars DK-ovningar med bland 
annat start och landningar upprepade 
gånger hade givit resultat. Nu var jag over 
den forstå tidens svårigheter. Nu var det 
bara att óva och åter óva. Sjålv. "Kom ihåg 
att du alltid kommer att kvadda modeller 
så lange du håller på med modellflyg”, sade 
Hasse åt mig då. ”Mcn du kommer att 
kvadda allt mer sålian nu”. Det år visdoms
ord som jag tanker på når braket efter en 
helkvaddad modeil ekar ut over modell- 
flygfåltet.

Spånnande
Under många hundra timmar som flyg- 
lårarc vid grundskolning på riktiga flygplan 
tråffade man ofta spånda elever. De fiesta 
elever år spånda någon gång under utbild- 
ningen. Olta i sin iver att vara duktiga ele
ver. Men jag hade aldrig någon elev som 
varit så rådd att hans hånder darrade helt 
okontrollerat. Men sådana exempcl kan 
man få se når stora starka karlar fått upp 
sin med kårlek byggda modeil i luften. Tala 
om en spånnande sport!

Kontakta en klubb
Till slut, några goda råd. Innan du koper 
ditt forstå modellflygpian. Ta kontakt med

någon modellflygklubb eller en van mo- 
dcllflygarc. Då kan du få goda råd om mo
deil-, motor- och radioval. Se till att få en 
radio som år forbcredd for DK. Under 
byggets gång kan man behova hjålp, for att 
få allt riktigt. Var noga når du bygger. Det 
år vikligt att den tekniska standarden år 
hog. Tånk bara hur låskigt det kan bli om 
trottlereglaget hoppar av. Och motorn går 
på någon effekt, vilken som helst, tilis 
brånslet årslut!

Under byggets gång kan du utbilda dig 
med DK-radio inom exempelvis en klubb. 
Låt någon van R/C-flygare prova din mo
deli forstå gången. Ifall den år feltrimmad 
exempelvis.

Når du ska modellflyga sjålv forstå 
gången: Se till att du år ensam. Utan ivriga 
klubbkompisar eller anfórvanter som 
stressar upp dig. Gå igenom alla funktio
ner på kårran hemma i lugn och ro. Dagen 
innan. Kontrollera åter allt igen på fåltet. 
En checklista kan vara mycket bra. For att 
inte glomrna något. I lugn och ro gor du di- 
na forstå flygningar. Det år en hårlig kånsla 
att se det forna byggsatsinnehållet som ett 
vackert modellflygpian uppe i luften!

Bo Holmblad

"Hór du, vad anvånder du 
egentligen fór sorts lim till dina 
modeller?!’’
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Johan Bagge 
Lokegatan 24 
60236 Norrkoping 
Telefon 011-133647

fånerier & finurligheter m. m.

Tomten årknåpp
eller år tomten knåpp? Skulle jul
korsordet bli. Den dår figuren 
Tryckfelsnisse hade emellertid va- 
rit framme och plockat bort de grå 
fålten, så med en del svar var det 
med undranden. Somliga hade lurat 
ut att tomten var knåpp i alia fall 
och somliga skickade in hela kors
ordet. Det gick forstås lika bra vil- 
ket som, alla var med i lottningen 
som vanns av Leif Bodstrom, Mal
mo och Anders Elofsson, Borås. En 
liten beloning kommer.

Tack alla som svarat. Åven om 
ni intc vunnit fick ni åndå reda på 
att tomtens ren heter Rangifer. Fast 
det gor alla renar, de heter Rangifer 
Tarandus.

Modellflygmårken
Visste du att man kan ta sådana? Ja, 
Kalkyl i Bollmora vet det i alia fall.

Han har skickat ett julkort. Fór- 
utom att tomten år knåpp skriver 
han att han tagit ett bronsmårke. 
Ilan såger att det var snorenkelt 
med en A2:a. Jo det år klart, med 
cn trimmad stor modeil år det inte 
så svårt att ta bronset. Jag vet t.ex. 
en klubbkamrat som skulle fórsoka. 
Vi var på en sjo med fin skridskois. 
Ingen match att flyga 30 sek tyckte 
han och satte full gas mot vinden 
med skrillorna. Starten gick med 
blixtens hastighet, och vingarna 
veks lika fort prydligt ihop rakt upp 
forstås. Så enkelt var dt med et 
mårket! Ilan tog det senare utan 
stórre svårighet.

Detta år fordringarna
-  Alla friflygande plan som uppfyl- 

ler gållande svenska modellflyg- 
regler kan anvåndas. Inomhus, 
utomhus, stor, liten, motor, 
gummimotor, segel . . .
Frovet kan goras vid tåvling eller 
vid annat tillfallc

-  Två kontrollanter skali vara med, 
minst en skali ha fyllt 18 år

-  Marken finns i brons, silver och 
guld. Man måste ha klarat en lág
re valor innan man tar en hógre.

-  For varje mårke skali man minst 
tre gångcr på samma dag klara 
foljande tider. For brons 30 sek, 
silver 90 sek och guld 150 sek.

Sjålva mårket behover du forstås 
inte losa ut, men det kan vål vara 
kul att såtta på mårkesskolden. Be 
din klubb bcstålla hem några från 
expeditionen. De kan då också få 
ett blad med kompletta mårkes- 
fordringarna.

Från Hornan får du 
ett diplom
Det hår med marken år en gammal 
fin idé som jag tycker vi skali åter- 
uppliva. Gor så hår. Når du har kla
rat fordringarna fór något av mår- 
kena, skriv ett kort till mig med 
uppgift om datum och modell och 
de tre tiderna. Undertecknat av dig 
och en av kontrollanterna. Sjålva 
mårket behover du alltså inte ta ut. 
bara fordringarna år klara. Vykort

eller kort på dig och modellen. Alla 
som sånder in får ett diplom från 
Modellflygnytt och Hornan och 
namnet skrivet i ridningen. Till en 
per nummer och valor lottar vi ut 
ett faktahåfte om modellflyg.

Jag våntar på ditt resultat!

El-baggen igen
Du minns ellinflygplanet i Hornan 
fór något år sedan? Jag har haft 
ganska många kontakter (!) om 
den, så det har nog byggts en hel 
del. Om man istållet fór den plast- 
isolerade kabel jag skrev om dår an- 
vånder emaljerad koppartråd får 
man ut mer strom till motorn. An- 
vånd Claes Olssons 0,6 mm. Kort
slutning? Faktiskt inte, emalje
ringen år myckct hållbar. Om jag 
får ett kuvert med ditt namn och 
frankerat med privatpostmårke + 
ett annat lost frimårke som betal- 
ningsåskickarjag 10 m sådan tråd.

Vi hors 
Bagge

OM ÅLLEBERGSKURSEN
Svaren från tidigare kursdeltagare 
har jag haft nytta av, åven denna 
gång! Som ett direkt konrekt resul
tat biir det på årets ÅLLEBERGS- 
KURS två dagar med radiotlyg, 
både rena informationen om lim
ning, byggteknik, installation -  
samt allt från ”akkar ånda ut till ro- 
derupphångningen” -  det vill såga 
en hel del om rena R/C-flygets pro
blem och teknik. Dessutom kom
mer en som vet en hel del om flyg- 
ningen att praktiskt visa det både 
på marken och i luften! Dessa två 
personer år tillsammans garante
rat en av det basta team vi idag kan 
hitta om radioflyg, och som kan 
stålla upp på Ållebergskursen. Mo
torer biir det ånnu mera av når 
"Bengan” Fållgren och hans mek 
skali flyga med combat-kårrorna.

Alla kursdeltagarna får tillfallc 
att sjålva próva "Bengans" combat- 
modeller uppe i luften -  ett unikt 
tillfållc att testa linflyg av den allra 
hógsta klassen!

Men innan kursen har hunnit så 
långt skali landets kanske skick- 
ligaste person både teoretiskt och 
praktiskt gå igenom hur man tar 
hand om nybórjarna av den allra 
grónaste sorten. Hans metoder år 
både intressanta och de ger resul
tat, det har åtskilliga kurser med 
unga nybórjare visat.

Tidigare kurser har jag provát 
grupparbete -  vid årets Ållebergs- 
kurs kommer ånnu mera arbete 
låggas på gruppema. Forenings- 
teknik med ordforande och sekre-

teraresysslorna passar jåttefint in i 
grupparbetet, och det behovs ung
domar i modellflygklubbarnas sty
relser. Minst sju av forrå årets del- 
tagarc på Ållebergskursen har i si
ná klubbar efteråt valts in på abso
luta top-placeringar i styrelserna! 
I en klubb år de åldsta två tretton- 
åringar som tagit hand om ord
forande och kassórsjobben! Så kan 
det bli om man år intresserad och 
folier med under SMFF-kursen!!!

Årets kurs heter UNGDOMS- 
LEDAREKURS, och år ingen 
byggkurs -  man kommer endast att 
bygga två modeller. ’’SPARVEN” 
samt en Al-modell, dår man varit 
mycket kritisk vid urvalet. Den 
skali vara låttbyggd, ha fina flyg- 
egenskaper, byggsatsen skali vara 
av mycket hóg kvalité samt lått att 
kopa snabbt fór alla modellflyg- 
klubbar.

Klubben syftar på att klubbama 
skali få  båttre handledare och inte, 
som många tror, båttre modell- 
flygare! ! !

