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SCHNEURLE-MATADE ABC-MOTORER MED 
RC-F0RGA5AREoGP-5ERIEN AR BR0N5- 
LAGRAD,PRO-MOTORERNA AR KULLAGRADE
GP1 5 2,44cc 0,29hk 3 65: —
GP21 3,55cc □,50hk 41 5:-
GP25 4,07cc 0,60hk 445:-
GP40 6,49cc 1 ,1 hk 495:-

PR025 4,07cc 0,8hk 695:-
PR02B 4,57cc 0,9 h k 725:-
PR04C 6,4 9cc 1 , 2hk 825:-

•Τ' I

Avsedd for 6,5cc fyrtakt eller 
3,5cc tvåtaktsmotor,Sprygel-

Πταυππετ 4667,SUPER CUB 
spånnvidd 1675mm

vinge med fardigstansade och 
fardigformade delar0Krnppen år 
fardigbyggd av poppelplywood0 
Ger lagre flygviktIC:a-pris 1295 
Utkommer i junieBeståll nu så år 
Du såker på leverans ur forstå 
serien Ó

UyÅak(oo frún M0BBYĚ0R.GEM!
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OMSLAG En hårlig startbild fár oss att tánka pá somma- 
rens alia aktiviteter med sol, termik och stimulerande 
tråffar, tåvlingar och meetings.

Jag sitter vid mitt skrivbord och fundcrar. Funderar over vad jag gett mej in i. 
Nu forvåntar sig kanske alla mina vanner i Forbandet tut den nva styrelsen skali 
gora underverk. Det kan vi i nte.

Men det stod jag kande vid Forbandsmotet, nur valet val var over, hoppas 
jag innerligt skali Jfortsåtta. Och gemensamt vet jag, att vi kan nå målet att få 
Forbandet på forter.

Manga impopulåra beslut biir vi såkert tvingade att falta. Men det viktiga år 
na all in te se bakåt efter eventuella syndabockar -  titan att se framålt! Praktiskt 
innebår delta, att vi om mojligt i nte skali inskrånka på våra internationella 
kontakter.

Ytterligare besked vill jag komma med, då jag blivit mer varm i klåderna!
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SMFF:s Fórbundsmóte 1987
Det var håsthoppning i Goteborg 4-5  april. I Scandinavium. Gernandt var dår.

Bjórn Hammarskjóld på sin småckra schimmel "Visionår” hade en del svårigheter med 
hindren. Gunnar Kalén på stabile nordsvenske ’’Trogen” tycktes stundtals ha viss framgång. 
Men den fighten utkåmpades inte på Scandinavium. Men likheter fanns nog, tyckte en del. 
Efter ’’omhoppning med tidsbegrånsning” stod en helt ny grupp på arenan fór att ta itu med 
ko mm ånde hinder. Vi ónskar dem all lycka!

Det var ett 30-årsjubilerandc 
SMFF som samlade sina dele
gater till årets Fórbundsmóte 
helgen 4-5 april. Hotel Opalen 
var platsen. Móteslokalen var 
trång, men bidrog kanske till 
den hårliga kraftsamling, som 
kom i slutet av motet.

Brannbart stoff . . .
Den "blå luntan" -  i forvåg ut- 
sånd dagordning fór motet med 
rapporter, forslag, motioner & 
ekonomi -  kunde av många an
ses utgóra brannbart och kon- 
troversiellt stoff. Det låg span
ning i luften.
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Nar funkade 
hógtalaren?
Del borjade som vanligt. Ljud- 
anlåggningen funkade inte. 
Nog verkade det som om nån 
hógre makt ville påverka fór- 
samlingen med litet triviala 
problem. Fór att dårigenom 
kanske ge delegaterna ett vål- 
balanscrat perspektiv på saker 
och ting.

Fórbundsordfórandc Bjórn 
Hammar -  hålsade 83 delega
ter från 43 klubbar vålkomna 
med orden ”må motet gå i 
lugnets och besinnighetens 
tecken”. Snart befanns Sten

Larsson vara vald till mótets 
sekr och Olof Pennborn, Hel
singborg, till mótesordf. Åven 
Olle bad om ett lugnt motel

Dagordningen
godkånd!
Det bórjade lite ovanligt -  dag
ordningen blev godkånd utan 
minsta debatt. Var detta månne 
ett tecken? Motet var också 
helt oeh vederbórligen utlyst 
kunde motet faststålla. Det he
la borjade alltså galant (fór att 
citera en våsterboltnisk dele
gat).
En och Ann saknades!
Rostlångder kan svårligen fast-

stållas utan Ann. Det har vi nu 
lårt oss. Bjórn H hade dock he
la datorutrustningen med sig så 
efter lite strul oeh nån halvan- 
nan ti mine, så visste vi plótsligt 
vilka, som var med på motet.

Då vi vål kommit igång med 
Fórbandsmótet, så blev det 
plotsligt Grenkonferens av det 
hela. Men så skali det vara, 
tycks det. På 25 minuter-alltid 
lika effektiva! -  var linflygs 
avdelning avklarad. Efter 
hjålmdemo av B-O Samuelsson 
skot man en knippa personvals- 
frågor till senare. Man ville in- 
vånta beslut om ansvarsfriheter 
m m. Friflyg var nåstan lika ef
fektiva. Några tappade "Stora

s A



Friska juniorer tycker. . .
En pralslund med några av mo
tets få junior-delegater kom att 
innehålla några beaktansvårda 
synpunkter.

Johan Hansson, 17, från 
MFK Skvadern, och Stenung- 
sundarna Viktor Karlsson, 19, 
och Robert Órstig, 16, tyckte en 
hel det om motet.
Forbundets ekonomi oroade, 
men del var skont att hora alla

de forslag till alt stotta upp For
bundets ekonomi. Man gilladc 
inte de personangrepp, som 
kom. iiven om de var få. Och 
man var hell overens om att 
alltfór mycket tid kravs fór rost- 
långdsgenomgångar och andra 
"formaliteter", som borde kla
ras upp snabbare. Den tid, som 
alltid måste offras fór sådana 
"småsaker" borde i stållet an-

våndas till avsatt tid fór idéska- 
pande debatter om Forbundets 
framtid, målsåttning.

Det år inte utan, att våra ju- 
niorers roster och åsikter borde 
få komma fram mer på Fór- 
bundsmótena. Och redaktóren 
sjålv ståller upp helt pa dessa 
tongångar. Fór åven om For
bundsmotet maste fólja gallan
de stadgar, så finns det kanske 
mojlighet att disponera tiden 
båttre. Fór framtiden oeh mål- 
såltningen år val nog så ange- 
lågna saker fór vårt Forbund?

Redaktoru

grabbar" och en helt fórsvun- 
nen grenstyrelse drog ner tem
pot. Men friflygarna visade sin 
styrka med att utan tvekan pre
sentera forslag till en helt ny 
besåttning att óverta ansvaret. 
Lars-G ny ordf med Lennart 
Finndahl. Nils Walletin, Ulf 
Carlsson som styr-kompisar.

Mera på sondagama!
Lars-G hoppas på friflygtrend- 
våndning (!) och Gunnar Kalén 
rekommenderade sondagståv- 
lingar fór att oka intresset. 
Dessutom: "Nu år det dags fór 
andra att också arrangera tåv- 
lingar."

Ulf "Stor Grabb”
Åven hår hade man strul kring 
grabb-tabellen. Inte rått. Men 
klart var i alia fall, att Ulf Jo
hansson blivil stor. Applåd. 
Fåi ”påveskågg"-debatt fóljde, 
dår ordet "vikt" inte ansågs 
ovikligt.

Innan man i likhet med lin- 
flyg beslutat skjuta personval- 
lrågor till efter "ansvarsfrågan"

i Forbundsmotet, hade trots 
saklig argumentering -  Goran 
Robcrtsson, AkMG, fått sina 
motioner om Skala-Aerobatie 
och Team-skala avslagna! Han 
dyker nog upp igen!

Forbundsmote igen!
Man hade hår kommit fram till 
VERKSAMHETSBERÅT- 
I ELS EN och nu borjade det bl i 
engagerat hår och dår i salong
en. Punkter som SUR/KÅ- 
frågan, Norrkópingsexpeditio- 
nen, Modellflygnytl.

Gunnar Kalén -  den evige 
optimisten -  hade många 
strångar på sin moll-ståmda 
lyra: protokollen, Getingen &

Hår några av de framtrådande 
personligheter under Forbunds
motet: fr v Bjorn Hammar
skjold, Jóran Robertsson 
AkMG, Per-Axel Eliasson 
”modeUflygare" samt Bengt 
Lindgren (ofta i el den). T h re
visor Lennart Hansson. Vår 
nye ordf Olof Pennborn deltar i 
linflyghjålmprovning. Fangst 
t h nye styrelsemedlemmen 
John Herdin, Djursholm.

Exprcssen, 30-årsfonden, Fór- 
lagsvcrksamheten.

Det blev många, ibland frå- 
na, attacker, men också "vi 
behover ett år fór åtcruppbygg- 
nad. sen har vi ett Forbund 
igen!". Och Gunnars sått att 
argumentera kan tas som prov 
på en genomgående ton under 
mótet. Det var aldrig fråga om 
nedgórande, nedbrytande kri
tik. Men konstaterande syn- 
punkter på timade håndeiser. 
På samma sått imponerades 
man av Bjorn Hammarskjolds 
och Bengt Lindgrens framto- 
ning vid ett otal tillråttalåggan- 
den och forklaringar -  trots 
svårigheter.

År Vår Herre modell- 
flygare?
Av ett ódets nyek -  eller år 
månne Vår Herre direktanslu- 
ten SMFF-anhångare -  precis 
då det tycktes hetta till i debat
ten ajournerade myndige Olof 
Pennborn motet till sondagen. 
Del klubbslagct inte bara stop- 
pade saker och ting. Det kunde 
också tolkas som en inbjudan 
till fórsonande/fórlósande och 
informella bakgrundssamtal l’o-

re/under/efter den trevliga och 
smakfulla jubilcumsbanketten. 
Skulle avgrunder av menings- 
skiljaktigheter kunna over- 
bryggas? Skulle parter kunna 
nårma sig?

Finska broder 
uppvaktade
Från finska "SMFF" overlåm- 
nades ett standar med hjårtliga 
lyekonskningar om god fram
tid.

Sóndagsfórhandlingarna 
bórjade med att Bertil Beck
man beråttade om Forlaget. 
Det år till fór medlemmarna 
med spceiell inriktning att stód- 
ja ungdomsverksamheten inom 
Forbundet oeh dess klubbar.

Bo Eklund bad om kommen
tarer kring verksamhetsberåt- 
telsens "konlorsmateriel, Nor- 
diska Samarbetskonferensen, 
annonsintåkter m m." Bengt 
Lindgren -  ofta i svarsposition 
-  fórklarade.

Per-Axel Eliasson -  "rnodell- 
flygare" i telefonkatalogcn -  
påminde, om att utvccklingen 
går framåt: flåktflyg, elflyg, 
helikoptrar kommer. Det finns 
alt bygga på. Han hyllade

(snyggt!) "visionåren" Bjórn 
I Lammarskjóld och "stabile" 
Gunnar Kalén "med fótterna 
på jorden". Modelltlygnytt var 
cn katastrof, tyckte han också. 
(PA -  kom till undsåttning med 
kvalitativa artiklar om allt Du 
vet! Reds anm).

Tidsbegransn ing
Vidare inlågg av engagcrade ta
lar maximerades nu till 2 minu
ter. Det borjade åter brånna 
till, då Djursholms John Hedin 
kom med: "Vi måste nu se 
framåt. Det år framtiden. som 
år viktigast for oss -  fór med- 
lemmar, fór klubbar och fór 
vårt Fórbund".

Revisionsberåttelsen...
Herrar revisorer -  Lennartana 
Hansson och Flodstrom -  drog 
så sin beråttelse. som inte bara 
handladc om ekonomi. Vi tick 
hóra om "icke ansvarsfrihet”, 
fel personkemi. rost i maskine
riet rn m. John Hedins toljdfrå- 
gor gav Bo Bring anledning att 
låra oss innebórden av dessa 
"foreningstermer".

forts sid 24
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SKALA
^SBH

hornet

Varfor bygga en 
hoppi os maskin?
Hur kunde jag då komma på 
den konstiga idén att bygga en 
så hopplos flygplantyp som 
SklO:an? En udda maskin, som 
endast tillverkades i 25 exem
plar -  varav ett tjugotal havere- 
rade. Efter att ha låst det mesta 
som finns skrivet om maskinen 
samt studerat ritningar kom jag 
fram till att det borde vara ett 
perfekt skalaprojekt! Felet med 
den svenska SklO:an var ving- 
belastningen, som hade nått en 
kritisk gråns på grund av alla de 
foråndringar (lås forstårk- 
ningar) som lades på ASJA- 
maskinen.

Med hjalp av intresserade 
vånner kan man leta fram do
kumentation på udda flygplan. 
Håkan Lundborg har gjort en 
treplansritning och med hjalp 
av originalritningar forfårdiga- 
des byggritningen i skala 1:5. 
Olle Lindstrom i Klippan fixa- 
de fram bilder ur sitt bottenlosa 
bildarkiv.

Skala 1:5 år idealisk
Skala 1:5 år den storlek jag fun- 
nit vara idealet for skalamodel
ler. Detaljer och struktur kan 
återskapas på ett realistiskt 
sått, utan att det for den skull 
biir petgora. Flygplan från den 
hår perioden år ganska simpla 
och "straight forward". Alla 
funktioner år dårfor fullt moj- 
liga att gora -  som t ex rorlig 
spak, rorliga pedaler, fjådrande 
stall etc.

Sk10 RAAB -  Katzenstein RK 26
Vi kan konstatera, att våra F4C-flygare inte bara år glada modellflygare. De årockså stolta byg- 
gare, som med låtthet tar tillpennan fórattdelge oss vanliga tips och råd. Kjell-Åke Elofsson bor
jade med sin Moth, Bengt Kållstrom fortsatte med sin Klemm 35 och hår kommer en annan vål- 
kånd skalakåmpe -  Stig Bergstrom -  med något så ovanligt som en Sk 10 från 30-talet.

SklO.ans roll i svenska flygvap- 
net var från borjan tånki som ett 
mer avancerat skolflygplan un 
Tiger Moth. Derma ansågs vara 
alltfór låttflugen fór att på ett 
bra sutt kunna gallra bland flyg- 
fóraraspiranterrna så att niera 
skickligapiloter kunde våljas till 
jaktflyget.

1930 borjade man leta i Euro
pa efter ett lam pligt objekt. Med 
hjalp av dåvarande løjtnanten 
Nils Soderberg foil så småning- 
orn valet på en tysk maskin kål

lud Tigerschwalbe -  tillverkat 
av Raab-Katzenstein.

Gerhard Fieseler kom till Sve
rige och demonstrerade Tiger
schwalbe. Fiesler hade tidigare 
v un nit VM i kons tfly g med den- 
na flygplanstyp. Om detta var 
avgorande for valet år osåkert, 
men det beståmdes att ett origi- 
nalflygplan samt licensråttighe- 
ter skulle inkópas. ASJA i Lin- 
kdping fick en order på 25 flyg
plan och de forstå levererades 
till Flygvapnet hosten 1932.

Tigerschwalbe ansågs vara ett 
mycket fint flygplan med goda 
flygegenskaper. Ursprungs- 
konstruktionen kommer från 
Fokker 1) Vil, vilken modifle- 
rades och tillverkades av Raab- 
Katzenstein under 20-talet och 
utvecklades småningom till 
Tigerschwalbe.

Konstruktionen år ganska 
tidstypisk fór tidigt 30-tal, dvs 
vingar av trå och kropp av svet- 
sade stålror. Alltsummuns duk- 
klått.

Redan 1933 efter drygt att a 
månaders tjånst intråffade den 
forstå dodsolyckan, som snart 
foljdes av ytterligare en -  fyra 
veckor senat e. Detta var borjan 
på en rad hoverier som skapade 
SklO.ans dåliga rykte. Flygpla- 
net var baktungt med hog ving- 
belastning, kånsligt på rodren 
etc. Flygvapnet fórsókte att 
stoppa de resterande leveranser- 
na, eftersom flygplanet av 
många ansågs hopplost. Dessa 
var dock redan tillverkade.
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SKALA
hornet

Den svetsadc rorkroppen -  4 mm stålror anvånde Stig. Ovre bli
den visar delar av den oklddda modellen. Dra bilder nertill ger 
full råttvisa åt den fina modellen. Obs Stigs idé med att anvånda 
biltaket som fotoplats -  fina bilder med lugn och ren bakgrund!

Skal 1:5 ar samtidigt en ska
la som ger en stor flygmaskin 
inom viktgrånsen 6 kg, vilkct 
hidrar liil bra flygegcnskaper.

Kroppsbyggnad
Skl():ans kropp år gjord i svet- 
sade stålror- så varfor inte gdra 
modellen på samma sått? 4 mm 
kalldragna stålror med gods- 
tjocklek 0,5 mm våger 40 g per 
meter. Det går åt cirka 15 me
ler till kroppen. Fogmetoden 
år silverlodning, vilket år ett 
enkelt och snabbt sått att byg- 
ga. Hela kroppen tar två kvål- 
lar.

