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R40 FI RC ABC 1,95 hp/17000 rpm

Jámfor gårna kvalitet, effekt och pris

Rossi ár alltid en vinnare!
Hár visas en del av Rossis motorprogram. 

Reservdelar finns i lager 

Ring om gal lande pris.

R60 FI RC ABC HelikopterR60 FI RC ABC 2,2 hp/17000 rpn

R65 RV RC Byro-jet 4 hp/24500 rpm 

rpm R81 RV RC Byro-jet 4,7 hp/19500 rpm

\x ̂ 65:

R91 FI RC ABC 3,9 hp/15500 rpm

R21
R21
R21
R21

CAR ABC 1,78 hp/32500 rpm 

Aero 1,68 hp/21000 rpm 

Pylon 1,95 hp/31000 rpm 

Marin 1,95 hp/32500 rpm

R61
R61
R81

FI RC ABC 2,45 hp/18000 rpm

FI RC ABC Long stroke 2,4 hp/13500
FI RC ABC 3,3 hp/16500 rpm

2,2 hp/15000 rpm

Mes miellflfi
Vi har áven hemma R15 FI, 
R65 Marin, R90 FI, R90 RV, 
R90 Marin samt R81 Twin 
drive.

Importor och 
distributor

Upplandsgatan 66 
113 44 Stockholm  
Tel 08-33 30 44
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4—5 april 1987
I Hotel Opalen, Enpelbreteg*»«

402 23 Goteborg
OMSLAG ■ I sódra Sverige borjar nu regnen fal la —  
men lile tidigt kanske alt kalia dem vårregn. Men de 
alltmer Ijusa dagarna får såvål norr- som sorlånning- 
ar atl tånka framål. Och varfór inte på hårligt sjoflyg, 
innan det biir dags fór termikletning under varma 
sommardagar? Foto: Ulla Astrom.

1987 år SMFF.s stora JUBILEUMSÅR!
Vi harflera orsaker att fira delta år. Fór det forstå fyller SMFF 30 år, for
bundet bildades den lófebntari 1957. Jubileumsbanketten biir den 4 april 
på Hotel Opalen i Goteborg i samband med det 30 ordinarie forbunds- 
motet.

Fór det andra så kan vi nu åntligen borja ågna oss åt modellflyg igen in- 
om forbundet. Affåren KA kan betraktas som avslutad eftersom Modell- 
produkter har befunnits skyldig till kontraktsbrott då man sade upp det 
leveransavtal man hade med SMFFgållande modeller till Forlaget.

Regeringen har i beslut den 18 januari 1987faststållt att SMFF och ov- 
riga ungdoms- och riksidrottsorganisationer har redovisat sina medlem
mar i enlighel med reglerna. Dessa gamla regler galler till dess man har, 
efter utredning, utfårclat nya bestemmelser från regeringen. Detta innebår 
att klubbarna då ni låser detta harfått sina lokala aktivitetsstod.

Det har Skett forundringar på expeditionen också. Styrelsen fick i upp- 
drag att utreda var expeditionen skulle vat a fórlagd, i Norrkóping eller 
utanfór Norrkóping. Med anledning av detta så har Styrelsen i enlighet 
med Medbeståmmandelagen (MBL) genomfort lagstadgade forhand
lingar. Detta har medfort att jacket fóreslagit forbundet att uppsåga 
Ingegerd Kalén så att vi skali kunna få lonebidrag fór henne. Detta har 
tyvårr haft till joljd att Ann Wahlberg sagt upp sin anstållningpå expedi
tionen mitt under den brådaste tiden. Styrelsen har dock helt låget under 
kontroll och detta innebår att forbundet får en efterlångtad mojlighet att 
reda upp ekonomin.

Till Forbundsmotet avser styrelsen att lågga from en handlingsplan fór 
hur vi skali kunna utveckla vårt forbund och starka vår medlemskader. 
Forslag hur just du skulle vilja gora vårt forbund båttre tas gårna emot 
av undertecknad eller någon annan i styrelsen.
MODELLFLYG -  SPORTEN MED LUFT UNDER VINGARNA! 
Bjórn Hammarskjold

Tryck
TŘYCKAB. Halmstad 1987
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Semi-skala & C02-modell av’’Nieuport
Modellflygnytt år uppmårksammad avert utomlands -  vi kart rakrta in flera utlandska pre- 
numeranter. Trevligt. Och då de dessutom iåmnar bidrag till tidningen årdetbara att gra
tulere -  dem och oss sjaiva.

Hendrik Fehn och Klaus Jorg Hammerschmidt var med for två år sedan -  nu kommer 
de tillbaks med en trevlig C02-modell av "Nieuport 17” - e t t  vanligt fórekommande jakt- 
plan på "våstsidan" under forstå vårldskriget.

Fór två år sedan kunde man 
låsa om C 02-motorer och 
C 0 2-modeller i Modellflyg
nytt. Kanske Du minns 
nummer 4, 5 och 6 av Mo- 
delllflygnytt. Under de se
naste två år har det varit 
lite tunnsått med artiklar 
om den hår typen av modell- 
flyg -  och nya utvecklingar 
inom området.

1903 bórjade bróderna 
Wright flyga de forstå mo- 
tordrivna flygmaskinerna. 
Lite senare borjade militå- 
rerna fundera, om inte det- 
ta kunde vara något som 
kunde anvåndas i krig. Då 
så Louis Bleirot krossade 
Engelska Kanalen kom- 
menterade den italienske 
generalen Guillo Dohuet 
med: ”Nu vet vi att vi kan

behårksa oceanterna, men 
snart kommer vi att vinna 
åven rymden.” Och eróv- 
ringen av luften bórjade un
der krigstillstånd 1911, når 
italienarna anvånde flygplan 
fór att bomba Libyen.

I bórjan av forstå vårlds
kriget hade alla krigsfóran- 
de lånder flygmaskiner i sina 
arméer. Dessa ursprungli- 
gen civila flygplan modifie- 
rades fór att bistå artilleriet, 
-  fór att bomba frontlinjerna 
och fór att slåss mot varand- 
ra. De allra forstå jaktpla- 
nen togs fram sedan man 
funnit det mojligt att skjuta 
i flygriktningen med instal- 
lerade maskingevår.

Produktionen av flygplan 
under perioden 1914-1918 
kom att uppgå till cirka

177.000 st men endast ett få
tal blev ’’populåra” fór sina 
flyg- och stridsegenskaper -  
t ex tyska triplanet från 
Fokker och de franska bi
planen Messenger och Nieu
port 17.

En C 02från USSR.
En del modellbyggare har 
under senare år byggt semi- 
skalamodeller av dessa ty
per. En C 02-byggsats av 
Messenger kommer från 
USSR -  den våger cirka 100 
g, med spånnvidd 580 mm 
och långd 495 mm. Priset 
ligger omkring 50 SEK. Den 
modellen passar utmårkt fór 
Modela’s 0,27 C 02-motor.

Fokker Triplane . . .
I Aeromodeller nr 2/85 kun

de man hitta nåsta modell. 
Richard Halfpenny byggde 
en trevlig Fokker Triplane 
och beskrev hur man byggde 
den till en 1:20 skalamodell 
for en Telco standard med 
spånnvidd 360 mm och 
långd 300 mm.

I slutet av 1984 byggde 
Hendrik Fehn Nieuport 17, 
som Du kan se hår. Ori- 
ginalet till modellen var en 
av de mest framgångsrika 
jaktplanen efter 1916 och pi
loter från Frankrike, USA, 
Ryssland, Italien, England 
och Belgien flóg den.

Den byggde vi!
Nieuport 17 var en utveck- 
ling av den forna Nieurport
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R,tnifJg i skala 1:1 av Nj

Pp p ‘i  / p ! nv Z hállas via MO- 
{ l -L.LFL YGNYTTS red 
Sand ett C4-kuvert med Din 
adress och dubbelt porto så 
kommer den kostnadsfritt.

11 -  Bébé -  som Gustave 
Belage låg bakom.

Ritningen till den hår mo
dellen gjorde med ledning 
av fotografier och ritningar 
från boken ’’Flugzeuge -  
von den Angången bis zom 
1. Weltkrieg” (= Flygplan 
från bórjan och till forstå 
vårldskriget) Falken-hand- 
bok i Fårg, Nr 391, Enzo 
Angelucci, tysk utgåva 1976 
från Falken-Verlag Erich 
Sicker KG, i Wiesbaden.

Lite modifieringar. .  .
Allra forst tog vi treplans- 
skissen och forstorade den i 
en xerox-maskin till bygg- 
storlek. Sen blev det några 
modifieringar: stabilisatorn 
gjordes lite storre, vingar- 
na fick V-form och åven den 
nedre vingen fdrstorades en 
aning. Sedan ritades spryg- 
lar och ovriga detaljer in.

Kroppen tillverkades av 
lått 3 mm balsa och japan- 
papper -  endast motorfåstet 
gjordes i 2 mm plywood. Det 
år mycket viktigt att limma 
plywooden exakt och starkt
-  den måste stå emot på- 
frestningen under ”ladd- 
ning” -  sjålva fyllningen. 
Motorkåpan år solid balsa, 
som formats i en svarv. 
Landningsstållet år 2 mm 
aluminiumror och dåcken 
gjordes av 4 mm balsa med 
hjålp av en korkskårare.

Japanpapper. . .
Modellen har klåtts med vitt 
japanpapper -  med natio- 
nalbeteckningar och skva- 
dronmårken av fårgat japan
papper. Dylika mårken kan 
ses i den tidigare omnåmnda 
boken. Men -  en mångd 
forstavårldskrigspiloter val- 
de personliga dekoreringar
-  och en del fick ren camo- 
flagemålning. Du kan få 
fram egen målning genom 
att anvånda vitt japanpap
per och handmåla detta till 
Ditt eget favoritmonster.

Vi valde Telco Turbotank 
3000 som drivkålla, men

andra mårken år mojliga. 
Kanske dock Modela kan 
vara fór stor!

Den hår modellen har en 
spånnvidd på 400 mm och en 
långd av omkring 300 mm. 
Vikten med fylld tank år 43 
g. Vår Nieuport 17 flog in- 
omhus som en ’’okontrolle- 
rad” linmodell och utomhus 
som ren friflygmodell.

Till en bórjan satte vi en 
2 meter lång nylonlina i un
dervingen nåra tyngdpunk- 
ten på modellen. Andra ån
dan av linan fick en ógla, 
som fick rotera runt huvu- 
det på en vanlig vikt (till en 
balansvågl).

Inte fo r mycket motor!
Det var inga problem att 
få den att flyga -  en snygg 
låttning, en flygning på cir
ka 30-50 cm hójd -  och sen 
en normal landning. Det en- 
da man behover se till, att 
motorvarvet inte biir FŮR 
hógt. Annars biir det en kort 
flygning dår modellen stiger 
fór hógt! Kolla också så att 
Du har rått instållning av 
stabilisatorn!

Men det var mycket svå- 
rare att få den att upptråda 
som en friflygmodell. Star
ten skedde efter en rull- 
stråcka på cirka 1 meter 
(från ett bord) men den fól- 
jande svången var svårt att 
kontrollera.

Av den anledningen tyck- 
er vi, att den hår modellen år 
bra och lagom att anvånda 
inomhus, då det år dåligt vå
der ute med regn, storm och 
kyla. Men det år definitivt 
ett mycket bra alternativ då!

’’Lycka till med trevliga 
C 02-flygningar” -  det år vad 
vi tillónskar Er.
Hendrik Fehn
Klaus Jorg Hammerschmidt

Har ar några bilder av den 
fardiga modellen, som 
Hendrik och Klaus Jórg be- 
råttar om. Bra som RTP- 
modell inne, men lite pro
blem ute. Se åven omslaget!
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En Klemm 35 från Falun!
Skalahornets utokade domåner har nu vånligen "ockuperats" av våra VM· 
tåvlande F4C-skalaflygare. Kjell-Åke Elofsson och hans Tiger Moth 86 A 
gav oss allt i forrå numret av Modellflygnytt.

Den hår gången år det Bengt "Storken" Kalistroems tur (han heter så i 
många utlåndska tåvlingsprogram). Han beråttar om bakgrunden till sin 
skalamodell -  Klemm Kl 35 B -  gamla Sk 15. Bengt och Klemmen representerade 
Sverige vid senaste skala-VM i Norge.

Modellval
Ett av de svåraste momen- 
ten med skalabygge ar att 
vålja modeil. Fór en del kan
ske påståendet låter kons- 
tigt. Inte ska det val vara så 
svårt att valja -  det finns ju 
massor av kårror man tycker 
år snygga!