Kursavgiften år endast 1.000:- 
med tågbiljetter tur och retur hem- 
orten-Falkoping. Klubbama upp- 
manas kontakta sin orts Fritids- 
nåmnd fóre kursen for att diskutéra 
kursbidrag. ALLA kommuner låm- 
nar bidrag till ungdomslcdarkurser, 
men det år olika från kommun till 
kommun, vissa vill til och med taga 
kopia på anmålningsblanketten! I 
avgiften ingår enkel eller dubbel- 
rum i baracker på Ålleberg, samt

rejåla måltider på den populåra re- 
staurangen, samt givetvis allting 
som behovs under kursen.

Givetvis skali deltagarna ha med 
sina egna modellplan, på Ålleberg 
finns underbara mojligheter for mo
dellflyg. Det år inte bara hangfly- 
garna som har stora mojligheter att 
próva sina vingar, linflygarna oeh 
friflyktsmodellerna har hela Ålle
berg till sitt fórfogande! Segelfly- 
garna som normalt har hogsåsong 
på Ålleberg år just dessa dagar på 
sitt SM, så någon ’’vanlig” flygvcrk- 
samhet forekommer intc dessa 
kursdagar!

Anmålningstiden utgår 21 maj, 
men år någontin oklart om kursen 
kan Du ringa kursledare Lennart 
Palm, telefon 042-816 66, eller 
042-821 21.

Alla som kommer med på Ålle- 
bergskursen får ett brev från kurs
ledaren, som nårmast år ett "kom- 
ihåg-å-ta-me-till-kursen”.

Denna kurs år endast avsedd fór 
20 dcltagare. och det år inget hin
der om någon varit med i en tidigare 
kurs och som nu vill friska upp sina 
kunskaper.

Lennart Palm

29



S NOTISER FRÅN KLUBBARNA £ tf,tf bA  Í  't i  i t

Sveriges
storsta

modellflyg-
utstållning?

Sveriges forstå och storsta mo- 
delltlygutstållning?

Ja, den borjar ta form i 
Umeå, dock bara på pappret 
ånnu så lange Modellflygklub- 
ben Vingama i Umeå har an- 
tagit museets utmaning att stå 
som vård fór utstållningen den 
9 maj till 8 juni 1987.

I lånsmuseets lokaler skali 
den byggas upp. Over 360 
kvadratmeter dår takhojden år 
hela fem meter. Någon brist på 
utrymme biir det inte. Temat 
fór utstållningen: Modellflygets 
historia i Sverige. 1987 fyllcr 
nåmligcn Sveriges Modcllflyg- 
Fórbund (SMFF) 30 år. Arran- 
górerna MFK Vingarna regi
strerar samma år fem år på 
nacken.

Nu vill vi i Vingarna ha hjålp 
från hela Sverige. Oldtimersåll- 
skapets ’’stotta” Sven-Olof Lin
dén vet det mesta om historienb 
och biir vårdefull. Modcllbyg- 
gare från hela landet kan bidra 
med nytt och gammalt i form av 
hembyggen, skalamodeller, bil
der, ritningar, motorer, radio-

anlåggningar med mera. Vi 
nappar på allt.

Du kan ge Vingarna hjålp på 
vågen, till att fórverkliga den 
storsta modellflygutstållningen 
genom att kontakta någon av 
ossi Vingarna.

Gósta Nåslund, Grubbev. 63 
902 50 Umeå. Tel. 090-310 79

Rune Såfvenberg, Fiskesti- 
gcn6,913 00 Holmsund.
Tel 090-231 36

Jan Såfvenberg, Bårnstensv. 
28,902 42 Umeå.
Tel 090-19 22 62

Jan Nåsman, Degernås 17630 
905 90 Umeå. Tel 090-470 05

Vingarnas utstållningsgång år fr.v. 
Rune Siifvenberg, Gosta Nåslund, 
Bo Såfvenberg, Jan Nåsman, klub
bens ordforande Jan Såfvenberg. 
Bakom kameran finns Hans-Olov 
Lundkvist.

Norbergstråffenden
1:eMars-86.
Tåvlingen avgjordes i såmsta 
tånkbara våder, det var bara 
snoyra som fattades! Vinden 
pendlade mellan 8-10 m/sek i 
byarna och når sista perioden 
borjade var det t o m 12 m/sek. 
Tjugo cm sno som var både hård 
och mjuk gjorde det extra job- 
bigt.

Många modeller blev svårt 
skadade som t ex Inge Sund- 
stedts modeil som, liggande på 
marken, lyftes av vinden och 
tråffade Anders Brunberg så 
olyckligt att modellens ving- 
framkant brotsav.

Stolar och trunkar hasade 
omkring och det var i storsta all- 
månhet olustigt. Nordvåstlig 
vind gjorde att det var ganska 
kalit hela dagen. Ca 35 model
ler var anmålda och några nya 
namn rordeom i listan.

Óstersunds Michael Borcll 
och Håkan Gruen visade upp 
sig och det gick bra fór Michael 
som vann F1A. Laget vanns fór 
andra året av Solna på den, fór 
dagen, fina tiden 2.127 sek.

Jag vill genom Modellflyg- 
nytt få framfóra mitt tack till al
la tåvlande och tidtagare och 
ónskar alla vålkomna tillbaks 
nåstaår.
Bengt Wendel,
Norbergs FK, MFS.

Resultat:
Al Jun. (9)
1. Henrik Ungvari 411 sek
2. Johan Nacstcr 390 sek
3. AndersBroberg 380sek
F1A Jun. (3)
1. PerFindahl 645 sek
2. Roger Gustavsson 124sek
3. Daniel Wiik 68sek
F1B (4)
1. Bjórn Sódcrstróm 794 sek
2. BrorEimar 665 sek
3. PerFindahl 336sek
F1A sen. (13)
1. Michael Boreli 675 sek
2. Gunnar Holm 668 sek
3. Thomas Ekendahl 599sek

Pingstmeeting
Vi vill på detta sått inbjuda Dig, 
som år modellflygare, och din familj 
till cn trevlig samvaro hos oss under 
pingsthelgen 17-19/5. Vi stållersom  
vanligt våra husvagnsplatser och 
klubbstuga till Ditt fdrfogande, vid 
vårt restriktionsfria flygfålt, med 
asfaltbana och kortklippta grås- 
stråk. Vår lekplats och områdets 
barnvånlighet baikar uppskattas av 
både barn och foråldrar.

Kom till oss och få  en 
forsmak av semestern!
Det år mycket lått att hitta hit.
Ak bara till Halmstad, tag sedan 
Laholmsvågen (våg 117) sóderut. 
Mitt emot Pilkingtons stora glas- 
bruk svanger Du till hóger och ser 
då vårt stora fait rakt fram med alla 
husvagnar och tålt, som redan kom- 
mit.

Någon foranmålan behovs intc, 
men om Du har några frågor, så år 
Du vålkommen att ringa till Bosse 
035-12 29 30 eller till Christer 
035-570 37.

Fór andra året i rad ordnar nu Nor
bergs flygklubb, mfs, ett ’’ducted- 
fan meeting” på flygfåltet i Nor- 
berg. 1 fjol kom ett dussintal flåkt- 
flygare, nu finns mojlighet att del- 
tagarantalet fordubblas! Vi har 
700 meter asfaltbana att åka på. 
Vilket uppskattas av dessa modell
flygare.

An år inte programmet faststållt, 
men vi plancrar ett rent mote. Nå
gon form av samkvåm på lórdags- 
kvållen, formodligen i klubbhuset 
på flygfåltet kan det bli. Hor av dig 
till Stig Groning, tel 0223-212 06, 
och beråtta om du kommer. Samti
digt kan du framfóra onskemål om 
program osv. I Norberg finns fina 
forlåggningsmojligheter: Klack-
bergsgården, hotell, camping, eller 
varfor inte stålla upp husvagnen på 
vårt flygfålt -  mitt i håndelsemas 
centrum?

Vålkomna!
Norbergs flygklubb, 
modellflygsektionen.
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Foto:
H-O Lundkvist

1987 firår Sveriges Modellflygfór- 
bund 30-årsjubileum. I Umeå upp- 
mårksammas detta bl.a. genom en 
utstållning på Umeå museum om 
modellflygets historia. Redan i år 
påborjar MFK Vingarna i Umeå 
projekteringsarbetet for utståll- 
ningen. en idé som vålvilligt mot- 
tagits av forbundet.

Óvriga aktiviteter som klubben 
har på gång, och som diskuterades 
vid årsmotet år fortsatt byggkurs- 
verksamhet i klubblokalerna i 
Umeå och Tavelsjo, flcra flygtråffar 
fór modellflygare under våren och 
sommaren samt en segelflygtåvling 
på vårisen i borjan av april.

Klubben planerar åven en resa 
till "skalaflygdagarna" i Barkarby. 
Styrelscvalcn: Ordfórande Jan Såf- 
venberg, sekreterare Robert Jo

hansson, kassór Rune Såfvenberg, 
materialforvaltarc Jan Nåsman 
samt suppleanter Lars Jensen och 
Gunnar Gustavsson.

Bilden:
Viintur på sol och en klarblå som- 
rnarhimmel gor det hår arbetsvilhga 
modellflyggånget fr. v. Jan Nåsman, 
Åke Karlsson, Rune Såfvenberg och

Bo Såfvenberg samt flickorna Ag
neta och Elinore. Sommaren kom 
mer också med en annan hójdpunkt, 
invigningen av det nya klubbhuset 
vid fly gfaltet i Degemås.