Kabanstóttorna till bver- 
vingen samt landstållsbencn år 
gjorda i dropprofilcr. Sådant 
firms inte att kopa, utan till- 
verkas av 0,6 mm plåt. som 
bockades runt en 2,5 mm pia
notråd och punktsvetsades i 
bakkanten.

Kroppen år dukklådd med 
undantag for oversidan samt 
området runt motorinstalla
tionen. som gjordes i alumi- 
niumplåt mellan 0,3-1 mm. 
Dessa plåtar år fåstade med ett 
50-tal såkerhetsnålar av s k 
Fokkertyp.

Vingar
Konstruktionen av vingarna år

utan storre finess. Profilen år 
tjock och V-form saknas helt. 
Dårfor valde jag balsa i spryglar 
och balkar med 0,4 mm i tor
sionsnåsan mellan framkant 
oeh fråmre vingbalk. Skcvro- 
der på både over- och under
vinge manovreras med torsion- 
stång och år mycket effektiva.

Stjartparti
Stabilisatorn gjordes omståll- 
bar precis som på forebilden

med skruv och gånggång. Upp- 
hyggnaden for ovrigt år gjord i 
balsa med undantag av bak
kanten på sidorodcr och hojd- 
roder. Håranvånds aluminium
tråd. Alla ytor år dukklådda.

Motor
Som inbiten 4-taktsfantast var 
valet av motor lått. OS 120 FS 
var given av många orsaker. 
For det forstå behovdes en 
stark motor. For det andra lik- 
nar OS våldigt mycket origi- 
nalmotorns Valter Castorcylin- 
der. Med modcllmotorn i rått 
cylinderlåge återstod så sex 
dummie-cylindrar -  alla mo- 
dellbyggares mardrom! Men 
efter tips från en klubbkompis 
tillvcrkade cylindrarna av bal
sa och plywood.

Alli år ganska enkelt når man 
vål kan knepen. 0.4 mm ply
wood med mellanlågg av 1,5 
mm balsa gav exakt antal kyl- 
flånsar! Allt slipades i borr- 
maskinen eller mallar av tjock 
plywood som åndplattor på en 
gångad bult, dår åmnena tråd
des på och formades med sand
papper. Dårcftcr limmades 
omvåxlande plywooddisk och 
balsadisk till rått hdjd. Ventil- 
kåporna gjdts i polyester i en 
silikonform.

Beklådnad och finish
Storre delen av ytorna år duk
klådda. Efter all i många år ha 
hållt fast vid dope och siden 
blev det så nu också. Rorstom
men gav inga problem, men for 
såkerhets skull tick det bli 
några droppar "stuff i skar- 
varna. Innan dukningen påbor- 
jades, måste naturligtvis inred- 
ning med spakar, pedaler och 
reglagc vara på plats.

forts ndsta sida!
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Varfór "flog” den inte? Citer 
ett par veckors funderande 
kom jag Irani lili att vingens 
tjocka profil ger eti kraftigt 
motstánd. Vinklarna ar salta 
efter originalel +0,5° lor over
vingen oeh +2,5° for under
vingen samt +5° for stabilisa
torn. Del fordras 300 gram bar
last fór att flytla lyngdpunkten 
4 mm framåt. 16x6 propellern 
byts till en 16x8 Master Air- 
serew oeh varvar nu max 7000 
rpm. En ny provflygning tre 
veckor senare visar helt andra 
flygegenskaper.

Erfarenheter
Ytterligare tva veckor senare

ar det Sm-tåvlingar i Mora. Jag 
stålide upp utan några ambitio
ner eftersom flygtråningen en- 
dast bestod av två provflyg- 
ningar. Oeh detaljarbetet var 
inte slutfort. Resultatet blev en 
andraplaccring.

Efter att ha flugit så ofta jag 
kunnat under hosten kan jag 
konstatera, att inga av de dåli
ga egenskaper, som originalet 
hade, finns i modellen. Flygpla- 
net flyger stabilt oeh långsamt 
åven i blåsigt våder oeh kånslig- 
heten i roder år något man lår 
kånna. Så hår i vintermorkrel 
kan man konstatera att det år 
en fantastisk kånsla att kunna 
återskapa ett stycke flyghisto- 
ria. Att låsa om SklO oeh dess 
dåliga rykte under 30-talet oeh 
så hår 50 år senare kunna kon
statera en del av orsakerna till 
de dåliga flygegenskaperna.

Ett tungt flygplan
Forebildens vingbelastning var 
52,5 kg/πν att jåmfora med 
Moth'ens 32,1 kg/nv. Således 
ett ganska tungt flygplan. 
Tyngdpunktsplaceringen på- 
verkas också av vinklarna, vil- 
ket vid små viktsforåndringar 
gor planet baklungt. Modellens 
vingbelastning år 74 gram/dm', 
vilket motsvarar 105 gram/dm2 i 
full skala -  en avsevård skillnad 
alltså!

Hade man låtit bli att forstår- 
ka svenska Tigersehwalbe oeh 
behållit originalmotorn hade 
totalvikten kunnat hållas nere 
oeh SklO varit ett lika bra flyg
plan som det tyska originalet.

Stårkt av att ha klarat av ett 
"omojligt” flygplan år det låtta- 
re att gå vidare till nåsta pro
jekt.

Ett projekt i huvudet, att på 
rilbrådan, ett på byggbrådan -  
oeh ett i luften.

Stig Bergstrom

forts från foregående sida!

Mer om Stigs Sk 10:a!
Ribtapes på spryglar oeh 

kanter revs av tidningspapper 
oeh dopades fast. Dårefter sli- 
pades dessa fórsiktigt oeh for
sågs med sommar av vitlim. 
Allt for att gc duken en realis
tisk yta. Allt målades silver 
med Powermax.

Noskåpan tillverkades i glas
fiber, men ovriga plåtklådda 
ytor kladdes med plat. Efter
som dessa år faslsatta med Fok- 
ker-nålar kan alla plåtar lått 
plockas av for inspektion.

Provflygning
Efter att ha låst åtskilligt om

forebildens dåliga flygegenska
per var provflygningen inget 
jag såg fram emot. Avvåg- 
ningen visade att tyngdpunkten 
borde ligga rålt oeh efter ett an
tal markprov var det dags for 
luftprov. Allt kåndes faktiskt 
bra.

Pådrag oeh låttning efter 30 
meter. Då kånns direkt att det 
INTE stammer! Baktung oeh 
dåligt drag i motorn. Efter att 
ha trimmat fullt dyk år pulsen 
140 oeh maskinen kan nått oeh 
jåmt hålla sig i luften. Land- 
ningen år en mardrom, men 
allt år helt så når som på en 
buekla på sidorodret.
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SKALA
hornet

Flera sått att skaf fa 
bra dokumentation!
Vi har lårt oss av våra skalafly- 
gare att det år viktigt, mycket 
viktigt att ha bra dokumentation 
till sin skalamodell.

Hår ovan ser vi vad Bengt 
Kållstrom presenterar fór do- 
mama varje gang han tåvlar. De 
fiesta fotografierna (fårg) år tag- 
na av fo rebildsmaskinen vid 
Flygvapenmuséel. Dessa bilder 
och en riktig ritning utgor do- 
mamas bas for en riktig bedom- 
ning av modellen -  den s k sta
tiska bedómningen.

Museer over hela vårlden kan 
alltså crbjuda bra mojligheter

att få fram bilder av just Din 
favoritmodell. Men det finns 
fler metoder -  framfor allt om 
man siktar in sej på en relativt 
modern maskin. Sjålv stod jag 
for ett par ar sedan i begrepp att 
bygga en skalamodell av en -  i 
miti lyeke -  mysig tvåmotorig 
Dornicr. Men var få tag i un
derlag for dokumentationen? 
I brist på idéer skrev jag till sjål- 
vaste Dornier-fabriken. Ett 
snyggt, trevligt brev, dår jag sa, 
att jag vill bygga en skaiamo- 
dcll av deras ”Skyserveant” -  
f o anvånd i Sverige som ambu- 
lansplan.

En bok om skalamodellflyg.
Den hår bók-recensionen har 
håmtats från en av Sveriges bas
ta klubb-tidningar -  Stabben, 
som alges av Aeroklubben Mo
deil, Goteborg. Bo Olofsson 
har låst boken och Modeli fly g- 
nytt flek tillåtelse att delge hans 
synpunkter till resten av modell- 
flyg-Sverige.

Redaktoru
Forutom att bygga modellflyg- 
plan under vintern, brukar ďet 
också bli en och annan stund 
over att också låsa om dem. 
David Boddingtons bok SCA
LE MODEL AIRC RAFT år 
utan tvekan vård ett studium.

Boken har engelsk text och 
det år nog knappast troligt att 
det någonsin kommer att pro
duceras en svensk oversåttning 
men engelskan i boken år be- 
griplig med baskunskaper från 
skolaren och med ett enklare 
lexikon till hands.

David Boddington skriver 
bl.a. i RCM&c och Scale Air
craft Quarterly forutom att 
publicera sig i bokform. pro
ducerar också modellbyggsat- 
ser, har konstruerat over 200 
olika modellflygplan (varav 
min Sopwith Pup år elt) och

medverkat som modellflygare 
i en del TV-serier i England (jag 
tror att en av dessa visats i 
svensk TV).

Boken omfattar hela 315 si- 
dor och borjar med val av flyg- 
plan man tånkt sig bygga en 
modeil av. Han forutsåtter dår- 
med att man med skalamodel
len inte bygger sitt forstå mo
dellflygplan någonsin. Efter 
avsnittet om val av flygplans- 
forebilder foljer ett enklare 
aerodynamiskt resonemang. 
Hår får man hjålp att fundera 
over om den tånkta modellen 
kommer att ha goda chanser att 
bli låttflugen eller svårhante- 
rad. Om det sistnåmnda intråf- 
far, gå tillbaka ett steg och fun
dera på om det inte funnes nå- 
gon annan kårra med låmpli- 
gare egenskaper. Mycket nyt
tigt! Det år vål kanske inte helt 
nodvåndigt att starta skalamo- 
dellflygandet med en fyrmoto- 
rig, storskalig modeli av Boeing 
747.

De nåstkommande 25 sidor- 
na ågnas åt "hur man ritar sin 
egen skalamodell”. Också 
byggsatser och byggen fran 
kopta ritningar tas upp i texten. 
1 tidningar och bdeker fore
kommer det i bland en del ta

Det giek några månader, 
men så kom det.
En fin ritning i skala 1:20 av 
maskinen, flera broschyrcr, 
som visade olika versioner av 
Skyservant + flera mycket fina 
diabilder i fårg av ett antal leve
re rade maskiner 

Så om Du har idéer om gam- 
la och nya forebilder fór Din 
nåsta skalamodell -  tveka inte. 
Chansa och skriv direkt till fab
riken. Det kan tånkas, att Du 
den vågen får just den doku
mentation Du anser Dej beho
va!

beller efter vilka det år me
ningen att man skali rita sina 
egna profiler och D. B. beskri
ver enkelt hur man drar nytta 
av sådana sifferkolumner. Ock
så rent praktiska tillåmpningar 
vid forstoring eller fórminsk- 
ning av ritningar med hjålp av 
kamera och dia-projektor, 
overheadprojektor eller opak 
projektor, av favoritmodellen 
beskriv* noga.

Konstruktion av skalamodel- 
ler har delats upp i tre olika ka
pitel baserat på olika tidsperio-

Redaktórn Forts sid 20
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Hur kan friflygande modeller flyga?
Hur kan friflygarna overhuvud taget få sina modeller att flyga, frågar Bjórn Hammarskjóld i nr 3 av 
modellflygnytt, och visar en Polar dår CL och CP tycks bli besvårande vid Reynolds tal ~ 75000. Bjorn 
har såkert någon vacker sommarkvåll sett en friflygande modeli, som långsamt kurvar i vida vackra 
svångar och aldrig tycks vi I ja återvånda till moder jord.

En vålflygande F1A-modell flyger ju med en sjunkhastighet på ungefår 0,25 m/s och kan flyga 3 
min från 50 m hojd i dód luft. Men, kåre Bjórn Hammarskjóld, det år vårre ån du anar. En F1A -  (eller 
F1B) modell flyger vid RE ~ 40000 och i det RE-området år det verkligt komplicerat. Aerodyanamiker 
a v facket brukar ruska på hu vudet.

Det finns få bra vindtunnel- 
måtningar av typiska friflyg- 
profiler vid låga Reynolds 
tal. Måtningarna år ofta 
osåkra också av mera princi
piella skål. Om man t.ex. i 
en vindtunnel ókar eller 
minskar lufthastigheten 
over en vinge så får man vid 
vissa RE-områdcn olika var
den på luftkraftsparamet- 
rarna(CL, CP,CM). Sefig. 1. 
Detta hysteresfenomen vi
sades av Schmitz fór lange 
sedan och har sedan verifie- 
ratsavandra.

Det hår borde ju innebåra 
att en modell som flyger i 
detta hastighetsområde nås- 
tan skulle vara otrimbar fór 
luftstrómmen over vingen 
varierar ju i praktiken gans- 
ka mycket p.g.a. kyttm.m. T

verkligheten tycks det åndå 
gå ganska bra, men man 
skali ju veta att genom åren 
har hundratals modeller 
byggts och flugits och åven 
om teorierna varit ofullstån- 
diga har man, ofta genom 
dyrkópt erfarenhet, succes
sivt lårt sig vad som fungerar 
båst.

Lam i nar separat i on
Det visar sig att om strøm
ningen kring en långsamt 
flygande vinge hela tiden år 
laminår så formår luften into 
fólja profilens bakre del 
utan slåpper helt enkelt. 
Detta fenomen kallas lami
når separation och en mo
dell som drabbas av detta 
flyger mycket dåligt efter

som det biir en kraftig ok- 
ning av luftmotståndet.

Om dåremot strømningen 
slagit om till turbulent till- 
råckligt tidigt kan luften 
återansluta (turbulent re- 
attachment) och vingen fun
gerar effektivt. Sc tig. 2.

Friflygmodeller har dår- 
fór någon form av turbulato- 
rer på fråmre delen av ving
ens oversida. Det kan vara 
langsgående lister eller helt 
enkelt att klådseln årojåmn. 
Man kan också ha en turbu
lenstråd eller triangelfor- 
made turbulatorer. En spet- 
sig framkant kan också un- 
dcrlåtta tidigt omslag. Det 
viktiga år att óversidan på 
vingens framdel inte år jåmn 
och slåt.

Typiskt fór friflygmodel

ler år också alt strømningen 
inte helt fóljer vingens over
sida utan man får en så kal- 
lad scparationsbubbla med 
stagnerad luft på upp till 40 
% av vingens yta. Men det 
viktiga år att strømningen 
återansluter till profilen. Se 
fig. 3.

Det finns också mojlighe- 
ter att påverka separations- 
bubblan. Helplankade mo
deller har ofta tunna strim- 
lor (invigorators) på vingens 
oversida som på ett gynn- 
samt sått stabiliserar separa- 
tionsbubblan och gór vingen 
mera effektiv.

Inte bara friflygare utan 
också golfspelare har insett 
vikten av att undvika lami
når separation. En golfboll 
har ju ojåmn och knottrig
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som BJórn Hammarskjóld 
refererar till. Figuren visar 
ocksá instruktivt vilka typer 
av luftmotstånd som år vik- 
tiga fór andra typer av mo
deller.

Formeln fór inducerat 
motstånd ser ut på foljande 
sått:

■ ·

Låt oss filosofera något 
kring denna formel. Dyna
miska tryeket ’Q’ kan vi inte 
góra mycket åt, vi antar att 
modellen flyger vid fór pro
filen optimal hastighet. Έ ' 
har att góra med vingspet- 
sarnas utformning oeh kan 
bii hógst 1. Det forekommer 
en del hokus-pokus om hur 
vingspetsar skali utformas 
men E år oftast ~0,8. ’W’ år 
modellens tyngd, men vi ut- 
går från att modellen har en
ligt reglerna fastslåild mini- 
vikt. Accelerationen 'Ν' ~1 
om modellen flyger rakt 
fram eller i vida cirklar.

Vi har då bara spånnvid- 
den 'B' kvar oeh ser hår det 
som många visste forut, 
nåmligen att den skali vara 
så stor som mojligt. Men 
man ser mera precis i for
meln att inducerade mot- 
ståndet avtar kvadratiskt 
med spånnvidden. En ok- 
ning med 10 % ger alltså en 
minskning av inducerat mot
stånd på 20 % vilket inte år 
dåligt. Hår finns forstås

grånser. Vingen skali ju ock- 
så hålla for en kraftfull 
zoomstart oeh dessutom får 
en modeil med långa vingar 
ett mera kånsligt trim. Van
liga spånnvidder år 2-2,2 m 
oeh i extrema fall upp till 
2,5 m.