Fór att återgå till mitt på
stående skali jag fórsóka ut- 
veckla det hela. Når jag be- 
ståmt mej fór ett skalapro
jekt har jag oftast ett par el
ler flera forebilder jag kan 
tånka mej. Några som jag 
verkligen kånner for. Valet 
biir sedan på grundval av 
fóljande faktorer:

a) Finns tillgångliga doku
mentation eller går den 
att anskaffa någorlunda 
lått?

b) Finns någon forebild in- 
om rimligt avstånd? 
(Flygande eller på mu- 
séum)

c) Ar -  eller var -  fórebil- 
den kånd fór hyfsade 
flygegenskaper?

d) Kommer modellen att ge 
någon bonus av vårde?

e) Går det att bygga model
len utan att góra krång- 
liga eller invecklade (= 
trubbel!) motorarrange- 
mang?

f) Kommer jag att kunna 
”ro iland” projektet utan 
att behova anskaffa dyra 
utrustningar och tillbe- 
hór? (t.ex 3 st motorer 
och en ny 8 kanalare).

g) Kan modellen bli fårdig 
inom overskådlig fram- 
tid?

Vid mitt val av just

Klemm 35 foil alla dessa fak
torer in fórutom bonusen. 
Visserligen ger den 5 %, 
men fór att vara riktigt kon- 
kurrenskraftig bór man ha 
minst 10 %. Jag ansåg ån- 
dock valet vara vårt ett byg
ge, då flygplanstypen långe 
stått på min ónskelista.

Dokumentation
Når det gålier forebild kån- 
de jag till 3 st alternativ. 1 
maskin finns hos Arlanda- 
gruppen i civil tappning. 1 
annan står att finna på Flyg- 
vapenmuséet i Malmslått 
samt den tredje på Svedinos 
flygmuséum i Ugglarp utan- 
fór Halmstad. De bågge sist- 
nåmnda med flygvapenmål- 
ning grå-svart kropp med 
orange vingar. Mitt val foil 
på Malmslåtts maskin av två 
skål: målningen samt det 
geografiska låget.

Via olika kontakter kom 
jag over en samling kopior 
av originalritningarna, vilka 
sedan kom att ligga till 
grund fór både konstruk
tions- och treplansritning. 
Efter ett par besók på mu- 
séet och många timmars 
måtning och fotodokumen
tation var det så dags fór 
sjålva bygget.

Byggfórberedelser
Fór något år sedan utkom 
Krick med en byggsats av 
Klemm 35 i skala 1:5, varfór 
en sådan infórskaffades fór 
att eventuellt kunna nyttjas 
som bas fór bygget. Dess- 
vårre visade det sig, att -  
som vanligt når det gåiler 
byggsatser -  våldigt lite 
overensståmmer med verk- 
ligheten. Konfigurationen, 
profiler och de fiesta andra 
mått hade allt fór mycket fel
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Bilden t v skulle kunna vara tagen på den s k 
Rommehed-tiden, då F5 drog upp dit fór vinter
fly gning. Men det ar Bengts fina Skl5-modell. 
T h Bengt sjålv och modellen ur andra vinklar.

SKALA
hornet

for att kunna nyttjas till en 
F4C-modell.

I och fór sej -  inget ont om 
Krick som modellflygkon- 
struktor -  deras byggsatser 
vånder sej ju inte i forstå 
hand till den lilla grupp 
krásna och kråvande F4C- 
byggare. De fungerar såkert 
bra i andra sammanhang.

Bortsett från att en del 
konstruktionstips håmtats 
från Kricks ritning håller 
denna byggsats f n på att 
fårdigstållas fór trånings- 
åndamål. F ó -dåjagåmna- 
de anvånda en OS FS 120 4- 
takt till modellen, passade 
skala 1:5 alldeles utmårkt 
vad betråffar utrymmet i 
motorkåpan. Åven i óvrigt 
tilltalade mej måtten med 
cirka 2 meters spånnvidd.

Bygget
Jag borjade med vingarna 
(delbara vid ’’knåcken”), då 
jag ansåg det ligga en hel del 
jobb med att ta fram de olika 
spryglarna. Ritningen jag 
hade visade bara rot- och 
spetsspryglarna.

Det finns egentligen flera 
losningar på det problemet, 
men den metod jag anvånde 
mej av, går ut på att dela in 
rot- och spetsspryglarna i 
segment, som baseras på 
procent av sprygellångden 
(se fig 1). Hårvid erhålles ett 
antal punkter dår resp seg
mentlinje bryter sprygelpro- 
filen. Punkterna samman
binds (sett framifrån resp 
bakifrån sprygeln) mellan 
resp sprygel (se fig 2). Det 
år sedan bara att mårka ut 
var óvriga spryglar skali sit- 
ta och man återprojicerar 
resp. sprygel till sidovyer, 
dår de frammåtta punkterna 
sammanbinds.

Metoden år ganska tids- 
ódande och fordrar stor nog- 
grannhet. Man bór anvånda 
sej av så stor skala som rnoj- 
ligt -  rita gårna på millime
terpapper fór att få fullgott 
resultat.

I óvrigt år det inga mårk- 
vårdigheter med vingen, 
forutom att rått skrånkning 
byggs in -  den år 5° vid spets- 
sprygeln.

Vad betråffar kroppen så 
år originalet uppbyggt som

en fyrkantig rorkonstruk
tion dår sedan formlister i 
trå lóper långs kropps-stom- 
men.

Sammaledes gjorde jag 
bortsett från att jag bytte ut 
stålroren mot balsalister. 
Stabbe, fena och roder 
byggdes enligt original med 
spryglar och lister. Alla de
lar, dår originalet var klått 
med fanér klådde jag med 
0.4 mm plywoodfanér och 
undvek på detta sått det slå- 
ta ’’salongsgolv”, som det 
annars lått biir med balsa- 
flak.

Noskåpa gjóts på sedvan- 
ligt sått sedan forst plugg 
och form framtagits.

Landstållet erbjód inga 
svårighcter och gjordes gi
vetvis fjådrande. Sjålva hu- 
vudbenet svarvades i alumi
nium till rått form och kunde 
sedan dólja den invåndiga 
fjådern (se fig 3). Till stód- 
benen anvånde jag tunnare 
stålror, som klåddes med 
passande aluminiumprofi
ler. Sjålva fjåderkolven 
tåektes med gummimuffar 
som tagits från en moped- 
wire.

Alla gångjårn och roder
ok år tillverkade enligt fóre- 
bilden och materialvalet år 
åven hår mestadels alumi
nium.

Cockpit
Cockpit-inredningen i den 
hår tidens kårror år dess 
båttre ganska spartansk. 
Den kråver dock en hel del 
arbete fór att bli bra.

I Klemmens syns stora de
lar av den rórkonstruktikon, 
som kroppen år byggd av. 
Hår anvånde jag uteslutan- 
de plastrór (ytterhóljen till 
plaststotstånger!) som finns 
i handeln. Dessa år framfór 
allt låtta och resultatet biir 
inte alls pjåkigt efter mål- 
ning.

Stolens delar år gjorda i 
offsetplåt, som sedan lim
mats ihop med Zap. Instru- 
mentpanelerna samt ramar 
kring instrument tillverka- 
des av aluminiumplåt fór att 
få så ’’nature look” som mój- 
ligt. Sjålva instrumenten 
togs fram på samma sått som

Kjell-Åke Elofsson beskrev 
i sin artikel i forrå Skala
hornet.
Klådsel
På klådselfronten dyker 
ståndigt nya typer och kva
liteter upp. Den ena båttre 
ån den andra! -  allt enligt 
reklamen. Sjålv har jag bara 
positiva erfarenheter av 
klådslar som slutar på -rite 
och -tex. Fóljaktligen infór- 
skaffades några rullar Poly- 
tex hos Flyghobby i Lidkó-

ping, som dessutom salufór 
dessa i en mångd fårger. Jag 
valde de två grundfårgerna 
som fórebilden år målad i -  
svart och orange. Det inne- 
bår mindre fårgåtgång fór 
tåekning och dårmed lågre 
flygvikt.
Detaljer - detaljer!
Innan modellen målades på- 
fórdes nodvåndiga detaljer 
såsom luckor, plåtar, nitar 
etc. Luckor och plåtar till- 
verkades enkelt ur offset-
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En Klemm 35...
plát, vilken år både formbar 
och lått. Nitarna gjordes 
med hjalp av klickar från vit- 
lim och likasá sómmarna på 
dukklådseln. Gångjårn for 
motorkåpa & cockpitluckor 
kan man antingen tillverka 
sjålv eller -  som jag -  anvån- 
da den typ, som móbel- 
snickare anvånder till mind
re lådor, askar o dyl.

Målning
Fór att få råtta nyanser anli- 
tades en fårghandel for till-

verkning av fårgerna. Fårg- 
prover hade jag. Den orange 
fårgen blev perfekt, medan 
den grå-svarta blev mindre 
perfekt. Då jag i vanliga fall 
brukar blanda fårger till mi
na modeller sjålv fick det bli 
så åven denna gång -  och si, 
efter några forsok blev re
sultatet riktigt bra. Du Pont 
hette fårgen.

Målning av kronmårken 
och siffror gjordes likaså 
med egenblandad fårg, men 
denna gång med Humbrol.

Både vad gålier tåck- som 
detaljmålning fóredrar jag 
sprutmålning.

Vid maskering av detaljer 
typ kronmårken etc kan det 
ibland vara svårt att hitta en 
tejp som inte tar med sej un
derliggende fårg, når tejpen 
rivs bort. Hår har jag funnit 
att det maskeringsmaterial, 
som tryekerifirmor anvån
der till textilier, skyltar o dyl 
fungerar bra. Maskerings
materialet finns på meterva
re och har ”mjuk” gumme
ring på ena sidan -  skonsamt 
fór underliggande fårglager.

Tillvågagångssåttet vid 
maskering år helt enkelt så, 
att jag avbildar exempelvis

kronmårkets ytterring på 
maskeringspapperet, som 
sedan skårs ut. Sedan år det 
bara att applicera maske
ringen på rått stålle och må
la. Nåsta steg biir målning av 
den blå cirkeln på samma 
sått -  och till sist sjålva kro- 
norna.

Visserligen år metoden 
tidsódande, men man får lón 
fór módan når man betrak- 
tar resultatet.

Radio & motor
installation
Radioinstallationen år gans- 
ka ordinår, fórutom att ett 
servo anvånts fór varje skev- 
roder. De snabbkopplas via



Priserna kommer att san
das u t tillpristagarna så snart 
prislistan år kånd fór alla -  
och i den mån det går.

lygjuinotter
Det kom ett rekordstort an
tal tåvlingsbidtag i såval 
tipståvlingen som "firm fel"- 
uppgiften. Tydligen har jul 
och nyårsvådret varit sådant, 
att innesittning varit att fóre- 
dra. Dårfor extra trevligt att 
vi på Modellflygnytt kunde 
hjålpa till att knåcka några

timmar. Och fina priser biir 
det också.

Fórstapriserna i båda tåv- 
lingarna utgórs av flygning -  
verklig flygning. Och inte 
med vem som helst. Flyg- 
vapnets speciella uppvis- 
ningsflygare Ulf Johansson

(f ó en av Europas fråmsta 
modellhelikopterstyrare) 
ståller upp med Sk50 och he
la sitt kunnande fór att gora 
fórstapriserna till en verklig 
upplevelse. Och vill man nu 
inte flyga avancerat, så kan 
jag garantera, att det biir 
mycket njutbart åndå. Jag

fasta minikontakter i varje 
vinghalva.

Eftersom jag skulle ha en 
fyrtaktsmotor som dess- 
utom monterats inverterad, 
foredrog jag att mata ’’ext
ra” glódstróm, som åtmin- 
stone kunde nyttjas på de 
lagre varvtalen. Jag anvånde 
i det hår fallet en elektronisk 
mixer, som finns i Sanwas 
program. En helt vanlig 
micro-brytare brukar också 
fungera.

Provflygningen
Provflygningen skedde en 
varm juni-dag på Norbergs- 
klubbens stora asfaltbana -  
med sedvanlig nervositet.

Vål uppe i luften lågrar sej 
lugnet igen, når jag upp- 
tåcker att Klemmen flyger 
helt fantastiskt fint. Några 
enkla rundor med smårre 
fintrimningar. Ner igen fór 
landning och kontroll att allt 
sitter fast. Vid andra pro vet 
genomfordes de vanligaste 
manovrarna som roll, loo
ping, stall turn etc. Allt ver- 
kar OK. Det enda anmårk- 
ningsvårda var, att hon var 
overkånslig på hójdrodret 
vid låg fart, vilket tyder på 
fór långt tillbakadragen 
tyngdpunkt. Denna har ef
ter ett par åndringar flyttats 
fram till cirka 1 cm från den 
ursprungligen beråknade.

Slutvikten ligger idag på 
cirka 5,1 kg, vilket ger en 
vingbelastning på strax un
der 70 g/dm2.

Vid prover och senare 
tåvlingar anvånde jag en 
15 x 8” propeller vilket ger 
bra drag åven på mellanre- 
gistret.