Ripalågret 5/7-12/7-86
Vi lovade att återkomma med 
ett utforligt porgram angående 
Ripalågret.
5/7 Inkvartering, samt. allmån 
flygning, intrimning 
6/7 Inkvartering, samt allmån 
flygning, intrimning.
7/7 Anordnar Åhus modeli- 
klubb en enklare aerobatic- 
tåvling, dår alla kan deltaga.
8/7 Gripen från klippan arran- 
gcrar scgclflyg med enkla reg
ler.
9/7 Det år tånkt alt anorda en 
kurs for RC-kontrollanter, om 
tillråckligt intresse finnes.
Samma dag anordnas åven en 
juniortåvlingi RC-flyg.
10/7 Då galler det att vara så
ker på hånden, fór Helsing- 
borgs Modellflygklubb anord

nar en Limbotåvling, ”typ ut- 
slagningståvling”.
11/7 Gripen står fór en manó- 
vertåvling med Arestiprogram- 
met som utgångspunkt.
Åhus ordnar en landningståv- 
ling fór dem under 20 år.
12/7 MFK Viking anordnar en 
tåvling, ”typ byggsatsskala”.
På kvållen hade vi tånkt att ord- 
na någon slags avslutningsfest.

Ett par kvållar i veckan, då 
vådret låmpar sig ordnar Bengt 
Blomgren, från MFK Snob
ben aktiviteter med friflyg och 
handluns. Som vanligt kommer 
vi att avsluta kvållarna med 
prisutdelning samt korvgrill- 
ning och annat trevligt vid bra- 
sans sken. Turistforeningens 
broschyrer kommer att finnas

utlagda, vilka utvisar traktens 
sevårdheter, fór dem som ons
kar besóka dessa. Vidare kom
mer vi att ha kioskforsåljning 
samt modelltillbehor.

Kontaktmån fór Ripa-lågret 
år: Goran Mufti, tel 044-560 82 
el. 560 57. Lennart Åsbcrg, tel 
044-11 75 71 samt Nils-Åke 
Nilsson, tel 044-24 36 71.

Kontaktmån fór olika klub
bars aktiviteter: RFK Gripen, 
Berne Gunnarsson, tel 042- 
767 09, Helsingborgs MFK, Kaj 
Malmqvist tel 042-15 96 30, 
MFK Viking, Birger Liffner tel 
046-70 96 97, MFK Snobben, 
Bengt Blomgren tel 0456- 
254 38.

Vål mott till sommaren på 
Ripa-lågret.

Hålsningar, 
Goran M uf tig

SkalaVM
Nionde VM:et i skalaflyg (F4C och 
F4B) genomfors 1986-07-14-20 på 
KJELLNER flygplats 20 km NO 
om OSLO.

Sverige kommer att deltaga med 
samma lag som var med i PARIS 
-84 dvs. Kjell-Åke Elofsson, Bengt 
Kållstrom samt Soren Fredriksson. 
Vi kommer åven att representeras 
på domarsidan av Bengt Holmer.

Vår forhoppning år givetvis att 
det kommer så många svenska su- 
portrar som mójligt fór att stódja 
oss samt att deltaga i alla óvriga 
trevliga aktiviteter runt arrange- 
manget.

Enligt den preliminåra inbjudan 
från Norge skali det finnas bra cam- 
pingmójligheter i nårheten av tåv- 
lingsplatscn. En tanke år att fórsó- 
ka samordna någon typ av gemen- 
sam svensk-camping fór att oka ge- 
menskapen.

Mer information om VM:et och 
kringarrangemangen återkommer 
vi med i nåsta nummer av MFN då 
vi har fått mer underlag från Norge.

Om du har några synpunkter el
ler några frågor tag kontakt med 
Sven-Ake Larsson 0505/100 29 el
ler Kjell-Åke Elofsson 0504/145 10.

Skalariksdag
AU-skala åmnar under hosten ge- 
nomfóra en skalariksdag om intres
se dårfor finnes. Om du har några 
forslag på låmplig tid och plats tag 
då kontakt med ovanstående.

S-Å Larsson 
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Filmer att hyra
Bo Gårdstad har skånkt nio stycken 
modellflygfimer till SMFF for utlå- 
ning till SMFF:s klubbar.

Alla filmema år i fårg, Super 8 
och ca 20 min. långa. Fóljande lit- 
larfinns)
1. Skalaflyg74.
2. Barkarby78.
3. Dromplanet.
4. Viggen 79.
5. Pylon.
6. BarkarbySO.
7. Ennykompis.
8. Elflyg.
9. Bjornstorp83.

Filmerna kan bestållas från 
SMFFs Exp. Tel: 011-13 21 10 till 
en kostnad av 30 kr/st (=  porto- 
kostnad).

Bussresa Goteborg -  
Barkarby.
Den som vill ta sig till skalaflygda- 
gama i Barkarby den 7 Juni på ett 
billigt sått skali passa på hår.

Den 7 Juni kommer nåmligen 
en bussresa att arrangeras med av- 
gång från Goteborg kl 05.00. Resan 
går over Gråbo, Alingsås och man 
beråknas vara framme i Barkarby 
vid 11-tiden. Ett begrånsat antal 
platser finns-forst till kvam . . .

Pris: 195:-/platst.o.r.

Anmålan senast den 9 Maj till 
Sven Wieck, Sandeslått 11,
424 36 Angered.
Tel: 031-30 20 57.

Kinas modeller i VM 86
Två kineser, Liang Yue och Sun 
Kai, tog forstå och andra plats i F1A 
vid vårldsmåsterskapen i Livno 
1986.

Hår presenteras deras modeller. 
Segraren Liang Yue anvånder en 
gammal bepróvad vingprofil från 
jugoslaven Babies VM-segrandc 
modeil 1957 (inte 1953, som det 
står på ritningen, vilken år håmtad 
ur den tyska tidningen Thermik- 
Sense och utford av Stefan 
Rumpp.)

Vingen har två dubbla lister och 
år plankad på vingnosens oversida. 
Listerna år av furu men forstårkta 
med kolfiber. Spryglar, åndlister 
och torsionsnåsan på vingen år ut- 
fórda i ett tråslag som kalias Tung 
(asiatiskt trå).

Sun Kais modeli år tåmligen lika

Lian Yues. Kai har något långre 
mittvingc och kortare vingóron. 
Annars år modellerna nåstan iden
tiska, och bågge har Gottingen 517 
som stab-profil. Modellerna vågde 
415resp. 420 gram.

Liang Yuc flog 1.260+240+300 
+360+405 sekunder medan Sun 
Kai flog 1.260+240+300+360+  
164 sek, tre sek båttre ån trean 
dansken PcrGrunnct.

Fore sista starten hade Liang Yue 
fått vingen bruten i landningen och 
gjorde en snabblagning. Han våga- 
dc inte katapulta ivåg modellen 
utan smog loss den, men var den 
ende som fann termik i sista omflyg- 
ningen.

Ritningen till Sun Kais modeil år 
håmtad ur den fornåmliga franska 
tidningen Vol Libre.

Synpunkter om UT
Efter många års flygningar på ut- 
tagningståvlingar, tycker jag att det 
år dags att friska upp vårt nuvaran- 
de system med nya idéer. Forsla
gen som foljer åndrar ej på UT- 
systemet som sådant, utan tåv- 
lingen, som liknar VM 1971 med 
tåvling morgon och kvåll.

Kristi Himmclsfårdshelgen an- 
vånds ju som bekant varje år fór 
UT. Kanske bórjan av juni vore 
båttre då vi också kunde ha ett trå- 
ningslågcr.

Genom att starterna forlåggs till 
morgon och kvåll så år man inte så 
utsatt av hård vind och kraftig ter
mik och kan utnyttja fler fålt.

Det ger kvalitet på tlygningarna, 
var så såker. De som klarar att flyga 
fullt nu kommer låttare att klara de

forstå starterna på VM och EM. 
VM-tåvlingen år ju ganska termik
fri i borjan som alla vet.

NM bór bii en óppen tåvling in- 
dividucllt, men med uttagning till 
lagtåvling, från UT. Ju stórrc NM, 
ju intressantare fór deltagama. 
Startavgifterna bor tillfalla arran- 
górsklubben. NM år en bra lands
lagsstart fór juniorer och klubbarna 
bór se till att inte fler juniorer slutar 
som nu år fallet. SMFF bår en del av 
skulden till detta genom att krympa 
friflyget och ersåtta det med sport- 
flyg. Gammal fin friflyganda får ej 
trampas ned av radioverksamhet, 
det kan vi ej acceptera. Det Bagge 
skrev i MFN nr 6 ’’Vart år modell- 
flyget på våg?”, bevisar detta.

L ars G

NORRLÅNDSKA VINTER-  

TÅVUNGEN1986
RESULTAT
77 centimeters
1. Mikael Nolin Hårnosands Msk 182 J
2. U lf Lejdstrand M fk Skvadem 179
3. Peter Nolin Hårnosands Msk 105 J

A:1 Juniorer
1. Jimmy Åsberg Mfk Flygama 472
2. Henrik Enlund Mfk Flygama 397
3. Magnus Carlsson Hårnosands Msk 299

A:1 Seniorer
1. Stig Lindell Mfk Flygama 600
2. Lars Nyberg Mfk Flygama 464
3. Bengt-Soren Bergman Hårnosands Msk 443

HKG
1. Anders Larsson Hårnosands Msk 182
2. Johan Nilsson Ostersunds Mfk 18

FIA
1. Niklas Karlsson Ostersunds Mfk 900 J +  221
2. Johan Ekerot Ostersunds Mfk 900 + 187
3. Håkan Gruen Ostersunds Mfk 880

F1B
1. Leif Eriksson Hårnosands Msk 810
2. Tomas Årlemo Hårnosands Msk 611J
3. Peter Bergman Hårnosands Msk 596 J

Hårnosands Modellsportklubb ge- 
nomfórde årets forstå friflygtåv- 
ling Lordagen den 15 Februari 
1986. Ålandsfjården 6 kilometer 
norr om Hårnosand var tåvlings- 
plats med ett vindstilla soligt våder 
med omkring 20 minusgrader från 
morgonen. Tåvlingen genomfor- 
des under fina forhållanden som 
bidrog till många fina resultat, j 
minns jag rått så år det forstå 
gången i NVT:s historia som flyoff 
har tillgripits fór att kora en klass- 
segrare.