Detta var bara ett par 
aspekter av hur en friflyg- 
modell flyger. Nu vinner 
man inga friflygtåvlingar 
bara for att man har en mo
deil med lågt inducerat mot
stånd. Fórutom att ha en 
vålflygande modell med så- 
kert trim oeh bra startupp-

yta vilket underlåttar ett ti
digt omslag. En slåt golfbol I 
skulle ha ~4 ggr hógre luft
motstånd (fig. 4).

Inducerat motstånd
En friflygmodell trimmas 
attt llyga med lågsta mojliga 
sjunkhastighet. Man kan lått 
visa att sjunkhastigheten har 
minimum då V Q  VDn har 
maximum vilket i allmånhet 
intråffar nåra stall. Det år 
således viktigt att vålja en 
vingprofil med stort Q 
(max) vid låg fart.

Vid låg hastighet år det 
inducerade motståndet helt 
dominerande. Se fig. 5 som 
lånats från Martin Simons 
utmårkta bok: Model Air
craft Aerodynamics. Jag an
tar att det år samma Simons

fórande galler det också for 
den tåvlande att låsa våder 
oeh vind på rått sått. Detta 
kråver mycket ovning oeh 
erfarenhet.

Svante Berglund
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Pilots EZ Super Chipmunk -
Det finns idag runt 35 olika EZ-modellflygplan. Det år den japanska Pilot-fabriken som tillverkardem under 
olika namn: Sporta Aviation och RPM. Gemensamt fór dessa år en mycket långt driven plywood, plastlami- 
nat och vanlig plast. Nåstan alla detaljer finns med i kartongen. Du behover inte såga, putsa, slipa, måla, 
montéra gångjårn -  det mesta år klart!

De hår modellerna ar idealiska 
for folk, som inte kan, inte vill 
eller inte har tid att byggaf rån en 
vanlig byggsats. De amerikans
ka modellflygtidningarna år 
fy II da av annonser som bera t tar 
om EZ-kårror. Nya typer kom
mer i stort sett var je månud . . .

Det hår med fårdigbyggda 
modellflygplan -  kan det vara 
naming? Modellflygnytt har tes
tat en EZ Chipmunk, som Ra
dio Control Center i Huskvarna 
har stálit till vårt fórfogande. I 
det hår numret skali vi beråtta 
hur bygget klarades av.

Hårfinns ALLT! 
Nåstan!
Det fårggranna modellflyg- 
planet lyser mot en nar man 
óppnar den stora kartongen. 
Kroppen, vingarna, stjårtpar- 
tiet ligger dår helt fårdiga. Må-

ladc och klara. Rodren år mon
terede. ”A h'\ tanker man, 
”den hår kårran har vi i luften 
i morgon!” Fel. Helt fel!

Når man borjat plocka upp 
Flygplanet upptåcker man en 
lang rad påsar. Hår finns 
ALLT, ja nåstan allt mcd- 
skickat!

Och det biir en ansenlig 
mångd prylar. Som Du annars 
skulle tvingas kopa till for dyra 
pengar.

Hela 15 timmar 
EZ-bygge!
Det tog faktiskt hela 15 effek
tiva byggtimmar innan kårran 
var helt klar med motor och ra
dion installerade. Kartong- 
locket blev fullt når vi hade 
plockat upp alla prylar, som 
PILOT-fabriken hade skickat 
med.

Zap & annal epoxi- 
lim . . .
Du behover bara kopa Z ap-el
ler något annat cyanoakrylat- 
lim -  for att bygga maskinen.

Sjålv bytte jag det medfoljande 
cpoxylimmet mot en sort, som 
hårdar på 5-10 minuter.

Måla tråytoma . . .
Det kan vara klokt att måla alla 
tråytor med någon brånsleså- 
ker fårg. Dels i motorrummet 
och dels vid hjulhusen samt 
vingens mitt -  ja, overallt dår 
brånsle eller oljekladd kan 
trånga in.

14 sidor beskrivning, 
men engelsk, dålig 
engelska!
En fjortonsidig byggbeskriv- 
ning på dålig engelska mcdfol-

jer. Den har många fotografier 
samt en del teckningar. Men 
det år inte alltid helt lått att for
stå hur japanerna tånkt sej det 
hela. En titt på kårran och de 
delar som skiekats med. kan of- 
ta ge båttre ledtrådar.

Det år inte svårt att bygga en 
EZ-kårra. Lås bara beskriv
ningen, titta på bildema och 
prylarna. Så loser det sig snart.

Du har nytta av en omvand- 
lingstabell mellan turn och mil
limeter. Alla mått finns inte 
områknade till mm.

Stotstångema forst!
Några direkta byggtips behovs 
kanske inte. Kom bara ihåg att 
montéra stotstångema till hojd- 
rodren INNAN Du limmar 
ihop stjårtpartict. Annars kan 
det bii lite svårt.

Hår och dår kan Du forstår- 
ka med lite eget lim, om Du vill. 
En del spant och andra ply-
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en test

wooddetaljer kunde vara bått
re Iimmade. Kom också ihåg, 
att montéra en pilot-gubbe, in- 
nan huven limmas fast!

Vansinnigt snygg 
karra!
Kårran biir vansinnigt snygg 
når den till slut står klar efter en 
intensiv byggveeka -  eirka 15 
bygglimmar totalt!

Tors jag  . . .
Frågan år nu: Tors jag flyga 
detta lilla måsterverk i preci
sion och finish? Men kom ihåg, 
att man kan laga en kvaddad 
EZ-kårra. Trots att den år upp- 
byggd av ett plastmatcrial. Min 
forstå EZ-maskin var en kvad
dad Super Star, som jag byggde 
upp efter ett haveri. Fick kopa 
den billigt av en kompis, som 
inte troddc sig kunna reparera 
maskinen.

Clas Ohlson i Insjon har ett 
vattenfast polyuretanlim, som 
passar bra till EZ-kårrorna och 
deras plastlaminat. Zap-limmet 
anvånds till de rena plastdetal
jer som ska limmas mot de glat- 
ta plastytorna. Det kan vara nå- 
got pillrigt att få dit dessa detal
jer utan att det glipar hår och 
dår. Jag anvånde isolerings
band som tejp. Bandet fastnade 
inte dår limmet kom emot. Den 
hår EZ Super Chipmunken år 
avsedd for endera 40-45 tvåtak- 
tare eller en 60-90 fyrtaktare. 
Vi monterade en Picco 45. Ty
vårr hamnade en del av ljud- 
dåmparen utanfór motorplå- 
tarna. Med nodvåndiga hal som 
foljd. En liten del av cylinder
toppen ligger också utanfor 
plåtarna -  som år av plast och 
dårmed låtta att forma.

En fyrtaktare hade varit fint 
till denna karra!

Lait eller tung motor
Beroende på om Du anvånder 
en lått eller tung motor, så finns 
alternativa hal for hojd- och sid- 
roderservona i servoplattan.

Infållbara ståil finns att tillgå 
till Chipmunken. Men vi valde 
att anvånda fasta stall. Detaljer 
till de infållbara stållen finns 
också med bland alla tillbeho- 
ren.

EZ Chipmunkarna finns i tre 
storlckar: 25, 40 och 120-stor- 
lekar. 120-varianten år i skala 
1:5. Vår 40-modell har en 
spånnvidd på 1500 mm, långd

1100 mm. Den våger strax un
der tre kilo.

Vi återkommer med en spån- 
nandc flygrapport. Och med en 
prisjåmforelse mellan en EZ- 
och en konventionel! byggsats- 
kårra.

Do Holmblad

Faktaruta
Radio Control Center 
Box 124, Grånnsvågen 24, 
561 22 Huskvarna 
036-14 53 60

Pernilla, 15 år, undrar om pap- 
pa verkligen skali ge sig på att 
flyga denna tjusiga karra.

"Ready-to-Fly” står det på kar
tongen. Javisst, men efter 15 
timmars intensivt ar bete.
EZ-kårrorna ser verkligen låek- 
ra ut redan når man plockar 
dem ur kartongen.

Så hår snyggt kan man ju bara 
inte bygga sjålv. Kår ran ser ju 
nåstan onaturligt naturtrogen 
ut!

1
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fånerier & finurligheter m.m.

Johan Bagge 
Lokegatan 24 
60236 Norrkoping 
Telefon 011-133647

Så många SAAB J21 som nu byggts tror 
jag inte tillverkats sedan 40-talet!
Det har varit glådjande stort 
in tresse for ritn ingen i forrå 
Hornan. Mycket roligt -  jag 
skickar gårna fler ritningar i 
byggformat om någon behover. 
Men forsok komma ihåg att 
lågga med ett frankerat kuvert 
(inte for litet) med ditt namn och 
adress. En del hade glornt det 
sist. Ritningen kommer forstås 
i alia fall, men det biir så dyrt fór 
mej i långden om jag skali beta
la frimarkena. Men en av mina 
låsare tror jag fortfarande vån- 
tar på sin ritning -  han eller hon 
som bara skrev en lapp ”Var 
snåll och sand en ritning på 
J21 Inge mer!

Γ Γ 0 0
Bjorn Lund i Stockholm har 
också bett om en ritning. Du 
skriver att du forstorat upp den 
som var i tidningen, men att 
den inte flygcr så bra. Jag skul
le tro det beror på att tyngd- 
punkten ligger fel eller att du

inte fick vinkeln mellan stabili
sator och vinge rått vid forsto
ringen. Hgentligen år det bara 
tre saker som år viktiga for att 
få den enkla typ av plan att 
flyga som brukar finnas i Hor
nan. Alltså modeller med plan 
stabbe och plan eller nåstan 
plan vinge. Jag skali forsoka 
forklara, lågg det på minnet till 
dina egna konstruktioner.

1. Vingen skali båra hela 
flygplanets vikt, stabben inte 
något. Vingens bårkraft år 
stórst milt mellan fram- och 
bakkant (om den år plan) eller 
lite framfor (om den år vålvd). 
Modellen skali dårfor balansc- 
ra mellan 1/3 och 1/2 av vingens 
bredd. Tyngpunkten skali vara 
dår.

2. Stabilisatorn "forsoker 
stålla in sig” så att den får så li- 
te luftmotstånd som mojligt. 
Om du håller en pappskiva ut 
genom ett bilfonster kånner du 
att skivan ger minst motstånd

når den år helt i fartvindens 
riktning. Flygplanskroppen 
fungcrar som håvarm fór stab
ben, så fast den år mycket 
mindre ån vingen kan den vri- 
da både kroppen och vingen till 
båsta flygvinkcl. Och den vin
keln år når vingen år "lite upp- 
åt”. Prov med pappskivan i bi
len så kånner du tydligt bur den 
lyftcr eller tryeker når den 
•vrids. Dårfor måste vingen pe
ka lite uppåt i jåmforclsc med 
stabben. Kanske har du felet 
dår, Bjorn.

3. Fór att inte planet skali 
skåra ner åt ena sidan måste 
vingen ha lite V-form. På små 
modeller brukar det vara bra 
med ganska stor V-form.

Tja, så enkelt år det! Fast tii
sen ganger svårare om man 
verkligen skali forklara hur det 
fungerar och råkna ut vinklar 
och annat. Jag kan det inte.

Antag att du levat fór hund- 
ra år sedan och hade låst Bag
ges Horna noga, en omojlighet

visserligenjj men antag det. då 
skulle du kunnat bli professor 
på dina kunskaper och berornd 
om du flugit några modeller 
framfor den samlade vårlds- 
pressen. Det var 1891 som bro- 
derna Lilienthal i Tyskland 
flóg med hångglidare och 1903 
som broderna Wright i USA 
flóg med motorplan. (Det år 
tydligen bra att vara bror med 
någon om man skali lyekas 
inom flyget). De visste nog inte 
så mycket från borjan.

Jag hade tånkt ta med be
skrivningen av cykelbogserade 
flygplan som Kent Scram i Ge- 
tinge sånt in. Får inte plats nu 
heller. Men hår år istållet några 
kronmårken av olika storlekar 
som kan passa till gummimo- 
torplanen. Fårglågg med pen- 
na. Gul botten, resten blått.▼J 
Klipp ut och limma fast på 
vinge och kropp. Båst år forstås 
alt kopiera lorst så inte tid
ningen klipps sonder.

-i i i Vi hors! 
s*í feí -j  J . B(12ZC

T v a v t W .
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Anders Håkansson med gamle 
viinnen Jim Quinn ih. Nerli II 
kviillsbål med hogoktanigfrukt- 
soppa -  th flankerar Anders och 
hans do tier Ankie en annan god 
vein -  Bob White.

Oldtimer-Anders i Taft!
Anders Håkanson år den verkliga veteranen i svenskt modellflyg. Anda sedan 
1950-talet har han varit aktiv och deltagit i ett otal tåvlingar både i Sverige och 
utomlands. Och alltjåmt år Anders i farten mer ån de fiesta. Han inledde det hår 
året med en resa till USA.

Anledningen till USA-resan var 
ett besok hos min dotier Annki. 
Men naturligtvis var jag samti
digt sugen på att tåvla. Jag tog 
kontakt med Bill Bogart i Los 
Angeles ochfick en inbjudan till 
en tavling i Taft den 10-11 
januari.

Jag log ladan med 3 wake field 
med mig. Det blev jobbigt med 
lådan eftersom jag inledde 
USA-resan i New York på ost- 
kusten och sedan fortsatte vas
ter ut via Atlantic City, Washing
ton DC och Orlando till Los 
Angeles. Dår hyrde jag en bil 
for fården till Taft och Bill Bo
gart korde fore som vågvisure.

Varm oken . . .
Det svenska VM-laget som tåv- 
lade på Taft 1979 hade varnat 
mig for att detta var det vårsta 
stalle man kunde komma till.

Varm oken med sand oeh taggi- 
ga buskar. Men når jag kom 
fram vid 10-tiden på lordagen 
var det allt annat ån varmt. Jag 
blev helt chockad då alla gick 
omkring i stora rockar med 
mossorna neddragna over dro
nen oeh med handskar och gro
va skor.

. . . och nollgradigt
Det var 0 grader C och jag kom 
sommarklådd i tunna byxor, 
kavaj och sommarskor. Jag 
fick dra på mig pyjamasen och 
alia extra klåder jag hade. 
Många gamla goda vånner dok 
upp. Ed Dolby, Bob White och 
Jim Quinn, samt Bob Piser- 
chio, som blev min lagkompis 
eftersom vi tåvlade i 2-manna- 
lag.

Tåvlingen bdrjade kl 13 med 
tre starter på lordagen och fyra

på sdndagen. Ett trimroder ha
de skadals under resan och jag 
måste trimma om den model
len. Jim Quinn lånade mig en 
stållning for alt dra upp snod- 
den och efter en timmes test- 
flygningar var jag ratt nojd.

Nu forstod jag vad Lennart 
Hansson sagt om små blåsor 
och dod luft. Det var helmulet 
och cn vind bara omkring 0-2 
m/sek. Fick man ingen anslut- 
ning blev tiden inte mer ån 2 
min.

Min taktik var att flyga på 
Bob White, som hade hemma- 
plan och borde kånna faltet 
båst. Bob startade och jag 
hångde med till en max. Min 
lagkompis håmtade modellen 
med sin motorcykel, som var 
ett måste på fåltet. Alla hade 
varsin liten motorcykel med sig

på bilen. Ingen gick till fots mer 
ån hogst 10 meter.

Åven andra och tredje star
ten fick jag max. Min lagkompis 
missade litet i forstå och tredje 
men vi hade en såker ledning 
efter lordagen, bland de åtta 
lag som flog i wake field.

Idyll med grillning . . .
Ett partimmar senare varvi ute 
på fåltet igen då det skulle tån- 
das bål och kott skulle grillas. 
Alla hade tagit något med sig 
att åta. Dolby bjod pa fruktsop- 
pa med rom som smakade bra 
denna kyliga kvåll. Vi hade en 
gemenskap som jag aldrig 
upplevt tidigare. Alla var vån- 
liga och bjod av vad de hade 
med sig. Många gamla modell- 
flygare hade kort 30-40 mil for 
att vara med om denna under- 
bara kvåll, som slutade med att 
råvarna kom fram ur morkret 
for att åta matresterna ur våra 
hånder.

På motellet dår vi bodde fick 
jag kora min film från VM 1954 
två gånger då många kande 
igen sig.

En tjock dimma låg over fål
tet på sondagsmorgonen men 
efter en timme kom tåvlingen 
igång. Det var svinkallt och jag 
fros vårre ån om det varit en 
blåsig skånsk vinterdag.

Jag fortsatte att flyga på Bob 
White, men nu gick det snett. 
Efter kanonhojd for oss båda 
tog luften helt slut och vi fick 
bågge omkring 2.30, medan 
min kompis flog ful It.

Femte starten flog jag och 
Bob White på tre andra wa- 
kar som sag bra ut. Men Bob 
krockadc med en A2-a i luften 
så det blev bara småved av hans 
modeil och sjålv kom jag i kan
ten av blåsan och ån cn gång 
omkring 2.30. Sjatte starten 

Forts sid 24
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’’Flying Well” 
från Minimodeller

Konstruktóren Thomas Johans
son har stálit en byggsats till sin 
"Flying Well" till mfk Vikings 
forfogande alt anvåndas vid 
DK-skolningen inom klubben. 
Jag, Birger Liffner, ordforande 
i klubben, fick provbygga och 
provflyga densamma.

