


I flygtidningen MACH firms samlat det mesta av det basta som skrivits om flyg i Sverige
sedan 1980. Tekniska reportage, fantastiska flygåventyr, utfórliga flygplanspresentationer, ritningar
och suverána bilder i fårg och svartvitt. Ett onskebibliotek fór den flygintresserade. Passa på att
KOMPLETTERA D U T  FLYGBIBLIOTEK NU!

Mach 1
14 sidor om B 17. 
B l7 ritning och 
fargprofil. SR-71. 
Provflygning 
av F -l6.

Mach 2
16 sidor om J 21, 

ritning, fargprofil.
Airtaco. 

Hughes Hercules.

Mach 3
A.J. Andcrsson och 
Saab Safir. Oshkosh. 
Norska flygets forstå 
strid. FIS.

Mach 5
Ferdinand Cornelius. 

Forsokscentralen. 
Fargprofil Sk 50.

Mach 7 
Sk 60. ritning. 
Reportage från F 21. 
Lansen. Sea-Dart. 
Hercules. Biggin Hiil.

Mach 8
Caproni S 16/B 16 

med ritning. Forstå 
JAS-ritningen i 

svensk press!

Mach 9
17 sidor om Erik 
Bratt och Draken 
ritning. Mikroflyg 
RFN.

Mach 10
Varldens snabbaste 

pilot. Biggin Hill 
Ritning Pueara.

Mach 11
14 sid. Saab Scandia 
med ritning och fårg- 
profiler Viggen. 
Skvadron 332.

Mach 12
J AS-O ripen ritning 

i skala I :72. Mr 
Autogiro, Rolf von 

Bahr.

Mach 1 3
Frecce Tricolori. 
Petter Rod. Boeing 
P-26, ritning 1 72. 
Sikorsky.

Mach 14
Silver Hili, USA. 
MC 205 Veltro. 
Stålrors-Cuben. 

Cierva C30A i 
skala 1:72.

Mach 15
Jockum Boltenstern. 
Pratt & Whitney. 
Bromma. F-4 i
1:72. U.S. Coast 
Guard.

Mach 16
140 flygplan for 
hemmabyggarc.

F -l06 i 1:72. 
Maersk Air. Mili
tary Airlift Com.

Mach 1 7
Hiir borjar Machs 
flygskola. Strategic 
Air Command. 
Junkers G-38 med 
skalanlning

Mach 24
Vcrtikalflygteknik. Ju 
52. Windrose. Alcock 

& Brown. 1 .ansen. 
Veteransommar. I -14 

Tomcai. Riming: A- 
7E Corsair 11.

Mach 18
Th underbirds 

Flyg solo efter 1 5 
min. Schneider 

Cup F9F i 1 :72.

Mach 26
MiG-29. Scrarnjct. 
Stcarman. Slingsby Fi
refly. 60 .ir med Luft
hansa. F.rik Bratt.sSil- 
vervingar. DC-3.

Mach 19
Bl8-katastrofen. 
Schneider Cup. Reno 
Air Races. Tactical Air 
Command. Ritning: 
Grumman F il F 1 
Tiger.

Mach 27
SAS 4C ar. Deglomda 

jåttarna. Sparmann.
Wilga. I V :s skrot 

handiare i Tyskland. 
Fargplansch: 

Mustang.

Mach 20
Transair. Modellflyg 
på blodigt allvar. De 
sista Draktåmjarna.

Btodcrna Wright. 
Boeing 737-300. Kit

ning: Macchi MC-72.

Mach 28
Flygvapnets divi- 
sionsmårken i fiirg 
Sterling Airways 
25 år. Voyagers 
fantastiska resa. 
Luftakrobatik. 
Segelflyg for 3.000 
PAC.AF.

Mach 21
Svenske Biggies. Sve
nsk jetmotor. B l8. 
Saab 100. Amerikán
em;! pa Cuba. Fårg 
plansch: [29. Ritning: 
Cilostcr IV R.

Mach 29
Albert Engstróm 

och Flygbaronen. 
Mustang. Piper Cub. 

Dragon Rapide. JAS. 
F'lygande klassiker

Mach 22
Sal I v B. Jorden runt i 

en Put. F -l6 .1 Iutvud- 
stadsjakten. Top Cov

er tor America. Sam 
larbild: Petter Rod.

Mach 23
Little Norway -  unika 
bilder. Concorde. 
Draken 30 år. Custers 
kanalvinge. MASDC. 
F-8 Crusader. Fårg 
plansch: Sea Fury.

FLYGY^APNET 60 ÅR — ett jubileumsnummer!
Mach 25 ar rikt illustrerat med aktuella reportage och suveråna fargbilder, dessutom 
en historisk bildkavalkad med bl.a. J9, J 26 och B17 i fiirg. På fiirgplanschen finns 
den unika fyrgruppen med Sk60, Lansen, Draken och Viggen.
C I T U U  A O V  I  NT C M « ?

1 02 Solná, sa kommer det bestållda mof 
tillkommer.
P kostnaden och satta in pengarna direkt 
pengen vilka nummer du bestålier!

■··. , i i y.

KLIPP T IL L ! ---------

Kryssa fór de nummer du vili ha och posta kupongen till MACH. Box 2260. 17 
postforskott. Mach 21. 25 och 27 kostar 25:-/st.. ovriga nummer 20:-/st. Porto 
Vill du undvika att betala postforskottsavgift och porto kan du sjalv riikna iho 
på MACH’s postgirokonto 86 26 66 — 5. Giom bara inte att ange pa postgiroku
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organ fór Sveriges Modellflyg- 
fdrbund och utsándes till prenu- 
meranler och Forbundets samfli- 
ga rnedlemmar.
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TRYCKAB, Halmstad 1987

Innehåll nr 3 1987

EM i Nykóping
Skalahornet-Boeing PT 17
Från svala till Viggen
Bagges Horna
Inomhus-VM
Radiotest-JR Apex
EZ -  bygga fårdigbyggt flyger
Lillen -  att ha RC-kul med
Propellrar -  så hår gór Du!
Från Klubbarna
RC-segel -  en horna'med lyft
SMFF-nytt
Småannonser
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OMSLAGET Omslagsbilden visar den EZ-modell av 
DH Chipmunk, som Bo Holmblad testbyggt for Modell- 
flygnytts rákning.

Unde neck i uul har nu fungeret! som SMFT-ord forunde i tvá rnånader. Tiden har 
galt fon. Det har varii mycket arbete. Och en hel del bekymmer. Men mest av 
(till en otrolig stimulans, hue en enda u is kali ni n g an! Men vissi har manga ringt 
och vartThekymrade over den extra utdehiteringen på 30:-. Johan llagge 

var kassor -  liar fork la rat. Men mangu har kanut Jet skont alt få ringa och 
avreagera sig. Och det tir bra, all man gor del! Av giften år ly vårr ofrahkomlig. 
Och efter en pralstund, så Idggs luren på. Man har forståti! Och vi år fortfarande 
varmer!

I .speditionen fungcrar igen. Bo Hallgren och Johan Ragge ser nu till. att 
telefonsvararen inte behovs långre. Ring och utnxttja dem for blanketter, 
anmålningar. hyggsatser.

Jag avslutar med att påminna om T.M i Nykóping 20-26 juli, om NM i 
segejflyg i O rebro 28-30 augusti. Och ring mej gårnu, om Du så bara vi II fråga 
om nå got eller prata bon en stund. Men mellun 1800-2000!



Europamåsterskapet i Modellflyg 20-26juli 1987
Vad innebár begreppet Europamasterskap i Modellflyg fór svenska modellflygare och óvriga åskådare ? Speed
Hår kommer en liten sammanfattning av kommande modellflygevenemang, som går av stapeln i ett 
800-årsjubilerande Nykóping. Stunt

For ett vissi antal svenska tåv- 
lingsflygare innebår det att de 
på henunaplan får mojlighet alt 
visa sin kompetens mot hogsta 
internationella motstånd.

For óvriga svenska modell
flygare och åskådare biir del 
maj ligt an på nåra hall få fol ja 
de spånnande och intressanta 
tåvlingsmomenten -  i mång- 
fucetterat lin fly g och detalj- 
berikat s k skalaflyg. Linstyrt 
och RC-styrt.