—7 centimeters
Klassen blev på grund av kylan en 
aning stympad. då våra yngsta del
tagere tyckte kylan var fór svår. 
Segrade gjorde Hårnosandsaren 
Mikael Nolin efter en hård strid 
med Ulf Lejdstrand från Sk vadern, 
Peter Nolin kom trea.

A:1 Klasserna
Båda klasserna gick till Flygama 
från Njurunda med dubbelsegrar. I 
juniorklassen vann Jimmy Åsberg 
fóre Henrik Enlund och Magnus 
Carlsson Hårnosand på tredje plats,

synd fór Magnus att inte modellen 
ville upp i de forstå två starterna, 
men forstå tåvlingen år alltid svår, 
det biir till att ta nya tag. Seniorerna 
såg Stig Lindell som segrare med 
maxtid, fóre Lars Nyberg och 
Bengt-Sóren Bergman Hårnosand.

HKG
Hår fanns tåvlingens yngste del- 
tagare, Johan Nilsson från Óster- 
sund blev tvåa i klassen efter An
ders Larsson, Hårnosand.

FIA
Ostersundarna hade hår en hård 
kamp inbórdes, som rcsulterade i 
att junioren Niklas Karlsson segra
de efter att i flyoffen ha tvålat till 
Johan Ekerot. Håkan Gruen tap- 
pade sekunder i tredje start och det 
resulterade i att han hamnade på 
tredje plats.

F1B
Hår var det inte mycket att gora åt 
Leif Eriksson, men vi har ett fint 
gång ungdomar som visade fram- 
fóttema ordentligt. Tomas Årlemo,

Peter Bergman och Hans Bjur- 
strom lyekades att såtta senioren 
Ulf Lejdstrand på plats, och klassen 
avslutades med ytterligare två ju
niorer.

Hårnosands Modellsportklubb 
tackar alla klubbar och deltagare 
som kom och tåvlade och hoppas 
att vi biir ånnu flera till nåsta år. 
Janne Bohman
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Hej alia stunt-fans 
runtomilandet!
Trelleborgs MFK har nójet att 
inbjuda landets stuntflygare till 
årets version av ’’Windmill 
Cup” sorn går av stapeln den 14 
Juni på Sveriges sydligaste 
stuntcirkcl. Vi flyger som van
ligt F2B + semistunt. Åven den 
nya klassen FUN-STUNT fly
ges om intresse finnes.

Nybórjare hålsas naturligtvis 
sårskilt vålkomna! Publik gillar 
vi också så vålkommen åven du 
som intc flyger. Inbjudan har 
gått till våra danska kollegor -  
vi får se om det kommer några. 
Vore kul i så fall. Fint våder år 
bcstållt.

Vålkommen till en trivsam 
stuntlordag! For information 
och vågbeskrivning, kontakta i 
god tid: Fars Roos, Slussgatan 
6,231 00 Trellcborg.
Tel: 0410-102 83.

Fly In fór elflygare anordnas av 
Malmo Radioflygsållskap For
dagen den 24/5 med sóndagen 
som reservdag.

Plats: Vårt nya flygfålt vid 
FV4 Robotskjutfålt.

Tid: Vi borjar klockan 11.00 
med Champangc frukost for de 
flygare som så onskar.

Vi flyger med alla sorters 
elektriska modeller: El segel, 
Pylon racing, multi. El linflyg 
och friflyg. Vi kommer också

Uppdragarefor
gummimotor
Uppdragare fór gummimotorer 
har Arne Andersson i Nykó- 
ping lyekats få hit till Sverige. 
Dcssa har en utvåxling på 1:6 el
ler 1:16 och år av mårkena Sig 
och RMS.

Intresseradc kan hóra av sig 
till Amc, adress: Box 3028, 
611 03 Nykóping.
Tel. 0155-868 52 helst kvållstid.

Hangflygmeeting i 
Sålenfjållen
Sålenfjållcns modellflygklubb 
inbjuder alla intresseradc mo- 
dellflygare till en trevlig helg i 
sommarvackra Sålen den 28- 
29 juni.

Som samlingsplats fór delta- 
garna har vi valt Lindvallcns 
fjållanlåggning som har cam
ping och stugbyar. Fór den som 
vill utnyttja anlåggningens akti
viteter finns sommarrodel, 
pool, vattcnrutschbana, go
kart, restaurang, livsmedels- 
butik m.m.

Medtag skodon fór en korta- 
rc fjållpromenad samt något fór 
magen. Det går åven att flyga 
med termikkårra på hanget. 
Fordag morgon 8.30-10.00 
tråffas vi vid Lindvallcns recep
tion forval av hang.

P.S. Vid "vindstilla” flyger vi 
på vårt ordinarie modellflygfålt 
med motorkårran, som ni åven 
harmed.

Kontaktman -  KG Hållhans 
0280-223 14.

att visa de sista nyheterna inom 
El-flyg.

Laddmojlighctcr fór de som 
saknar bil. Alla Elflygare år vål
komna och tillsammans uppre- 
pa forrå årets succe med Elflyg.

Vill du veta mera ring gårna 
till Sven-Åkc Ståhi 040/131474, 
Gert Zaar 040/29 23 00.

Kårdvåg: fólj våra skyltar från 
Malmo Speedwaybana tilis du 
ser oss fór Elílyg hórsju inte.

TOTAL UTFŮRSÁLJNING
av bygg- och skalaritningar till flyg 
och båtmodeller. Profilhåften, 
landståll, propellrar och mångder 
av tillbehór.

REA-lista mot 15:- kr i frimårke 
eller till postgiro 36 02 85-1.

Jeni Borlunda 
24100  Eslov 
0413-19070

M U L T IP L E X

R n i / l l l  Μ Α  nried ’ soft-’’ och "memory-’ moduler oc 
n u y a i  l l l w  PCM/PPM ger allt du nágonsin kan ónska

Ny tt! Royal mc Expert med DS-mottagare.

Ny tt! Commander, åven fór helikopter och PCM.
(Billigast år den utbyggbara Combi Sport, från 1.375:-).

ett nytt begrepp 
fór aktiv fritid

Uppiev det nya hos:
Got-Hobby, 08-15 68 63 * J.J. Hobbycenter, 019-12 61 40 * Molander 
Hobby, 026-12 60 55 * Nils Hobby, 031-24 61 03 * Roffes Modellflyg 08- 
33 30 44 * Thylin Service, 0920-129 29

ZAPPA!
Det nya begrep- 
pet for limma!
■ Fiaska 56 gr 98::-

Anvånd ZAP ??9ro2_14 gr 39:-
-  superlimmet! 7gr25-

Cyanoakrylatlimmet med 1 års lagringstid i normal rumstemperatur. 
Finns i bl a typ CA, tunt och CA+, tjockt, och som kan anvåndas åven

Skojskalamodell av svenska jaktflygplanet
SAAB J21-modellen har spånnvidd 85 cm, låmplig motor 1,5 - 2,5 cc. 
Avsedd fór tre RC-funktioner. Skiutande propeller medfolier. Ei låmplig 
fór nybórjare.

ÁTERFÓRSÁLJARE SĎKES
Lidgatan 20. 171 58 SO LN A  
Telefon 08-83 25 85 
Du kan ringa in Din bestallning nar 
som helst på dygnet'
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Se om Ditt fdrsakringsskydd !
Varfór rácker inte 
hemfórsakringen?
I Sverige har vi, peppar peppar, 
hittilis varit forskonade från all- 
varliga olyckor med modell- 
flygplan inblandat. Med allvar- 
lig menas hår personskada som 
givit bestående handikapp eller 
dódsfall. Men fór varje dag som 
går kommer vi nårmare den dag 
då en sådan olycka kommer att 
intråffa. Det år tyvårr bara att 
vara realistisk. Det kommer 
naturligtvis forst och fråmst att 
innebåra en tragédi fór den 
drabbade eller efterlevande, 
men åven fór den vållande dvs 
modellflygaren kommer hån- 
delsen att slå oerhórt hårt och 
kanske bokstavligen att spolie- 
ra tillvaron.

Två saker som skali vara ett 
måste:
Gór aldrig avkall på såkerhef en 
och var forsåkrad!

”Jag fóljer alla foreskrifter på 
fåltet och jag har hemforsåk- 
ring” såger du. ”Jag vet forres
ten folk som fått ersåttning från 
hemfórsakringen”.

Ja, det år rått och åndå fel!
Modcllflygplan år luftfartyg, 

dvs samma forsåkringsregler 
gålier i princip fór ett modell- 
plan som fór en DC-9. Dessa 
regler år itnc desamma som fór 
en vanlig hemforsåkring bl.a. 
beroendc på att skadebeloppen 
kan bli så extremt stora.

Varfór har då ersåttning be- 
talats på hemforsåkring? Jo, 
dårfor att alla skadefall hittilis

legat på så lågt belopp (något 
eller några 10-tusental kronor) 
att forsåkringsbolagen inte ve
lat ta kostnaden och good-will- 
forlustcn fór en skadeprocess.