Bara wellpapp!
Jag fick en stor wellpappkar- 
tong i min hand, och som gam- 
mal balsatråbyggare oppnadc 
jag kartongen med en viss skep
sis, och vad fann jag; jo, kar
tongen inneholl till mesta delen 
wellpapp! Fårdigstansade bitar 
med bockningsanvisningar 
samt en del andra tillbehor. Det 
hela påminner lite om de gamla 
fina klipparken i Allers fast i 
mycket storre skala.

Modellen kan byggas an- 
tingen låg- elloer midvingad, 
beroendc på vilken sida på 
kroppen man vånder uppåt. 
Med tanke på anvåndningen 
som DK-kårra, valde jag den 
midvingade varianten.

Kropp i ett stycke.
Kroppen år utstansad i ett 
stycke. Man borjar med att lim- 
ma in några 4 x 4  mm furulister 
som homforstårkningar, ett par 
ply-bitar limmas som forstårk- 
ning for landstållsfåstet samt 
några extra torstårkningar av 
wellpapp limmas åven på anvi- 
sad plats. Når limmet (vitlim) 
torkat, viker man helt enkelt 
ihop kroppen, limmar och tej- 
par (frystejp). Stabilisator 
och fena kantas med furulist 
och limmas till kroppen. En 
vingsadel av 0,4 ply limmas 
åven samt två rundstavar mon- 
teras fór vingfastsåttningen. Ett 
motorspant av 5 mm ply limmas 
direkt på wcllpappen framtill. 
Detta forstårkes med glasfiber- 
våv samt lim. Vindruta och ka- 
potteringsskydd monteras ock- 
så, dårefter landståll (av piano
tråd) samt sporre. Efter mycket 
kort byggtid har man så en får
dig kropp som år mycket vrid- 
styv och stabil.

Sen bockas vingen!
Man bygger vingen i två halvor 
som år helt fårdigstansade och 
forsedda med bockningsanvis
ningar. Vingen har en helt sym
metrisk, något kantig profil. 
Vingbalken består av 2 furu
lister 3 x 6  mm och emellan 
dessa: stående wellpapp! Med 
"monstret’' på rått håll erhålles 
en mycket stabil I-balk. Den 
limmas på plats mot undersi- 
dans i nsida, och efter att bock- 
ningsanvisningarna bestrukits 
med vitlim på insidan, bojs 
wellpappen over vingbalken 
och limmas och tejpas bakkant 
mot bakkant. Fårdigstansade

tnallar medfoljer så att rått pro
fil erhålles framtill på vingen. 
Dårefter monteras de båda 
vinghalvorna ihop och skarven 
forstårkes med glasfibervåv. 
Man har nu fått en otroligt siark 
och vridstyv vinge. Sedan over 
till skevroďrcn vilka också skali 
tillverkas av dubbelvikt well
papp. Det gór att de biir mycket 
tjocka i bakkanten, men funge- 
rar åndå helt OK på Thomas 
prototyp. Forslag 1; byt ut dem 
mot balsa. Ser betydligt båttre 
ut. Forslag 2: tillverka dem av 
enkel wellpapp och kanta dem 
med 4 x 4  mm furulist som lim
mas och tejpas fast. Åndskivor- 
na monteras till vingspetsarna 
och forstårkes med en 4 x 4 mm 
furulist. Sidoroder och hojd- 
roder som består av enkel well
papp kantade med 4 x 4  mm 
furu monteras med medfoljan- 
dc gångjårn. Och dårmed år he
la bygget ’’pappfårdigt”.

Hela modellen lackerades se
dan med två lager klarlack. 
Dårefter målades den med vit 
och rod Servalack. Motorn, en 
Enya 45, lite i stórsta laget, 
men, man lager vad man haver, 
monterades i motorbock på 
nosspantet. Radion, en 4- 
kanals vål inkórd Futuba, mon
terades på sedvanligt sått.

Fly gutpr o vn ing.
Innan fårgen hunnit torka på 
modellen, blev jag ombedd att 
provflyga en likadan modeli 
som byggts av en av våra junio

rer i klubben, Mats Braun, 10 
år gammal. Enda skillnaden var 
att skevrodren modifierats enl. 
forslag 2; alltså enkel wellpapp 
kantad med furulist. Motorn 
var en OS MAX 25. Pga ett 
enklare maskinfel på vår grås- 
klippare, var gråset fór hógt fór 
markstart, men efter en hand- 
start flog modellen, med endast 
millimetersmå justeringar på 
trimrarna, helt perfekt. Den 
var mycket stabil (midvingad 
som "min” kårra) men samti
digt låttrorlig. Eftersom Mats 
anvånt en mindre motor ån jag 
gjort, behovdes från bórjan lite 
extra bly i nosen fór perfekt av- 
vågning. Alltså: bygg lålt bak- 
till, slósa inte med limmet dår.

Når så fårgen torkat på 
"min” modell, hade den forut- 
om båttre stigformåga, exakt 
samma flygegenskaper som 
Mats modell. Motorn år vål i 
stórsta laget, men vid DK-skol- 
ning som modellen skali anvån
das till, år det ibland bra att ha 
lite extra kraft att ta till. Och så 
kommer man ju snabbt upp på 
hójd så eleven får långre flyg
tid. Återstår att se bur hållbar- 
heten på sikt biir. Forrå som- 
maren skolade vi med en Junior 
200 cirka 100 timmar utan pro
blem. Jag återkommer senare 
med hur långtidstesten med 
Flying Well slagit ut. Den tor- 
de dock vara minst lika stryk- 
tålig som Junioren. Ytterligare 
en fordel år att Flying Well från 
bórjan år lorsedd med sporr-

ståll. Junioren har ju i original 
noshjul vilket dock inte håller 
fór DK-skolning varfór den 
modifierats till sporrståll.

Priset på byggsatsen till Fly
ing Well ligger på 330 kr, vilket 
då nårmast kan jåmforas med 
priset på Junioren som liggeren 
bit over 500 kr. Så har man ju 
gratis klådsel på Flying Well!

Óvriga data for Flying 
Well:
Spånnvidd: 136 cm 
Långd: 100 cm 
Vikl flygfårdig: 2,3 kg 
Vingbelastning: 65 g/dm7 

I byggsatsen ingår det mesta 
som behovs fór bygget, t.o.m. 
detaljer fór RC-installationen, 
tank m.m.

Dock ingår ej hjul, motor
bock, frystejp samt vitlim.

Plus fór:
Mycket stabil och enkel kon
struktion.
Lågt pris.
Snabbyggd.
Skulle någon del kvaddas gór 
man lått en ny av kartongen! 
Flyger mycket bra.

Minus fór:
Skrevrodren. Usch så fula. Byt 
dem!

Birger Liffner 
mfk Viking, Loddekopinge
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Segraren i F3H -  Joakim Stáhl 
klar fór start!

Joakim Stáhl nordisk måstare
Årets nordiska måsterskap i F3B och F3F var forlagt till Hanstholm i Danmark. Våra dans
ka vårdar hade ord nat tåvlingsdeltagamas inkvartering på Vigso Bugt Pensionat 5 km 
från Hanstholm. Hela hotellet var reserverat for NM tåvlingen.

Det var en bra forlåggning med 
utmårkta l’ritidslokaler, som 
gjorde det mojligt for oss att 
umgås på kvållarna. Dessutom 
låg det nåra tåvlingsplatserna.

Flygtaltet låg endast några 
hundra meter från havet. Ter- 
miken var dårfor svag och ofta 
svar att upptåcka. Dårfor åg- 
nadcs hela torsdagen åt trå- 
ning.

Bjóm kom
På eftermiddagen kom det 
svenska F3F laget och SMFF:s 
ordforande Bjorn Hammar- 
skjóld. Vi aktiva flygare gladde 
oss åt att Bjdrn kunde ta sig tid 
att på fåltet fólja forbundets 
verksamhet. Hans danska kol
lega fanns också på plats, som 
deltagare i det danska F3F 
laget. Når får vi se Bjorn på 
hangkanten i en dueil med ho- 
nom? På torsdagskvållcn tråf- 
fades tåvlingsledning och lag- 
ledare for att dra upp riktlinjer 
fór de tre tåvlingsdagarna. Vå- 
derleksrapporterna talade om 
hård vind och tidvis regn.

Hård vind
Fredagen bjod på hård vind. 
Tåvlingsledningen beslutade 
dårfor att vi skulle borja med 
hangflygning. Deltagarna be
gav sig till våsthanget vid 
Hanstholms hamn. Det anses 
ha bra stigning och goda land- 
ningsforhållandcn, men ganska

turbulent. Vindstyrkan var 
under tåvlingen 12-14 m/sek. 
Det svenska laget bestod av 
Peter Blomdahl, Jan Carlsson 
och Bertil Hallin.

Forstå tåvlande over hang
kanten var Peter, som flog sina 
10 stråckor på 56,3 sek. Tiden 
råckte till en 5:e plats i forstå 
omgangen. Janne flog en tion- 
dels sekund snabbare och kom 
på fjårde plats. Bertil fick 69,2 
sek. och kom på 13:c plats. De 
tre forstå platserna togs av dan- 
skarna. Båst flog Knud Hebs- 
gaard. Redan från bórjan visa- 
de han vem som var båst.

Vid nåsta flygning gjorde Pe
ter en fin insats. Han fick nåst 
basta tiden och låg nu trea, to
talt. Denna plats holi han 
t.o.m. fjårde omgången. Dår- 
efter visade sig danskarnas 
overlågsenhet. Slutresultatet 
blev alt danskama tog de fem 
forstå platserna. Peter och Jan 
hamnade på 7:e och 8:e plats. 
Bertil kom på 13:e plats.

Så blev det F3B
På lórdagen var det dags fór 
F3B. Skulle danskarna åven 
hår ta hem segern?

Det svenska laget, samma 
som 1985, var revanschsugct 
efter forlusten i Finland. Dan
mark vann dår med 7 poång 
over oss. Det svenska laget be
stod av Joakim Ståhi, Gert 
Holtbåck, Leif Pernstig samt

junioren Stefan Karlsson. Vå- 
derleksgubbama utlovade 
dagsregn under sondagen. Dår
for beslutade tåvlingsledningen 
att fórsóka genomfóra 4 om- 
gångar redan underlórdagen.

Joakim båst
I forstå omgången lyekades 
Joakim båst av svenskarna. 
Termikmomentet flog han på 
6.05 min., men landade 4 m 
från mårket och fick nója sig 
med en 4:e plats. I hastighets- 
momentet visade han sin óver- 
lågsenhet. Han flóg på 19,1 sek 
och tog dårmed segern i forstå 
omgången. Denna ledning be- 
hóll han genom hela tåvlingen. 
Joakims starkaste sida var has- 
tighelsflygning, dår han vann 
samtliga omgångar. 1 fjårde 
omgången vann han både ter
mik och hastighet. Hastighets- 
momentet på 18,7 sek. -  En 
flygning som fóljdes av applå- 
der från alla deltagare. Joakim 
gjorde alla sina hastighetsflyg- 
ningar under 20 sek., en presta- 
tion som år i vårldsklass. Ingen 
annan tåvlingsdeltagare lyeka
des komma under 20 sekunder. 
Gert och dansken Karsten 
Jeppesen kom nårmast, med 
var sin flygning på 21,3 sek. 
Karsten, fjolårets nordiske 
måstare, blev i forstå omgång
en 2:a i termik och 3:a i hastig
het. Totalt blev han 2:a.

Gert och Leif gjorde bra ifrån 
sig under hela tåvlingen. De 
pcndlade mellan 3:e och 5:e 
plats. Når fjårde omgången var 
klar låg Leif på 3:c och Gert på 
4:e plats. Vår junior, Stefan, 
hade inte hunnit flyga in sig på 
sitt nya flygplan. Trots detta 
lyekades han mycket bra i has- 
tighetsmomentet. Han vann 2 
gånger och kom 2:a 2 gånger. 
I termikflygningarna klarade 
han tidsmomentet bra men 
misslyckades med landningar- 
na. Efter 3 omgångar låg han på 
2:a plats men cn misslyckad 
landning flyttade ner honom till 
tredje plats.

Vi svenskar kånde oss ganska 
nójda vid summeringen av da
gens resultat. l:a, 3:c och 4:e 
plats individucllt samt lagseger, 
och 3:e plats i juniorklassen. 
Ett bra utgångslåge infór són- 
dagens tåvling.

Risk for regn
Sóndag morgon kallade tåv- 
lingsledningcn till mote och 
meddelade att endast en om- 
gång skulle Bygas. Detta p.g.a. 
att meteorologcrna lovat ihål- 
lande regn fram på dagen. Vi 
begav oss dårfor ut till tåvlings- 
platsen och gjorde oss klara fór 
start. Molnen hångde tunga och 
aktiviteten var hóg fór att 
snabbt få igång tåvlingen.

Många tåvlande låg nåra var- 
andra i poång och mojlighet 
fanns att åndra i lordagens re- 
sultatlista. Svenskarnas stórsta 
hot var Kjeld Sorensen, som 
endast låg 28 poång efter Gert. 
Stefan låg endast 17 poång efter 
Mikko Nuutinen från Finland 
och var fast besluten att ta till- 
baka sin andra plats. Tåvlingen 
kom snabbt igång. Når andra 
omgången gjorde sig klar fór 
start kom regnet.

Sluttåvlat
Lagledarna sammankallades 
och man beslutade om nytt mó- 
te en timme senare. Under ti
den skulle tåvlingsledningen 
kontakta meteorologerna fór 
ny information. Våderinforma
tionen vid nåsta mote var dys
ter. Ihållande regn resten av 
dagen. Efter ett ivrigt diskute- 
rande mellan lagledarc och lag 
beslutades att tåvlingen skulle 
avbrytas.

Vi svenskar var nójda med 
beslutet. Laget hade nått sitt 
mål. BÅDA VANDRINGS- 
PR1SERNA HEM TILL 
OREBRO -  forlåt SVERIGE.

Anders Littorin
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Vad år en RC Oldtimer?
RC Oldtimer -  vad år nu det? 
Modellflygarc, som var med på 
50-talet minus såkcrt hur det 
var att flyga med modeller, som 
byggts med "stickor & strån".

Vackra fackvcrkskonstruktio- 
ner, klådda med siden eller ny
lon och vackert genomlysta av 
sol. Många forsbkte kanske att 
styra sin lriflygmodell med 
någon av den tidens mer eller 
mindre fungerande radiout- 
rustning. Med varierandc re
sultat.

Amerikanerne, som syssiar 
med det mesta, har fortsatt med 
sina experiment vad galler styr- 
ning av gamla ådla flygkon- 
struktioner. Under ett 20-tal 
år lyekades de med sina fore
satser och numera finns det ett 
stort antal tåvlingsformcr for 
dessa Oldtimers. Under de se
naste 10-tal åren har åven det 
stora hobbyfolket på andra si
dan Nordsjon hångt på trenden 
med radiostyrda Oldtimers.

Hår samlar man på sina tåv- 
lingsdagar upp till 150 deltaga- 
re och nåstan varje nårvarande 
har med sig 3—4 modeller for 
olika tåvlingsmomcnt.

Åter till frågan: Vad år en 
RC Oldtimer? RC vet ju alla 
vad det år. Men vad bctecknar 
en Oldtimer? Ja, inte år det nu

gubben, som flyger -  han kan 
vara i vilken åldcr som helst. 
Men modellen -  den måste vara 
ritad och konstruerad fore 
1951-01-01 -  eller fore forstå 
januari 1951!

Gummidrivet servo!
En radioutrustning på 40-talct 
bestod av en rorforsedd motta- 
gare med ett gummimotordri- 
vet servo-avsett att reglera sid- 
rodret. Till den flygburna delen 
av utrustningen horde också 
ett stort glodstromsbatteri och 
ett hogspånnings-anodbatteri.

All denna utrustning plus 
problem med vibrationer från 
motorn gjorde varje flygfórsók 
till ett åventyr. De efterlång- 
tade, skona svångarna hoger/ 
vånster uteblev många gånger. 
Man var många gånger benå- 
gen att kalia det hela "flygning 
med radiostorn i ng".

Fór att få utlopp for suget i 
flygtarmen (år det vcrkligcn 
en magåkomma, det hår med 
modellflyg? Reds anm) bygg- 
des oeh flogs stora, friflygandc 
modeller.

Ny gamla Oldtimers
Dessa modeller forses nufor
tiden med moderna radioan- 
låggningar oeh med olika mo
torer från gamla tåndstiftare till

nva. moderna fyrtaktarc. Oeh 
från England kan tas hem ny- 
tillverkade byggsatser av gamla 
Oldtimers. Men vill man arbeta 
från scratch, så finns åven en 
mångd ritningar att tillgå.

Vad Du våljcr år en smak- 
sak. Men anslut Dej gårna till 
den nygamla flugan*) RC Old
timer. Distributor av en hel del 
oldtimermaterial år Thomas 
Nathansson i Varberg. Kon
takt a honom gårna på 0340- 
600 66 kvållstid.