Det ar definitivt ett t i 11 fa 11 c som 
varje person, intresserad av 
modellflyg, skali la vara på!

Att Nykóping kom att bli 
huvudalternaliv for 1987 års 
EM i linflyg (F2) och skalaflyg 
(F4) år i nte så underligt. Bland 
de positivt bidragande orsaker- 
na år att staden har 800-års ju
bileum under 1987. Kommu
nen år mycket positivt instålkl 
till alla måsterskap och interna
tionella sådana i synnerhel. Lo
kali har man oekså en mycket 
aktiv modellflygverksamhet, 
med radio och skala i Nykóping 
saml linllygi Oxclosund. Det år

i sådana sammanhang vikligt 
med en stark lokal forankring, 
som i nte minst VM 82 i Oxeló- 
sund gav klart besked om.

Det finns oekså en mycket 
låmplig anlåggning fór tåvling- 
en, Nykoping/Oxelósunds 
Flygplats. i Skavsta eller som 
den tidigare hette El 1/Nyko- 
ping.

Delia år några av de tungt 
vågandc skål, som var orsak till 
att valet av tåvlingsplats ej var 
svårt att ta.

Tå v 1 i n gs mo menten, som
kommer att flygas i detta FM år 
foljande:
F2A Speed 
F2B Stunt 
F2C Team Racing 
F2D Combat 
F4B Lin-skala 
F4C Radioskala

Dessa klasser fol jer hell 
FALs regler fór utfórande.

Fórutom EM-tåvlingarna 
genomlors oekså en internatio- 
ncll tåvling i Quarter Scale 
(storskala) enligt de svenska. 
naiionella reglerna.

Tidsschemat år upplagt en
ligt:
Klasser Ankomst Tåvling
F2A-F2D 22/7 23-26/7
F4B.F4C 20/7 21-26/7
Quarter
Seale 20/7 21-22/7

Scdvanlig bankett med pris- 
utdelning går av stapeln den 
26/7 -  27/7 år avresedag.

Fór dem, som tånker ta sig 
till tåvlingsplatsen år detta moj- 
ligt på ett flertal sått.

Bil år troligen vanligaste 
fårdmedel. Flygplatsen år ϋρ- 
pen for dem. som vill flyga dit. 
Tåg går till Nykóping varifrån 
man tarsej sista biten med buss. 
Åvcn sjovågen år mojlig 
Oxelósund har en fin båthamn.

1 8 -20  o lika  lander
Enligt preliminåra uppgifler 
kommer cirka 18-20 Linder att 
vara representerade vid detta 
EM och det finns anledning att 
tro, att resultaten kommer att 
bli av hogsta klass, då både re- 
gerande curopamåstare som 
vårldsmåstare debar i de fiesta 
klasserna.

Lindansen . . .
Lórdagen den 25/7 kommer vår 
nåsta generation modellflygare 
att visa sina fårdigheler i s k 
semistunt. Då flygs finalerna i 
Lindansen -  en nationell tåv
ling, som startat på klubb- och 
distriktsnivå fór att avslutas 
med riksfinal just under EM- 
evenemanget.

Fórutom sjålva tåvlingarna 
kan man nik na med en hel del 
andra spektakulåra inslag. Ett 
flertal hobbyfirmor finns på 
plats fór att visa -  och sålja -  
modellflygutrustningar av olika 
slag.

Och år Du dår, kommer Du 
kanske med i TV. Sveriges TV 
kommer att sammanstålla ett 
30 min program från hela låv- 
lingsveckan. Den 20 sept kl 
1900 visas det och det år norr- 
kópingsredaktionen som ligger 
bakom detta. Vi kan råkna med 
blandade inslag från alla tåv- 
lingsaktivitetcrna samt lite an- 
nat. åldre arkivmaterial.

Val mott i Nykóping!
SMFF.s EM-kommitté
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RADIO CONTROL CENTER

E2 Mustang P 51 D 
FW 190

P O P U L A R  B IL

RADIO

New Attack 
2-kanals radio 
Bec system 
AM 27 MHz 
Två servo S 148

AYK Racing RADIANT Buggy 
Skala 1:10. 4WD kuldifí. Driv- 
ning med låttviktskedja. Såljs 
komplett med motor 600 S.

SÅLJES I HOBBY- 
FACKHANDELN. 
DISTRIBUERAS AV

Radio Control Center AB
Grånnavågen 24, Box 124, 561 22 Huskvarna, order tel 036-14 53 60



Mera F4C -
Boeing Stearman PT-17!
Våra tåvlande F4C-flygare ståller verkligen upp fór Modellflygnytts lasare! Kjell-Áke Elofs- 
son. Bengt Kållstrom och Stig Bergstrom hari tidigare nummerbeskrivitsina modelleroch 
tacksamt givit oss tips, råd och anvisningar. Nu år det Soren Fredrikssons tur. Boeing 
Stearman PT-17 år verkligen "hans" modeli. Hår kan man nåstan tala om kårlek mellan 
byggare och modell. Och så skali det ju vara-och detblirlåttså, då man funnit sin favorit!

I Company 1934. Under ett antal 
I år blev det "Boeings” på pappe-

Roeing PT-17 ar eti annorlunda 
flygplan. Och dår for bl ir också 
byggandet -  och denna artikel -  
lite annorlunda. Jag vill garna 
tala om, var fór jag val de just 
PT-17i trots så många motighe- 
ter. Sjålva byggandet går jag 
inte in på så i de talj, eftersom 
jag befinner mej i dels ett om- 
byggnads- & kompletterings
skede av mina två PT-17, dels 
också ett planeringsskede av en 
kommande Lookheed Hercu
les. Jag hoppas kunna återkom- 
ma till den senat e långre fram.

M odellval -  
en u tm ani ng!
Varfor våljer nu en modell- 
byggarc en lorebild av i ex ett 
stridsflygplan fran forslå 
vårldskriget -  eller fore 1914? 
Med alla bygg- och detaljpro- 
blem det kan medfora? Och hur 
kunde jag ge mej i kast med ett 
bygge, trots svårtillgånglig do
kumentation. Oeh med vet- 
skap. att forcbildcn inte finns 
inom rimligt avstånd?

"Min" PT-17 -  år den fortfa- 
rande i bruk? Finns den på nå- 
got muséum eller år den rent av 
skrotad?

Via Luftfartsverket erholls 
foljande uppgifter:

’’Effective Dec 11, 1980 at 
the request of the registered 
owner Corona Medical Re
search LAB. P O Box 70, Co
rona. California. Name has 
been changed to Starr Avaition 
Inc. in May 1984. Documentary 
evidence of name change has 
not been received and revised 
registration has not been is
sued”. Den upplysningen gav 
alltså inte så mycket.

Trots ytterligare forskningar 
hos museer, flygbolag. privat
personer har jag ånnu ej iyckats 
spåra ågaren! Forutsåttningar- 
na kunde med andra ord vara 
betydligt båttre!

Kari barn har många  
namn
Stearman Aircraft Company 
hade sin glansperiod på 20- 
talct. men fick stora svårigheler 
under depressionen. Boeing 
overtog Stearman Aircraft

j ret men "Stcarmans pa namn- 
skyltarna. Dårfor om nam ns 

I dessa dubbeldåekare Stear- 
mans. Namnet Kaydet fick pla- 

I net forst 1941 da det amerikan
ska forsvaret giek in for att ge 
alla militåra maskiner namn i 
stållet for de typnummer. som 
anvånts tidigare for att sk i I jo 
olika stadier i utveeklingen.

P T-17
I december 1933 kom modell 
70 "a military trainer”, kon- 
struerad och byggd på 60 dagar! 
En forbåtlrad modell -  73 -  be
stålides av flotlan. Modell 75, 
som armén gick in for 1936 fick 
beteckningen PT-13. Den ha
de en 220 hk Lycoming R-680- 
motor. Bristen på sådana moto
rer gjorde att man i stållet bor
jade montéra in Continental 
R-670-rnotorer på 220 hk. Pla
nen med dessa motorer fick be
teckningen PT-17.