Men når det intråffat som in
te får hånda t.ex. att du krockar 
med ett passagerarplan -  10 
månniskor omkommer, din 
kårra sticker ivåg och landar i 
vindrutan på en bil -  alla fyra 
omkommer i en frontalkrock, 
eller ”bara” att din modell fly
ger i hu vet på en åskådare. Var 
så såker att fallct kommer att 
granskas av forsåkringsbolaget. 
De konstaterar att det handlar 
om luftfartyg, alltså utgår troli- 
gen ingen ersåttning om du bara 
haft hemforsåkring. De kom
mer också noga att kolla att du 
inte brutit mot såkerheten och

att du t.ex. haft dispens fór stor 
modell.

I medlemskapet fór klubban- 
sluten SMFF-medlemmar ingår 
en ansvarsfórsákring som ”tar 
vid” dår hemfórsakringen 
slutar. Alltså en s.k. paraply- 
forsåkring fór just vår verksam- 
het med modellplan. Medlems* 
avgiften år en struntsumma i 
jåmforelse med de belopp du 
kan åka på om olyckan år fram
me.

Forbundet har åven tccknat 
en reseforsåkring fór utlands- 
representation.

Flygresan från Forbunds
konferensen i Sundsvall
Jag tanker inte relatera något från sjålva 
konferensen. Utom mojligen detta:
. . .  att hotellet blev bombhotat och fick 
utrymmas under lordagskvållcn.
. . .  att KA gjorde entré på sóndagen som 
pressfotograf och blev utkastad.

Sedan får låsaren sjålv avgóra vilket av 
dessa båda incidenter som hotade SMFF:s 
och klubbarnas verksamhet mest.

Vad jag vill beråtta år att når nio grabbar 
från WÅMF åntrade flygplanet i Sundsvall 
fór att mcllanlanda i Stockholm, borjade 
saker att hånda.

Diskussion uppstod om hur hóg hastig- 
het planet hade når det låttade från mar
ken? Efter lång diskussion enades vi att 
skriva upp var sin antagen hastighet. Detta 
gjordes. Medeltalet for hastigheten blev 
170 km i timman. En lapp skickades med 
flygvårdinnan fram till kaptenen med en 
vådjan om rått lyfthastighet. Vårdinnan 
var fór óvrigt en fórtjusande månniska en
ligt mitt tycke. Svaret kom. Rått fart var 
194 knop = 235 km i timman. Vi miss- 
bedómde farten totalt!

Nu var det dags fór mellanlandning på 
Arlanda i Stockholm. Val uppe i en Fokker 
F 28 på våg mot Jónkóping tånkte jag hår 
sitter man med en lapp på rått starthastig- 
het. Nåt måste goras. Fram med ny lapp 
igen. Och denna skrevs som fóljer: ”Vi år 
några modellflygare som har gissat hastig
heten vid lyftningen från marken. Denna 
uppskattar vi till ca: 195 knop. Emotser 
tacksamt svar.”

Flygvårdinnan som var en karl (vet inte 
vad dom kallas fór), mottog lappen med 
vad jag kunde se blandade kånslor. Var 
detta en kapning eller vad? Mina nårmaste 
medresenårer två unga flickor till vånster 
om mig, såg ganska fundersamma ut når 
lappen overlåmnades. Den ena hade iakt- 
tagit mig når (gula lappen) skrevs i skydd 
av min portfólj. Kanske hade hon som den 
manliga flygvårdinnan samma tankar om 
flygplanskapning. Vad vet jag?

Nåvål alltcftersom smorgås med tillbe- 
hor inmundigades kom flygvårdinnan till- 
baka med lappen som jag skrivit. Låt oss 
kalia vårdinnan Kalle det år låttarc att 
skriva. Och på lappen stod det: BRA GIS
SAT FÓRBASKAT BRA EX AKT 
RÅTT 195 KNOP.

Jag låste hógt och kompisarna i WÅMF 
garvade hjårtligt. Dom satte snart skrattet 
i halsen då Kalle muntligen forkunnade att 
jag inbjods av kapten att få nårvara vid in- 
flygningen och landningen i Jónkóping. 
Mina nårmaste resenårer hade redan rest 
sig då dom horde vad Kalle sagt, och tit- 
tade undrande på mig. (Jag mårkte att jag 
hade våxt en del på långden sen jag satte 
mig sist.) Hur som helst jag reser mig och 
såger: ”Nu tar jag óver en stund grabbar.” 
Nytt garv igen. Nu mårker man att andra 
resenårer bórjar att intressera sig fór våra 
fórehavande. Vem år han? En kapare kan
ske?

På våg fram till kapten frågar jag Kent, 
om det var en tunnelroll eller Wing Over 
han ville ha? Fler passagerare lågger pan- 
nan i djupa veck. Han nójer sig med en 
Wing Over (Fullt allvarlig). Fler passage- 
rare lågger pannan i veck.

Vål inkommen till kapten som hette 
Bjórn Gustavsson bjódsjagenstoloch hór- 
lurar. Dårifrån till landning fick jag en rik- 
lig information av honom rorande instru
ment, manoverorgan och mycket annat. 
Killen bjód fantastiskt på sig sjålv och sitt 
yrke. Utsiktcn från min plats kommer jag 
aldrig att glomrna då vi hade klart våder vid 
inflygningen mot fåltet. Innan maskinen 
helt stannat påb anan knåppte jag av mig 
haltet och tackade fór informationen jag 
hade fått ”in live” så att sága. Óppnade 
dorren tittade ut mot forsamlingen i planet 
och tyckte mig se en viss låttnad bland pas- 
sagerarna. Dårefter plockade jag upp en 
servett ur fickan och torkade mig i pannan 
sa till grabbarna att det hår var baske mig 
forstå gången jag landat en F 28. Kompi
sarna i WÅMF garvade hjårtligt igen och 
likadant gjorde Kalle, dom visstc ju båttre.

Jag stod intill Kalle långst fram på basta 
flygvårdinnemaner, medan passagerarna 
steg av. Skratt i WÅMF igen såklart. En 
och annan passagerare tittade ogillande på 
mig. Kan inte forstå varfór?

Ett hjårtligt tack Till Kapten Bjórn Gus
tavsson på SAS. Om du låser detta hoppas 
jag du ursåktar den gula lappen du skrev 
svaret på det var ju en fusklapp.
Sekr. WÅMF
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Eftersnack:
VM F3A
Mycket fórsenat men mycket låsvårt 
kommer hår ett referat från VM IF3A  
forrå året.

Text Eva Holm Foto Jan-Åke Nilsson

I borjan av april 1985 utsåndes bulletin nr 1 
angående de 14:e vårldsmåsterskapen i 
F3A, som skulle komma att hållas i Hol
land. 1984 hade vi nójet att dcltaga i de 2:a 
europeiska måsterskapen, som ågde rum i 
grannlandet Belgien, och då vi hade en 
mycket trevlig vecka dår, sag vi med fór- 
våntan fram emot VM-et.

Redan når vi låste forslag om forlågg- 
ning, samt kostnaderna dårfor, forstod vi 
att cn liten sparkampanj var nodvåndig. 
Fór vår del, (Kenneths och min), gålide det 
att betala in over 4.000:-fór att få ta del av 
allt som erbjods. Naj a , det var inte så be- 
tungande, och med tanke på allt trevligt 
som hånder under ett VM, så ansåg vi att 
det var val anvånda semesierpengar.

Fór Sveriges del, stod det klart, att lag- 
deltagama skulle komma att bli Jan-Åke 
Nilsson och Anders Johansson från l.in- 
kóping, samt Kenneth Holm från Varberg. 
Harry Nilsson (Jan-Åkcs pappa) skulle 
åven i år fungcra som lagledare, och Inge- 
mar Svensson åtog sig gårna mekaniker- 
jobbet. Supportrama skulle bli Joakim Jo
hansson, samt F.va Holm (dvs. underteck- 
nad). Benny Kjellgren tackade nej till sin 
lagplats på gnind av familjeskål.

Avresa
Så borjade fredagen den b:e sept. nårma 
sig, och biljetter, fårdvåg m.m. ordnades. 
Vi packade och hade allt fårdigt fór ilast- 
ning fredag eftermiddag, men redan på 
morgonen stod det klart att det skulle bli en 
mycket blåsig fård. Vi for från Varberg 
16.30 och hade ståmt móte med "Linko- 
pingsmaffian" vid fårjan i I lelsingborg vid 
19-tiden. 1 ursinniga storm och regnbyar 
våntade vi till 20.15-då, åntligen, var vi al
la samladc. Det drojde emellertid ytterli- 
gare 1 1/2 timme innan vi alla var i Helsing- 
or och fårdiga fór fård mot Rodby. Når vi 
nårmade oss Rodby blev vi ganska forvå- 
nade over den ca 800 m långa kón på parke- 
ringsplatsen, men det fiek sin naturliga for
klaring i att fårjorna låg vid kaj på grund av 
blåsten. Just då, vid 1-tiden på natten, or- 
kade vi inte hry oss om fårjetrafiken, utan 
stop i sång.