Flygmeeting
Den 13-14 juni anordnas elt 
flygmeeting vid Tostareds 
Sommarland. Dår kommer di
verse tåvlingar och demonstra
tioner av Oldtimer-material 
att pågå. Ilar Du tid och moj- 
lighet -  kom och golta Dej i all 
nostalgien.

*) Enligt Kungl Patent- & Re- 
gistreringsverket må beteck- 
ningen Flugan icke an våndas 
utun tillstånd av annan un den 
norrtåndske varumårkesinne- 
havuren. Beteckningen ’'flu
gan'' ovan avser mer "ny, rolig 
grej" och kan ej be trak tas som 
s. k. varumårkesintrång.

Redaktoru

RITNINGAR
Från 1940-1960

Skala 1/25 och friflygande 
modeller, oldtimers.

Exempel: SAAB B18, B17, J21. J22, 
Safir, A32 Lansen, J35 Draken, Ca
talina, Klemm 35, DC-3, Scandia, 
Mosquito, Mustang m.fi.

Begår prislista! Fråga åven efter rit· 
ningarna i hobbyhandeln.

Byggsatser, Byggmaterial, 
Motorer m.m.

CENTO
C. E.Truedsson 

Fack541,200 10 Malmo 
Tel 040-15 51 98 el. 15 16 43
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<Μ> =
(CM) =
<KG> =
<KG) =

<M/S>=

REM AVRUNDNING
REM AVRUNDNING
<M/S>= " ;  z

10 PRINT”BALK”
100 PRINT ”"3>< t REM CLR HOME 
110 PRINT "MODELLENS VARDEN 
120 PRINT 
125 PRINT
130 PRINT "SPANNVIDD 
140 INPUT L 
150 PRINT "MEDELKORDA 
160 INPUT Y 
170 PRINT "TOTALVIKT 
160 INPUT M 
190 PRINT "KROPPSVIKT 
200 INPUT R 
210 PRINT "CA MAX=
220 INPUT CA
230 PRINT "MAX HASTIGHET 
240 INPUT V 
250 F=L*Y/100 
260 A=CA*V*V*F/16 
270 N=A/M 
280 P=N*R*9.81 
290 P=I NT(P*10+.5)/10 :
300 Z=SQR (16*M/ (CA*F) )
310 Z=I NT (Z*10+.5)/10 :
320 PRINT
330 PRINT "MIN HASTIGHET 
340 RE=Z*Y*700 
350 RE=INT(RE+.5) :
360 PRINT "VID RE-TAL=
370 N=INT <N*10+.5)/10 :
380 PRINT "BELASTNINGSFAKTOR=
390 Vl=V*V/<9.81*<N~1>>
400 V1=INT(V1*10+.5)/10 : REM AVRUNDN 
410 PRINT "UPPTAGNINGSRADIE= Μ";VI
420 PRINT "KROPPSBELASTN= NEWTON ";P 
425 PRINT
430 PRINT "BALKHOJD (MM)= ";

INPUT H:H=H/10
"TJOCKLEK PA DEN OVRE RESP"

460 PRINT "DEN UNDRE BALKEN (MM)= ";
470 INPUT K : K=K/5
480 PRINT "BALSA(B), FURU(F) ELLER"
485 PRINT "KOLFIBERCK) ";

INPUT BS
IF B$="B" THEN S=210 
IF B$="F" THEN S=650 
IF B$="K" THEN S=6500 

520 V=P*L*100/(9.81*4*2*S)
530 V=INT<V*10+.5>/10 : REM AVRUNDN
535 PRINT
540 PRINT "NODV. M0TSTANDSM0MENT=CMT3";V 
550 B=<6*V*H>/<<HT3)-<H-K)T3)
560 B=INT<B*10+.5>/10 : REM AVRUNDN
570 PRINT "BALKBREDD BOR VARA= <MM)”;B*10 
580 PRINT
590 PRINT "VILL DU GORA EN NY BERAKNING" 
595 PRINT "MED SAMMA MODELL? CJ/N) "; 

INPUT GS
IF G$="J" THEN 425

REM AVRUNDNING 
" ; RE

REM AVRUNDNING 
" ; N

440 
450 PRINT

490
500
510
515

600 
610 
620 END
READY.

Har du också kvaddat cn 
modeli då vingbalkarna gåtl 
av? For nåsta modeil re- 
kommenderas detta enkla 
program i Basic for den 
mest sålda hemdatorn: 
Commodore VIC-64 (7 milj 
i hela vårlden varav 750 000 
i Sverige). Om du inte har 
någon sjålv, så kånner du 
såkert någon som har en dy- 
lik.

Forts från sid 9

En bok om...
der och dc olika konstruktions
idéer som då tillåmpades på 
flygplan. Var flygplanct duk- 
klått så var det och David be- 
traktar det som ett helgeråd att 
ha synlig våvstruktur (typ So- 
lartex) på en modeil av t.ex. 
Spitfire. Ett av dessa kapitel 
innehåller for ovrigt ett mycket 
nyttigt avsnitt om metallbear- 
betning som inkluderar råd om 
hårdning/avhårdning av olika 
metaller.

Annat som behandlas i bo- 
ken år t.ex. hur man tillverkar 
den stromlinjcformadc stag- 
ningswire som var vanlig på 
dubbeldåekare under rnellan- 
krigsåren. Glasfiber i modell- 
tillverkning åtfoljs av ett reso- 
nemang om kostnad kontra tid 
och resultat med denna teknik. 
Ett avsnitt om Cellplastan- 
våndning ligger i nivå med det 
specialhåfte om ccllplast som 
RCM -  U.S.A. gav ut fór ett 
antal år sedan.

En enkel geometrisk formel 
fór att åstadkomma rått vinklar 
når man monterar sina indrag- 
bara landningsståll kan komma 
val till pass.

Programmet består av två 
delar: I den forstå delen un
ges modellens spånnvidd, 
medelkorda, totalvikt, 
kroppsvikt, max lyftkrafts- 
koefficient (ca max) och en 
uppskattning av den maxi- 
mala flyghastigheten. Sen 
råknar programmet ut ving- 
ytan, den minsta mojliga 
flyghastigheten, långsta 
Reynoldska talet, radien på

Om detta skulle vara fcl tids- 
epok kan ett avsnitt om tillverk- 
ning av ekrade hjul vara en full- 
god ersåttning. David redovi- 
sar på åtskilliga sidor olika tek
niker fór ytbehandling av skala- 
modeller. Det vore underligt 
om inte någon av dessa skulle 
passa till den tilltånkta model
len.

En bok om skalamodeller in
nehåller naturligtvis avsnitt 
också om inredning av cockpit. 
D.B. går ytterligarc ett steg når 
han sager att det vore ju slóse- 
ri att lågga ner massor av arbete 
på cockpitinredning om man 
inte kan se den tydligt och foljer 
upp detta med att redovisa någ- 
ra fungerande sått att góra 
óppningsbar huv (canopy).

Boken avslutas fóljdriktigt 
med ett avsnitt om skalatåv- 
lingar.

Sammanfattningsvis tyeker 
jkag att detta år en av de båttre 
bocker om modellflyg jag låst. 
Jag rekommcndcrar den utan 
forbchåll som nyttig låsning fór 
alla.

Bo Olofsson, AKMG



den tvåraste mójliga upp- 
tagningen efter dykning och 
den hógsta kroppsbelast- 
ningen.

Balkhójd & -material
Sen i den andra delen av 
programmet anger du balk- 
hójden (= vingens tjock
lek), balkarnas tjocklek oeh 
material (balsa, luru eller 
kolfiber). Av dessa varden

oeh de tidigare, raknar sen 
programmet ul det nodvån- 
diga motståndsmomentet 
och bredden på balken.
Sdkerhetsfaktor
Med den hår metoden kom
mer vingarna att hålla for de 
krafter som uppstår under 
sjålva flygningen. I pro
grammet finns en sakerhets
faktor på 1,5 inbyggd. Om 
vingen plankas kan balkar
nas dimensioner minskas 
med 30 %. Sen år det också 
viktigt att fibrerna år helt 
raka med tåta årsringar samt 
att balklivet (= webbing) 
mcllan balkarna årstarkt.
Storsta belastningen
Måtten på balkarna gåiler

dår belastningen år som 
storst: dvs dår vinginfåst- 
ningen slutar. Sen kan du 
låta balkarna smalna av 
lineårt mot spetsarna, enk- 
last med rakt avtagande 
bredd.

Resonanser?
Var fórsiktig med hoglyft- 
profiler med inåtvålvd un
dersida. Når en sådan vinge 
kommer upp i hóg fart i en 
dykning så slåppter strorn- 
ningen från undersidan och 
vingen kan hamna i reso- 
nanssvångningar som lått 
knåcker en konventionellt 
uppbyggd vinge.

Modellens
varden:
SPXNBVIDD (K>= ? 2
HEDELKORDA <CK>= ? 32.5
TOTALVIKT (KG> = ? 2.5
KROPPSVIKT (KG > = ? 2
CA KAX= ? 1.2
MAX HASTIGHET (M/S>= ? 60

NIH HASTIGHET <M/S>= 7.2
VID RE-TAL= 163600
BELASTE IBGSFAKTOR= 70 2
UPPTAGBIBGSRADI E= M 5. 3
KR0PPSBELAST8= SEVTOB 1377.3
BALKHOJD <NN> = ? 21
TJOCKLEK PA DEB OVRE RERP 
DEB (JBDRE BALKEB (MM)= ? 1 
BALSA<B>. FURU(F> ELLER 
KOLFIBER(K) ? «

BODV. M0TSTABDSM0MEBT=CMT3 . 5 
BALKBREDD BOR VARA=<100 26

Oversalt från tyska 
Flag + Modell- 
technik 11/85 
av Sven Pontan,

Modellmotorhistoria I
Lars Bengtsson kommer hår i Modellflygnytt att beråtta om 
gamla motorer- modellmotorer-oldtimer-motorer, som 
nu mer och mer bórjar bli intressanta. Och då inte bara fór 
saml are och modellhistoriker-åven ’’investerare” vi sar 
sitt intresse! Biir det med modellmotorer som med tre 
skillingbanko eller 5-oreslejonplåtsprickor?

ED Mk II
”Competition Special”
Jag hade tånkt att for Mo
dellflygnytt gora ett antal 
artiklar om gamla modell
motorer. Den forstå i raden

år ED comp, special -  en 2 
cc diesel som kom ut 1948. 
Den forst publicerade testen 
gjordes av Lawrence H Spa- 
rey i ’’Aeromodellers” maj
nummer 1948. I Sverige sål

des motorn bl a av Bertil 
Beckman och Truedssons i 
Malmo.

Motorn hade en slagvo- 
Iym på 2,01 cc och cylinder
diameter på 12,8 mm och 
slaglångden var 15,9 mm. 
L x H x B var 101 x 71 x 50 
mm. Motorn presterade 
4000-7000 v/min och låmp- 
lig propeller var en 9” x 6”.

”God” motorolja!
Man rekommenderade en 
brånsleblandning på 1 del 
”god” motorolja, 1 del foto
gen och 1 del eter.

1951 kostade den hår 
motorn 63 :-- oeh fyra år se- 
nare var priset en femma 
lågre -  vad det nu kunde be
ro på?

Vissa skillnader kunde 
upptåekas mellan olika ED- 
motorer. En del har rod 
plasttank, andra gul. Vidare 
kan nåmnas, att brånsleav- 
stångare, medbringare och 
spinner har också varit oli
ka.
Rekord 1950!
Den hår motorn innehade 
rekordet fór linkontrollmo- 
deller med nåra 150 km/tim 
1950.

Den hår avbildade mo
torn har nr D86/51C -  de två 
sista siffrorna visar tillverk- 
ningsåret- 1951.

I oktober 1986 var ovan- 
stående motor med och 
kåmpade på Meca-motet i 
Motala -  motet var om- 
nåmnt i en artikel i Modell
flygnytt nr 4/1986. Då gick 
den med en snurra på 12” x 
6” -  minsann inte illa fór en 
2 cc-motor. Den gick f ó 3-4 
varv enbart på ’’snårten”.

Tillverkningen av den hår 
motorn upphórde troligen 
omkring 1956-57 -  då den 
f ó inte långre kunde påtråf- 
fas i några annonser.

Lars S vensso n text 
Sven Svensson foto
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Norwegian Modellers i Norberg!
Inger Fredriksson och Lurs Peltersson i Norberg har satsat på en 
vdlsorterad hobby rorelse. Dår postorder dr ett salt att nå kunder- 
na inom hela landet.

Modellťlygnytt har besókt en 
ny hobbyaffår. Den ligger i 
hjårtat av Bergslagen i Nor-
ber

Norwegian modellers AB he- 
ter foretaget som slog upp por- 
tarna den andra mars i år.

Affårsverksamheten inriktar 
sig mest mot postorder.

Sedan flera år har det norska 
foretaget Norwegian modellers 
AB bearbetet den svenska 
marknaden. Detta har skett via 
en tjoek katalog och en postbox 
i Tanumshede.

Men nu har man beståmt sig 
for att effektivisere verksam- 
heten. Den svenska delen av fo
retaget har overtagits av Lars 
Pettersson, Norberg. Lasse år 
for ovrigt modellilygchef i den 
livaktiga modcllflygsektionen 
inom Norbergs flygklubb. En 
butik i Norberg haller nu på att 
fyllas med allehanda godbitar: 
Super Tigre-motorer, JR och 
Simprop-radio, Rogabyggsat- 
scr och merparten av allt det 
som finns i den norska katalo
gen. Besdksadressen år Engel- 
brektsgatan 42, Norberg.

Verksamheten kommer att 
bedrivas i form av ett familje- 
foretag. Lars Pettersson och 
hans sambo Inger Fredriksson 
driver foretaget tillsammans. 
Inger år for ovrigt sjålv R/C- 
pilot.

-  Vi kommer att fóra hela 
katalogsortimentet, det vanli
gaste kommer att lagerhållas. 
Exklusiva skeppsbyggsatser, 
exempelvis, i prisklassen runt 
3.000 kronor tar vi hem från

Norge, om någon bestålier, be- 
råttar Lars.

Nu håller man på att bygga 
upp ett komplett lager av R/C- 
prylar i forstå hand. På så sått 
ska de tidigare leveranstiderna 
kortas betydligt. Specialgrejer 
kan man dock få vånta på några 
dagar, då de tas hem från lagren 
i Norge.

-  Under en overgångsperiod 
kommer vi nog att få dras med 
en del leveranstider, erkånner 
Lars Pettersson.

Butiken halls oppen på var- 
dagseftermiddagarna och un
der vanlig affårstid på lordagar. 
Samma tider gåiler fór telefon- 
bestållningar. Men det finns en 
telefonsvarare så att kunderna 
kan ringa in sina order dygnet 
runt.

-  95 procent av omsått- 
ningen kommer att gå via post
order, såger Inger Fredriksson, 
som mcstadels återfinns i buti
ken.

Firman fick en flygande start 
då alia order som tidigare gick 
till det norska bolaget nu sånds 
vidare till Norbergsaffårcn. De 
har alltså redan en omfattande 
kundkrets.

Bo Holmblad

Norwegian modellers AB 
Box 37, 778 01 NORBERG 
Butik: Engelbrektsgatan 42, 

Norberg
Tel. 0223-225 00, av en telefon
svarare.
Ůppettider: vardagar kl 13-18, 

lordagar kl 9-13

Efter Johan Bagges pressmed- 
delande "SM FF fick ratt!” i Mfn 
1/87 samt ledaren i samma num
mer, har K Λ Ericsson onskat 
få foljande genmåle infort i rid
ningen:
I Modellflygnyhtt nr 1/87 upp- 
gavs det i en ledare att rege
ringen den 15 januari 1987 
fastslåilt att bl a SMFF i bi- 
dragsansókningar till Statens 
ungdomsråd hade redovisat si
na medlemmar "i enlighet med 
rcglcrna” och att dessa regler 
skulle galla till dess man efter 
utredning har utfårdat nya reg
ler. (På ett annat stålle i tid- 
ningen helte del mera korrekt 
’’enligt praxis" och att hittills- 
varande praxis kulle galla). 
Men av regeringsbeslutet t'ram- 
går det att riksrevisionsverket 
hade ansett att bidragen felak- 
tigt hade utbetalats till SMFF 
(mina kursiveringar) och att 
verket hade kritiserat ung
dområdets handlåggning av bi- 
dragsfrågan. RRV ville dock 
inte kråva åtcrbctalning, vilket 
jag inte heller har kråvt. Rege
ringen uttalade dårefter i beslu- 
tet att det forelåg olika tolk
ningar av ilrågavarandc be- 
ståmmelser, vilket kråvde en 
oversyn av beståmmelserna. 
Dårefter heter det i regeringens 
beslut "Med hånsyn bl a hårtill 
och till vad statens ungdomsråd

Forts från sid 16

Anders i 
Taft...
flóg vi fulil men sjunde blev 
åter en miss fór mig då vinden 
kantrade 180° i starten så att 
luften tog helt slut. Min lag- 
kompis gjorde ånnu en max 
men vi formådde inte halla vår 
ledning från fórsta dagen. En 
tredje plats blev det dock.