A propos fyrtaktare
Då jag nu under en tåvlings- 
såsong anvånt mig av nåmn- 
da OD FS 120, vill jag går-

na passa på att slå ett slag fór 
fyrtaktare.

Mina erfarenheter år en- 
bart positivt -  både vad gål
ier driftssåkerhet och rea
lism. Det skali nåmnas, att 
jag under hela såsongen kbrt 
på ganska rik blandning av 
onitrerat standardbrånsle i 
proportionern a 90/10 och i 
kombination med glódstróm 
på de lågre varvtalen. Vis- 
serligen bluddrar och spot- 
tar det lite då och då i vissa 
flyglågen, men vad gór det? 
Tvårtom -  det gjorde våra 
forebilder också! Driftsså- 
kerheten verkar heller inte 
inkråktas nåmnvårt, efter
som jag anvånder glód- 
strómsautomatik.

Så hår med facit i hand kan 
jag bara såga, att det år en 
trevlig kårra att både bygga 
och flyga. Vad betråffar tåv- 
lingsframgångar går det att 
få hyfsade placeringar trots 
den låga bonusen. Fór min 
del var vål VM inte alltfór 
lyckad. UT-tåvlingarna får 
dåremot anses vara godkån- 
da med 3:e, l:a och en 3:e 
placering. p eng t Kállstróm

har nåmligen sjålv fått flyga 
med honom.

Vad betråffar tåvlingar- 
na så har man fór forstå 
gången i min modellflyg- 
nytthistoria lyckats finna 
samtliga fel. Och inte mind
re ån tre man gjorde detta. 
Efter lottning med hjålp av 
redaktionskatterna Bella & 
Baloo kom den slutgiltiga 
prislistan att se ut så hår:
1. Urban Sóderlund 33

2.
Lin koping 
Jens Sóderlund 33

3.
Linkóping 
Lars Sóderlund 33

4.
Linkóping 
Peter Rova 32
Undersåker

5. Anders Forsberg 30
Bj urholm

Åven Alf Eriksson, Lin- 
desberg, hade 30 funna fel, 
men han slogs ut i lottning- 
en. (Vad mycket Sóderlun- 
dare det blev i toppen!)

En lika påtalad koncen
tration av system -  tippade 
Eriksóner kom att toppa 
tipståvlingen, dår Bella & 
Baloo återigen fick góra en 
insats fór att sålla ut en seg- 
rare bland tre st 12-råttare.

Ingen hade rått på alla 
frågorna, dår sexan om den 
Musse-Piggliknande figu
ren tycks ha vållat stórsta 
problemen. Det VAR tys
ken Galland, som anvånde 
sejk av den hår figuren på 
sitt flygplan! Att sedan 
singelstickradiofrågan skul
le vålla sådana problem kun
dejag inte ana.

Slutligen kan jag inte låta 
bli att nåmna, att fyra svara- 
re trott, att Sture Tingwall -  
vår vithårige redaktor -  kun
de varit pionjår i stuntlin- 
flyg! Jag kånner mej hedrad.

Den hår gången ser pris
listan ut så hår -  efter veder-
bórlig katt-lottning:
1. G Eriksson 12

Lindesberg
2. Alf Eriksson 12

Lindesberg
3. Thomas Johansson 12 

Lund
4. Pontus Eriksson 11

Lindesberg
5. ArneFrinndal 10

Lidingo
Priserna kommer att for

ver kligas eller såndas ut un
der slutet av februari.

Tack fór den hår gången 
och vål mott nåsta gång.

Redaktoru.
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Calle
Laban fick ett grymt slut. 

Den flóg sakta och lågt och 
råkade landa mitt framfor 
en ivrig kringcyklande små- 
pojke, som råkade kora 
rakt over kroppen mitt mel- 
lan vinge och stabbe. Jag be- 
grep ju att det var tillfållig- 
heternas spel och inte poj- 
kens fel, men det var helt 
omojligt att få hejd på den 
rådde cykelåkaren och lug- 
na honom. Han var antagli- 
gen overtygad om att jag var 
ute efter att vrida nacken av 
honom, då jag forsokte 
springa ifatt honom. Det 
gråmde mig lange att jag var 
for långsam och ån i dag 
kånns det fel i samvetet att 
jag nog skråmde bort en ung 
entusiast från Korfåltet fór 
all framtid.

Stora
abborrliknande. . .
Våren -51 satte KSAK i 
gång sin stora kampanj med 
wakefieldmodellen Tempo. 
Gósta Åhlén i Åhlen & 
Holm -  Tempo bistod med 
stora pengar till gratisrit- 
ningar, distriktståvlingar 
runt om i landet och final- 
tåvling i Stockholm. Sjålv 
var jag inte så intresserad, 
tyckte att modellen var fór 
konservativ i konstruktio
nen med symmetrisk stabili
satorprofil och korta knub- 
biga bårplan. Dåremot var 
kroppen bra, eftersom den 
fóljde nya wakefieldregeln 
med ett stórsta kroppstvår- 
snitt på minst 65 cm2 och inte 
den gamla formeln med 
kroppslångden multiplice- 
rad med sig sjålv och sedan

Sundstedt, & mycl
dividerad med 100. Den re
geln gav stora abborrlik
nande maskiner, om man 
ville ha en kroppslångd 
bortåt metern.

Fortfarande hade jag inte 
byggt och flugit någon stor 
gummimotormodell, men 
jag samlade på mig kunnan- 
de ur alla óppna kållor. Be- 
tråffande propellrar hade 
jag av klubbkillarnas model
ler insett att de fårdiga ja

panska hårdtråpropellrarna 
var bara grannlåt. Någon 
dragkraft gav de inte, om 
man inte korde dem fort 
som bara den, men då blev 
det en massa konstiga gir- 
tendenser och vridningar i 
maskinen i stållet utom det 
att man måste rikta ner pro- 
pelleraxeln hur mycket som 
helst.
Men vad om 
propellrar?
Bob Coplands 24-kantiga 
wakefieldare från ungefår 
1946 fanns i en fin ritning i 
Hobby-Folk. Dår anvånde 
han en måttligt stor propel
ler med våldigt breda blad 
och stor stigning. Stor vin
kel på bladen = stor stig

ning forstod jag horde ihop 
med en nåstan rund kropp, 
som kunde hålla hog fart un
der stiget. Det jag ville ha 
var en storbladig snurra med 
mindre stigning ån Cop
lands, men hur skulle jag 
kunna rita upp en sådan? I 
Modellflygets ABC (av 
Sven Wentzel) fanns en kort 
beskrivning av hur man ri- 
tade upp nåstan skalenliga 
snurror . . . Fortfarande

inte vad jag sokte. Isacsons 
handbok lårde mig massor 
om vingar, stabbar och mot- 
stånd av olika slag, men gav 
inte mycket om propellrar. 
Frank Zaics namn var lika 
nytt fór folket på Stadsbib
lioteket som fór mig, då jag 
forsokte få dem att bestålla 
fram någon av Zaic-års- 
bockernafrån 30-talet.

Kom så en augustidag då 
jag besókte en av sta’ns to- 
baksaffårer fór att kopa ett 
litet paket Robin Hood fór 
smygrókning. I hyllan fanns 
en månadstidning som hette 
Aeromodeller. Flickan i bu- 
tiken beråttade att det fanns 
flera gamla nummer på lag
ret, fór man hade inte retur- 
rått på de hår utrikiska kon-

stigheterna. Den dagen blev 
det inga cigarretter, inte på 
flera veckor, fór jag kopte 
hela forrådet tidningar på 
avbetalningsplan med buti
kem O, du min skapare, vil- 
ken kålla att osa kunnande 
ur! All annan aktivitet dog, 
medan jag låste, studerade i 
lexikon, funderade, ritade 
och åndrade och totalt glom- 
de bort att det fortfarande 
var några dagar kvar av 
sommarlovet. Det mesta om 
propellrar skrevs av en kille 
som hette Ron (antagligen 
Ronald) Warring och han 
hade till och med gjort en 
handbok om snurror!

Tyvårr kunde varken 
Wisénska eller Hiibinettes 
bokhandel få fram boken, 
når jag så småningom sparat 
ihop så mycket pengar att 
jag vågade bestålla den. 
Faktum år att jag ån i denna 
dag inte sett boken, så om 
någon av Modellflygnytts 
låsare kan låna ut den ett tag 
eller sålja den till mig, biir 
jag oåndligen tacksam.

Model Airplane News
Naturligtvis kunde jag ha 
gjor en Tempopropeller el
ler någon annan bra snurra 
efter de måttsatta skisser 
som fanns i Hobbyboken, 
men jag ville kunna forstå 
hur man konstruerar en pro
peller och góra alltihop sjålv 
efter mitt huvud. Med tid- 
ningsartiklarnas hjalp kom 
jag också fram till några 
snurror som inte var så pjå- 
kiga och satte i gång att rita 
egna wakefieldare och G-l- 
modeller. Annu roligare

Calle Sundstedt avslutar hår sin "jullåsning" som 
borjade i  forrå numret. Vi kan nu fólja hans modell- 
flyghistoria från en "fungerende Tern" till dram- 
modellen "Åhlén & Blilå  ”  -  ånnu ej byggd eller 
flugen.

Må vi hoppas -  FA- & FAI-jobb till trots -  Calle 
kanske kan återkomma med en positiv rapport om 
flygresultat medmera. Vi fårsel
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ætannat
blev det sedan jag upptåckt 
att tidningskiosken vid Cen
tralen också hade en flyg- 
tidning, ånda från USA. Det 
var Model Airplane News, 
som då sedan flera år varje 
månader serverade en teori
sida av Charles Hampson 
Grant. Mums! Denne 
Grant, som år lika gammal 
som vårt århundrade, har 
fór ovrigt nyligen satt i gång 
med en sammanfattning av 
allt sitt vetande om lågfarts- 
aerodynamik och flygprak- 
tik i bokform. Dessvårre har 
ånnu bara forstå bandet av 
tre eller fyra kommit ut: 
Gateway to Aero-Science, 
och det år vål stor risk att 
en så gammal man inte or- 
kar genomfora hela sam- 
lingsverket.

Jag blev alltså svårt orien- 
terad åt det engelsk-ameri- 
kanska hållet i mina privat
studier redan från bórjan. 
Det hade två foljder; dels 
blev jag snabbt så slångd i 
engelska språkct att jag nås- 
tan kunde sluta låsa skolans 
låxor i åmnet, dels fick jag 
nåra nog ett forakt for de 
primitiva svenska gummi- 
motorkonstruktioner som 
då och då kom fram och 
publicerades. En bieffekt 
av detta (spin-off skulle vi i 
nog såga på ’’svenska” i dag) 
blev att jag fick desto storre 
respekt fór segelmodellerna 
i Norden och Isacson, Dili
ner, Salonius m.fl. skrivan- 
de forståsigpåare, bróderna 
Stark inte att fórglómma. 
Sjålv bórjade jag rita och 
råkna på segelmodeller ock
så, sedan jag experimenterat

med Salonius ’’Billy Boy” 
och Isacsons ’’Sunnanvind”. 
Till den senare fanns det 
uppsågade sprygelsatser att 
kopa från KSAK eller 
Truedssons och det blev 
basen fór min forstå kom- 
mersiella S-l-konstruktion 
hos Olle Anderson-Model- 
ler i Ostersund. Torgil Ro
senberg och Nisse Nåssén, 
då elever på Tandlåkarhog- 
skolan, gjorde en liknande 
konstruktion åt Wcntzels, 
den långvariga forsåljnings- 
succén ’’Gladan”.

Skulle någon låsare ha en 
ritning till Billy Boy att låna 
mig, skulle jag betrakta det
ta som årets Julklapp. Lika 
glad skulle jag bli om någon 
ville låna mig eller sålja 
nummer av Model Airplane 
News från 1950 eller tidigare 
. . . Suget efter vetande och 
idéer sitter i ånnu!