På lórdagsfórmiddagcn. efter en vålbc- 
hóvlig sovmorgon, fann vi att stormen en- 
dast hade bedarral en aning, och fortfaran- 
dc fungerade inte fårjcforbindelsema. Vi 
beståmde oss raskt fór att chansa på Tliårs- 
Spodsbjerg fårjan, som bara (!) hade 2 km 
kó. I Rodby hade kón vuxit till ca 8 km. Vi 
for ivåg med Ingmar-Anders som l:a bil. 
Kenneth och jag som nr 2, och Jan-Åke- 
Harry sist. Efter inte fullt 10 minuters kór- 
ning hånde en synnerligen ovåntad sak: 
Helt plotsligt "gapade" packboxen på Ing
mars bil, som en gåspande krokodil! Resul
tatet utcblev inte: skumgummi och flyg- 
plansdclar yrde som vissna hostlov ut over 
kornåker och betland. Sekunden efteråt 
skuttade 6 personer, i vild panik, runt och 
jagade de bortflygande "reseeffekterna".

Når vi hade samlat ihop oss och delarna, 
fann vi att skadan, trots allt, inte var så 
stor. Det var Jan-Åkes reservkropp och 
Anders A:vingc, som hade gjort den fors
tå traningsflygningen. Vingspetsen hade 
flugit av och en spricka hade uppstått i 
framkanten, Linkaget till ena skevrodret 
var också skadat. På "kroppen" uppdaga- 
des fóljande skador: fenan var av, och det 
hade blivit en spricka långs med hela krop
pen. Vi inhandlade snarast en bogserings- 
lina och surrade boxen ordentligt.

Vid halv 1-tiden var vi i fårjeko igen, och 
efter troget våntande, utan mat eller dryek. 
slåpples kón åntligen ivåg, klockan 17.00

Ankomst
Vi var på våg igen vid 11-tiden på sóndags- 
morgonen, och vid 16.00, nådde vi vår des
tinationsort. Flevohov. I receptionen fiek 
vi våra informationspaket, och vi drog ivåg 
till våra bungalows’, fór att fråseha upp oss 
innan middagen. Efter en god och riklig 
måltid, hade lagledarna sin forstå tråff, och 
fiek då reda på tider fór tråningsflygningar 
m . m .

Så grydde då måndagsmorgonen, och vi 
skyndade oss, fór att, så snart som mójligt. 
komma ul till tåvlingsplatsen. På morgo
nen skulle "processing” åga rum. Delta be
stod i att modcllcrna måttes och vågdes, 
samt kontroll av frekvenser på radion. Sve
rige hade tid fór tråning sent på eftermid
dagen, så vi fordrev tiden med prat och 
mat. samt nyfiken "koH" av andras model

ler. Bl.a. måste jag nåmna bródema Peyer 
från Schwcitz. Deras "Marvins" år helt 
otroliga i sin finish. Fór ovrigt måstc jag 
tillstå att min intention med delta referat 
inte år att slå ul duktiga norska "Modell- 
infortnasjon” med tekniska tabeller och 
dylikt. Jag forsoker i stållet att gc cn kort 
redogórelse fór hur våra dagar fórflót un
der VM:et.

Vid 15-tiden ågde hålsningsceremonin 
rum. Den innehóll flagghissning, (en sår
skild eloge till Harry, som skotte sin upp- 
gift. med den åran) samt diverse hålsnings- 
anfóranden. Samlingen avslulades meil en 
fin uppvisning av cn Pitt’s Special, som flog 
delar av F3A-programmet. Efter avslutad 
tråningsflygning, var alla nójda, och vi av- 
slutade kvallen med kaffe fór de tåvlande. 
och kaffe och "godis” dvs. I i kor fór Ingmar 
och mig, som kande att vi behóvdc stárka 
oss inlormorgondagen.

Tåvlingsdagarna
På tisdagen startade Kenneth forst av 
svenskama. Han fiek till en helt "bruk- 
bar”, som norrmånnen sager, Bygning som 
resulterade i 297 p. Anders fiek 292 och 
Jan-Åke belónades med 302 p. På efter
middagen skulle Jan-Åke góra sin 2:a Byg
ning. men glowdrivern ville annorlunda. 
Efter mycket stress och nervositet stod det 
klart att det var båst att packa ihop igen, 
fór tiden var utc. Det var ju ett "aber", men 
två flygningar återstod ju.

På onsdagen hade Jan-Åke vilodag, me
dan Kenneth och Anders gjorde två Byg
ningar vardera, som resulterade i 309 + 
296 p fór Kenneth och 318 + 311 p fór An
ders. Kenneths 296 p:s Bygning var en bc- 
svikelse, fór han flog det klart båsta han 
flugit i år, men fiek dåligt betalt. På torsda
gen var tlet tlags igen, fór nya friska tag. 
Kenneth klåmde i med en Bygning som gav 
324 p och Anders 292 p samt Jan-Åke 298 
p, så vi var mycket vål samladc poång- 
måssigt. På torsdagseftermiddagen hann 
åven Kenneth med ett besok på ett nårlig- 
gande flygfålt, dår del fanns ett 15-tal 
ultralåtta Bygplan. Jagsjålv passade på lill- 
fållet, och besokte nårliggandc stad, dvs. 
Lelystadt, fór att leta efter låmpliga lcksa- 
ker att ta med hem. Jan-Åke hann ej góra

sin sista start. utan den skots upp till fredag 
formiddag.

Vi hade, hela tiden, haft jåttefint våder, 
men fredagen grydde med kyla och blåst. 
Vi packade oss ivåg tidigt till tåvlingsplat
sen fór en sista insats. Det blev en mycket 
nervos start. Jan-Åkes motor stónade, 
hiekade och hade diverse andra oljud fór 
sig genom hela programmet. "Orken” var 
totalt slut, och detta gållde åven de inblan- 
dade, som stod på backen och sande upp 
hela boner, tilis "Jocern" åntligen stod på 
backen igen. Poångsumman 285 får nog ses 
som lite ”trost"-poång. Vi lyekte att Jan- 
Åke presterade cn bra Bygning, under svå- 
ra omståndigheter. Helt plotsligt giek det 
upp fór oss, att VM:et nu var ett avslutat 
kapitel, och det enda vi hade att se fram 
emot var "Fly-offcn".

Fly-off
Till Fly-off hade fóljande kvalificerat sig: 
Wolfgang Matt, Hanno Prettner, Naruke, 
Gunter Hoppe, Bertram Lossen, Werner 
Schweiker, Iver Christensen och Dave 
Brown. Det blev cn verkligt spånnande 
final, som till slut såg Hanno Prettner som 
segrare. I lanno hade denna gång endast 42 
poång till godo på Wolfgang Matt Bert
ram Lossen slutade på tredje plats, trots en 
mycket nervos, och i vårt tycke ganska 
"stirrig" Bygning. Han samlade dock ihop 
sig sjålv och sina nerver, och presterade en 
2:a Bygning som var helt i hans vanliga 
klass.

Naruke från Japan belade 4:c platscn 
och Gunter I loppe/Tyskland blev 5:a och 
Iver Christcnsen/Canada placerade sig på 
6:c plats. Werner Schweiker/Tyskland tog 
hand om 7:c platscn och Dave Brown/USÅ 
hamnade på 8:e plats.

Den allmånna meningen var nog att 
skillnaden Prettner-Matt var mindre ån 
tidigare. Kanske kan vi hoppas på verklig 
Spanning VM 1987? Når resultalen var kla- 
ra forråttades prisutdclning, och vi fiek 
åven nu avlyssna diverse tacktal.

På kvållen var en av de stora salarna på 
Flevohof bokade fór avslutningsbanket- 
tcn. Det blev en mycket trevlig kvåll, med 
god mat och fin musik, det enda man kun
de ónskat mer av, var dans-lystna rnodell-

Siurtt bil den: Segrare i FJA: Hanno 
Prettner luir tillsummans med sin far 
saml modellen Supra Fly.

Overst: Wolfgang Matt gør klar sin 
Jocer fór start.

Mitten: Jan-Åke och Ingvar strux fo 
restart.

Nederst: llerr och fru Holm på av- 
slutningsbanketten.

flygare. Vi svenskar brót upp relativt ti
digt, på grund av den forestående hemfår- 
den, som vi hade besiutat oss fór att klara 
av på två dagar.

Hemfård
Efter lordagens frukost tackadc vi och tog 
adjó, av bland andra Hanno Prettner och 
hans far, som ónskade "auf wiedersehn". 
Vi styrde fården mot allanlvallcn och for 
mot Gronningen-Bremen-Hamburg-Putt- 
garden Rodby och avslutade dagens långa 
etapp på hotell i Ilelsingor. På fårjan són- 
dag morgon, forsokle vi att samla våra in- 
tryek (det år inte lått på 20 minuter!). Kon- 
tentan av det hela blev i alia fall att Sverige 
hade gjort en god lag-insats, med Kenneth 
på 39:e. Anders på 40:c och Jan-Åke på 
47:e plats, bland 78 startande. Lagmed- 
lemmama var helt ense om att detta till stor 
del berodde på Harrys verkligt fina lagle- 
darskap och Ingmars fantastiska mekani- 
ker-jobb. Joakim och jag gjorde så gott vi 
kunde som supportrar, och jag hoppas att 
det inte var sista gangen jag fiek formånen 
att vara med på ett VM.

Trots allt, ni tjejer som låser detta. tro 
mig, modellflyg år ROLIGT. Jag har, tack 
vare Kenneth, kommit ut på tåvlingsplat- 
scr i Europa, och fått låra kånna så många 
trevliga månniskor, samt fått se så många 
vackra platser, som givit minnen fór livet. 
Det år ett roligt sått att semestra på, och 
jag hoppas att det biir fler svenska modcll- 
flygare som bland annat kanske tar som- 
marsemester vid Salzbur/Kraiwiesens år
liga tåvlingar. Det var om dessa tåvlingar 
som Werner Schweiker, med ógonen brin- 
nande av entusiasm yttrade: "Kraiwiesen -  
det år den båsta (tåvlingsplatsen)”. Så -  
borja bygga, borja tråna, fór som sagt, 
modell-flyg år roligt, och en trevlig famil- 
jesport.