Vad år av v ikt om inte 
v ikten?
En PT-17 våger mer ån en Tiger

Moth oeh en Piper Cub tillsam- 
mans! Trots att PT-17 år robust 
och kraftig med sina grova di
mensioner år den harmonisk i 
utseendet och esteliskt tillta- 
lande. Stag och vajrar mellan 
vingarna, vajrar till stjårt- 
partiet. en spartansk cockpit 
med nddtorftig instrumente
ring oeh så en stjårnmotor. Mo
dellens vikl har också varit ett 
av mina slorsta problem. Min 
forstå PT-17 blev for tung att 
flyga och duger dårfor bara som 
tråningsmodell. Den andra PT- 
17 "parisplanet" från skala- 
VM 84 -  kandes dåremol per
fekt: vikl 4.9 kg. Den uppnåd- 
de en sjundcplats i den statiska 
bedomningen vid den tavling
en . En halvbra flygning (två av- 
brutna!) gav en 10-plats totalt.

Pop u lårt sk o Iflygp I an
Stjårnmotorn utesldt effektivt 
all sikt framåt. Man fick med 
andra ord hålla huvudet kalil 
och sikta framåt. Den stiger in
te speciel It snabbt heller. Stear
man år stor och tung och de 220 
hk orkar inte bidraga med mer 
ån cirka 250 tn i minuten. Det

går inte speeiellt fort i marsch- 
fart heller 180km/t.

Då man Byger den får man 
arbeta. Alla roder måste an- 
våndas. Roderutslagen år så 
stora att man måste gora rejåla 
arm- & bcnrorelser. Men Stear
man tillkom for att låra piloter 
flyga "to separate the men from 
the boys”, som det så vackert 
hetle.

Landning
Det brukar sågas om Stearman 
att det inte råcker med att landa 
den! Man år inte såker for ån 
flygplanct år fortojt! En Stear
man bor starta oeh landa på 
gråsfålt. Flygplanets konstruk
tion och uppbyggnad skapar 
stort luftmotstånd och mycket 
’’motor” kråvs for all hindra 
den att sjunka. På detta sått 
forlorade mitt "parisplan" sin 
bårkraft och vingtippade i as
falten. Det skedde under andra 
flygomgången vid UT3 for EM- 
tåvlingarna i Nykoping nu i ar. 
Jag fick alltså stå over flygom- 
gang 3. men trots missodet 
råckte poången till en 2:a plats. 
Den modellen år fortfarande
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SKALA
hornet

under ombyggnåd med forbått- 
ringar.

Vid landningen måste planet 
vara fullståndigt ntstallat! Oeh 
spaken helt bakat -  i magen! 
Landstallet år hdgt. Stutsar 
man år det lika bra att dra på 
igen och fórsóka på nytt. Med 
ett sporrhjulsplan år landning
en aldrig klar forrån planet står 
helt stilla. Och det galler all an- 
vånda fdtterna.

Frojd fo r  o gat
Klara, vackra fårger med lina 
linjer och monster år utmår- 
kandc for de fiesta PT-17. Sjålv 
har jag fastnat for ett orange- 
fårgat plan med blå och vita lin
jer. Det år "PARIS-planet”. 
Ett annal, ett stjårnbestrott 
plan med blå oeh roda linjer på 
vit hotten -  "OSI .O-planet".

Till båda dessa har jaganvånt 
Polvlex-klådsel, som år lati att 
handskas med. Efter malning 
framhåvs våvstrukturen på ett 
realistiskt sått. Tyvårr kan det 
uppstå problem vid maskering 
av linjer, detaljer o dyl. Ol’ta 
foljér underliggande fårglager

med, når tejpen tas bort. Till 
polytexklådseln har jag ånnu 
ej funnit nagon maskeringstejp, 
som jag år nójd med. I· n an- 
vånder jag en transparent lejp, 
lite mjukare ån den vanliga tej
pen, som finns i bl a varuhusen. 
De rod-orange fårgerna har va
řit svarast att blanda till, så forst 
efter många forsok blev jag 
nojd.

Bygget
Det finns en byggsats fran 
Stearling, men i likhet med fler
talet byggsatser stammer den- 
na dåligt med originalel. Men 
åven med ritningen har det va
rii problem, eftersom vissa de
taljer into overensståmmer med 
fotografierna. Man får lågga 
ner mycket tid och arbete att 
jåmlora ritningoeh fotografier. 
De fotografier, som jag anvånt 
har beståilts från USA.

Flygplankroppen på origi- 
nalct hårs upp av en rorkon- 
struktion. I stållet for stålror 
anvånde jag fururundstav fór 
att la en stark konstruktion. 
Spanten år formade som en 
krans av 15 mm bred plywood.

0.4 mm plywoodfanér blev 
"plankning" runt sittbrunnen 
oeh på fråmre delen av flyg- 
planskroppen. Vingparen år 
delbara oeh lostagbara fran 
flygplanskroppcn -  precis som 
på originalet. (Fjåderstal och 
måssingprofil har anvånts). 
Åven stjårtpartiet år lóstag- 
bart.

Landningsstållen -  både 
fråmre oeh bakre -  år fj åd ran
de. Sittbi unnarnas vindrutor år 
av plexiglas med ramar av 
profilvinklad måssing. fill 
vingstagen, som år profilslipa- 
de, har 1,5 mm pianotråd an
vånts.

"Paris-planet” -  
VM  84
Modellen år i skala 1:6 med en 
spånnvidd på 163 em. I'otalvikt 
4,0 kg. Motorn år på 10 em'oeh 
utvecklar 1,6 hk vid 16000 ri 
min.

Modellen år just nu under 
ombyggnad. Tyget slets upp på 
kropp oeh vingar. Nu klådda 
efter renovering -  malning på
går.

"O slo-p lanet" -  
VM  86
Kompletteringsarbete pågår 
I n. Den byggdes ej på 60 dagar 
som originalels foregångare 
modell 70. men . . . Tiden var 
knapp oeh ytterligarc detaljer 
behovs. Svarast har formen till 
motorkåpan varit att få fram. 
Når den val var framme gållde 
det att få till en så lati motor- 
kapa som mojligt. Och sedan si- 
mulerad nitning med kliekar 
från vitlim oeh så malning, for
stås! Malningen av ”Oslo- 
planet" blev en extra utmaning!

M otors be ty cle lse
"Paris-planet" utrustades med 
en Wcbra Long-stroke. Pa 
grund av planets tyngd behovs 
IIEL.A motorns kraft under 
flygning. Och den sitter val in- 
stångd bakom motorattrappen 
-  hog vårme eftersom brånsle- 
tillforseln måste vara minimal.

"Oslo-planet” fick en ny 
Enya 120FS, vilken jag blev re- 
kommcndcrad. Fråmst på
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LÅGPRIS LÅGPRIS 1l å g p r i s  lågpi

MODELLER Spann’V i cl ci Pr i s

BUGKER JUNGMAN J. 200 MM 980„00
VAMPIRE 1300 MM 875- 00
SKYBOLT 1580 MM 1510.00
GI AMT 2 ti IN 2200 MM 1610„00
DH 71 MOTH 1550 MM 980„00
CAP 21 1400 MM 960„00
CAP 21 1/4 2100 MM 1860„00
CRANFIELD Al 2040 MM 1 5 5 0 0 0
CRANF i ELD AI 1300 MM 920„00
NIE Li PO RT 24 2350 MM 1990„00
TIGER MOTH 40 1480 MM 945„00
PIPER CUB 1/5 2140 MM 1290.. 00
AUBTER JI 1/5 2210 MM 1420„00
SE 5 SCOUT 1430 MM 945.. 00
SOPWITH PUP 1/ 4 SKALA 1670„00
S P 1TFIRE 2040 MM 2560„00
BARNSTORMER 2290 MM ;l. 450 „ O 0

TRAINERS

STAR 1630 MM 915„00
MENTOR 3 KANAL 1320 MM 610„00
MENTOR 4 KANAL I ..;:>2u MM 660„00

READY TO FLY

STRIKER 60 1600 MM 1325„00
BULLDOG 45 1430 MM 1325„00
DOLPHIN 25 1370 MM 1135„00
DOLPHIN 25 1370 MM 1060„00
MIGHTY MOUSE 2100 MM 2050 - 00

MOTORER Pris

Μ A G N U M 9 1 4 ·- "Γ A 1< T .1.89 O . 0 O
M A GN U M i 2 O 4.T A K T 210 O .. O O
MAGNUM 240 4.TAKT
2 C Y L V Μ O T O R 4.5 5 O „ O O
M A G N U M 3 6 O 4 --1A K T
3 CYL RADIAL 7200„00
OS 61 VF ABC 985-00
OS 25 F ABC 825„00
OS 21 SE .B ABC 955„00