”Åhlén& E llilå”
Jag sitter alltså i november 
1986 och tittar på grunden 
till en wakefield från unge
får 1951-52 som utgår från 
Arne Blomgrens och ’’Ba
nanen” Anderssons Tempo, 
konstruerad 1950 men an- 
passad till 1951 års regler 
med mindre kroppstvår- 

i snitt (65 cm2). Min variant 
heter ’’ÅHLEN & ELLI- 
LÅ”, fór jag har tagit det 
góttaste från Tempomodel
len och från finnen Aarne 
Ellilås båda Wakefieldfinal- 
vinnande modeller från 1949 
på Cranfield och 1950 på Jå- 
måijårvi flygplats. Ellilå år 
aerodynamiker till yrket och 
gillade liksom jag ett hógt

sidofórhállande på bårpla- 
nen, dvs. både vinge och 
stabbe skali vara långstråck- 
ta saker och smala (inom vis- 
sa praktiska grånser) och in
te korta och knubbiga som 
på Tempo och de allra fiesta 
tidiga 50-talsmaskinerna. 
Stabben skali gårna ha ånd- 
skivor, åven om tidens Store 
Guru Gyórgy Benedek pre- 
dikade att sådana skivor 
måste vara minst 130 % av 
kordan hóga fór att góra nå
gon nytta. Stabilisatorn skali 
inte vara lika krókt på båda 
sidorna, nej plan eller lite 
skålad undersida skali det 
vara på en tunn profil, som 
lyfter bra så att man kan låg- 
ga tyndpunkten långt bak 
långs vingkordan. Propel
lern skali passa bra ihop 
med ett 120-grams knippe 
gummiband som har 14 
strångar med måtten 6,4 
gånger 1 millimter. Den hår 
snurran har en diameter på 
45 cm och stigningen tycks 
vara 1,5 gånger så stor, dvs. 
bladen har sådan vinkel att 
propellern teoretiskt sett 
skruvar sig fram mellan 65 
och 70 cm per varv. Bland 
papperen finns också ut- 
råkningar av hur många varv 
man kan dra upp motorn 
utan att skruva i mer ån 90 
% av bristningsvarvet, men 
det vårdet gålier inte fór 80- 
talets gummimotorer, som 
tål betydligt fårre uppdrag- 
ningsvarv ån den Pirelli- 
eller Dunlop-motor som 
fanns en gång.

Fria Aktiviteter & FAI
Summan av allt samman biir 
att jag grips av en våldig lust 
att åntligen bygga både den 
hår planlagda wakefielden 
och en Tempo och góra en 
massa jåmforande flygning- 
ar under den nåstan termik- 
fria delen av kommande vin
ter. Men hur skali jag hinna? 
Jag ansvarar ju i dag fór att 
det finns material att jobba 
med åt nåstan två hundra 
grundskoleelever som byg
ger modellplan på timmarna 
fór Fria Aktiviteter. Och 
det år material som inte 
finns i några byggsatskar- 
tonger. Och så har jag ju 
också alla konstiga och 
brådskande uppdrag som 
kommer in till mig som vice 
president i Fédération 
Aéronautique Internationa

le (FAI), som spånner over 
hela området av flyg från ak
tiviteter med AMA Cub till 
obegripligaste sortens rymd- 
flygning. Problem som skali 
lósas så att det fungerar i 
upp till 80-talet lånder 
ibland . . .

Med de hår funderingarna 
år jag åter i verkligheten och 
kan summera vad som hånt 
med mig och mitt flygintres- 
se. Småpojkens glada lek 
gick ganska fort over i ton- 
åringens sokande efter de 
fysikaliska Sanningarna om 
hobbyn. Dårifrån till ett me- 
ningsfullt konstruerande av 
båttre flygplan var steget 
inte långt. Det låg våldigt 
nåra till hands att låra sig en 
massa om segelflyg och små- 
ningom flygning med låtta 
motorplan också (det vi idag 
kaliar ’’general aviation”). 
Samtidigt blev det en ut- 
veckling till att hjålpa andra, 
instruera och leda forst 
gruppen av modellflygare i 
Óstersunds FK, sedan att ut- 
bilda alla landets klubbin- 
struktórer under perioden 
1958-1982, att góra modell- 
flyget till ett acceptabelt 
åmne i skolan, att fóra ut 
detta till allt storre delar av 
FAI, att bli en av de tunga 
ledarna i FAI och dess Flyg- 
sportkommission som dess 
generalsekreterare under 
tolv år, att samtidigt leda 
och utveckla flygklubben i 
Uppsala på alla områden 
utom modellflyget, att un
dan fór undan vidga grup
pen jag jobbar fór till dess 
att kontakt etablerats till 
och med på andra sidan jor
den, dår man går med huvu- 
det neråt utan att kånna av 
det men dår man åndå kån- 
ner behov av att ha en så 
kallad ’’expert” som skriver 
om flygsåkerhet i månads- 
bladen fórflygfolk . . .

Man undrar hur mycket 
av allt detta fantastiska och 
roliga som uteblivit, om min 
Tern inte hade fungerat den 
dår pingstaftonen fór 37 år 
se’n!

Calle Sundstedt

Ritning till Calles ÅH LEN  
& ELLILÅ på nåsta sida!
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SMFF lick rått!

SMFF, figurerade 1985 och 
-86 i massmedia fór påstått 
bidragsbedrágeri på flera 
miljoner.

Den 15 januari 1987 be- 
slutade regeringen att hit- 
tillsvarande praxis skali gal
ia. SMFF har inte fátt ut fór 
mycket i bidrag, och skali 
inte återkravas på några me
del. Beslutet har stor bety- 
delse fór mánga ungdoms- 
och idrottsorganisationer.

Bakgrunden år att SMFF 
ståmt ett foretag i Harnó- 
sand som man haft ett avtal 
med om tillverkning av mo- 
dellbyggsatser fór ungdoms- 
verksamhet. Forbundet 
misstånkte att man erhållit 
fór lite royalty fór fórsalj- 
ningen av fórbundets bygg- 
satser och att avtalet felak- 
tigt sagts upp av foretaget.

Fóretagaren, f ó kommu
nal politiker i Harnósand, 
anmålde kort dårefter 
SMFF fór bidragsfusk till 
Statens ungdomsråd och 
menadc att forbundet erhål
lit flera miljoner fór mycket 
i statsbidrag fór sin verk- 
samhet. Når myndigheten 
inte stódde anmålaren i kra
vet på återbetalning drev 
han frågan vidare till rege
ringen. Polisanmålan och 
JO-anmålningar (bl a av re
geringen) var också inslag i 
hans kampanj och fórsók att 
fålla SMFF.

Fóretagarens handlande 
år ån mer egendomligt då 
han sjålv var kassor i SMFF 
under många år. Han har då 
godkånt bidragsansókning- 
ar och vål kånt till rådande 
tolkning.
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I december 1986 avkun- 

nade tingsråtten i Hårno- 
sand dom i målet. Det fast- 
stålldes dår att foretaget fel- 
aktigt sagt upp avtalet. Det 
skali dårfor ersåtta SMFF 
bl a for utebliven royalty.

I och med regeringens be
slut har en snart två-årig 
period av osåkerhet och 
misståmning inom SMFF 
och dålig PR både for mo- 
dellflyget och ungdomsor
ganisationer i allmånhet 
avslutats.

Sveriges Modellflygfórbund 
Johan Bagge

Nu kop er vi lim  
1 f ^ í r á a S M F F /

Fort, men våldigt fel!
Som val alla vet vid det hår 
laget så var det bråttom då 
Modellflygnytts julnummer 
skulle ut forrå året.

Många skrivare stålide 
upp med kort varsel. Det 
blev ett vålblandat nummer, 
tycker redaktórn.

Helt utan hjålp från någon 
lyckade vår redaktor -  den 
gamle -  stålla till det for sig 
och framfor allt for SMFF- 
annonserna -  och fóljdakt- 
ligen fór SMFF:sforlag. Det 
blev helt fel. Vår gamle re
daktor kórde i gamla spår 
(som fór några år sedan) -  
men det visade sig vara helt 
åt skogen den hår gången.

SMFF:s forlag och Bertil 
Beckman har nu kommit 
hógeligen i klåm genom det- 
ta. Men kom ihåg -  det var 
redaktórn, som gjorde det!

Nu gålier fóljande och 
inget annat:
1. Byggsatserna till Linus, 
Getingen och Hotstuff- 
limmerna såljs ENB ART till 
SMFF-anslutna medlemmar 
och klubbar till de angivna 
priserna. Fór ickemedlem- 
mar galler helt andra priser!
2. Forsåljningen sker mot 
postfórskott och beståll- 
ningarna såndes till SMFF: s 
expedition i Norrkóping.

Det år vad som galler -  
och inget annat!

Modellflygnytts redaktor 
ber om overseende fór en 
grov f adds i starto gonblicket. 
Det var lite snårjigt då, men 
nu lovar han skårpa sig.

S Tingwall 
Redaktórn

Nu bygger vi 
’’fårdigbyggt”!

Nya prylar:
Den engelska firman Radio
active år inte så farlig som 
den låter. Tillbehór till ra
diostyrt flyg, båtar och bilar 
står på tillverkningspro- 
grammet.

Då den engelska valutan 
inte stigit så håftigt som bå
de de japanska och ameri
kanska valutorna ligger Ra- 
dio-activs priser på en fór- 
hållandevis bra nivå.

Firma Modeil Marin, tel 
08-788 54 40, såljer tillbe- 
hóren. Nu fór tiden kan man 
nå firmans personal på mån- 
dagar, mellan kl 10-15. 
Andra tider finns telefon
svar are.

řŮKHOeSYTOU!

• 4 :

Små plastgångjårn med los 
pinne år en bra detalj. Då 
kan både roder och vinge, 
exempelvis, goras helt klara 
innan man monterar rodret. 
Reparationer underlåttas 
ju också, då man lått kan 
montéra bort ett trasigt ro
der.

Pinngångjårn år en detalj 
som många radioflygare gil- 
lar. Det år bara att borra 3 
mm hål och limma dit dem, 
helst epoxy.

I  | ) v  - t r  ^

Till vånster ser vi en utgång 
fór antennkabel. Dårefter en 
link som år justerbar. Piano
tråd, bowden-wire och plast- 
stotstånger år låmpliga att 
anbringa på denna link.

Kullinkar finns iflerastor- 
lekar och varianter.

Nu fór tiden finns det en rad 
s k ’’almost ready-to-flyg”- 
modeller att kopa. Och Mo- 
dellflygnytt hånger med. Vi 
kommer under våren att tes
ta en sådan hår modeil -  en 
Pilot EZ Super Chipmunk 
fór en 40-45-motor Radio 
Control Center har vålvilligt 
ståilt byggsatsen till vårt fór- 
fogande.

I nåsta nummer skali vi 
borja beråtta hela historien.

Från bórjan till . . . Allt- 
ifrån hur det kåndes, når 
den snygga kartongen ópp- 
nades. Och under sjålva 
byggandet. Sedan kommer 
det naturligtvis en provflyg- 
rapport -  inte minst viktig!

Vi skali också fórsóka oss 
på en prisjåmforelse -  om 
det nu går -  mellan en s k 
’’vanlig” byggsatsmodell och 
en sådan hår ’’almost ready 
to flyg”-sats.

RADIO CONTROL 
ACROBATIC AIRPLANE

SUPER
CHIPMUNK

nrrr.W^jVd

Utvecklingen går snabbt framåt. I den snygga kartongen 
våntar en nåstan fårdig modeli med alla delar, som behovs -  
dock inte motor och radio. Det år något att jåmfora med -  då 
man satt och sågade ut alla mångder av spryglar med lovsåg 
urfanérl!
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RC-flyg -  hur bór jade det?
Idag sysslar 200 av SMFF:s 205 klubbar med radioflyg -  en rått klar markering av 
intresseområden. RC ligger "i tiden Men hur borjade det? Oldtimer-Natan ger oss 
hår lite fakta om de forstå stegen. Med radioflyg med rórbestyckade 80 meters- 
anlåggningar, magnetiska servon -  och liggande åttor. Jo, det gick!

Radiostyrt flyg borjade så 
vitt jag har kunnat utreda 
ungefår 1935 når anvånd- 
bara radiosystem dok upp i 
’’Radio Amateur’s Hand
book” och liknande publika
tioner 1936-1937. Specieilt 
en eldsjål -  Ross Hull -  
skrev aktivt i en av dessa tid- 
ningar om problem och er- 
farenheter. Han hade an- 
vånt en 3-rors mottagare 
och gummidrivet servo i ett 
segelflygplan med en spånn- 
vidd på 16 fot (4.8809 mm) 
omkring 1937. Han holl till 
på 5,80 m och 160 m banden. 
Dessa var upplåtna till ra
dioamatører och reglerna 
sa, att man måste ha tele
graf-certifikat fór att få sån- 
da. Certifikatkravet gjorde, 
att få modellflygare anvånde 
sig av radiokontroll. Ett sått 
att kringgå reglerna var att 
låta en telegrafist hålla i san
daren, medan flygaren 
tryckte på telegrafistens 
hand, når en signal skulle 
såndas.

En tdvling 1937
1937 fanns ett antal radio
styrda modeller i USA och 
det var dags att arrangera en 
tåvling.

Till den tåvlingen kom sex 
deltagare. Tre av dem star- 
tade, varav två genast stór- 
tade. Den enda, som de- 
monstrerade en kontrolle- 
rad flygning av Chester Lan- 
zo, som flóg med en modeil 
av med 2743 mm spånnvidd, 
2,7 kg vikt och driven av en 
Baby Cyclone -  en tåndstif- 
tare. Den var fórsedd med 
en radioanlåggning fór en- 
bart sidroder. Radioutrust- 
ninghen vågde 850 g.