Min lagkompis Bob Piser- 
chio hade tåvlingcns finaste 
modeil. Stållbar propeller och 
lang smal vinge. Den hade lang 
motortid och kom myckct hógt.

Bullig på mitten 
och Jlappad hak!
Bill Bogart hade en modeil 
med mycket egendomlig profil. 
Den hade en nos som gick ut i 
spets, var bullig på mitten och 
litet flappad bak. Modellen ha
de V-formad stabbe och sakna-

anfórt om konsekvenserna fór 
olika ungdomsorganisationer 
av en åndrad tillåmpning bór 
enligt regeringens uppfattning, 
i avvaktan pa en vidare oversyn 
bor enligt regeringens uppfatt
ning, i avvaktan på en vidare 
oversyn av bidragsreglerna, 
den praxis for bidrag som hit
tilis tillåmpats i fall som det nu 
aktuella, kunna galla.” Riks
revisionsverket år alltså ense 
med mig om att ungdomsrådets 
praxis år felaktig. Regeringen 
har inte tagit stållning till om 
praxis år rått eller fel; den har 
bara funnit det skåligt att låta 
praxis gålla tilis nya tydligare 
regler har beslutats.

Jag bestrider att jag som kas- 
sor har godkånt bidragsansók- 
ningar av detta slag; redan 1978 
ifrågasatte jag f ó till vederbó- 
rande styrelse och revisorer 
uppgifterna i bidragsansók- 
ningarna. Att jag har påtalat 
felaktigheterna till ungdoms- 
rådet och regeringen har inte 
något samband med tvisten 
mellan mitt foretag och SMFF. 
Det år riktigt att tingsråtten i 
denna tvist ansåg att foretaget 
hade haft rått att såga upp av- 
talet med SMFF. Fórbundet 
tillerkåndcs dock endast elt 
belopp om sammalagt 3.500 
kronor samt fick sjålvt svara fór 
sina råttegångskostnader.

K A Ericsson

de fena. Jag tyckte den flóg for 
fort och var okånslig. Men 
hemma hos familjen Bogart, 
dår vi åt middag, fick jag i alla 
fall en del tips om hur en profil 
ska se ut, och dem tanker jag 
såtta i verket på min nåsta 
wake.

Denna reseskildring år skri
ven i en Boeing 747 jumbojet 
over Atlanten. Vi, Siv och jag, 
återvånde hem efter en skon 
vecka på Hawaii.

Motorcykel till 80! 
Men sen då?
En reflexion efter tåvlingen i 
USA: Vad kommer att hånda 
med modellflyget om tio år? 
Medelåldern på denna tåvling 
låg nårmare 60. En riktig ”gub- 
ba-tåvling"! Sjålv biir jag 60 i 
år och kommer att stupa på att 
jag inte långre orkar håmla mi
na modeller. Mina amerikan
ska vånner kan kanske kora 
motorcykel 20 år till. Vad hån
der sedan?

MOT VÅREN MCD
DA6r RAR FÅTT HEM MASSOR AV NVA FRASCHA 
GREDOR FRAN PKCO 2 . Scc· 3 .Scc■ 6.Scc- 7. Scc·
lø c t · Ucc · /3ct · /Scc· HVO - O /L -e k r  Ρ Π  F/NNS FN PKCO FÓR VARDE BEHOV

ROLF HAGEL BOX 74 230 10 BARA  TEL 010 -11  b I I 7

O <N
I

N.m
VS EN PKCO FO*

vAr -v%n u g a  p r is e r /  RING OCH K D L IA lf! s M o d e ! ! t e k n i k
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Elflygvideo från Zaar!
Gert Zaar -  en a v Sveriges El- 
flygmissionárer -  har produce- 
rat en VHS-video, som ger det 
města oeh det viktigste om el-
flyg-

Har fár man verkligen inblick i 
hela elflygproblematiken. Vi- 
deon bórjar med det města om 
motoraggrcgatcn och dc sá 
vásentliga laddningshjálpmed- 
len. Man fár lára sej att anván- 
da rátt verktyg vid lodning, om 
val av propellrar -  fasta eller 
fállbara.

Det hela går fram lugnt ochl 
fint och jag skulle vilja se den 
intresserade modellflygare, 
som inte kan fólja de olika ste
gen. som Gert drar igcnom. 
Sjålv år jag ganska oteknisk, 
men jag kunde inte upptåcka 
några oklara punkter. Jo, kan
ske en. men den horliksom inte 
hit riktigt. Jag -  for min del 
skulle vilja ha en genomgång av 
hur mycket en el-motor kan 
klara -  vilka flygvikter, vilka 
typer av modeller. I takt på 
MFN-redaktionen har jag lange 
haft en Thul in K-jagare 
hångande -  i våntan på att nån 
gång få såtta dit en elmotor i

stållet for oljedrypande explo- 
sionsdito. Når kan det bli av?

Men Gert går igenom sina 
olika clmodcller -  både i TV- 
studion och flygande på hem- 
mafåltet. Vi får låra oss det 
mesta om Guppi, Ampere 
Flyer, Turbo prop och Grås- 
hoppan -  Gerts egna konstruk
tioner. Och den vågen ger han 
tittaren en pedagogisk genom
gång av vad som kan goras med 
en elmotor i nosen på en mo
deil.

Videoprogrammet, som inte 
bara går igenom det viktigaste 
om clflyg ger också en mångd 
tips och råd till blivande ellly- 
gare. For sugen biir man att 
prova sjålv.

Varfor inte hyra en video 
av Gert och låta nåsta klubb- 
mbte gå i elflygets tecken -  med 
Gert Zaar som kunnig beled- 
sagare! Bandet kostar 35: i 
hyra -  billigt for en helkvåll. 
Boka på telefon 040-29 23 00.

Redaktoru

ALGEBRA -  Varfor trampa i gamla fotspår?

Introduktionspris

1295:-
Joakim Ståhi: 1 :a i SM och NM. F3B FAI · Stefan Carlsson, jun: 1 :a i SM och 3:a i NM, F3B FAI

★ Optimerad fór termikflyg (F3B-T)
4 Π  r \

★ Lampllg efterfóljare till ”2-meters”
c — γ ψ / l j f y r  ;

★ Glasfiberkropp
s a jip ia n e j

★  Vingar: Abachi/Cellplast
Bråtenvågen 17 B

★  GRATIS prospekt i — 70375 ÓREBRO

■
åA :·· -, ■

■
Kasta aldrig ett bra batteri!
BatCheck Scandinavia AB har 
skickat en BATCHECK till re
daktionen. Vad år nu en Bat- 
chcck for något?

Batcheck år en liten behån- 
dig grej, som på ett ogonblick 
talar om for Dej. om Du har 
bra eller dåliga batterier!

En lov tunn 
plastremsal
Batcheck år en lóvtunn plast- 
remsa -  lite storre ån ett kredit
kort. Boj den runt Ditty batteri, 
så att två kontakter når batte
riets två poler. Batterispån- 
ningen (om det finns nån) var

mer upp temperaturkånsliga 
kristaller i kortet. Den svarta 
fårgen skil'lar mot blått -  och ju 
mer energi det finns i batteriet, 
desto långre del av metallen 
vårms upp -  och skil'lar i blått. 
Fårgåndringens omfattning kan 
sedan avlåsas mot en gron/rod 
skala, som talar om om Ditt 
batteri år forbrukat eller ej. 
Batcheck klarar av vanliga 1,5 
V stavbatterier och 9 V stavbat- 
lerier -  samt också uppladd- 
ningsbara NiCd-celler på 1,2 V.

Den hår lilla grejen kan utan 
tvekan forsvara sin plats i mek- 
lådan.

Redaktoru

GOR s o m  r c  k l u b b e n  v ik in g
Flyg Flying Well 

Kostar lite och ger mycket

,)*■ · Trainer Model
1 ■ 1 F.W. 25 S (Nybdriaremodell'j

GRUNDSATS 298>  
Detta ingår:

Stansade delar
Landningsstall
Lister
Tradetaljer
Gångjarn
Motorbock 20—40

TILLBEHÓRSSATS 95: 
Detta ingår:

Hjul
Clips
Spinner 0 5 0  mm 
Stoppskruv fór hjul 
Bransleslang 
Tank
Gummiband 
Gangade stótstanger

FAKTA
Wellpappskonstruktion 
Motor 25—40 
Spannvidd: 135 cm 
Vikt: 1,9 kg
Byggsats klar på en weekend. 
BehOver endast klarlackas.

«
m A  i 
■ ■ ■ I ■

I karlfeldtsv.6 24500 staffanstorp 046 - 25 3166 |
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Nu kór vi LINDANSEN! 
Stor final i sommar!
Lindansreglerna prescntcradcs 

i 5/6 av Modcllflygnytt' -  i 
s k julnumret. Har Du inle 

Ilgang till dessa regler kan Du 
la dem via SMFF:s exp, 
011-13 21 10.

Tidschemat for den landsom- 
faltande tåvlingen tir så hår:

KLlJBBlåvIingarna skali va
ra klara till 17/5. De påfoljande 
DISTRlKTStåvlingarna ska 
vara genomforda till 7/6.

Sedan foljer den stora LIN- 
DANS-finalen med pomp och 
ståt under sjålvaste EM-tåv- 
likngarna i Nykdping 22-25/7.

Alla klubbar. som avser dcl- 
taga i Lindansen, skali sånda in 
anmålan till Fórbundsexp. Då 
kommer med våndande post 
nodvåndig information om táv
lingen och elimineringssysle- 
mel. Dår distrikt finns, kom
mer Forbundet att kontakta 
låmpliga klubbar att hålla i 
distriktsfinalen.

Alia onskas lycka till med att 
kvalificera sig till riksfinalen i 
INykoping.

Tf grenchef  lina 
Bengi Lindgren

Hur skali nu MODELLFL YGNYTT 
komma ut i framtiden?
For såvål annonsórer, låsare 
och skribenter i Modellflygnytt 
år det intressant att veta, når 
tidningen kommer ut. Sk 
stoppdatum for manus och bil
der och annonsmaterial likaså.

Så hår ser almanackan ut for

1987 -  med prcliminåra utgiv- 
ningsvcckor markerade med 
fylld cirkel. Kryss betecknar 
"sista manusdag".

Det år vår målsåtlning. att 
det hår också skali genomfdras.

Redaktorn

Fons från sid 5

F o r b u n d s m o t e . . .

Lennart Hansson, som i lik- 
het med sin kollega fick åntra 
talarstolen många ganger, låt 
forsamlingen ”suga på”: '"For
bundets alla medlemmar och 
klubbar år den tillgång, som 
skali utgora grunden for mo- 
dellflygets och SMFF:s fram- 
tid”. De orden behdvdcs.

Så drog ordf Pennborn s k 
streck. Revisionberåttclscn 
godkåndes. Ordforande Bjorn 
H avskedsansokan beviljades 
liksom sekr Sten Larssons. 
Lunchen blev flyttad till kl 
1300.

Inna §13 "Fråga om ansvars- 
frihet for Styrelsen” avgjordes 
kom så Gunnar K: ”Vi bór fólja 
revisorernas rekommenda- 
tion”. Och så blev också motets 
beslut.

Forslag och motioner
Den av Styrelsen fóreslagna 
Jubileumsfonden våckte en in
tressant debatt. Då det ekono- 
miska -  och omedelbara -  ut- 
fallet inte kunde skonjas, foil 
forslaget. Men Johan Bagge in- 
bjód alla, att ’’skånka en slant”. 
”Såg att 200 medlemmar skån-

ker 1000:- var -  då har plots
ligt SMFF 200.000:- att reda 
upp situationen med!”

Betråffande medlemsavgif- 
ter så blev det som vanligt. Lars 
Andersson mot óvriga! Man 
spikade 40:- upp till 19 år, 
120:- dårover och 150:- for 
direktanslutna -  ett samman- 
jåmkat forslag, som majorite
ten fastande fór.

Extra utdebitering 1987! Fór 
att ordna upp Forbundets eko
nomi snabbt beslutade man 
också om en extra utdebitering 
på 30:- 1 juli i år. Markerade 
protester från Norrbottens 
Gunnar Eriksson noterades.

Så dags fór styrelseval!
Lått-spikade forslag lades 

fram. Acklamationer fóljde på 
varann och snart såg 1987 års 
SMFF-styre ut så hår:
Olfo Pennbern ordforande 
Bcngt-Erik Sóderstróm v. ordf 
Bo Bring sekr
Johan Bagge kassór
Herbert Hartman ledamot 
John Hedin suppleant
Jan Sålvenberg PREK
Bo Hallgrcn utbildning

Revisorerna fick fortsatt for
troende.

Ny och stor katalog  
från Hobbyborgen
Hobbyborgen kommer nu ut 
med en helt ny katalog på inte 
mindre ån / 04 sidor. Det år med 
andra ord inte bara en katalog 
over foretagets alla produkter. 
Det år också en inspirationskål
la for modellbyggare alla kate
gorier. Hår kan man finna det 
mesta en åkta hobbyist kan be
hova.

Så kom slutet på motet. 
Bjórn Hammarskjóld lyck- 
ónskade Olle i sin nya SMFF- 
position. Och Bjórn fick ett 
tack fór sin insats fór Forbun
det. Ett rungande klubbslagav- 
slutade mótet. Den nya styrel
sen konstituerade sig, som det 
heter. Måtte det betyda, att den 
biir stark, frisk, stabil och vi
sionår i sitt arbete. Fór nu be
hovs allt.

Fór att underlåtta sókandet år 
katalogen uppdelad i huvud- 
grupperna: Flygmodeller, bil
modeller, båtmodeller, glód- 
stiftsmotorer och RC-utrust- 
ningar med tillbehór, batterier 
med laddare och andra cltillbe- 
hór. Elmotorer flygtillbehor -  
fårger, lacker och lim, material 
och verktyg, ja, allt som behovs 
fór modellbyggc.

Bland nyheterna hittar man 
bl.a. Magnum-motorer, "com
puter RC-system” från Graup- 
ners, en Piper Cub och Heim- 
helikoptrar från samma fore
tag, Super Ecofilm -  också en 
klådsel från Graupner.

Hobbyborgens nya katalog, 
som kommer ut i slutet av ap
ril, kostar 20:-. Den finns i vål- 
sorterade hobbybu tiker -  eller 
direkt från Hobbyborgen.

Redaktorn

Vi andra for hcm. Att sam- 
manlatta erfarenheter och in- 
tryek från motet år svårt. Jag 
får hånvisa till en mer faktiskt 
rapportering av Forbundsmo
tet och de ingående Grenkon- 
ferenserna. Det kommer i och 
form av ett formellt protokoll 
som distribueras till klubbarna 
så snart det blivit vederbórligen 
justerat.

Redaktorn
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Sea Lady hette hon!
Modellen hette Sea Lady och 
ingick i en lång serie Lady- 
modeller: White Lady, Sea La
dy. Black Lady. Red Lady Och 
markligt nog, så var det Redak
toru sjålv, som låg hakom kon- 
struktionerna.

Rcdaktorn borjade tor 
många år sedan med en Cård- 
stad-Johanna (ja, det var fak
tiskt hans forstå RC-modell!). 
Och sen blev det bara egen
konstruktioner fór hela slanten 
så når som på ett par hldflugor, 
som Arne Brorsson -  åven han 
Hokaklubbare -  tog fram i 
byggsats.

Vad betråffar Sea Ladyn, 
som nu orsakat lite funderingar 
runt landet, så var det nog en

"Norbergstråffcn” den 14 mars 
blev en kanontåvling i perfekt 
vintervåder med sol och vind- 
still a stórre delen av dagen. 
Åtta man flog fullt i F1A och 
två i F1B.

Dårmed blev Norbergstråf- 
fen en av de resultatmåssigt 
basta tåvlikngar som gått i Sve
rige. Arrangemangen var oekså 
bra. Tillråckligt små startgrup
per och fina priser. Bengt Wen- 
del & Co har all heder av tåv- 
lingen, som hólls på sjon 
Åmånningen nåra Fagersta.

Norberg kunde oekså nole- 
ra fina framgångar med lag
segern på maximala 2.700 sek 
som kulmen. Bengt-Olof Tórn- 
qvist, Per Findahl och Bengt 
Wendel ingick i laget.

F1A var huvudklasscn och 
dår foil bara Bror Fimar bort 
vid forstå fly-offen. Då hade 
han redan vunnit wakefield- 
klassen efter omflygning med 
Bengt-Olof Tórnqvist och var 
val intc riktigt lika tånd långre 
som de óvriga A2-flygarna.

På 5-minuters fly-offen foil

lyekad konstruktion, som dock 
hade lite otur. Så kan man vål 
få saga ibland? Jag hade byggt 
en kropp, med vilken jag an- 
tingen hade elt par vingar med 
infållbart landståll -  eller ett 
par -  lite långre vingar -  med 
fast flot torer. Hon var skon!