RADIO

SIΜ P R O P S A M F M G O L D 
S p ø c i a I p r o ri u s ø r a ri -f o r 
N OR WE GIA N M O D E i.... L E R S
U t b y g g b a r t i. I. 1 7 K a n a i ø r
SPECIALPR IS 2995-00

TILLBEHoR

S 1< AI... A i.... J U D 0 4 Μ P A R E t :ι. 1 1 
SUPER TIGRE 20cc 
2 5 c c o c h 3 O c: c 2 O O „ O O
GLq DS'T I FT STD„ 15- 00
A L U „ S PIN N E R 10 O Μ M 9 9 „ O O

OL JA

C A S T R OI.... M S S R i !.... IT 3 5 O O 
CASTROL MSSR 5 LIT 1.65„00 
I.... A G RIN G S O i.... J A 1 / 4 L 2 4 „ O O

NI HAR V&L VÅR NYA KATALOG 87 PÅ 270 SIDOP VAR AV 40 ÅR I 
FARG„ AMNARS BÅTTER NI IN 40 KR PÅ VÅRT POSTGIRO SÅ KOMMER 
DEN DIREKT I POSTLÅDAN„ HA EN SKøN MODELLSOMMAR N M „

I

t 4
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grund av dess styrka. Och med 
bra vridmoment kan storre pro
peller anvåndas. Och ett mer 
realistiskt motorljud kommer 
med "på kopet".

Hår blev jag rekommende- 
rad att anvånda syntetolja med 
mindre oljekladd oeh båttre 
fdrbrånning som resultat. Ty
vårr har jag fått erfara att den- 
na motor i stållet blivit utsliten 
i fortid. Den blev allt såmre! 
Och inte alls "upplyftandc” når 
planet inte orkar genomfora al
la flygmoment. Under VM 86 
gjorde jag inte en enda lyekad 
flygning!

m in vdrsta 
r

Modeil 70 byggdes under 
stress. Det var bråttom med att 
få fram military trainers. Efter 
tester av flottan oeh armén fo
reslogs forbåttringar. Som ge- 
nomfordes. Nya krav på for
båttringar kom -  oeh också de 
gjordes! Motor byttes, mera 
ombyggnad, flygplanet våxte 
och fick slutligen beteckningcn 
PT -17!

Tiden, 
fiende.

Arbete under stress ger spån- 
ning! Men for det mesta oekså 
merarbeten -detaljer måste go- 
ras om eller fórbattras. Mina 
båda PT-17 haller alltjåmt på 
att våsa fram!

O em otståndlig
Tank Er upplevelsen och 
lyekan att få starta, llyga och 
landa en PT-17 oeh riktigt få 
kånna vinden i ansiktet. Trots 
allt motstånd år och fórblir den 
oemotståndlig!

Keep the Stearmans flying!

Sóren Fredriksson 
Torp vågen 7, 
Fråmmestad 
465 00 Nossebro

Ó verts till koger holler Soren 
upp sin PT-17 "Oslo-planet", 
som inte ville riktigt vid VM 86! 
Nertill ’’Paris-planet”, som 
truts krånglande motorer (ja, 
han provade faktiskt flera!) for
de fram Soren till en hedrande 
10-e plats!
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Från papperssvala till Viggen
Vi har många gånger sagt, att vi måste ’’sålja” -och  propagera fó r- vår kåra modellflyghobby.
Fler månniskor år vårda att få kånna gemenskapen och glådjas av/genom modellflyget!
Men huråstadkommer vi detta ? Lås om MFK Vingarnas, Umeå, fina initiativ, som bór upprepas 
mångfalt!

SMFF:s ord forunde Olof Penn- 
horn stod den 10 maj med mik
rofon och allt och invigde en 
stor modellflygutstdllning. Den 
anordnadcs av Vasterbottens 
Museum i Umeå och kan val så
gus varu en sumproduktion mel
lun musei-personalen och Ving
arnas medlemmur.

D et var en slum p
Av en slump, sager Hans-Olov 
Luntik vist, fotograf och mo- 
dcllflygare, tantles de forstå 
idccrna. Han var på museet i 
ett helt annat årende, då Sune 
Persson, antikvarie undrade, 
om man inte skulle kunna ord- 
na en modellflygutstdllning. 
Det var i april 1985.

Det blev lite turer hit och dit 
om låmplig tidpunkt for mo- 
dellflygets intåg på museet. 
Bl a hade man bokat juni/juli/ 
aug 87, men då blev det visst

"nån vassknyining", såger 
Hans-Olov, som varii en av 
"huvudmånnen” bakom den 
unika ulslållningen. Men i maj 
i år oppnades dock det hela 
med sjålvaste SMFF-hovdingen 
-  kunde tlet varit båttre?

Ulslållningen, som inte bara 
visar ett sjuttiotal olika typer 
av modcllflygplan, ger besoka- 
ren en fin bild av modellflyg- 
hislorien i Sverige.

Svcn-Olov Lindén (Oltl- 
timersållskapet) har bidragit 
med ett stort antal oldtimers, 
som ger utstållningen ett histo
riskt "djup" metl "hur det bor- 
jade”,

N orrlands M odellflyg- 
industri
I .okala tongångar kommer ock- 
så fint fram med bild/text-mon- 
lage kring forna Norrland

Modellflygindustri. som verka- 
tle just i Umeå.

Sundsvallsbon Arvid 1 iolm- 
bom visar inte bara sina fina 
4-taktsmotorcr, utan också den 
fina VM-Mustangen fran 1978 
(6:e plats?)

Costa Nåslund visar RC och 
forklaratle gas, sitla, hojd och 
skev.

Robert Rbnnberg och Tho
mas Paulsson bygger och klår 
ett modellplan infor intresscra- 
dc besokare.

Obran l-'å Ilgren, Oxelosund, 
bidrar med några linflygspeed- 
kårror, som platsar fint i den 
myckct allmånt hallna modcll- 
flygpresentationen, som lacker 
allt modcllflygeri -  ja, åven 
inomhusmodeller visades: S-O 
Lindéns FID-modell skytltla- 
tles i en vitrin och våckle stor 
uppmårksamhet. (S-O med 
hustru Vajlet hade akt tiara 160

mil for all ge siti bidrag till den 
hår utstållningen -  tala om in- 
tresse och entusiasm!)

Sent, men måste in
Redaktoren har lait en knippa 
bra Lundkvist-bilder just vid 
press-stoppet. Men detta måste 
med i Mfn 3/87! For att våcka 
och stimulera andra klubbar till 
liknande arrangemang. Hans- 
Olov Lundkvist delar gårna 
med sig av sina erfarenheter -  
och tillågger:

"Kontakta Ditt hemma- 
museum nu, men råkna med 
minsl ett års fbrberedelsctid.”

Det biir mer om den hår sa
ke n i komma nde Model 111 yg- 
nyltar -  vi hoppas på i varje fall 
idé- och rådsponsring från 
Vingarna-gånget.

I dag hojer vi kepsen for 
grabbarna i norr -  år det dår- 
ifrån Ijuset kommer?

Redaktoru
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e s b ó r M  r r m
fånerier & finurligheter m.m.

Johan Bagge 
Lokegatan 24 
60236 Norrkoping 
Telefon 011-133647

Tack fór breven till Hornan!
Det ar alltid roligt att fa livs- 
lecken Írán hórmm-diggarna. 
En del skriver lite om vad de 
haller på med, lite tips och 
idéer, en del skriver bara att 
dom gillar Modelillvg och Hor
nan (faktiskt har hittills bara en 
varit lite negativ, och han tvck- 
te Mfn kommer for sålian). 
Vissa sander med en riming på 
en egen konstruktion och vi 11 
ha den publicerad. Ibland år 
det modeller som år \ åldigt lika 
någol som varii med tidigare. 
men ibland år del nyheler. Om 
och når det passar in lyckcr jag 
det år mycket roligt att kun na ta 
med låsarnas bidrag, men råk- 
na med att det kanske drojer 
en tid innan det finits plats.