Radion var mycket avan
cerad fór sin tid med en 3- 
rórsmottagare, dår det fors
tå roret var detektor och de 
andra 2 roren fungerade 
som forstårkaresteg. Det i 
systemet kånsliga relået 
svarade på omudulerade 
signaler från såndaren. Fre

kvensen, som systemet ar- 
betade på var 3,5 MHz -  dvs 
runt 80 m. Anlåggningen var 
mycket svårtrimmad och det 
sågs, att mottagaren reage- 
rade på amatorsåndare 
många mil bort.

Fullt vanster, 
fullt hdger
Sidorodret drevs via utvåx- 
lingar av en gummimotor. 
Genom spårrar kunde rod
ret fås att stanna i fullt vån- 
ster, fullt hóger eller i cent
rum. Trots denna enkla ut- 
rustning fungerade styr- 
ningen, och Chester Lanzo 
presterade en fullt kontrol- 
lerad flygning.

Det magnetiska 
servot. . .
Under samma år arbetade 
en grupp medlemmar i 
’’American Radio League” 
på en experimentanlåggning 
på 56 MHz-bandet och pre- 
senterade två nya uppfin- 
ningar. Den forstå var det

magnetiska servot och det 
andra var en låttviktsmotta- 
gare med endast 1 ror.

Forstå radion i 
handeln.
Når det var tid fór 1938 års 
’’American Nationals” fanns 
redan den forstå radiout- 
rustningen i handeln. Den 
tillverkades av Clinton 
DeSoto -  en annan pionjkår 
inom modellflyget.

Vinnaren av 1938 års 
National blev Walter Good, 
som vann tåvlingen med en 
modeil, som han hade med 
redan 1937, men inte flóg 
med det året. Good’s mo
deil var den enda, som flóg 
1938 åven om flygningen 
blev kort och slutade med en 
okontrollerad markkontakt. 
Blåsten hindrade óvriga tåv- 
lande!
4 mottagare
Den modeli som DeSoto 
hade med sig till tåvlingen 
hade en spånnvidd på 4.300
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Så år det dags fór 1987- 
SMFF:s jubileummm och vågde 12,7 kg. Den 

styrdes med sid- och hójd- 
roder. Fór att manovrera 
rodren anvåndes 4 mottaga- 
re -  en fór vånster, en fór ho- 
ger, en fór upp och en fór 
ned -  på hójdrodret. Med 
denna modeil fick han ett 
andrapris trots att han inte 
flog. Det råckte med att 
demonstrera att det funge- 
rade-på  marken!

Liggcuide åttor, jodå!
1939 flog Walter Good med 
samma modeil (med ny
by ggd stjårt!) tillsammans 
med sin broder William. 
Vådret var perfekt och bró- 
derna Good mer eller mind
re vann en promenadseger 
efter att demonstrerat 
svångar, liggande åttor och 
punktlandningar gång på 
gång med stor precision.
1940 upprepade de segern, 
trots att deras såndare stulits 
dagen innan tåvlingen och 
att de var tvungna att snabbt 
bygga en ny under natten.

Sista tåvlingen fóre kriget 
hólls i Chicago och vanns av 
Jim Walker mot 26 tåvlan- 
de. Han hade en mycket 
avancerad proportionalan- 
låggning, dår sidorodret 
drevs via våtskekoppling 
och motorn kunde kontrol
leras -  dvs han hade tom- 
gång och fullvarv.

På såndaren fanns en spak 
fór det proportionella sid- 
rodret och med en separat 
kanal kunde motorvarvet 
kontrolleras. Trots alla des- 
sa finesser var hans plan det 
minsta med en spånnvidd på 
2.133 mm -  och forsett med 
noshjul.

Vem vet mer om RC  
historia?
Finns det någon låsare av 
Modellflygnytt som kan 
komplettera mina uppgifter 
år jag tacksam fór några 
rader.

Avslutningsvis måste vi 
också konstatera, att alla 
nya flygare bór tånka på vad 
bra ni har det -  med moder
na, låtta och tillfórlitliga 
anlåggningar.

’’Natan”
PI 155
430 22 Vårobacka

Modellflygnytt har senaste 
tiden varit i rampljuset. Man 
har diskuterat tidningen i 
allmånhet, utgivningen, in- 
riktningen m.m. Och man 
har kritiserat den. Men det 
år bra tecken på att man 
VILL nånting med tid
ningen!

Vi måste ha en tidning fór 
SMFF. Det står alla SMFF- 
medlemmar bakom. Vi vill 
också att tidningen skali gå 
ut utanfór Forbundet. Un
der 1986 har vi via Presam 
(som distribuerar och mark- 
nadsfór den svenska pressen 
enligt deras egna ord) gått 
ut med Modellflygnytt till 
den ’’oppna” marknaden, 
till kiosker och tobakshand
iare. På det såttet kunde vi 
få ut nåra 3.000 ex ”vid si
dan” av SMFF-leden. Och 
den vågen skulle vi kunna få 
månniskor intresserade av 
modellflyg -  och få dem att 
soka sej till SMFF. Bra tan
ke!

Presam?
Men vi hade inte råknat 
med de enorma kostnader, 
som Presam skulle ta ut fór 
att få ut vår tidning. Intåk- 
ten kom att ligga runt blyg- 
samma tusenlappen per ut- 
givning -  att producera de 
3.000 exen kostade cirka 
4.500:-. Vi kan alltså kon
statera, att distributions- 
kostnaderna kom att ligga så 
hógt, att en tidning av Mo- 
dellflygnytts ’’storlek” IN
TE kan gå ut till allmån- 
heten via de konventionella 
vågarna. Kåndispress och 
skandaltidningar klarar det 
dåremot. Bittra óde!

Med en tidning kan vi for
ma ett starkt SMFF. Och se 
till att det forblir starkt. Sty
relse och funktionårer kan 
snabbt och enkelt komma ut 
till alla medlemmar. Och 
den enskiolde medlemmen 
och klubben kan fóra fram 
nyheterfrån ’’fåltet”.

30-årsjubileum
SMFF firår i år sitt 30-års
jubileum. Det finns skål att 
återkomma till detta. Vida- 
re står en mångd intressanta 
evenemang på programmet 
fór 1987. Stundande EM- 
tåvlingar (RC/Skala, Lin
skala m.m.) i jubilerande 
Nykóping biir en av årets 
hójdpunkter, som dock inte 
får skymma de små klubbar- 
nas rapporter och referat 
från olika hemmaarenor.

Som ansvarig fór Modell- 
flygnytt vill jag hår borja 
året med att passa på att 
vådja till samtliga SMFF- 
medlemmar att medverka 
i tidningen. Skriv och plåta 
svartvitt -  jag lovar att vi 
med hjålp av tidningen skali 
veta mer om vårt kåra mo- 
dellflyg-Sverige.

Vi kommer att dra sam
man tidningskommittén fór 
att planera kommande ar- 
tiklar, artikelserier och re
portage från allskóns aktivi
teter -  allt fór att tåcka det 
mesta och båsta och góra 
tidningen aktuell och intres- 
sant.

Skriv gårna till redaktio
nen och tala om vad Du fór- 
våntar Dej att Din egen mo- 
dellflygtidning skali ta upp. 
Det kan vara just Ditt bi
drag, som bidrar till att vi får 
en bra tidning!

Annonsorema behovs
En mycket viktig del av tid
ningen år dess annonsórer. 
Det finns inga mojligheter 
att driva en tidning utan de
ras medverkan. Dels eko- 
nomiskt, men också nyhets- 
måssigt. Annonser år oftast 
de fårskaste nyheterna -  fór 
låsarna! Dårfor vill jag hår 
vådja till alla låsare att stód- 
ja våra annonsórer -  det tjå- 
nar alla parter på. Omvånt 
vill jag också gå ut till alla

importorer, agenter, tillver- 
kare och hobbyhandlare att 
annonsera i vår tidning. Ge- 
mensamt bygger vi då upp -  
och bevarar och forstårker -  
ett modellflygintresse i det 
hår landet, som medverkar 
till att allas omsåttning kan 
oka -  till allas lycka!

Stod annonsorema!
Modellflygindustrien och 
modellflygmarknaden be
hover en stark modellflyg- 
sammanslutning. Biir vi 
starka, biir vi fler och på sikt 
har vi gemensamt -  annon
sórer och medlemmar -  ska
pat ett ókat marknadsunder- 
lag fór våra kåra hobby
handlare. Många av dem 
kåmpar hårt idag och satsar 
inte bara pengar, utan ock
så fritid och personligt in- 
tresse på oss. Det år vår 
skyldighet att stótta dem -  
fór vår skull! Vi SMFF-are 
behover dem -  och de oss. 
Ett omsesidigt samarbete 
kommer att ge ónskat resul
tat och utbyte.

Låt oss nu gemensamt 
hjålpas åt att bygga upp en 
bra tidning. Innehållsmås- 
sigt och ekonomiskt. Låt oss 
se en stimulerande uppgift i 
varje problem vi rnoter. Fór 
problem kommer vi att mo
ta, var så såkra.

Men, i stållet fór att låta 
problemen våxa och skapa 
fóljdproblem har vi allt att 
vinna på att mota dem i en 
positiv anda och losa dem. 
Med ett gemensamt mål 
framfor oss: ett starkt SMFF 
och en bra och intressant tid
ning.

Låt det bli vår ledstjårna 
fór 1987! Ingen dålig mål- 
såttning fór SMFF.s jubi
leumsår 1987!

Vål mott i spalterna -  skri- 
vare, låsare, annonsórer!

Redaktoru
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HEJ IGEN!

Johan Bagge 
Lokegatan 24 
60236 Norrkčping 
Telefon 011-133647

fa n erie r & fin u rlig h e te r m .m .

I julas hade tomten tydligen 
fórsókt mekanisera sin sla
de. Eftersom han tånkte an- 
vånda nitrometan så hade 
han en motorslåde. Det var 
det man skulle få ut av kors
ordet. Tack for svaren! I år 
var det ingen som klagade 
på att krysset var fór latt el
ler fór svårt. Antagligen la
gom alltså. Vinnare blev Jo
nas Yngve i Malmo och Tor- 
bjórn Eriksson i Sveg. Be- 
lóningar kommer.

I forrå Hornan pratades 
det om en ritning på gummi- 
motordriven J21. Du hittade 
inte? Bra, fór den fanns inte 
med i det numret. Ont om 
plats då, men nu har herr re
daktoren lovat plocka in 
den. Om du inte vill tillver- 
ka en pantograf eller forsto
ra ritningen på annat sått 
kan Du få en uppforstorad 
ritning direkt från mig om 
jag får ett franker at kuvert 
med din adress.

Och kom ihåg att jag år 
hemskt tacksam fór brev och 
gårna foton (helst svartvita) 
med dina bygg- och flygóv- 
ningar.

Frippe!
Från Skinnskatteberg har 
Frippe skickat en propeller 
som han gjort, och en skiss 
på konstruktionen.

Men Frippe skriver att 
han skulle vilja góra en pro
peller med lite snyggare 
blad, lite mer skålformade 
alltså.

Ja, den konstruktionen 
som du visar ger ju en myck- 
et enkel propeller med plat- 
ta tunna blad. Ofta kan de 
duga gott, men fór lite storre 
modeller kan det vara vårt 
att lågga ner lite mer jobb

fór att utnyttja motorkraften 
båttre. Det år alltså gummi- 
motorer vi talar om. Propar 
till diesel eller glódare skali 
man inte ge sig på i forstå ta
get åven om det går till på 
samma sått.

Balsaåmne...
Steg 1 år att hitta ett balsa
åmne. Långden lika med 
diametern på propellern. 
Måt noga ut mitten, och bor- 
ra hål precis rakt. Rita mit
ten på alla ytor runt åmnet. 
Rita på papper ut en mail 
fór hur propellern skali se 
ut från sidan och uppifrån 
Tånk på att mallen inte skal 
vara fór tunn i den ånde som 
skali vara vid centrum, då 
kan propen gå av.

Rita på båda sidor om 
mitthålet på alla sidor av 
mallen.

Nu skali åmnet sågas 
långs linjerna. Allra båst år 
om någon kan kora den i en 
bandsåg. Det går också att 
skåra med kniv. Åmnet skali 
fortf ar ånde vara kantigt, 
inga blad.

Morakniv . .  .
Nu kommer det svåraste, att 
skåra ut bladen. Båst år att 
anvånda en skarp morakniv. 
Skår fórsiktigt från ’’horn till 
horn”. Svåra att forklara, 
men om du tånker på hur 
den fårdiga propellern skali 
se ut går det nog bra. Tag in
te fór stora snitt. Eftersom 
man ritat bladen droppfor- 
made utåt biir de automa
tiskt elegant vridna mot

spetsen. Når du lyckats få 
bladen lagom tunna, 2-5 
mm beroende på storlek, 
skali de lackas och klås med 
tunnt japanpapper. I cent
rum skali ett tunnt ror lim
mas i och på storre propell- 
rar skali den tunna delen i 
mitten fórstarkas med en 
plywoodbit på varje sida.