Eva Holm
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RADANNONSER
Modellflygnytts radannonser 
med rubrikerna KÓPES, SÅL- 
JES och BYTES år avsedda fór 
privatannonsórer. Ovrig an- 
nonsering: 25:-perrad'.
TEXTA TYDLIGT och ange 
under vilken rubrik annonsen 
skali infóras.

SÅLJES

Modellflygpaket 3.000:-. Innehål- 
ler 2 st flygplan, 3 st motorer. 1 st 
radio med servon. 161 branslc. Allt 
igottskick. Tel: 0758-510 89.

Multiplex mottagarmodul 35
MHz ej anvånd Veco 21 bilmo
tor. Tel. 0573-500 79Thomas.

Segelflygp. PEPITO 150 cm 
400:-. LA BOMBA 315 cm 
700:- + div. annat (motorflyg, 
bát, svavare). Tel: 0290-376 02.

Magie 60 med Rossi 61 RE + pípa. 
Infallbara stali. Landstallsservo. 
Flugen endast 4 starter. Saljes. 
0290-403 09. Kenneth.

RC-BIL Scorpion elterrångbil 
saljes 500:-.
Tel: 08-765 55 82.

FUTUBA FP 6JN MODULE 
60 1/4 Skala Budnosen Aranca 
HP 61 2 Taktsmotor Bcnsin Fór 
1/4 Skala m.m.
Tel: 0503-118 28

HELIKOPTER KKK 300 men
Jet Ranger skalakropp, JR 
HKP radio, Gyro, 22cc Bensin 
som nypris 9.000:- slumpas fór 
5.500:-. Tel: 026-14 28 36 el. 
019-24 10 88.

MOTORER 2 st. 2,5cc USE 
mk II (combatutfórandc). Går 
bra att anvånda till annat. 
700:-st. Nypris ca 1.100:-.
Tel: 021-11 42 34 Per Stjårne- 
sund.

Radiostyming Futaba FP-T4M 
med 2 st extra microservon, 
segelflygplan Blue Phoenix, 
motor Cox Tee Dee + tillbehór 
myckct billigt. Tel 0521-167 06 
Fredrik.

DUCTED FAN MOTOR
OS65 VP' DF fabr. ny 1.100:—, 
OS 120 FS fabr. ny 1.800:- 
Tel: 0764-236 83.

HELIKOPTER BARON 20 +
JR PROPO 7 kan Helikopter
radio M5 Servon kompl. m. alla 
grejor end 4 mån. beg NYTT 
9.000:-. Nu hógstbjudande.
Tel: 036-617 50.
MAGIC 60 ej byggd. M. KA
TO byggsats såljes eller bytes 
mot 4-taktsmotor.
Tel: 0278-190 06, kvåUar.

ARROW 60 med infållbara 
stall + ROSSI 61 med pipa 
slumpas fór 1.400:-.
Tel: 0223-220 05.

KÓPES

Beg. och trasiga motorer kopeš. 
Áven halvfardigbyggda flygplan. 
Allt av intresse. Tel: 0550-104 80 
(dagtid) eller 0550-191 77 (kvållar).

OS max 2,5 cc ónskas kópas 
snarast.
Tel: 031-91 72 23.

Skyleader radio 4—6 kanal, ko
pes. Áven defekt. Soråkers 
MFK. Tel: 060-416 88 dagtid.
SUPER SINBAD ritning kopeš 
kopia går bra. Michael Olsson, 
Varbergag. 199,703 52 Orcbro

M J Ó P N řK
-  DEN FLYGANDE HAMMAREN -

Forsvarets radiostyrda målskjutningsflyg- 
plan P4 i civilt utfórande. Flyger utmarkt-ur- 
stark -  oóvertraffat enkel att hantera presen- 
terad i Allt om Hobby och Modellflygnytt.
-  EN PERFEKTNYBÓRJARMODELL -

Sigtuna Hobby & 
Hantverk
Tel: 0760-505 55 vard. em lór. Stor 
sortering av flyg- och båtmodeller, 
motorer och tillbehór. Áven kurs- 
paket for foreningar. Begår infor
mation mot dubbelt porto. Frcd- 
riksbergsvágen 13,193 00 Sigtuna.

Byggsatsen innehåller utforlig byggbeskriv- 
ning, utsågade delar i plywood och balsa. 
Fårdigbockade landståll, plastkåpor och for- 
stårkta frigolitvingar.

PRIS 355:-
TILLBEHÓRSSATS: Tank (Kauan), stótslánger, 
klamrar. roderok. gångjåm. hjul (60 mm) med hjul- 
stopp.

PRIS 150:-
Spånnvidd: 1500 mm 
Radio: 3 kanal 
Motor: 4-6,5cc 
Vikt: 1600-1800 g

T l l l v e r k a r e :  V i g l u n d a  F u r u s l o j d ,  G o t e n e  

S å l j e s  g e n o m :

FLYG HOB BY, Lidkdping 0510-262 34

VIGLUNDA FURUSLOJD

d y r e si
Novoflex 400 + balg i perfekt 
skick, Nikonfattning bytes mot 
6-kanalcrs Futaba RC anlågg- 
ning + accaroch servon. Bytes- 
vårde: 2.700 kr. Edvin Myhr, 
Vårv. 1,820 95 Funåsdalen.

W  F A R  fy R A  R A D E R

Radannons tas endast emot per brev. Privatannonsórer får 4 rader gratis.
Narmi:

Adress:

Postadress:

rader x 25:-
□  check bifogas

□  insatt på postgiro: 518165-6

Check utstålles på 
Sveriges Modeli flygforbunci.

In fo re s  u n d e r  ru b r ik :

] K o p e s  □  Så ljes

De t s å r i n 30 ned S 1aα e r r ad

□  O  v rig t
S k ic k a  k u p o n g e n  till: M ode llflygnytts  redaktion

Folkvisegatan 16 
422 41 Hisings-Backa
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goteborg

FOLKE V. JOHANSSON AB
Hjalmar Brantingsgat. 1 

41706 Goteborg
Tel: 031-22 40 56

229831

D E T  M E S T A  
F O R R C H
•  b a l s a

•  BEKLÅDNADSMATERIAL
•  b y g g s a t s e r
•  LIM, LACK, ETC.

GOTEBORG

H Ó G A N A S

hobby och 
elektronikHÓGANAS

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

• RC-flyg-bil-båt
• RC-anlaggningar
• Stor' sort'menl tiilbehor
• Hobby li ód
• Motorer O S  Enya Thunder 

Tiger
• Alltid lågt pris på motorbransle 

Ring garna'

N O R R K Ó P IN G

KNEIPPBODEN
Modellflyg fór nybórjare 

och experter 
RC, friflyg, lina, material 

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

HB Bagge & Ernqvist
Lokegatan 24 

602 36 Norrkoping

alingsAs

m o d e l l m a t e r i a l
TILLSA LU

Byggsatser í trá, metali, plast.
Balsatrå. plywood, pianotråd. 
Radioanlåggningar.
Tiilbehor, brånsle m m 
Åven postorder.

Specialitet: MODELLMOTORER

D elar på la ge r Sven 
t i l l  å ld re  m o to re r

DAG TID 
TELEFO N 
0322-311 13 
K V A LLS TID  
0322-350 78

FROI ΙΙΝΠΛ TORC.

Goteborg

^ g g H O B B Y

R C P i l
U IIS O M  SPECIALITET

Bilar: ex Tamiya Kvosho Mani. 
SG  Garbo Mantua Sigma I I PR 
Bilm otorer: ex Picco O P S  Env-i 
TT  O S
Radioa : JR Futaba A cu"'s  

R C -B A T TagbanorRC-FLYG 
Bilbanor 
POSTORDER Tel 031-4b 94 01

|storturval|
I — Modelljarnvagar 
S — R/C bil, bat, flyg 
k — Plastmodeller

r Bilbanô L
\  L j j ' j A J ' j j j u j m
8 γττ.γ..: "H'i S
I Nora Hamngatan 30 let 13 29 17 GOTEBORG tf 
W v S i Q i S M t B B i Q e É M B e a V

GOTEBORG

NILS HOBBY
Tel 031/24 51 03 

Nordenskjoldsgalan 18 

•113 09 ( .M TEBO R G

Affaren for 
hobbyfolk

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

BRA
Sortering tor alla hobbyentusiaster 

Alltid råtta

PRISER
Vålkomna in eller ring 

KBA Lek & Hobby 
Sodra Torggatan 7 

434 01 K U N G S B A C K A  
Tel 0300-141 36

0XELÓSUND

ALLTFÓRLINFLYG
•  W IRE (OBS! Ny regel I Combat)
•  PIANOTR ÅD for T  earn Good-Year och

speed med minustolerans
•  TA IPA N  propellrar mellan 7 "  och 14".

Nu i lager. Återtdrsåljare sokes.
•  BYGG SATSER
•  TA NKAR
•  HANDTAG
•  MOTORER USE, OPS, OS, Clpollam.fi.

ĵ JÅLTÅLKINGE
Λ Ε Ρ Ο

E O O O O E TE O
Nymovåø 
Tel.044-56Et 
FÓR
RC-FLYGET
Ritn ingaroch
material satser till ^
STABIL, ALBATROSS,
SOLO, LIMBO, X-ET sam t 
RC-LINUS, dubbeldåckare 
spånn vidd 134 cm, 140-mot.
Motorer: OS, ENYÁ. Radioan
låggningar: FUTABA, SANWA.
Hobbyboy: De små verktygen fór 
hobbytolk. Katalog m o t 4 :-  porto.