Något som jag dåremot sak 
nar år foton från er. I.adda ka
meran med en svarlvil film da

och da och plåta, sa kan jag få 
en kopia. Fårgkort biir inle sa 
bra i trycket.
En låsaridé som jag nåmnt i ti- 
digare hornor år det cykelbog
se rade styrbara flygplanct som 
Kent Sehraní i Getinge (Skåne) 
sånt in skisser till. ifrj

Man lar etl gummimolorplan 
och tar bort propellern, eller 
en handkastglidare. Pa det såt- 
ter man elt hojdroder med nag- 
ra korslagda guntmisnoddar 
(som på Klin). Men till skill nad 
Iran elt vanligt linplan skali 
roderhornet slicka bade uppal 
oeh nedat. I nosen såttsen ogla 
som de Iva hojdrodei linorna 
skali lopa igenom. Heist ell 
landståll som skydd under start 
oeh landning. Tyngdpunkt som 
van list.

Nu år det bara att dra fyra li
nor. 2-3 meler långa till planet. 
Hn lina till var vingspets och 
två till rodret. I.mornas andra 
åndar knyis i ett kors av två lis
ter. 30 cm långa. Genom att vri- 
da korset kan man alltsa fa pla
net att svånga och att stiga eller 
dyka.

Planet bogseras efter cykel 
enligt Kents anvisning. Det år 
inle så lått att bade styra cykel 
och plan på samma gang. så det 
såkraste år kanske att en passa
gerare sitter ha klanges på cy
keln och st\r planet. Men hall 
inte till pa gator och vågar! En 
metod som jag inte provát, men 
som borde gå bra år att sta pa 
en blåsig kulle och låla vinden 
gora jobbet. Nar får jag rap
port om den forstå 1-meters-

modellen som styrs pa delta 
sått? Egent ligen borde det ha 
varit en bra idé for Lilienthal, 
Wright och grabbarna vid se- 
kelskil tet som jag nåtnnde forrå 
gangen att prova sina flygma- 
skiner.

Så till kronmatkena i nr 2/87 
Den påpasslige redaktoren ha
de ju som vånligen skm it att jag 
vant på fårgerna. Den gula får
gen skali forslås forestålla guld. 
Guldkronor och guldkant mot 
blå himmel alltsa. l ack Sture! 
Del år forresten  också han som 
ritar de snygga teckningarna ef
ter mina inte alls sa snygga 
skisser.

Vi hors! 
Baggerro o
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Våridsrekord vid ino
Från lagledaren Herberg Hartman kommer denna rapport från inomhusflygarnas VM i 
England. Det svenska laget bestod av Sven Pontan, Håndens Mfk, VM-deltagare åven 
1976-78, samt debutanten 18-årige Peter Comét, Helsingborg. Dessutom medfoljde som 
supporter Anne Hartman.

Inomhus-VM avgjordes i 
microfilm-varldens Mekka 
luftskeppshangaren utanfor 
Cardington i England.

Hangarerna ar så stora att de 
verkligen bryter av landskaps- 
bildcn. Portbredd 55 meter, 
takhdjd 47 meter odi långd 291 
meter.

Forlåggning var ordnad 800 
meter från hangarerna i elt 
konferenscenter.

Efter inchcckning tick vi 
mojlighet att trimma in model- 
lerna i den nya miljon. Sven 
ågnade tiden åt motorval och 
korta trimflygningar medan 
Peter gjorde några Hygningar

mellan 16-20 minuter, vilket 
lick forvåntningarna att oka.

Forstå officiella trimdagen 
gjorde Peter några fina flyg- 
ningar omkring 22-25 min se
dan han reparerat tvá kroppar 
som. spruckit. Sven upptåckte 
att microfilmen stråckft sig fór 
myejket så att vinge oejli stabbe 
bojts. Med hjalp av rók, som 
har en avspånnandc effekt, tick 
han till modcllerna igen.

Forstå tåvlingsdagen gors tre 
officiella Hygningar av vilka 
tvá råknas. Litet nervóst vid 
frukosten, men snart år tåv- 
lingen igång. Våra finska gran
nar startar med Leif Englund, 
som får en fin flygning over .15 
min.

Peter våljer den modeil som 
flugit båst på trimningen. Men 
den får elt par svåra stall och 
Peter våljer att ta ner den med 
helium-bållongen och gór om
start. Det biir en fin flygning 
tilis modellen stoppas av sido- 
balkarna i hangaren. Drygt 19 
min.

De lorsta 30-40 min-flyg- 
ningarna noteras. Jim Rich-

Peter ConnΊ, 18-årig VA1- 
debutant, gjorde en fin i/isats 
och flog jámnt med mera 
rutinerade Sven Pontan. ovan

mond 41:05 precis under tak- 
hójd, finske Pentii Noře (VM- 
fyra -84) 30:35 och Cezar Bank 
VM-tváa senast gór 41:36.

Svens modcll driver lite men 
passerar 20 min utan besvåroch 
landar mitt i hallen på 28.15, en 
bra start.

Ytterligare en 40-min flyg
ning av Bob Randolf rujteras, 
41:40, nu år det tålt i toppen.

Peter byter propeller och far 
21:58. Sven ókar motorvarvel 
men far kortare tid. 27:44.

Det borjar lida mot kvåll, 
temperaturen sjunker, men ån
da klammer Jim Richmond till 
med 45:54, nytt våridsrekord 
och en enorm uppvisning i 
konsten att styra modellen med 
ballong på hog hojd.

Sven får for mycket torque 
och modellen tryeker ner på 
14:43, medan Peter såtter per
sonligt rekord med 25:53.

Andra tåvlingsdagen viner 
blåsten runt knutarna men det 
år åndå ganska lugnt i hanga
ren. Cezar Banks hotar vårlds- 
rckordet med 45:48, men sedan 
borjar det bli spridning på ti- 
derna. Peters modcll landar ef
ter bara 13:35. Regnet droppar 
genom de hal som finns i taket, 
och några modeller tråffas och 
viker sig majeståtiskt i luften 
och kvaddar. Sven flyger 21:39.

Ute hårjar ovådret och luften 
biir alli råare. Manga nollor no
teras, men Peter såtter åter 
personligtr rekord med fina 
29:46 i sin femte start. En bit 
kvar till Penttis nya nordiska 
rekord 44:01. men Peter år en 
coming man.

VM avgors når Jim Rich
mond gel en ny fantastisk upp
visning nled 47:44, nytt vårkls- 
rekord igen.

Sven dåremot råkar ut foren 
nol la, då vingen bryts och han 
hinner inte starta om.

Sista starten biir det inte tal 
om flygning långre. Det drar 
våldigt i hangaren och regnet 
droppar in. Manga avstår från 
att flyga, bland dem Jim Rich
mond. som redan har segern 
klar. Peter och Sven får till 
10:11 resp. 11:27, bra gjort i det 
vådret.

Jim Richmond forsvarade 
siti VM-guld och vann på 1 tim. 
33:38 med USA åven på andra 
plats genom Cezr Banks 
1.27:25. Strong trea Pentii No
ře, Finland, 1.25:37. Ett stort 
grallis till Pentti. Sven kom på 
41 :a plats med 55:59 och Peter 
42:a med 55:39 på tvá båsta 
starlerna. Lagtåvlingen vann 
USA fore Holland och Eng
land.

Herbert Hartman
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« m o d e llin g

JR Apex
Modellflygnytt har tittat på JR APEX N7C-35N. Det år en sjukanals radio som nåstan 
liknar en igelkott. Spakar och rattar overallt. Kamikaze-knappar såger en del.
Men radion kan i stort sett gora allt du vill. Och den har många finesser som 
kvalificerade radioflygare tycker om. JR-radion ger ett intryck av hog kvalitet.

Vi<J en forstå anhlick på sånda
ren ivcker man att don mest år 
avsedd for civilingenjorer. Men 
den innehaller finesser som inte 
ar vanliga. Ta trimmarna till 
exempcl. Dessa kan 1 vitas och 
neutraliseras. Om du ar tvung
en att trimma ett par snapp s a 
gar det alltsa att få trimspaken 
att sta neutralt. Och då slipper 
du overraskas av att kårran drar 
sneti i starten. Man gldmmer ju 
garna att vissa Irimmar ska sla 
lile snett for att karran ska gå 
rakt. Tyvårr sti giek tle hår 
funktionerna något trogt på vår 
provradio.