Att tillverka cn propeller 
år som mycket annat inom 
modellfyget en konst. Bórja 
med en propeller på ungefår 
15 cm och tråna. Skriv och 
beråtta!

Thomas Leijon från Ny- 
kóping har klarat fordring- 
arna for market med en se- 
gelmodell av typ Tiger II. 
Diplom och modellhåfte 
kommer.

Vi hors
Bagge

"  \

Ίμ ett
ó d k a ó íd d c !

Z íti  m itftiH je r
m h t  o h  !

Sayd s t i e n s  
t i n j t r -  s e n  i

Hall -for 2. éU d (

_________ J
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gummimotordriven helbalsamodell
SAAB J 21 var ett svenskt 
jaktplan som byggdes under 
slutet av 1940-talet. Det var 
en ganska konstig, eller i 
vart fall ovanlig konstruk
tion. Det hade skjutande 
propeller mellan två bom- 
mar.

Det finns ett exemplar 
kvar på flygmuseet i Linkó- 
ping, om du kan så gór ett 
besók dår. J 21 fanns senare 
i en jet-version som kallades 
J 21 R med om mojligt ånnu 
konstigare (och fulare) ut- 
seende.

Modellen biir ganska stor

fór att en propeller skali få 
plats mellan bommarna. Ca 
45 cm i spånnvidd. Du kan 
gora den mindre om du har 
en mindre eller avklippt pro
peller. Kropp och bommar i 
3 mm balsa vinge och stabbe 
1 mm balsa. Kom ihåg att 
propellern skali vara skju
tande, dvs du måste gora ett 
hack i navet så att propellern 
verkligen dras runt av axeln. 
Autorotation behovs inte. 
Uppvevningen år båst att 
gora framifrån med en drill.

Vingen skali goras i ett 
stycke. Gór en rits på under

sidan dår bommarna skali 
sitta och bråck uppåt 30 mm 
på varje spets. Bommarna 
skårs ut med slitsar fór ving
en och stabbe. Kolla noga 
att slitsarna biir som de ri- 
tats. Limma kroppen på 
vingen med en forstårk- 
ningslist på var sidan. Lim
ma motorfåstet i slitsen och 
den lilla listbiten i nosen fór 
att inte snodden skali ligga 
direkt mot kroppen. Limma 
fenorna mot bommarna och 
stabben. På med propeller 
och snodd. Provglid och 
trimma med modellera eller

= “ ’""Slag,
limma på en tioóring. Trots 
sin storlek biir J 21-an stabil 
genom sin Tårnkonstruktion.

Återstår bara rodermar- 
keringar, mårken m.m. fór 
den som vill. Eller rent av 
aluminiumsprayfårg om 
man har. Tank på vikten. 
Om j ag får ett frankerat (pri
vatpost eller dubbelt brev) 
kuvert med ditt namn 
skickar jag en ritningskopia 
irått byggstorlek.

Lycka till!
Jag vill gårna ha rapporter 

om resultatet
Johan Bagge
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Propel I rar, propel I rar
Vi år experter. På något sått år vi experter och vet båst.
Så brukar det låta. Och det år egentligen mer sant ån vad man 
allra fórst vil! gå med på. Jag åren expert, i nte på mycket.
Men jag år expert på att vara nybórjare -  och osåker.
Old-Timer-Sven-Olov han kan, han. Och Bror Eimar och Anders 
Håkansson, Bertil Dahlquist och Sigurd Isacson -  dom kan också.
Dom år experter på att skåra till bra propel Irar. Jag år expert 
på att góra dåliga propel Irar. Men jag har funnit en losning.

Det hår med propellrar år 
svårt. Jag minns det. På fyr- 
tiotalet byggde man Tern

och Kordas modeller. Stick- 
orna och klådseln gick rått 
hyggligt. Men så skulle det

till propeller också. Och 
byggsatserna innehóll myck
et riktigt en snygg balsa-

klump, som enligt konstens 
alla regler -  och en ritning -  
skulle skår as till. Efter någ- 
ra timmar, ett par plåster 
och en hóg med flis på gol- 
vet, så blev det ju en propel
ler. En skev & obalanserad 
sak, som med stor tvekan 
fick modellen att gå framåt. 
Efter balanseringen så åter- 
stod så gott som ingenting. 
Jag var inte expert på att få 
till en bra snurra!

Fór några månader sedan 
fick jag se, att Cento i Mal
mo hade ritning på min gam- 
la Tern. Efter flera RC- 
modeller tyckte jag, att det 
var dags att prova på att 
bygga en friflygande modeli 
igen. Jag fick en bra ritning. 
Jag kopte material. Och 
byggde. Inga problem. Och 
snyggt blev det också. Men 
så blev det dags fór propel- 
lertåljning!

Ett fint balsablock fór 
18:- borjade jag med. Mo- 
rakniven var det inget fel på. 
Inte heller på ritningen och 
alla goda råd och anvis
ningar. Men Tingwall var fel 
man att hålla i det roda mo- 
raknivsskaftet. Det blev en 
propp som inte alls bidrog 
till framforandet av flygtyg 
tyngre ån luft! Tyvårr! Mo
dellen har dårfor fått hånga 
i taket en tid.

Men tider skola 
komma!
Genom Bertil Beckman och 
SMFF:s forlag KAN det 
tånkas att hårligt bra plast- 
propellrar kan tas in i landet 
åt oss halvklantiga, men ack 
så lyckliga modellflygare. 
Propellrarna, som -  om nu 
vi propellerkonsumenter 
visar vårt intresse -  kommer 
att finnas i flera storlekar.

Jag fick tillfålle att kika 
lite nårmare på de hår pro
pellrarna. Och som expert 
-  på nyborjarpåverkad fum- 
lighet -  kan jag inte annat ån 
tycka att hår kommer en fin 
losning fór oss fumlare.

Nu åntligen kan vi forse 
våra gummimotormodeller 
med schyssta snurror. Vi 
behover inte långre skåm- 
mas fór vår bristande trå- 
slojdsformåga. Modellerna 
biir snygga och fina -  och 
dessutom får vi en skruv i 
nosen, som verkligen drar -  
och drar bra!
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Min nybyggda Tern fodde propellerproblemen -  
ocli inie blev de battre av Model Builders dia
gram. T h defardiga, fina plastpropellaggregat, 
som KANSKE kan marknadsforas av SMFF 
Forlag!

Egna konstruktioner!
Vi skali heller inte glomma, 
att vi nu har en fin mojlighet 
att konstruera små, fina mo
deller sjålva. Vi kan lågga all 
vår insats på att góra en 
spånnande och vålbyggd 
modell. Sen år det bara att 
vålja ut en fårdig snurra. 
Håpp! -  allt ar sen klart!

Flera storlekar!
Propellrarna, som SMFF:s 
forlag KANSKE kommer 
att importera for oss finns i 
fóljande storlekar:
Diam 265 x 360 mm 
Diam 240 x 360 mm 
Diam 200 x 280 mm 
Diam 175 x 160 mm 
Diam 150 x 150 mm

Vad jag kan se, så år fri- 
gångsfunktionen utmårkt på 
de hår storlekarna. Dock 
saknar jag oglan for upp- 
dragningskroken i veven. 
Men man kan ju i stållet gora 
en anordning, som ”grep- 
par” om propellern -  så den 
saken behover inte hindra 
utvecklingen. Betråffande

priserna vet jag inget just nu 
-  men for den som inte alls 
kan tålja till en propeller år 
ju nåstan varje pris accep
tabelt. Vi får emellertid 
återkomma till detta!

Avslutningsvis så vålkom- 
nar undertecknad dessa fina 
alternativ. Nu kan vi åntli- 
gen kora sóndagsfriflyg och 
ha nåt bra i nosen som drar!

Och vem biir inte helt 
knåckt av diagram och annat 
med expertisframtagna ta
beller om snoddlångd & 
snurrtid -  se vad MODEL 
BUILDER bjod på for någ- 
ra nummer sedan! Tank ba
ra att få en snurra att dra 
fram sittt balsa/japanpapp- 
bygge! Det kan vara gott
nock for en del. „S Ttngwall

Redaktoru
(Varfor kan ingen av de su- 
perbyggare, som vi faktiskt 
har, ge oss super-fumlare en 
god och låttsam instruktion 
i konsten att snida sej en bra 
propeller. Utan tabeller och 
komplicerade formler? 
Kom an boys, vi behover 
Er!)
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Flåkt-tråff i Norrkóping
Lordagen den 9/5 kommer 
det att vara stor flåktfiygar- 
dag på F13 i Norrkoping. Då 
bjuder Norrkópings Radio- 
flygklubb in Sveriges alla 
flåktflygare till en helgdag 
som ska gå helt i flåktmodel- 
lernas t ecken. Raymond 
Nilsson i NRFK anser att det 
finns alldeles fór få tillfållen

Ingen flyger båttre ån Ola 
Blomqvist från Bagarmos- 
sen når det blåser som vårst. 
Han avslutade året med att 
bevisa det ån en gång. Vann 
Solnas FAI-cup i ett busvå
der som gjorde kaffeved av 
många modeller.

Konkurrensen var inte 
dålig. Ett manstarkt lag från 
Finland med dera båste EM- 
flygare i F1A Matti Lihtamo 
och ostersundama Håkan 
Gruen och Niklas Karlsson, 
som inte heller brukar backa 
fór litet blåst.

Vad år hemligheten bak
om Oles framgångar i blås
våder?

-  En enkel modeli som 
passar fór vådret, såger Ole 
sjålv.

Och det år sant. Hans 
blåstmodell år inget måster- 
verk men enkel och robust 
med ett balksystem som ger 
rejål turbulens over vingen. 
Dessutom har Ole -  och 
hans duktiga ’’elever” i Ba- 
garmossen -  en startteknik 
som passar just fór blåsigt 
våder.

I lugnare våder kråvs me-

fór flåktentusiasterna att 
tråffas och utbyta erfaren- 
heter med varandra. Det i 
stort sett enda riktiga flåkt- 
meetinget har varit det i 
Norberg. Men nu år det allt- 
så meningen att NRFK ska 
fórsóka anordna ett årligen 
återkommande evenemang 
på de fortråffliga asfaltsytor

ra finsnickeri under starter
na och dår har gånget från 
Bagarmossen ånnu litet att 
låra. Men det kommer nog, 
se bara på ny senioren Chris
ter Walfridsson, som också 
hångde med i toppen.

Annars var den stora 
óverraskningen Rolf Gelin- 
der från Soråker i Medel- 
pad, som gjorde comeback 
efter 25 års uppehåll och 
blev tvåa. Nåstan otroligt, 
men det finns forklaringar. 
Han bóijade bygga fór ett 
par år sedan och senaste mo
dellen år en Cuba Libre, dår 
han fått hjålp både med 
trimning och starttråning 
av Håkan Gruen, arbetskol- 
lega till Rolf. Lugnt och så- 
kert fly ger Rolf, som gjorde 
två av sina starter bara se- 
kundema fóre periodslutet 
efter massiva reparationsin
satser av ostersundsgånget. 
Dags fór vårvning till Óster- 
sund, Roffe?

Niklas Karlsson avslutade 
sin juniorkarriår med ånnu 
en seger, och har redan be- 
visat att han har kapacitet 
att matcha de båsta senio- 
rerna nåsta år. Också en tåv-

Raymond Nilssons ombygg- 
da modeil av det nya strids- 
flygplanet JAS39 Gripen 
numera utrustat med en Axi- 
Flow-flåkt i stållet for den 
skjutande propellern.
som F13 har att erbjuda. Det 
kommer att bli ganska enkla 
arrangemang med någon 
form av landningståvling 
som enda tåvlingsinslag. 
Meningen år att det ska 
snackas och flygas till stórsta 
delen, och att de som be- 
traktar sig som noviser inte 
ska avskråckas.

Det kommer inte att tas 
ut någon startavgift, men 
det vore bra, fór Raymond 
skull, om de som planerar 
att komma ville vara så vån- 
liga att meddela honom det 
per telefon.
013-29 92 50 ankn. 479, 461 
eller hemma: 013-13 32 15 
helst kvållstid.

lingsbegåvning som håller 
nerverna i styr.

Två gamla pålitliga gossar 
vann FIB resp. F1C Bror 
Eimar och Gurra Agren. 
Roligt inte minst fór Gurra, 
som nu fick slå finske måsta
ren Yrjó Waltonen, vilken 
gjorde en dundrande mark- 
kånning i tredje. Med de nya 
’’buntkårrorna” biir kvad- 
darna rejåla i F1C.