Sjoflyg brukade I Ioka- 
klubbsmedelmmarna njuta av 
vid den skona Simlången norr 
om Halmstad. Med våxlande 
framgång! Dår gjorde oekså 
Sea Lady sin biota debut. Del 
blev en jungfruflygning trots att 
OS4():an vargammal och sliten.

Så hår efteråt kan Redak- 
tórn bara konstatera. att sjoflyg 
kraver bra fungerande motor.

Under sin andra flygning-se 
bilden -  hade sexhalvan sina

Lasse Larsson óverraskande 
bort liksom nya Eskilstuna- 
kometen Roger Eriksson, ett 
namn att se upp med i fortsått- 
n i ngen.

Men kvar for sex min var allt- 
jåmt fem man, bland dem lite 
tursamt Lennart Findahl, som 
tappade modellen av linan på 
40 meters hójd men åndå klara- 
de 5 min.

Att Lennart var vål vårdig att 
fortsåtta visade han i sista fly- 
offen då han gav Inge Sund- 
stedt en match ånda in på mål
linjen. 3.46 landade Lennart på 
medan Inge. som starlade sena- 
rc och letade luft sjålv, fick 
3.58. Bengt Wendel, som flyger 
som i fornstora da'r fick 3.45, 
litet handikappad av en vårkan
de rygg som inte blev båttre av 
de många omflygningarna. Ulf 
Edlund. som många tippade 
som segrarc, hångde vål med 
och hade 3.33 och Per Findahl 
flog oekså over 3 min trots att 
eftermiddagskylan vid det laget 
borjat såtta in.

Det var en strålande uppvis-

Dct år trevligt att vara redaktor 
fór Modellflygnytt! Mi tt tippe i 
alla problem kommer del oekså 
glddjedmnen! Fackred RC Kjell 
Stenbom och Redaktoru sjålv 
den gamle, vite -  har fall fleru 
forfrdgningar om den vita sjo- 
flygmodell, som prydde om
slaget på nr 111987.

problem att få upp hela vitbe
ten i luften. Det gick, men med 
tvekan. Vål uppe (log hon 
mycket nåra vikningsgrånsen 
i ett tiotal minuter, innan Byg
ningen grymt och utan s k par
don avslutades i den så beróm- 
da "stolpodlingen” som finns 
utanfor samhållct Simlångs- 
dalen. ("Stolpodlingen" år en 
anlåggning, dår man genomfor 
praktiska långtidslorsok med 
tråskyddsmedel -  en mångd 
stolpar har drivits ner i jorden 
fór att utróna om cuprinol m.m. 
år bra).

Mitt over "stolpodlingen” 
vek sej skónheten fór gott. Det 
som blev over fick plats i en li
ten plastpåse. Men med en rik
tigt fungerande motor hade hon 
nog fortsatt att glådja såvål den 
gamla redaktoru som andra.

Redaktoru

ning av hela fly-off-gånget men 
allra mest av segrande Inge 
Sundstedt, som (log så óverty- 
gande hela dagen med god mar
ginal på alla sina maxar.

Juniorerna, sårskilt de mins- 
ta, hade det jobbigt i vindstillan 
i de båggc forstå perioderna. 
Då misslyekades fléra med att 
få upp sina modeller, bland 
dem Inge Sundstedts dotter 
Sara, som sedan flóg tre raka 
max i A 1 sedan hon vål fatt luft 
under vingarna. Hoppas flera 
tjejer toljer Saras exempel och 
ger sig med i leken. Modellflyg 
år en av de få sporter dår tjejer 
och grabbar kan tåvla helt 
jåmlikt.

Efter mycken vånda har PRF.K 
och ovriga delarrangorer av det 
vålkånda Flugeby-lågret
tvingats konstatera, att 1987 
års upplaga måste stållas in.

Alla resurser måstc koncen- 
treras på de stora EM-tåv-

G l o r n  e j
R I P A - l å g r e t  1 9 8 7
N u d r der dags atr p lanera in  
årets upplaga av R lP A -lag re t -  
en samarrangemang a !v  υ /ika  
Skåne-klubbar!

Foregående låger visade sig va
nt lyekat. Och vi går i år ut med 
samma upplåggning. Det inne- 
bår. att vi gat ut med ett på for
band faststållt program -  latta- 
re fór inplaneringen! I stort seti 
kommer det att handia om fol- 
jande blandadc dags-karamel
ler-  varje dag under veckan far 
ett speciellt "flyg-te in a "lång- 
samllygning", "tjejernas dag". 
Geting- & pa pperssvala ta vi i ng, 
RC-segel. bomb- & landnings- 
tåvling, ballongjakt. "segel- 
loop", m II ovningar.

Pa kvallarna blirdet forutom 
diverse familjeaktiviteter typ 
krockct, pilkastning och ring
kastning oekså prisutdelning 
fór varje dags evenemang. Det- 
ta kring lågerbrasan, dår i år 
vindskydd skali skydda mol for
frysning m m.

Åhus och Kristianstad med 
omgivningar har många sevår- 
da turistmål, som kan rekom- 
menderas som omvåxling mot 
flygerierna. Vi hjålper gårna 
till med information.

Vi halsar alla vålkomna till 
vårl RIPA-lager 12-19 juli i ar!

Har Du funderingar -  kon
takta Lennart Asberg 
044-11 75 71 eller 044-23 II 32 
-  eller Górtan Muftig 
044-560 82 eller 044-560 57. 
De kan beråtta mer om de tal
jerna kring lagret.

Slutligen:
Kom ihagatt ta med dispens fór 
de modeller, som så kraver.

V i vå l kom  na r modelΊ'flyg- 
Sve rige t i l !  R /P A  -lagrer 1987!

lingarna i Nykóping, som infal- 
ler nåra nog samtidigt med 
"Flugeby-tiden".

Man lovar att återkomma i 
vanlig stil 1988 -  Flugeby- 
lågret måste leva vidare!

Perfekt
Norbergstråff!

Inget

Flugeby
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Lemstanås i 
av juni!

Sparbanksutstållning 
med modellflyg i Umeå

Den 7-8/6 ar det dags att bege 
sig till Lemstanås igen, med 
R/C-helikoptern, familjen och 
det goda humoret. I år for 9:c 
året i rad. Som vanligt finns dår 
utrymme for tålt och husvagnar 
i anslutning till fåltet. Sovplat- 
ser i klubbstugan + en stuga till 
vid fåltet ordnas snabbt vid be
hov.

Den 7/6 flyger vi fritt så långc 
det år I just. sedan tar aktivite-

terna vid grillplatsen vid. Den 
8/6 genomfors tåvlingen.

For att hitta oss kor du på riks 
80 mellan Sandviken och Stor- 
vik, svånger av mot Hamniarby 
och 2-3 km senarc ser du fåltet.

Fundcrar du over något, ring: 
Bo Svensson 0290-228 07 eller 
Olle Lindstrom 0290-420 28.

Rolf Svensson 
VGF Modellflygseklionen

Succé iir ordet for Vingarnas ut- 
stallning i Sparbunken i Umeå 
i december!

Sparbanken Norrlands lokaler 
år stora. Genomgående år ock- 
så mveket folk till Domusvaru- 
huset -  våra modeller drog 
verkligen blickarna till sig. He
la registret var representerat: 
friflyg, linflyg, RC och skala
modeller.

Expcditionschef Åke Rån- 
nar tånde på idéen och efteråt 
var han positiv och kunde be- 
råtta att många kunder uttryckt 
sin beundran for alla fina mo
deller.

Ingen golvyta berors. Ut- 
stållningen år inte i vågen.

Nog finns det många lokaler 
i Sverige, som år låmpliga for 
liknande utstållningar?

M o d e llb y g g a re · H a r a r 
verktygssatsen fo r d ig .

En komplett verktygssats fór dig som 
år modellbyggare.

Buffalo-våskan MB 0525 innehåller 
Buffalo borrmaskin, variabel transfor
mator och 25 olika precisionsverktyg 
for borrning, slipning, kapning, pole
ring, rostborttagning m.m.

Nu endast 695:- (ord. ca.pris 870:-).

MINICRAFT
Ett Black & Decker-fóretag.

Beståli vår nya, informativa Minicraft- 
katalog från Black & Decker AB,
Box 603, 42l 26 Våstra Frolunda.
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i m alm o
D??s igen fór elflyg-in 
I Malmo!
f!yiin..fí  elflYgarc anordnar 
Malmo Radioflygsållskap lor- 
dagcn 23/5 -sondag reservdag.

Vi år på vårt nya fait vid Lv4 
robotskjutfålt och kl 1 100 drar 
vi igång med champagne- 
frukost fór intresserade.

Vi nyger med alla slags el- 
modeller: segel. pylon, multi 
lina och friflyg -  allt med en el
motor! De senaste nyhetema

i nom elflyg kommer att visas. 
Laddningshjålp finns for alla 
dem, som saknar bil. Alla el- 
flygare -  och andra, forstås -  
år vålkomna att upprepa fjol- 
årets succes.

Ring Svcn-Åke Slåhi 
040-13 14 74 eller 
Gert Zaar 040-29 23 00 for mer 
info, holj skyltar från Malmo 
speedwaybana tilis Du ser oss -  
elflyg hors ju into!

F4C och Populårskala 
i Goteborg
Andra ultagningståvlingen i 
F4C åger rum 27-28/6. Gote
borg biir platsen och Aeroklub- 
ben Modell arrangerar. Samti
digt kor man en populårskala- 
tåvling enligt SMFF:s regler.

Arrangersklubben inbjuder 
till tåvlingarna, som avhålls på 
en gråsmatleomgårdad 50 x 
400 m asfaltbana.

Plats for camping och en rc- 
staurang finns i anslutning till

faltet. Anmålan med 100:- till 
postgiro 404 37 79-0 senast 5 
juni -  for upplysning ring gårna 
031-55 44 25 och

Thomas Karlevid

SK lN E R jN A

j SPORTS AVIATION
FARDIGT! 
MÅLAT! 
KOMPLETT! 
VÁLFLYGANDE!

HANNO PRETTNERS 
FANTASTISKA 

SUPRA FLY .40

Spånnvidd: 1500 mm 
Långd: 1330 mm 
Vikt: 2,7-3,2 kg

AVSEDDA f o r
A  40-.46WatóW
e» e r 6 V . 9 0 ^ t

SNART AR

V —

DET LÅTT ATT BU EN ”FIGHTER” PILOT!
FOCKE-WULF 190: Spånnv. 1372 mm 
P-51 MUSTANG: Spånnv. 1409 mm 
Kommer inom kort i EZ-utforande

MODEL-CRAFT
BOX 2074 ·  RUNDELSGATAN 16 
20012 MALMO ·  TEL 040/71435

SUPRA RETRACTS
Mekaniska stall med genialisk 
design av Hanno Prettner.

Kraver liten dragkraft.
Låg monteringshójd (25 

mm). Okritiskapåservoutslag 
fór låsning i in- & utfållt låge. 
Justerskruvar fór eliminering 
av åndlågeslapp. Modifier- 
bara fór olika utfållnings- 
vinklar. Låtta och starka. 
.60-storlek.

27



fr å n  k l u b b a r n a  ^

Hangm ^ e
e tin g Pylon

Sålenijållens modellllygklubb 
mbjudcr alla intresseradc mo- 
dellflygare till en trcvlig helg i 
sommarvackra Salen den 27-28 
juni. Som samlingsplats for dcl- 
tagarna har vi valt Lindvallens 
fjiillanlaggning som har cam
ping och stugbyar. For den som 
ν '11 utnyttja anlåggningens ak
tiviteter finns sommarrodel, 
pool, vattenrutschbana, go
kart, restaurang, livsmedels- 
butik m.m.

Medtag skodon for en korta- 
rc fjållpromenad samt nagot for 
magen. Det går åven att flyga 
med termikkårra på hanget.

Lordag morgon 8.30-10.00 
tråffas vi vid Lindvallens recep
tion forval av hang.

P.S. Vid "vindstilla" flyger vi 
på vårt ordinarie modellflygfålt 
med motorkårran, som ni åvcn 
har med.

K-G Hallhans 0280-223 14.

Dalapylon -  den folkraceheto- 
nade flygtavlingen med Quickie 
500 (ryggskott) -  kors i elt antal 
deltåvlingar i Dalurna.

m a s - v i s !
Årets forstå deltåvling ågde 
rum i Falun 28/2 med knappt 20 
dcltagare. Totalt kordes 17 
heat finalheat samt ett obligato
riskt rovarhcat. Samtliga fick 
kora 4 heat och de fyra mesta 
poångplockarna mottes i final- 
heatet. Rovarheatct kors mel- 
lan de fyra basta "bantidarna”.

Tåvlingcn bjod på spanning 
for såvål tåvlande som publik. 
Duellerna var tuffa och det 
flogs med små marginaler -  
ibland for små. Kristian Borg
gren (4:a) fick nårkontakt med 
Erik Lind, som forsvann, Per 
Carlsson (3:a) gjorde några 
jack i Magnus Jonssons kårra, 
som plojde ner i snon.

Risto Baltzar, Siljansbyg- 
dens RFK, lyekades båst och 
vann -  utom rovarheatet då 
hans motor slocknade.

B Gustafsson, Norbergs 
RFK, klåmde sig in på andra- 
platsen.

”Runnm affian "

Λ

ORIGINAL JR PROPO CORE
JR CORE år en ny modell i .IRs stora familj. Som vanligt 
bjuder JR på en mycket hog kvalitet, med olika varianter i 
mixningar och antal kanaler. CORE åren FM-radio som 
levereras på 35 MHz bandet. CORE år byggd i en gedigen 
låda av slagtålig plast, och år dessutom fårdig att kunna 
byggas ut om detta onskas. CORE finns med 4,5,6 och 7 
kanaler i flyg-versionen och med 5 och 7 kanaler i 
helikopter-versionen. Med radion foljer åven en mottagare 
NER-327X. (Dcnna mottagare medfoljer samtliga anl.) 
samt 3 st standardservon NES-505. Anlåggningarna 
levercras utan ackar och laddare (finns som tillbehor) men 
år fårdig med laddutag. Givetvis år det som i JRs alla 
anlåggningar reversering på samtliga kanaler.

FM!

S7C-3SF CORE FM nyg ca pris: 2235
S7C-3SH CORE FM helik ca. pris: 2200
S6C-3SVCORE FM ca. pris: 1950
S5C-3SH CORE FM helik ca. pris: 1725
S5C-3SV CORE FM Hyg ca pris: 1695
S4C-3SVCORE FM ca pris: 1595

Hór efter hos din hobbyhandlare på din ort eller direkt till ossModeller & Elektronik AB
Ångsgatan 15 332 00 Gislaved Tel:0371/107 09,107 45 J
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M eddelanden från Forbundet
Material till ”mitt”-sidorna insåndes alltid direkt till SMFF:s exp, Box 10022, 60010 Norrkóping

TAVLING8KALENDER 8KALAFLYG F4B, F4C 24-26/7 F3E Nordiekt måsterskap. 
OCH P0PULAR8KALA 1907 Arrangbr: AU Elflyg

WAPIOPLYA

9-10/3 UT F4B och Kvartsskala 
till EM 87 samt UT F4C fdr F4C 
Inf dr VM88 Arrangbr: 0010 Nykbpings 
MK Nykbping. Kontaktperson: C-I 
Lindberg tal 0133-97633

24-26/7 F3E, F3E-10-cell, 30 
mlnutvr·, dpppen international1 
tavling, arrangbr: AU Elflyg

30/8 F3E, F3E-10-CW11, 30 
■imiter·, arrangbr: MFK Starflyers

TAVL INOPKALEMDCA ØØØØLFLYØ FIB, 
F»-T, F1F 1907

ACROFLYIR0 tbvllng I F3B terelk går 
av etape In den 23-26 april 1906.
OBS! Andrat datu· !

16-17/3 ICA-Lyftet Popskala. 
Arrangbr: M138 Helsingborg· MFK, 
Plata: Helsingborg. Kontaktaan: Kaj 
halmkv1st 042-139630

23/3 Populárskala. Arrangbr: Ρ0Θ0 
Trollháttans RFK,
Trollhåttan.Kontaktaan: Lars 
Helwbro tel 0320-97408

30-31/3 Skvadern· skalatráff. 
Arrangbr: Y038 MFK Svadern, 
Sundávali. Plat·: tir åker 
Kontaktaan Henry Hahlin tel 060- 
336897

30-31/3 Skaladagarna Popskala 
SRFK-regler. Arrangor: A028 
Stockholme RFK. Plat·: Barkarby 
Kontaktaan: Olle Ericsson 08-933466

27-28/6 UT i F4C saat Popekala- 
távling pA Torslanda i Goteborg.
For into ring 031-334423, Thomas 
Karlevid.

29-30/8 SKALA VAST 87. En cup- 
tavl ing med modifierade 
popskal aregi er. AKMG anordnar. For 
mer info ring 031-334423 Thomas 
Kar levid

T AVL INOSPRQQRAM 1232

9/5 30-ainuters klass. Arrangbr: 
Starf 1yers

16/3 F3E, F3E-10-cel1, 30 
minuters, arrangor: Djursholms MF

23/5 F3E, F3E-10-ce11, 30 
minuters, arrangbr: MFK Ikaros.