Upptill sitter en hel "skog" 
av rattar och brvtare. Omståll-

ningar lor skew hoj cl och sido- 
roder firms med trelågesbryta- 
re. I låge 1 IN, linjår. har man 
fulla tilslag. Om man nu inte 
begrånsat utslagen på några 
skruvar som sitter under en 
lucka nedtill på såndarens 
framsida. Sedan kan man val ja 
exponent iella tilslag i låge 
EXP. Tredje valmojligheten 
firms i LOW. Både EXP och 
I OW kan varieras mellan 40 

(till 100 procent, med små skru
var som stålls om metl en mej
sel.

En storre brvtare på framsi- 
dan ger mbjlighet att koppla in 
mixning mellan hojthoder och 
klaff. Om man anvåntler klalf

sa foljer att man måste "halla 
emot" med något dykroder, for 
att kårrans nos inte ska stegas. 
Med eventuell stall som ΙΌ I j ti. 
Ovanpå såndaren finns ett vred 
dår man kan stålla dykutslaget 
i forhållande till klaffutslaget.

Ovanpå såndaren finns ståll- 
spaken, elevbrytaren (fór dub- 
belkommando), två steglósa 
funktioner som regleras med 
vred, samt en brvtare som man 
kan sla till och Iran mixnings- 
funktionen mellan skevroder 
och sidoroder.

På baksidan. underen lucka, 
finns servoreverseringsknap- 
parna.

Faktaruta:
Modeller och Elektronik Alf 
Angsgatan 15 
332 00 Gislaved 
Tel. 0371-107 09 eller 107 45

Nedtill finns de tre rodrens be- 
grimsningsvred. Detsammu gal
ler stiillkanalen. Till ransler V- 
tail mixern. lin bra detalj! Till 
hager ser ri antennen i sill jack, 
ej full· i nsk juten.

♦
Och under tre små luekor på 

framsidan finns små vred dår 
man kan stålla utslagen forstål
let, skev-, sido- och hojdrodret. 
Begrånsningarna kan ske at två 
hall. Dårutover finns en brvtare 
fór "V-tail” mixning. Så bygger 
du en kårra med V-stabbe så 
behover tlu bara slå orn derma 
brvtare fór att fa riklig funk
tion på de kombinerade hójd 
och sidorodren. Utan att bygga 
s låda i eller kopa någon meka
nisk mixer.

Antennen har en egen for- 
varingsplats i sidan på såntla- 
ren.

-  Trodde du att det var slut 
på finesser nu?

Det finns fler . . .
Genom "Direct servo con

troller” -  DSC kan du prova 
radion utan alt slå på sånda
ren. Till exempcl når frek
vensen år upptagen. Men torst 
måsle tlu kopa en specieli kabel 
fór 96 kronor.

Apex-radio år av modultyp 
sa du kan byta mellan olika fre
kvenser och band. Men giom då 
inte fór Guds skuli att byla l're- 
kvensflagga samtidigt. Och 
kristallen i mottagaren ska ju 
också bylas . . .

fortsiittning sid 2r>

NTS 205 serrot rager 42 gram 
och ger trå kilos dragkraft.

Liigg nuirke till servourmen 
som har både langa och korta 
armar.
Nog rerkar JR:s Apex-radio 
rara ar hog kvalitet. I)et dr ett 
intryck man far nar kanongen 
opprias.
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Nu flyger EZ Chipmunk!
I forrå numret av Modellflygnytt beråttade vi hur det går till a t t "bygga ” en EZ-kårra. Vi testar ju en Pilot 
EZ Super Chipmunk i storleksklassen 40, alltså fór 40-45 tvåtaktsmotorer.

Maskinen har stållts till forfogande av Radio control center i Huskvarna.
Bo Gustavsson, Våsterås, utsågs till test-pilot. Han har två segrar vid skalaflygdagarna i Barkaby bak

om sig.
Chipmunken år en snåll och foglig aerobaticmaskin utan några speciella farligheter, enligt slutom- 

domet.

Vi gjorde en del forbåttringar 
på Chipmunken innan den 
slåpptes upp i luften. Några 
linkar av plast byttes till mctall- 
linkar. De medskickade 55 mm 
hjulen byttes till 70 mm dito. 
For att klara ojåmna gråsfåll 
båttre. Picco-45:an år ganska 
lått och dårfor skruvade vi fast 
en del bly i nosen. For att få 
tyngdpunkten på rått stalle. 
I lår kommer vi med ett forslag 
till Pilot-fabriken. Varfor i nte 
skicka med bly i låmplig form? 
Det skulle också vara bra med 
ett "blyfack”. Ar det frågan 
om EZ så år det val? I.ite lata 
bor vi få vara.

For att få ett ordentligt flyg- 
omdbme bad vi Bosse Guslavs- 
son från Våsterås att prov- 
flyga. Han vann 1986 på Barka
by i klassen Andra vårldskrigct 
med sin tvåmotoriga Hornet. 
Några år tidigare vann han

konstflygklassen med sin Stan
dard Chipmunk.

Så hår beråttar han om Super 
Chipmunken efter provflyg- 
ningen den 10 maj på Romme- 
heds flygplats:

-  Man måste ge lite hoger si- 
doroder i starten. De andra 
rodren kan hållas neutrála. Når 
farten byggis upp år det bara att 
ge lite hojd så låttar kårran utan 
problem.

-  Val i luften fick jag trimma 
ett par snåpp på skeven. Det vi
sar att kårran år rak. An nars år 
det ju lått gjort att misslyckas 
med den saken når man bygger 
en kårra.

Roderharmonin var myck- 
et god. Kårran år inte sjålv- 
slabil men ren i sina roreiser.

-  Det år lampligt att ha flugit 
en skevroder-trainer innan man 
ger sig på den hår.

-  Super Chipmunken ser ju

ut som en riktig kårra i luften. 
Och åndå har den de riktiga 
kvalitelerna. Den ligger inte 
langt efter en multikårra.

Motorn (Picco 45) råcker 
bra till. Men del vore idealiskt 
med en 90-fyrtaktarc, såger 
Bosse Gustavsson.

Och då skulle man slippa de 
150-200 gram bly som nu sitier 
i nosen på kårran.

Maskinen var snåll i stall. 
Och den vek sig lugnt over 
vånster vinge. Den spann bara 
till vånster och gick ur utan 
problem.

Den avancerade Bygningen 
var trevlig alt utlora med den- 
na maskin. Den gick rakt och 
fint. I beskrivningen varnar 
man for att den vill kviekrolla 
i loopingarna om man har for 
stora hdjdroderutslag. Når vi 
testfldg så var utslagen enligt 
handboken. Den som vill ha en

"hottarc" kårra kan ju stålla ut
slagen så de biir storre . . . på 
egen risk.

Med de standardaktiga ro- 
derutslagen var det dock svårt 
att gdra kvickroll. Hammer
head klarade Super Chipmun
ken av båttre an standard ver
sionen.

Det var heller inga problem 
att landa. Ha gårna lite gas på 
under finalen.

Efter denna provflygarrap- 
port tors åven artikelforfatta- 
ren-byggare prova maskinen...

Bosse Holmbliul

F aktaru ta
Radio Control Center 
Box 124. Grånnsvågen 24. 
561 22 Huskvarna 
036-14 53 60
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Popular Chipmunk!
Den fdrggluda Super ( ΊΤιρ- 
munken iir en popular EZ-kdr- 
ra. Bara Bilotfabriken har tre 
olika versioner av den.

Den billigaste dr en Chip
munk for 19-25-inotorer. 
Spdnnvidden dr 1300 mm. Den 
kostar 1.030 kronor.

"Vår" version på 1.500 nun 
spdmnvidd kostar 2.OSO kronor.

Så finns en Chipmunk i skala 
1/5. Den dr I .SOO mm mellan 
vingspetsarna. Oeh kostar3.SOO 
kronor. Den behover 90-108 
I vå ta kutre eller en fyrtaktare i 
s torle k 120-100 . . .! Desset 
priser vid RI C center.

Det ror sig om myeket peng- 
ar. Men kom ihåg art i stort sett 
alll finns med i kartongerna. 
Oeh det gdr ju fon alt sditta ihop

maskinernei. Som ju bl ir raka 
oeh J'ina.