Flera finska ån svenska 
deltagare i F1B bådar inte 
gott fór rekryteringen i wa- 
kefield. Det var forståeligt 
om många stannade hemma 
med tanke på våderprogno
sen. Å  andra sidan var det ju 
såsongslut och flera måna- 
der att reparera innan det 
biir tåvlingsdags igen.

En stor blomma till tåv- 
lingsledningen med Janne 
Zetterdahl i spetsen. Tack 
vare hans såkra bedomning 
-  med råd från tornet i Ar- 
landa -  kunde tåvlingen ge- 
nomforas sedan starten se- 
narelagts två timmar och de 
bågge forstå perioderna 
kortades ner till två minu- 
ters max. En fóredómlig tåv- 
lingsledning.

Ann
låmnar
SMFF!
Just då tidningen gick i press 
kom det osannolika beske- 
det, att allas vår Ann Wahl- 
berg låmnar SMFF!

I sjutton år har hon varit 
Forbundets klippa. Hon har 
sett styrelser komma och gå, 
funktionårer dyka upp och 
fórsvinna. Men Ann har va
rit kvar och sett till att det bli- 
vit vettig kontinuitet mellan 
våxlingarna.

Fór det har forvisso stund
tals blåst hårda vindar, dår 
Ann styrt och ståilt och bi- 
stått oss under åren.

Att Ann nu tagit det hår 
steget lår bero på många sa- 
ker. Men ett år såkert -  den 
isande kylan i vinter på 
SMFF-hógkvarteret har bi- 
dragit till att vi nu mister 
henne!

M O D ELLFLYG N YTT  
och dess lilla redaktion kom
mer att sakna Ann  -  med 
stimulerande punktlighet har 
materialet kommit fór Fór- 
bundssidorna och hela tryck- 
erigånget har vålsignat sam- 
arbetet med SMFF:sfina och 
alltid pålitliga representant -  
Ann har haft ansvaret fór att 
alla M ODELLFLYG- 
NYTTar kommit till råtta lå- 
sare!

Vi vet, att Ann med vemod 
sagt upp sin anstållning hos 
oss. Vi får dllonska henne all 
lycka i hennes nya arbete. Vi 
får tacka for den fina tid vi 
fått av Ann.

Vi får med vemod stå ut 
med saknaden framover.

Redaktórn

FAI-pokalen 1986
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Ållebergståvlingen 
1986 och 1987!
MFK Blue Max inbjuder al
la Sveriges modellflygare till 
den sextonde upplagan av 
ÅLLEBERGSTÅVLING
EN. Tåvlinge hålls på Axe- 
valla hed mellan Skara och 
Skóvde -  lórdagen den 16 
maj. Sóndag 17 maj år re
servdag. Genomgångskerkl 
08.00 och forstå start 08.30.

Tåvlingen, som omfattar 
radiostyrda segelmodeller 
har mycket enkla regler. 
Start med lóplina, flygning 
max 6 minuter och landning 
i cirkel.

Anmålan per postgiro 
11 22 37-3.

Forstå anmålningsdag

21/4 och sista 4/5 1987, ange 
namn, adress, klubb, tfn- 
nummer och frekvens -  och 
så många reservfrekvenser 
som mojligt!

Startavgift 60:-. Val mott!
Har Du frågor, ring Jan 

Odén, 0515-335 87.
MFK Blue Max 
Falkoping

Ett snyggt och mycket om- 
fattande reportage från 1986 
års upplaga av ALLE- 
BERGSTÅ VLIN G EN hade 
sånts till fórre redaktoren. 
Tyvårr har delta material in- 
te slåppts fór publicering.

Redaktoru

Marks Modellflygklubb inbjuder 
till internationell modellflygartråff 
den 13-14 juni 1987.
Under en foljd av år har mo- 
dellflygklubben i Buehen 
utanfór Hamburg anordnat 
en internationell tråff sista 
helgen i augusti. De fem se
naste åren har vi deltagit 
dår. Tråffen år mycket upp- 
skattad.

Modellflygtråff i 
Tostared 
13-14 juni 1987
Nu kommer vi, med den tys
ka tråffen som forebild, att 
arrangera en tvådagarstråff 
på Tostareds fritidsland. 
Tostared år en dromplats 
fór en modellflygtråff fór he
la familjen.

-  Hår finns ett privat flyg- 
fålt med 350 m banlångd i 
perfekt kondition fór mo- 
dellflyg, 150 båddplatser, 
40 uppstållningsplatser fór

husvagnar samt tåltplats, 
jåttefina alternativ till fór- 
stróelse fór familjemedlem- 
mar med mindre intresse fór 
modellflyg.

-  Stor fest med logdans 
på Lordag kvåll!

Samtliga modellflygklub- 
bar i Sverige, Norge, Dan
mark, Holland samt klubbar 
i Nordtyskland och England 
kommer att inbjudas. 
Segelmodeller, Dubbel- 
dåekare, Oldtimers, Nybór- 
j armodeller, Experiment- 
modeller, Speed, Ducted 
fan, Deltavingar, Helikop- 
trar, etc.

Ett ’’ladies program” med 
rundtur i Mark med besók i 
’’klutabodar” m.m. kommer 
att anordnas.
Marks Modellflygklubb 
Lars-Berno Fredriksson 
0320-131 16

Inomhuspremiår!
Ungdomens Mfk ordnade i 
samarbete med Mfk Vingar- 
na, Helsingborg, årets forstå 
inomhuståvling.

Tåvlingen samlade ett 50- 
tal modeller från 5 svenska 
och några danska klubbar, 
och man tåvlade i 5 klasser 
med 43 modeller. Klasserna 
var Getingen, Knott och

Tre Kronor samt 25-ores, 
EZB och Peanut.
Duon Pontan-Romblad tog 
hem både 25-ores och EZB. 
I 25-ores hade Vingarnas 
Peter Comét den enda fram- 
gången denna tåvling — en 
tredjepi ats.

Text: Lennart Palm 
Foto: hans Pentax

Ny tt datum
1987 års 
Storskala tråff! ̂
Storskalatråffen i Norberg 
har fått åndrat datum! Ar- 
rangemanget hålls nu 14 da
gar senare: 
helgen 27-28/6-87. 
Åndringen beror på den sto
ra sammandragning som 
Marks modellflygklubb hål- 
ler i Tostered helgen 13-14/ 
6. I óvrigt gålier samma fór- 
utsåttningar som tidigare 
meddelats. Skicka 20:- en 
vecka innan motet till Nor- 
bergs flygklubb, modellflyg- 
sektionen postgiro 
479 18 05-7. Ange namn, 
adress, tele, maskintyp, 
motor, skala osv.

Fler aktiviteter hålls hos 
modellflygarna i Norberg. 
Den 25/4 biir det pylon- 
tåvlingar med ’’Ryggskott”- 
Quickie 500.

’’Castrol cup” återkom- 
mer den 28/5 -  Kristi flygar- 
dagen. Vi kór F3 A-populår- 
programmet, med vilken 
kårra du vill.

Flera arrangemang i Nor
berg våntar: pylontåvling, 
Castrol cup, Storskala- 
tråff samt Flåkttråff Hår 
ser vi en F-16. Flera sådana 
brukar komma till flåkt
tråff arna i Norberg.

Flåkttråffen hålls som vi 
tidigare sagt: den 1/8. An
målan som till Storskalatråf
fen!

Upplysningar: Lars Pet- 
tersson 0223-600 78, Hans 
Olsson 0223-215 59 eller 
Stig Groning 0223-212 06.

Vålkomna till Norberg 
och Bålsjofåltet!
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OXELfiSUND

ALLTFÓR LINFLYG
•  WIRE (OBSINyregei i Combat)
•  ΡΙΑΝΟΤηΑΟ fOr Team Good-Year och

speed med minustolerans
•  TAIPANpropellrarmellan7"och 14".

Nu i lager. AterfOrsaijare sókes.
•  BYGGSATSER
•  T AN KAR
•  HANDTAG
•  MOTORER USE, OPS, OS. Cipolla m.fl.

rRÅDGÅRDSGATANIOA 613 00 OXELÓSUND

Stockholm

Roffts aitíllflrg
Upplandagatan 66,113 44 Stockholm 

Tel 08/33 30 44

β υ ι χ κ ι λ Λ  
v ..- i3 r  -5:5 originals' T y

Motorspecialisten: Rossi, Co~ 
K&B, O.S., Quadra, Kawasa, 

Modellflyg —  bát —  bil 
Radioanlaggningar 

CB-spinner och kvartskala- 
tillbehor Macs Product

HELSINGBORG

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

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

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

STOCKHOLM

Allt for RC-entusiasten

Got-Hobby

Frejgatan 21, 113 49 Stockholm 
Tel 0Θ-15 68 63. Våikommen!

Stockholm

KARBY
FRITID

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

Specialitet: RC-flyg, radio, 
motorer, balsa, byggsatsar, 
tillbehor, Futaba, Pilot, Enya, OS 
mm.
Må, On 8-19, Ti, To 8-17 
Fre 8-15, L6 10-13.

Stockholm

Thorhobbv
Skånegatan 53,116 37 Stockholm 
Tel 06/42 84 00.
Stort urval av modellbyggsatser I 
trå och plast. Bl.a. hela sortimentet 
från Billing Boats.
RC: BILAR, FLYO-o. 
BÅTMODELLER
Motorer och RC-anldggningar i stort 
urval.
Egen katalog 
Postorder 
Fiesta kontokort

J Órebro 

Hobby Center
Engelbrektsgatan 31, 70213 drebro

Tel: 019-126140
•  RC-Byggsatser, motorer
•  RC-Anlaggningar
•  Balsa, furu, plywood
• Allt fór F3B-bygget ex: 

epoxy, kolfiber, kevlar, 
glasfiber m.m.

•  Dekaler, tillbehor
•  Postorder, Katalog 

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

GĎTEBORG

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

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

ningar
*  Vi skickargårna material per post
*  Personlig service

ÓREBRO

BÓRJESS0NS
M0DELLFLYG-
Η0ΒΒΥ
Specialaffår for 
Modellflyg

R/C-anlåggningar · byggsatser 
tillbehor · motorer · bilar · båtar 
Gummirep (Bórjesson-repet)
PI 45557, 70590 Orebro 
Besóksadress KårstaO, Hovsta 
Tel 019/22 62 90,22 70 22

RADANN0NSER
Modellflygnytts radannonser 
med rubrikerna KOPES, SÅL- 
JES och BYTES år avsedda fór 
privatannonsorer. Ovrig an- 
nonsering: 25:-per rad.

TEXTA TYDLIGT och ange 
under vilken rubrik annonsen 
skali infóras.

SALJES

JET MOTORER brånsle, 
tåndtråd m. m. -  ring fór mer 
information. 0322-311 13 
(dag), 0322-350 78 (kvåll).

ED DIESELMOTORER
fór flyg och båtar. Med RC- 
trottel och dubbla kullager. 
Storlekar från 2,5 cc till 5 cc. 
0322-311 13 (dag),
0322-350 78 (kvåll).

HAR DU PROBLEM 
MED ATT FÅ TAG I DE
LAR TILL DIN MODELL- 
MOTOR? Kanske jag kan 
hjålpa Dej. 0322-311 13 
(dag), 0322-350 78 (kvåll).

1 ST SANWA CONQUEST 
FM-6 med fyra servon -  nås- 
tannytt. 1.000:-.
0500-220 64, Anders Kling- 
stróm.

1 ST WEBRA SPEED 61: A
med avståmd pipa 900:- 
samt 1 st TT 45 400:-. 
0500-220 64, Anders Kling- 
strom.

BŮCKER JUNGMANN 
1/4-SKALA, Mirage flyg- 
klara. Bellanca 40, Chip
munk, Windfree tråfårdiga. 
Tomkitty Byggsats. JR 8- 
kanal 35 mHz modulradio. 
042-321 19 vard 18-21, 
Ronnie.

BYRON MIG-15, komplett 
med pipa & Webra 61 DF 
med Dynamix (ny) plus star
ter, vagga m.m. 2.500:-. 
0502-139 41 -  Stellan.

DAMOMOTOR I NY- 
SKICK till hógstbjudande. 
0504-101 00-Gunnar.

1/4-SKALA RAINBOW +
OS 120 4-takt, Safari 2000 + 
Webra 20. 4.000:-.
08-38 69 45, J. Groth.

FUTUBA ATTACK 2- 
KAN., endast anvånd max 
1 timme, inkl servon, mini- 
mottagare 450:-. Rock’n Ci
ty 4WD + många tillbehor 
200:-. 0520-370 51, Daniel.