6/6 F3E, F3E-10-cell, 30 
minuters, arrangbr: Startlyers

13/6 F3E, F3E-10-cel1, 30 
-minuters, arrangbr: Djursholms MF

3-6/9 F3E, F3E-10-cel1,
Uttagn 1ngstáv1 ing. Arrangbr: AU 
Eltlyg

12-13/9 Reserv fbr UT

23/4 res 26/4 Vårtråffen F3B M013 
Acroflyers, Øjbbo. Tåvlingsplats 
Bbvde 1 Rev Inge. Kontaktaan Lannart 
Olsson tel 040-480689.

τ*τνιιηΜ0ϋ
FALCON IMTSHMaiinuai

RC-KLUB1IN FALCON Indbyder heraed 
til FØA konkurrence. Konkurrencen 
afholdes 1 Veerst 1 weekenden 16- 
17/3 1907.
Briefing: kl 12 Lbrdag.
Mulighed for tråning i ugen fbr. 
Mulighet for camping tåt vid 
pladsen.
Kanal 4, 9, 14, 24, 30, 30-33 og 
61-00 er tilladte.
Øtartgebyr: DKR 120,-.
Til lael ding og startgebyr bedes
sent til:
RC CLUB FALCON 
Varregaardsvej 12 
Veerst
DK-6600 Vejen 
Danaark

>11«
Giro 4123131 
Andelsbanken A/S 
Rendebanen 13 
DK-6000 Kolding 
Danaark

inden 3/31987.

MQDELLFLYQETS DAQ 1 STENLINflRMND 
1987-08-22 kl 10-13 (reaervdag 23/8) 
STENUNGSUNDS MFK (0211) arrangerer. 
Alia aode11f 1ygare hålsas vålkomna 
att visa s i na aodeller infbr publik 
och att tillbringa en dag 
tlllsaamans med andra 
aodel 1flygare. Uppvlsningar (Aven 
frAn andra klubbar) fra· till kl 
13, dårefter flygnlng så 1ånge ni 
vill. Kortklippt gråsfålt. Kaffe, 
låsk, korv ■■ finns. Ring gårna fbr 
upplysningar: Viktor Karlsaon tel 
0303-78364.

16/3 res 17/3 Al1ebergspoka1 en 
Arrangbr R146 MFK Blue Max, 
Falkbplng, plats: Axvalla Hed. 
Kontaktaan Gundar Carlaaon tel 
0313-17833

16/3 Malab Teralk. Arrangbr
M008 Malab Rad lotlygsål1 akap, plats 
Revinge hed, kontaktaan Ulf 
Mårtensson 040-960273

30/3 Termiktråffen. Arrangor L132 
RFK Gr 1 pen, Klippan, plats: F3 
Ljungbyhed kontaktaan J-E Andersson 
0433-41188

6-7/6 ttrebro Cup Open F3B.
Arrangbr T063 RFK Ikaros brebro, 
plats: Gustavsvi ksfåltet. 
Kontaktaan Conny Roos tel 0383- 
26183

27/6 res 28/6 Semestertåv1 i ngen 
F3F Arrangbr M013 Acraflyers, 
Sjbbo Plats KAseberg. Kontaktaan 
Kent Andersson 0416-13271

27-28/6 Hbkateraiken F3B-T. 
Arrangbr N002 Hbkaklubben, 
Halmstad. Plats: Klubbfåltet. 
Kontaktaan Lennart Olsson 033- 
128649

13/8 Model Craft Cup F3F 
Arrangbr: M008 Malab 
RadioflygsålIskap. Plats: 
KAseberga. Kontaktaan Ulf 
Mårtensson 040-960273

R i i U L T  A-I-l 

Nnrb.r..trå+J.n 14/2 111Z 

A-i Juniorer

Naan Klubto Tid ■
1. Fredrik Johansson Norberg 303
2. Jarker Zetter lund Uppsal. 449
3. Robert Fredrikaaon Norbar, 419
4. Roger Johanaaon Norb.r, 390
3. 8ARA 8UND8TEDT Bor 1 Ung« 374
6. Daniel Wlik Norb.rg 361
7. Anders Broberg Bor 1dnga 321
8. Jon Wiese Uppsal. 263
9. Henrik Ungvari Norberg 321
10. Johan Ni lason tiet er au nd 133

F1A Juniorer

1. Thomas Såvstrbm Uppsala 806
2. Lennart Karlsaon Uppsala 799
3. Henrik Ungvarl Norberg 679
4. Fredrik Johansson Norberg 638
3. Daniel Wlik Norberg 606
6. Robert Fredrlksson Norberg 370
7. Roger Johanaaon Norberg 460

FIB Senior.r

1. Bror Elmer So 1 na 900 
♦ 240

2. Bengt-Olov Tbrnkvist Norberg 900 
♦ 136

3. Bjbrn Soderatrom So 1 na 819
4. Per Findahl Norberg 634

F1A Seniorer

1. Inge Sundstedt Bor lange 900 
♦240+300+238

2. Lennart Finedahl Norberg 900 
♦240♦300+226

3. Bengt Wendel Norberg 900 
♦240+300+223

4. Ulf Edlund EskiIstuna 900 
♦240+300+213

5. Per Findahl Norberg 900 
♦240+300+184

6. Roger Eriksson Eskilatuna 900 
♦240+163

7. Lars Larsson MFK S låndan 900 
♦240+121

8.Bror Eimar SoIna 900 
♦ 113

9. Andrs Berglund Vaxholm 878

BESTÁLLNING NORWEGIAN MODELLERS A B. POSTGIRO: 479 78 52 3
SANDS TILL: BOX 37 - 778 01 NORBERG BANKGIRO: 868 -  8210
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ALINGSÅS

MODELLMATERIAL
TILL SALU

Byggsatser i trá, metali, plast.
Balsatrå, plywood, pianotråd. 
Radioanlaggningar 
Tillbehůr, brånsle m m.
Åvenpostorder.

Specialitet: MODELLMOTORER

Delar på lager aven 
till åldre motorer

DAGTID 
TELEFON 
0322-311 13 
KVÅLLSTID
0322-350 78

GAVLE

Butik: S. Kungsgatan 19, Gavle 
Postadress:Box469,801 06 Gavle 
Tel: 026-12 60 55

har Al It om hobby 
jdellflyg —  båt —  bil —  

motorer
Radioanlaggningar 

Tillbehór m m

*  Hobbyhandlare
Missa inte en b i l l ig

chans attinformera

i
^ n l s t a n u m m e r j

GÓTEBORG

FOLKE V. JOHANSSON AB
Hjalmar Brantingsgat. 1 

41706 G o teborg

Tel: 031 -224056  
229831

DET MESTA 
FORRCU
•  b a l s a

B EKLÅ D N AD SM A TER IA L
BYGGSATSER
LIM, LACK, ETC.

GÓTEBORG

F R O L U N D A

FROLUNDA torc.
R C Bil

SOM S PE C IA LITE T
Bilar: ex Tamiya, Kyosho, Marui, 
SG, Garbo, Serpent, Yankee, Aes, 
PB
Bilmotorer: ex Picco, OPS, OS 
Radioanl: JR, Futaba, Acorre, Sanwa 
RC-FLYG · BO-BAT * Tégbanor · 
Bilbanor
Postorder Tel 031-45 94 01

GOTEBORG j g

HDBBYCENTER
Karl Johansgatan 7 

Box 4021 Tel 031-12 62 20 
400 40 Goteborg

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

RC Plastbyggsatser 
Massor av annat 

smått o gott

Valkomna in 1

RADANNONSER
Modellflygnytts radannonser 
med rubrikerna KOPES, SÅL- 
JES och BYTES år ayscdda for 
privatannonsorer. Óvrig an- 
nonsering: 25:- per rad.

TEXTA TYDLIGT och ange 
under vilken rubrik annonscn 
skali infóras.

SÅLJES

CESSNA-VINGE. Vinge 
till Cessna Progo.
031-55 44 25-Emil.

DIESELMOTOR. ED Bee
1,0 fóre 1955 i bra och kor
bart skick. 0650-430 93 -  
Staffan.

OPS 60 MARIN UT AN PI
PA -400:-, 15 st Perryfórga- 
sare, 50:- per styck eller 
500:-for alla. 0303-807 94- 
Robert.

NATANS HOBBY
(den lilla butiken med det 
stora sortimentet) utokar nu 
med modeller från Flair. År 
Du nójesflygare? Gillar Du 
dubbcldåckare? Kan Du no- 
ja Dig med semiskala? Kon
takta då Natans Hobby, 
Box 47, 430 24 Våro-Backa 
0340-600 66 efter 17.00.

BYRON CHRISTEN 
EAGLE 1/3. Halvfårdig, 
komplett med glasfiberklåd- 
sel + OPS 60 cc Twin, 
5.500:-. 0225-151 43 -  Per 
Nilsson.

SVERIGES
MODEIIJFLYGFÓRBUND

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

Korbundsordfurande
Olof Pcnnborn 
Tjorngatan 17 
253 72 I lelsingborg 
Telefon: 042-22 25 53

Vice ordfórande
Bengt-tr ik  Sóderstrom 
Rullslensvågcn 17 
616 00 Åby 
Telefon: 011-605 58

Sekrelerare
Bo Bring 
Stora Nygatan 15 
411 08 Goteborg 
Telefon: 031-10 07 10
K a s s o r

Johan Bagge 
I -okegatan 24 
602 36 Norrkoping 
Telefon: 011-13 36 47 bost 

011-19 13 86 arh

l.edamot
I lerbert Hartman 
Mannlunda. Orslosa 
531 97 Lidkoping 
Telefon: 0510-122 48 bost 

0510-805 00 arb

Suppleant
John Herdin 
Hallonvågen 100 I 
196 31 Kungsången 
Telefon: 0758-763 17

PR och rekrytering
Jan Såfvenberg 
Bårnstensvågcn 28 
902 42 Umeå 
Telefon: 090-19 22 62 bost 

090-10 13 39 arb

U tb ild n in g s lc d a re

Bo Hallgren
Box 30
618 00 Kolmården 
T elefon: 011-925 97

Grenchef Friflyg
Lars-G Olofsson 
Box 8044
421 08 Våstra Frolunda 
Telefon: 031-49 30 55

Grenchef Linflyg, tf
Bengt 1 indgren 
Orrstigen 60 
144 00 Ronningen 
Telefon: 0753-538 36

Grenchef Radioflyg
Anders Gustavsson 
Alstavågen 6 
702 21 Orebro 
Telefon: 019-16 15 41
E x p e d itiu n s fo re s tå n d a re

Johan Bagge 
l.okcgatan 24 
602 36 Norrkoping 
Telefon: 011-13 36 47 bost 

011-19 13 86 arb
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GOTEBORG

Huggeťs Fårg
•  Stor sortering i glasvávoch 

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

cane, Polyuretanskum
•  Gelcote, 200 fárger
•  E p oxyplast
•  Aterfórsaljare fór Jotun, Sverige
•  Åven postorder

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

HALMSTAD

R c-anlaggningar · Byggsa:ser 

Tilibehor och Balsa 

Bilar Carlsson och Challenger

Buggy TT, Sigma och Carlsson 
och aven Elekiromkkomponontcr

EEJK7BONIK6 HOSB7
Kungsgatan 20 302 i
30245 HALMSTAD Tet035-124070

HOFORS

PeAsROTORBLAD
Allt i tra fór modellbyggare

Specialitet: AUTOGIROS & 
rotorblad

Vingstottor. profilhyvlade I luru 
Roderlist, skevroderlist 
Balsa, turu, plywood osv 
AtertOrsaljare antages 

Prislistor mot brevporto 
Besóksadress: Nyångsraden 
Gruvstugan, Långnås. Hotors 
Postadress Kållarvågen 13. 
S-810 10 Torsåker 
Telefon 0290-851 37, 407 32

HUSKVARNA

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

Grannavagen 24. tel 036-14 53 60

Byggsatser, Radioanlaggningar, 
Motorer till rått pris frán:
Futaba. Pilot. MK, Enya, HP, Veco, 
Saito. IM. Fuii m m.

HÓGANAS

HÓGANAS
Kopmansg 5 Hoganas 042-302 30 

Oppet M ånd -fred  9 30 18 00 
Lunchstangt 1 3 -1 4  Lord 9 - 1 3

• RC-flyg-bil-båt
• RC-anlåggningar
• Stort sortiment tillbehor
• Hobbytrå
• Motorer -  OS, Enya &

Thunder Tiger
Ring garna'

BRA
Sortering tor alla hobbyentusiaster 

Alltid ratta

PRISER
Valkomna in eller ring 

KBA Lek & Hobby 
Sbdra Torggatan 7 

434 01 KUNGSBACKA 
Tel 0300-141 36

LIDKOPING

LjCjtiobbtj
Silverskjoldsgatan 7 
531 00 Lidkóping Tel 0510/262 34 
Skalaritningar av Brian Taylor 
DekalerTre kronor

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

Valkomna 
Bo Ny lund

LINKÓPING

BO R G S h o b b y
Apotekargatan 7. 582 27 L inkopm g 

Tel 013/12 39 81

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

Modelljárnvágar — Bilbanor 
Piastbyggsatser — 

Experimentlador — Tillbehor

hobbyoch  
e lek tron ik

LULEÁ

R/C FLYG TILL LÁGA PRISER
* Futaba
* Enya, Saito, Super Tigre, Fuji
* Byggsatser: Pilot, Kato, Sig, RPM, 

Barnstormer
‘ Portolac, batteriet for flyglådan 
’ Stor tillbehórssida
* Postorder, ingen egen katalog
* Ring fór information

Vattentornsvågen 12,951 61 Luleå

MOLKOM

E L L -A IR
Box 77, 66060 Molkom 

Telefon 0553/211 17RC-FLYG
Motorer, radioanlaggningar 

och tillbehor.

MALMĎ

MODEL
CR AFT
Rundelsgatan 16 
20012 Malmo 
Tel: 040-71435

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

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

MALMO

M m
KVALITET TOPPRESTANDA

Svensk [ MODELLTEKNIK
Distributor I___ b o l * h a c e l

Box 74 Ordertel. 040-4461 17
23040 Bara (1 7 .00 -20 .0 0 )

s k e l l e f t e a I

RC-flyg-bil-båt & tillbehor' 
RC-anlåggningar, JR, 
Acoms, Multiplex 
Motorer OS, Webra, Veco| 
& Picco 
Reservdelar

CYKEL & HOBBY
Norrhammarqatan tpi 190 05

OXELĎSUND STOCKHOLM STOCKHOLM

ALLT FÓR 
MODELLHOBBYN

Specialitet
LINFLYG

V E\°N 0 S5/  ^
TRADGARDSGATAN 10 A 613 00 OXELÓSUNO

Koftes mtiellflyg
Upplandsgatan 66, 113 44 S tockholm  

Tel 08/33 30 44

BYRON Τ χ Χ  
ORIGINALS

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

Modellflyg —  bát —  bil 
Radioanlaggningar 

CB-spinner och kvartskala- 
tillbehór Macs Product

KARBY
FRITID

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

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

TROLLHÅTTAN

T lilftjC L
β Β α θ ο α ι ι β

LEKSAKER HOBBYART1KLAR

TRESTADS LEDANDE 
HOBBYAFFÅR 
* BIL * FLYG
* b a t  * t a g

Drottninggatan 41 (Box 88)
461 22 Trollhåttan Tal 0520-135 45 

I Arkaden vid torget

VARBERG

Natans 
H o b b y

Byggsatser Flair
Ben Buckle 
Deans Marine 

Motorer OS, Merco
Brånsle Diesel, Giod

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

ÓREBRO

B0RJESS0NS
M0DELLFLYG-
Η0ΒΒΥ
Specialaffår for 
Modellflyg

R/C-anlåggningar · byggsatser 
tillbehor · motorer - bilar · båtar 
Gummirep (Borjesson-repet)
PI 45557, 70590 Orebro 
Besóksadress Kårsta 0, Hovsta 
Tel 019/22 62 90,22 70 22
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P O S IT IO N IN G

Andersson Evert 
Bokvågen 22 
29500 Bromolla

L022
01715

R40 FI RC ABC 1,95 hp/17000 rpm

Jámfór garna kvalitet, effekt och pris

-Rossi ár a lltid  en vinnare!
Hár visas en del av Rossis motorprogram. 
Reservdelar finns i lager 
Ring om gallande pris.

R60 FI RC ABC 2,2 hp/17000 rpm R60 FI RC ABC Helikopter 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

\x A^5*·

R61
R61
R81

FI RC ABC 2,45 hp/18000 rpm R65 RV RC Byro-jet 4 hp/24500 rpm
FI RC ABC Long stroke 2,4 hp/13500 rpm R81 RV RC Byro-jet 4,7 hp/19500 rpm 

FI RC ABC 3,3 hp/16500 rpm

2,2 hp/15000 rpm

Importor och 
distributor Mfes modellflyg Upplandsgatan 66 

113 44 Stockholm 
Tel 08-33 30 44

Vi har åven hemma R15 FI, 
R65 Marin, R90 FI, R90 RV, 
R90 Marin samt R81 Twin 
drive.