Modellflygnytt ska for iivrigt 
återkotmna med en prisjdmfo- 
relse mellan EZ oeh en vanlig 
byggsats -  med (dit som ska ko
pas till den.

RIC centers priser ska liggu 
kvar så lange ven-kursen star- 
rum 4:50, sager Roddy Hall.

Som jamforel.se kan vi ndmrla 
Norwegian modellers nya kata
log. Ddr kostar Super Chip
munken i 19-25 verrsionen 
1.91S kronor. 40-45 modellen 
kostar 2.409 kronor oeh kvans
skalan kostar 4.289 kronor.

Bo.s.se Holmblad
Del firms mångder a\' EZ- 
maskiner på marknaden nu for
tiden. I lår dr ell lilet urval ur 
Eilots program.

M odellflug -U rlaub  fu r d ie  g a n z e  F am ilie  
In d er sonnigan O s t-S te ierm a rk

MODELLFUEGEN -  URLAUB -  ERHOLUNG 
IM SCHÓNEN ZILLERTAL

Modellflygsem estra 
i Ósterrike!
Hdr hemmu kan vi trampa dres- 
sin i Vdnnland. riskera livet i 
gummibåt utfor Harsprdngel 
(?) Ja skavsår langs sormhmds- 
leden eller åka på punktering på 
(Unstleden. Om vi nu inte tdltar 
eller husvagnar bland lusen 
andra ruin,stans.

I Ósterrike, ddr slår man på 
stort oeh inbjuder till modell- 
Jlygsemester. AI la de gemytliga 
stugorna. som på vintrarna in- 
hyser skidåkare från nar oeh 
fjdrran -  de erbjuds nu modell- 
flygare. Ocli manga Maller upp 
med fackrndn for råd oeh man

Verlag fur Technik und Hand- 
werk -  dvs utgivarna av den 
vdsttysku Elug- und Modellech- 
nik har kommit ut med några 
nya backer, ja. Iiela 10 si nya 
eller omarbelade utgåvor. Oeh 
de dr saml liga framsldllda i en- 
lighet med lysk noggrannhet i 
savdi manuskript som utforan
de.
"Fhigmodelltechnik'VM Weid- 
ner iir en historisk genomgang 
av modcllflygeri. Den arisjål- 
va verket en utforlig katalog, 
som beskriver modellflygavdel- 
n i ngen i museets "Luft & 
Raumfarl'-avdelning. Den kan 
rekommenderas for alla!

Tva "aerodynamiska" bbek- 
er år oekså nyutkomna. En år 
en direkt dversåttning av "Mo
del Aircraft Aerodynamics". 
Den andra rtied fdrfattarna 
I nenicka/Janovee -  "der Mo
len Huemodelle" dicker alll & 
oeh på tvskt, vetenskapligt vis 
med tabeller for det mesta: 
aerodynamiken, propel)rar

lovar hangjlygmdjligheter for 
nar a nog alia vindriktningar, 
egen 90 m lang grdspist Jlvg- 
pluts, byggrum, Wandemog- 
lichkeilen und schwimmbad -  
allt for den kriisne".

Kan delta manne vara något 
fór svenska stugulhyrarel?

Redaktoru
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Nya bocker i massor!
alll! En ny "Eppler-profile”- 
hok (Μ I H 1/2) innehaller nu al
la Opplerprofilerna -  åven de 
nya E tih, 67, 68 for 4-melers- 
seglare. MTB 16 i summa A4- 
serie giir igenom de olika fri- 
flygvarianlerna -  "I ieifhig- 
Modellsport".

Bland forlagets "små“- 
boeker med niodellbyggråd 
handlar nr 6/ea 80 sid om roder- 
installation/-linkage m m. Den 
borde finnas i varje byggares 
bygg-bokhylla. Fina råd oeh 
tips får man oekså i samma se
ries nr 7/”Grossflugmodelle", 
dår torf F W Hofstede går ige
nom stormodellens egenheter 
oeh krav. Motor, byggsått m m 
avhandlas noggrant.

Min favoritbok av vårens nv- 
heter från vth-fdrlaget år Hel

mut Hausers "Mein erstes RC- 
Flugmodeir. Hela boken far 
ses som en myeket utforlig 
bygg/flyganvisning av en nybor- 
jarmodell. Ritning till denna -  
full byggskala foljer med bo 
ken. som i lektionsform går ige
nom alll -  från del ril ningen 
vecklas upp av en rmlis nybor- 
jare till dess samma motlell- 
aviatdrnovis star med sin mo- 
ilell forstå gangen for provflvg- 
ning. Den boken blev jag glad 
att se tank om den kunde 
komma ui på svenska!

De hår bdekerna finns hos 
bl a Hobbybokhandeln oeh 
Transfunk -  oeh finns tle inte. 
så ser de till att de kommer hem 
till intrcsscrade låsare.

Redaktoru
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Jan-lvar Lidslrom har tagií 
from utmarkta ritningar i tvá 
hlad.

” Li Hen” -  en kana att ha kul med!
I motsats till en annan "LiHen” går den hår i låttvikt. Och den kommer från Gislaved, dår en nedflyttad 
Kirunabo -  Jan-lvar Lidstrom -  ligger bakom konstruktionen, som passar fint till e n . 15-motor. Och snart 
kommer också ’’Lillens” storebror fór lite mer ”multum” i nosen. Hår år Jan-lvars korta beskrivning av 
sin modell.

Lillen år en lågvingad modell 
for en .15-motor. Den har 
1275 mm spånnvidd och en 
vingyta på 27 dm . Vikl 1500 
gram.

Det fina med "Lillen" år att 
den har mycket goda lågfarts
egenskaper -  ca 30 kmh -  sam
tidigt som den år mycket snabb 
tack vare sin tunna laminåra 
vingprofil. Den kan flygas som 
nyborjarkårra med enbart 
hojd- och sidoroder, men kom
mer mer till sin rått med skev- 
roder. Med en vass 2,5 cc år Lil
len mycket aerobatisk utan att 
vara svårflugen. Den svarar 
snabbt på rodergivning, varfor 
man bor flyga in sig på model

len med små skevroderutslag, 
innan man bdrjar med avance
rade konst flygningovningar.

Bygget traditioncllt
Modellen år traditioncllt upp- 
byggd med 3 mm plywoodfor- 
stårkta balsaflak i kroppsidor- 
na och 1,5 mm balsa i kroppens 
bakre oversida. Undersidan år 
i 2 mm balsa. Kroppens i'råmrc 
oversida år av 5 mm balsa, som 
slipats till halvrund form. LJn- 
dersidan år hår 10 mm.

Motorkåpan, som år av glas- 
fiberarmerad plast år tillverkad 
pa styrolitkårna. Hjulkåporna 
år tillverkade på samma sått.

Motorn år monterad i brand
skottet med motorbock av glas
fiber.

O kom plicerat bygge...
Fena och stabbe år tillverkade 
av lister och roder år helbalsa. 
Vingen har 2 mm spryglar och 
har 1,5 mm plankning i fram- 
och bakkant. Åvcn skevrodren 
år helbalsa -  tillverkade av van
lig bakkantlist.

Vingen halls på plats i krop
pen med 0  6 mm bjorkstav och 
en M6 vingbult, som skruvas in 
i en boklist i kroppen. 1 vingen 
år en plywoodplatta med in- 
slagsmuttrar fåste for ett mind
re duralståll, som ger god fjåd-

ring vid landningen. Huvud- 
stållets hjul -  0  50 mm -  år luft- 
fyllda och sporrhjulet har 0  20 
mm och år styrbart genom sido- 
r odret.

. . . m ed p lastfilm s- 
klådsel
Modellen år klådd med vit 
plastfilm utom vingens, krop
pens och stabbens undersida, 
vingspetsar, kroppens over
sida från vindrutan fram till 
motorkåpan, hójd- och sido
roder, som år fluorescerande 
larg orange. Siffrorna på 
kroppssidorna år roda. Deko
ren år smal, svart tejp vid over-
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Under haslen kommer dess- 
mom materialsatser ait las from 
-sdljs via Aeroprodukter.

gang mellan v it och orange 
plastfilm samt en svart rand 
langs hela kroppen.

Ta små serv on!
Låmpliga servon ar de små 
ex.vis Futaba S-132, som ger 
god plats i kroppen och rcduce- 
rar viktcn.