SVERIGES
MODELJLřLY GFÓRBUND

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

Ordforande
Bjorn Hammarskjold 
Lillsjonåsvågen 11 
161 35 Bromma 
Telefon: 08-26 41 03

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

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

Kassór (vik.)
Bengt Lindgren 
Orrstigen 60 
144 00 Ronningen 
Telefon: 0753-538 36

PR och rekrytering
Hanns Flyckt 
Åkershultsvågen 2 
56400 Bankeryd 
Telefon: 036-72110

Suppleant
JanBohman 
Ankarvågen 10 
871 00 Hårnosand 
Telefon: 0611-193 02 ·

Utbildningsledare
Bo Hallgrcn 
Box 30
61800 Kolmården 
Telefon 011-92597

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

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

Grenchef Radioflyg
Hanns Flyckt 
Åkershultsvågen 2 
56400 Bankeryd 
Telefon: 036-721 10

Forbundsexpedition
Sveriges Modellflygforbund 
Sandbergsgatan 4, Norrkóping 
Postadress: Box 10022 
60010 Norrkóping 
Telefon 011-132110 
Postgiro 518165-6 
Oppettider:
Mandag-Fredag 08.00-14.00
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KVALITET+TOPPRESTANDA
2.5-3 5-6.5-7 5-10.0-10.7-11 1 -13.0-15.0cc

Flyg- Marin- Bilmotorer
Tillbehór Reservdelar Service Tuning

Svensk MOOELLTEKNIK
Distributor / ______ vw r w e n  /

Box 74 
23040 Bara

Ordertel. 040-446117 
(17.00-20.00)

GOTEBORG

FOLKE V. JOHANSSON AB
Hjalmar Brantingsgat. 1 

41706 Goteborg 
Tel: 031-224056  

229831

DETMESTA
FÓRRCU
•  BALSA
e BEKLÅDNADSMATERIAL
•  BYGGSATSER
•  LIM, LACK, ETC.

a l in g s As

m o d e l l m a t e r i a l
TILLSALU

Byggsatser i irå, metali, plast.
Balsalrå. plywood, pianolråd. 
Radioanlåggningar.
Tillbehór, brånsle m m.
Aven postorder.

Specialitet: MODELLMOTORER

Delar pA lager å ven 
till aldre motorer

DAG TID 
T ELEFO N  
0322-311 13
k v Al l s t id
0322-350 78

Goteborg
FR O LU N D A

R/C ΒΪΓ
HOBBY

FROLUNOA TORG

SOM SPECIALITET
Bilar: ex Tamrya Kvosho Manu 
SG Garbo Mantua S'qma 11 PB 
Bilmotorer: ex Prcco OPS Enva 
TT OS
Radioa : JR Fulaba A co".s

RC-FLYG 1 RC-BAT ’ Tagbanor 
Bilbanor
POSTORDER Tel 031-45 94 01

fcfclALI

Mk:
ÅL KING E

AERØ
PRC DLĚTER

NymovåcJ 
Tel. 044-56C1

•en 110,290 34 FJALKINGE 
,560 82

FĎR FRI-FLYGET
L SMFF:s modeller 
b .  KNARREN, SPARVEN, 

FLUGANsamtLIN-
x LINUS.

FOR
RC-FLYGET
Ritn ingar och 
m ateria lsalsertill 
STABIL. ALBATROSS.
SOLO. LIMBO. X-ET sam t 
RC-LINUS.dubbeldackare 
spånnvidd 134 cm. I 40-mol. ,
Motorer: OS. ENYA. R adioan
låggningar FUTABA, SANWA.
Hobbyboy De små verktygen for 
hobbylolk. Katalog m o l 4 >  porto.

Oppettider: Varda g ar 16.00-20.0 
Lordagar 09.00-13.00

Vi haråven 
stort urval 

av tlll- 
L  behór.

| T ^  GÓTEBORG

HOBBYCENTER
Karl Johansgatan 7 

Box 4021 Tel 031-12 62 20 
400 40 Goteborg

Hår hiltar Du:
Tåg. nytt o beg. Flyg Båt Bil 

RC Plastbyggsatser 
Massor av annat 

smått o gott

Vålkomna in!3 a

GAVLE

M0IANDER

Butik: S. Kungsgatan 19, Gåvie 
Postadress: Box 1032,801 34 Gåvie 
Tel:026-12 60 55

har Allt om hobby 
Modellflyg —  båt —  bil —  

motorer
Radioanlåggningar 

Tillbehór m m

GÓTEBORG

Hugget’s Fårg
•  Stor sortering I glasvåv och 

matte från 20-600 g
•  Polyesterplast, gjutplast, Dem

esne, Polyuretanskum
•  Gelcote, 200 larger
•  Epoxyplast
•  Aterfórsáljarefór Jotun, Sverige
•  Åven postorder

Butik: Linnégatan 32 A,
413 04 Go teborg
Tel: 031/14 18 14, 14 46 14

I  GOTEBORG

STORTURVAL
I —  Modelljarnvågar 

® —  R/C bil, båt, Myg
—  Plastmodeller

-  Bilbano r ^ .

nEStVn

§ Ε Σ Ε Ε Σ Π η
^toraHamngalan 30 Tei 13 29 17 GOTtBOH^

GÓTEBORG

NILS HOBBY
Tel 031/24 61 03 

Nordenskjoldsgalan 18 
413 09 GØTEBORG

Affaren fór 
hobbyfolk

Flyg Bil Båt Tåg
Specialitet: Segelbåtar

Vi sander gårna per post

HOFORS

PeAs ROTORBLAD
Allt i trå fór modellbyggare 
och EAA.
Foljande tråslag finns fór snar 
leverans:
Balsa, Furu, Abachi, Mahogny, 
Rodbok, Douglas Fir, Spruce, 
Jugoslavisk Ask, Plywood 
Specialbestållningar Imporl & Ex
port. Aven postorder. Prislistor mot 
brevporto.
Besóksadress: Fagersla Skola, 
Hofors. Postadress: Kållarvågen 13. 
810 10 Torsåker 
Telefon 0290/851 37, 407 32

Huskvarna (+M alm o)

R a d io  C o n tro l C e n t e r  A B

Grånnavågen 24, tel 036-14 53 60

Avert butik på Lpnngatan 46 i MalmP 
(bppet 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.

MOLKOM

E L L -A IR
Box 77, 66060 Molkom 

Telefon 0553/211 17

RC-FLYG
Motorer, radioanlåggningar 

och tillbehår.

HOGANAS

hobby och 
elektronikHOGANAS

Kopmansg 5. Hoganås, 042-302 30 
óppet: Månd fred 9.30 18.00 
Lunchstångt 1 3 -1 4  Lord 9 -1 3

•  RC-flyg-bil-båt
•  RC-anlåggningar
•  Stod sort'ment (illbehor
•  Hobbyli åd
•  Molorer -  OS - Enya Thunder 

Tiger
•  Alltid lågt pris på motorbrånsle 
Ring garna!

BRA
Sortering lor alla hobbyentusiaster 

Alltid råtta

PRISER
Vålkomna in eller ring 

KBA Lek & Hobby 
Sodra Torggatan 7 

434 01 KUNGSBACKA 
Tel 0300-141 36

LINKOPING

BORGS hobby
Apotekargalan 7, 582 27 Linkóping 

Tel 013/12 39 81

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

Modelljarnvågar — Bilbanor 
Plastbyggsatser — 

Experimentlådor — Tillbehór

MALMO

fnoDficflflfT

MODEL
C R A F T
Rundeisgatan 16 
20012 Malmo 
Tel: 040-71435

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

Distribuerer: O.S., Marutaka, Pilot, 
Sigma, Powermax, Ishlpla, Solar- 
tilm m.fl. Reservdelar. Fullståndig 
service. Postorder.

LIDKŮPING

Silverskjoldsgatan 7 
531 00 Lidkoping Tel 0510/262 34 

Skalaritningar av Brian Taylor 
Dekaler Tre kronor

RADIO: JR, Sanwa.
MOTORER: Webra, OS, Irvine 
BYGGSATSER: Av basta och kånda 
fabrikat bl a Robbe och Cambria 
TILLBEHÓR: Ca 500 olika artiklar. 

Vålkomna 
Bo Nylund

0XEL0SUND

ALLT FOR LINFLYG
•  WIRE (OBS! Ny regel i Combat)
•  PIANOTRAD fór Team Good-Year och

speed med minustolerans
•  TAIPANpropellrarmellan7Hoch 14".

Nu i lager. Áterfórsaljare sókes.
• B Y G G SA T SE R
•  TANKAR
•  HANDTAG
•  MOTORER USE, OPS, OS, Cipollam.fi.

ThADGARDSGATANIOA 613 00 0XELŮSUND

STOCKHOLM

Allt for RC-entusiasten

Got-Hobby

Frajgatan 21, 113 49 Stockholm 
Tel 08-15 68 63. Velkommen!
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POSTTIDNING

L022
01715 Andersson Evert 

Bokvagen 22 
29500 Bromolla

-totalt mer an 35 olika byggsatser

Li n ko n t r o l  l inodel 1 . Spv: 870 mm, 
a vsedd f o r  2 , 5 - 3 , 5  cc motor.

Ca . p r l s  : 2 8 9 : -

LI  n ko n t r o l  1mode 1 1 . S p v :1380 mm, 
avsedd f o r  5 - 6 , 5  cc motor.

C a . p r i s :  4 7 9 : -

L i n k o n t r o l l m o d e l l . S p v : 969 mm,av
sedd f o r  2 , 5 - 3 , 5  cc motor.

C a . p r i s :  25 9 : -

FOR ATT BYGGA MODELLERNA BEHOVS ENDAST LIM OCH KLÅDSEL. 
HJUL, TANKAR, MOTORBOCKAR OCH ALLA SMÅT ILLBEHOR INGÅR I SAT- 
SERNA, DU BEHOVER INTE SPRINGA OCH KOMPLETTERINGSSKOPA-----

H a n g / t e r m i k s e g l are med t r a f a r d i g  
k ropp och b a l s ap l a nk a d e  v i n g a r .  
Spv. 2300 mm,avsedd f o r  3 - ka na -  
l e r s  r a d i o  C a . p r i s :  79 5 : -

Hang se g l a re  med epox y - k ropp  och 
b a l s ap l a nk a d e  v i n g a r . S p v .  1930 
mm, avsedd f o r  3 k a n a l e r s  r a d i o .

C a . p r i s :  12 85 : -

Sem i - s ka l  amodel 1 med epox y - k ropp  
och f a r d i g a  v i n g a r . S p v .  1500 mm, 
avsedd f o r  2 k a n a l e r s  r a d i o ,

C a . p r l s  : 7 9 5 : -

T ra i  nermodel 1 f o r  3 , 5 - 6 , 5  cc.
Al 11 t r a m a t e r i a l  f a r d i g t , s p r y g -  
l a r  i k o n s t m a t e r i a l . Avsedd f o r  
3 - ka na l  e r , spv . 1450 mm.

C a . p r i  s:  635 : -

Se m i - s k a l a  model 1 . Tu r t i e d ec k  och 
motorkåpa f a r d i g a . Lampi i g s j o f -  
l y gmodel l  med 4 0 - f y r t a k t . S p a n n -  
v i dd  1340 mm. C a . p r i s :  63 5 : -

Av " F u n - f i g h t e r  t y p " . F a r d i g a  
v i n g a r , t u r t l e d e c k , n o s k a p a  m.m. 
S t y r e s  med h o j d / s k e v . Spv 1200 mm 
f o r  3 , 5 - 4  cc.  C a . p r i s :  575: -

S e m i - s k a l a .  Fa rd i g p l a n k a d e  v i n g 
a r  och o v r i g t  t r a m a t e r i a l  . f a r 
d i g t .  Spv. 1400 mm, f o r  6, 5 cc 
motor.  C a . p r i s :  97 5 : -

F R Å G A I D IN  B U T IK  !
Generalagent och distributor:

BEHCO Co AB
Box 136 162 12 Valiingby Tel 08-87 30 30

BESTALL MODELHOBs MINIKATALOG I 
4 - FARG. 30 SIDOR SOM UPPTAR 
SAMTLIGA 35 MODELLER SAMT ALLA 
T 1LLBEHĎREN.
KATALOGEN KAN KĎPAS VIA DIN 
HANDLARE ELLER DIREKT FRÅN OSS. 
PR I SET  AR 5 : -  PLUS PORTO 4 : - .  
SÁNO IN MOTSVARANDE BELOPP I 
FRIMARKEN SÅ KOMMER DEN.........

l:

Av " F u n - f i g h t e r  t y p " . F a rd i g a  
v i n g a r . t u r t l e d e c k . n o s k a p a  m.m. 
S t y r e s  med h o j d / s k e v . Spv 1200 mm 
f o r  3 , 5 - 4  cc .  C a . p r i s :  575 : -

Pi pkåpa  samt motorkåpa av epoxy.  
Fo r sedd  med k l a f f  och dykbrom- 
s a r .A v s ed d  f o r  10 c c . s p v  1640 mm 

C a . p r i s :  12 25 : -