Oppettider: Vardagar 16.00-20. Ot 
Lordagar 09.00-13.00

n 110, 290 34 FJALKINGE 
57,560 82
^  FÓR FRI-FLYGET

SMFF:s modeller
KNARREN, SPARVEN, 

FLUGAN saml LIN- 
^ L IN U S .

Vi har åven 
stort urval 

av t iil
behor.

GOTEBORG

t a
HDBBYCENTER

Karl Johansgatan 7 
Box 4021 Tel Ó31-12 62 20 

400 40 Goteborg

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

RC Plastbyggsatser 
Massor av annat 

smått o gotta Vålkomna in! a
HOFORS

PeAsROTORBLAD
AlIt i tra fór modellbyggare 
och EAA.
Balsa, Furu, Abachi, Mahogny, 
Ródbok, Douglas Fir. Spruce, 
Jugoslavisk Ask, Plywood 
Foljande tråslag finns for snar 
leverans'
Specialbestallningar Import & Ex
port. Aven postorder. Prislistor mot 
brevporto.
Besóksadress Fagersta Skola, 
Hofors. Postadress. Kallarvagen 13, 
810 10 Torsaker 
Telefon 0290/851 37, 407 32

LINKOPING

BORGS hobby
Apotekargatan 7, 582 27 Linkoping 

' Tel 013/12 39 81

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

Modelljarnvagar — Bilbanor 
Plastbyggsatser — 

Experimentlådor — Tiilbehor

TRÅDGÅRDSGAT AN 10 A 613 00 OXELÓSUND

STOCKHOLM

Allt for RC-entusiasten

Got- Hobby

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

GAVLE

Butik: S. Kungsgatan 19, Gavle 
Postadress: Box 469,801 06 Gavle 
Tel: 026-12 60 55

har Allt om hobby 
Modellflyg — båt — bil — 

motorer
Radioanlåggningar 

Tiilbehor m m

GÓTEBORG

Hugget’s Fårg
•  Stor sortering i glasvåv och 

matta från 20-600 g
•  Polyesterplast, gjutplast, Dera- 

cane, Polyuretanskum
•  Gelcote, 200 fårger
•  Epoxyplast
•  Aterfórsáljarefór Jotun, Sverige
•  Åven postorder

Butik: Linnégatan 32 A,
413 04 Goteborg
Tel: 031/14 18 14. 14 46 14

Huskvarna (-FMalmo)

R adio  C o n t r o l  C e n t e r  AB

Grannavagen 24, tel 036-14 53 60
Aven butik på Lonngatan 46 i Malmo 
(oppet endast kl 14-18 må-fre) Tel 
Tel 040-96 41 40

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

MALMO

Η ' Μ

MODEL
CRAFT
Rundelsgatan 16 
20012 Malmo 
Tel: 040-71435

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

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

Stockholm

KARBY
FRITID

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

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

Thor hobbv
Skånegatan 53,116 37 Stockholm 
Tal 08/42 84 00.

Stort urval av modellbyggsatser i 
trå och plast. Bl.a. hela sortimentet 
från Billing Boats.
RC: BILAR, FL YG- o. 
BÅTMODELLER
Motorer och RC-anlåggningar I stort 
urval.

Egen k a ta log  
P o s to rd e r 
F iesta  k o n to k o r t

Stockholm

Hoftes modellflyg
Upplandsgatan 66, 113 44 Stockholm 

Tel 08/33 30 44

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

Modellflyg — bát — bil 
Radioanlággningar 

CB-spinner och kvartskala- 
tillbehór Macs Product

V A R B ER G

N a t a n s  Hobby
Byggsatser.

Motorer.
Brånsle.

Modelhob 
Ben Buckle 
Deans Marine 
O.S.MERCO. 
Diesel, Giod.

Box 47 430 24 Váróbacka 
Tel. 0340-600 66 Eft. 17.00

ÓREBRO

B0RJESS0NS
M0DELLFLYG-
Η0ΒΒΥ
Specialaffår for 
Modellflyg

R/C-anlaggningar ■ byggsatser 
tillbehór · motorer · bilar · båtar 
Gummirep (Bórjesson-repet)
PI 45557, 70590 Órebro 
Besóksadress Kårsta 0, Hovsta 
Tel 019/22 62 90,22 70 22

L U LE Å

R / Elektronik & Hobby
/ C  Tel. 0920-258 61 · 488 89

R/CFLYGTILL LÅGA PRISER!
•  Futaba
•  Enya, Saito, SuperTigre
•  Byggsatser: Pilot, Marutaka, Kato
•  Portalac, Baleriet fór Flyglådan
•  SpånningsvarnareAcc-vakt
•  Stor Tillbehórssida
•  Postorder, irgen egen katalog
•  Ring fór information

Vinn 
Lindansen 
med 
Linus!

M otor:
nybo rja re  3,5 cc 
e rfarna  5,0 cc

N y  lin m o d e llb y g g s a ts !  K o p  d e n  i  D in  h o b b y - e l le r  le k s a k s a f få r  
e lle r  d ir e k t  f rå n  S M F F :s  e x p e d it io n ,  b o x  1 0 0  22, 6 0 0  10 
N o rrk ó p in g , te le fo n  0 1 1 /1 3  21 10.

L in flyg m o d e ll spánnv idd  1050 mm v ik t 700-750 g PRIS 285 :-
Byggsatsen mnehåller ritning med byggbesknvning samt alla delar 
fårdiga fór montering. Tank, hjul och stall samt alla beslag ingnr i 
byggsatsen dock ej kladsel. lim och lack,

Bygg nu. tråna i sommar och vinn i host!
J

r

Ha kul med AMA Cub!
Lattbyggd gummimotormodell spánnv idd  32 cm  PRIS 21 : -
Olroligl populår gummimotormodell -  lattbyggd direkt på ritningen. 
som samtidigt ar kladsel! -  lamplig sával mne som ute. Byggsatsen 
innehåller ritning (s o m  Du bygger direkt pa!) med utfórlig bygg- 
beskrivnmg samt alla delar Fardig propeller samt gummimotor 
ingår i byggsatsen -  dock ej lim.

K O p  A M A  C u b  I  D i n  h o b b y -  e l le r  le k s a k s a f f å r  e l le r  d i r e k t  f r å n  

S M F F - .s  e x p e d it i o n ,  b o x  1 0 0  2 2 , 6 0 0  1 0  N o r r k ó p i n g .  t e le f o n  
0 1 1 / 1 3  2 1 1 0 .

/

SVERIGES
MODELLFLYGFÓRBUND

SMFF bildades 1957 och har 
klubhar, klubbmedlemniar 
och enskilda personer som 
niedlcmmar.

Ordforande
Bjórn Hammarskjold 
Lillsjdnåsvågen 11 
161 35 Bromma 
Telefon: 08-26 41 03

Vice ordforande
Bengt Lindgren 
Orrstigcn 60 
14400 Ronningen 
Telefon: 0753-53836

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

Kassdr
Birgitta Holmer 
Hamngatan 9 
18500 Vaxholm 
Telefon: 0764-32866

PR och rekrytering
Hanns Flyckt 
Åkcrshultsvågen 2 
564(KJ Bankeryd 
Telefon: 036-721 10

Suppleant
Jan Bohman 
Ankarvågen 10 
871 00 Hårnosand 
Telefon: 0611-193 02

Utbildningsledare
Bo Hallgren
Box 30
61800 Kolmården 
Telefon 011-92597

Grenchef Friflyg
Lars Åh man 
A Svartlings Gata 72 
603 78 Norrkóping 
Telefon: 011-17 14 30

Grenchef Linflyg
Bengt-Olof Samuclsson 
Vetev. 13 
183 67 Tåby 
Telefon: 08-756 22 74

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

Forbundsexpedition
Sveriges Modellflygfórbund 
Sandbergsgatan 4, Norrkóping 
Postadrcss: Box 10022 
60010 Norrkóping 
Telefon 011-1321 10 
Postgiro 5181 65-6 
Óppettider:
Mandag-Fredag 08.00-14.00

Expeditionsforeståndare
Ann Wahlberg 
Vårmaregatan 9 
60362 Norrkóping 
Telefon 011-141666
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radio fóre den ItUu 
1.0 6 0 :-) på kopet!

m· \
0 0 8 /7 5 4 6 6 2 2

% 0 B p  NY HDRESS 
PRu^ HOBBY le x tron  AB 

POSt Xd RESS: Box 7107 
191 07 SOUÍNTUNA 
BE50KSADRESS: Rotsunda Torg 1

Sand KR. 10:- i frimarken □ allt fór elflyg □ alltfór skeppsmodeller
fór varje katalogdel: □ allt fór segelflyg □ allt om BECKER-radio

MER FORI 
PENGARN
MODELLFLYGNYTT
Utkommer med 6 nummer per ár. 
Losnummerpris 16:-, per styck.

Genom att prenumerera riskerar Du inte 
att missa något nummer. Du tjanardess- 
utom 21 :-jamfórt med losnummerpris. 
Fyll i talongen så kommertidning och in- 
betalningskort på posten.
Pris fór sex nummer: 75:-.

Skicka in talongen till: 
SMFF, Fórbundsexp. 
Box 10022 
60010 Norrkóping
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01715
L022

Andersson Evert 
Bokvagen 22 
29500 Bromolla