Snart kom m er M ixen!
I ctt senare nummer av Modell- 
flygnytt kommer jag alt beskri- 
va en annan av mina modeller- 
"Mixen", som år avsedd for 
.20-.25-molor. Aven den år 
lågvingad och kommer senare 
åven i en version for en .60- 
motor. Den kommer i luften ti- 
digast hosten 87, så det biir en 
lite senare historia.

Tvcker Ni om "Lillen", så kan 
Ni bestålla riiningarna direkt 
från mej genom inbeialning av 
90:- + jr akt 14:- på postgiro
konto 495 12 46-0 -  skriv LIL
LEN på talongen.

Ritningar kan också såndas 
mot postfors koti, men då kos
tar det något mer: 90:- + post- 
forskottsavgift/frakt 25:-.

Under hósten/vintern kom
mer materialsatser (inkI fårdig 
motorkåpa ά kahinhuv) åt de 
olika modellerna att kunna 
kiipas via Aero produkter, Ny- 
movågen 110, 290 34 Fjål-
kinge,· 044-560 57 eller 
044-560 82.

Lycka till med "Lillen"!
Jan-lvar Lidstrom
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PROPELLRAR, PROPELLRAR
-  kanske en fråga om att kunna góra åmnen!!!
I årets forstå nummer av allas vårt liv- och husorgan ’’MODELLFL YGNYTT” finns inte mindre an 
tre artiklar som på olika sått handlar om att góra (eller inte kunna gora) propellrar! VAD DA . . .  
det år vål ingen konst, skriver Lasse Howing.

Var det den elementåra knus ka
pen som fat lades (och som jag 
tankte på) eller det dår att kunna 
gora superproppen fór varlds- 
rekordspeedkårran eller vårlds- 
måstar-Wakefieldaren (ochsom 
jag inte kan) ? Eftersom jag åndå 
tror att det saknas litet av hade 
det ena och det andra av artik- 
larna att doma så skali jag i alla 
fall gora ett forsok med det ele
mentåra så får någon annan ut- 
veckla det vetenskapliga!

Bara några ord om bakgrunden 
forst! Jag var tolv år då WWII 
tog slut och Sverige blixtsnabbt 
gjorde slut på alia under kriget 
hopskrapade dollarreserver på 
en sanslos import av corn fla
kes, disktrasor och Gud vet vad 
made in USA . . . dock också 
en hel del modellflygmaterial 
som Guillowsbvggsatser och 
modellmotorer som Bantam 
och Ohlsson 19, 23 och 60 mm 
mm! Av byggsatserna inhand- 
lades på PUB en hel del som 
byggdes och flogs med varie
rende framgång men motorer 
. . . det låg långt over en skol- 
ynglings ekonomiska resurser! 
Når så alder och ekonomi något 
så når utvccklats i slutet på 40- 
talet, ja då var dollarkrisen ett

faktum och inga prylar fanns att 
kopa for pengar. Jag hade dock 
tur, en bekant till familjen kun
de vid en affårsresa till USA 
hemfora min forstå bensinmo- 
tor, en De Long 30!

Jag var givetvis glad som en 
lårka. kopte SAE 70-olja Iran 
Shell's laboratorium och ke
miskt ren bensin på apoteket, 
det var lått overkomligt men 
sen var det stopp: var skaffa 
tåndspole, kondensator och 
. . . PROPELLER? Genom 
diverse kanaler fixade sig de 
forrå grejorna men den enda 
fårdiga propeller som fanns att 
uppbringa var en vånstergåen- 
de Komet 2.5-propeller från 
Thore Haglund & Co, vacker 
som en dag i form och finish 
men den gick ju åt fel hall! Det 
var då en god van, Cecil Torner 
i MFK Raketcrna på Lidingo, 
lårde mig góra egna propellrar. 
Cecil’s egna måsterverk och 
inte minst anvåndningen av 
dem år vårda sin egen histopa 
(korde 1()-kubikare på 7-tum- 
mare med så dår 15-20 turns 
stigning) men inte hår och nu. 
Det som alltså for drygt 35 år 
sedan var en nodvåndighet kan 
kanske idag bli en intressant 
nyupptåckt: att góra och expe-

rimentera med egna propellrar. 
antingen det galler F- eller G- 
modeller!

Vad år en propeller då? Jo, 
man kan ju såga alt det år en 
sorts "skruv” som vrids av F-/ 
G-motorn fram genom luften, 
dvs skali omvandla motorns 
vridkraft till en luftstrom som i 
sin tur drar modellen framåt.
I sin enklasle form kan då en 
propeller goras av två flakbitar 
som fåsts i vinkel mol ett nav. 
Men som vi snart skali forstå 
biir det inte en sårskilt bra pro
peller! Vad vi vill ha år ju en 
propeller som utnyttjar mo
torns kraft så bra som mojligt, 
dvs år effektiv. Fundamentalt 
då år ju att bladen skali ha en 
sådan vridning att alla delar av 
bladen ror sig lika långt framåt/ 
drar lika mycket under inver- 
kan av motoraxelns rotation, 
dvs ha samma ’’stigning" utmed 
hela bladlångdcn! Om vi ser på 
fig 1 år den ett fórsók att visa 
principcn fór en propeller som 
man vill ska skruva sig stråckan 
(a) framåt på 1 varv, dvs att om 
bladspetsen efter 1/4 varv skru
vat sig (a)/4 framåt så skali bla
dets mittpunkt också ha skruvat 
sig (a)/4 framåt osv. Av tig 2 
ser man då vilken vinkel ett

propellerblad skali ha på olika 
stållen av sin långd fór alt hela 
bladet skali skruva sig stråckan 
(a) framåt under ett varv. Som 
vi forstår nu skulle vid ett plant 
blad de inre delarna skruva sig 
fór kort stråcka (=bromsa!) 
och de yt tre delarna fórsók a 
skruva sig fór långt (=slira och 
bara vispa luft utan att dra!), 
dvs det år ingen bra losning.

Når man skali góra en pro
peller måste man alltså alltid 
beståmma sig for en viss "stig
ning" och givetvis en viss dia
meter (—2 x bladlångden). Det 
år de mått som står på fårdig- 
kópta propellrar, t ex 10” (dia
meter) x 6” (stigning), som kan 
vara en bra propeller for en 
35:a-40:a glodstiftsmotor. Låt 
oss se hur man gor en sådan! 
Turn år besvårligt så såg pro
pellern skali vara 250 mm x 
150 mm (I tum år ungegår 25 
mm). Vad år då bladvinkeln vid 
i forstå hand spetsen? Blad
spetsen ror sig UNDER ΕΊΤ 
VARV fórutom forhoppnings- 
vis 150 mm framåt också en 
stråcka i en cirkel runt navet på 
785 mm (en cirkels omkrets år 
ju 3,14 x diametern. dvs i vårt 
exempel 3.14 x 250 = 785 
mm!). Detta innebår att uppri- 
tat i ett plan som i fig 3 så bc-
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»■figuV' Τ'

sUirns spctsvinkeln av att spei- 
sen skali rora sig dels horison- 
tellt = 3.14 x diametern dels 
vertikalt — stigningen (a). I 
vart cxcmpel lår vi da på delta 
sått spetsvinkcln av en triangel 
med basen 785 mm oeh hdjden 
150 mm. Om vi nu skali val ja 
ell tråblock fór vår propeller 
inser vi Uitt också av fig 3 att 
spetsvinkcln biir riktig om 
tjocklekcn på blocket forhaller 
sig till stigningen som bredden 
till (3.14 x diametern), dvs (t)/ 
(b) skali vara 150/785 vilket år 
ungefår 1/5. Låmplig tjocklek 
med hånsyn till gånglångden på 
motorns axel kanske år 10 mm 
oeh da biir alltså blockets bredd 
ca 50 mm (eg 52.3 mm fór att 
vara exakt)! Vid annan tjock
lek ókas eller minskas bredden 
i samma proportion, se (1) resp 
(2) i tig 3! Genom lig 4 oeh tidi- 
gare figurer inser vi nu att fór 
att få ratt vridning utmed hela 
bladlångdcn så år det bara att 
rita upp diagonalerna på 
blocket oeh sedan borja skåra 
mot dessa. Givetvis lår vi forst 
rita in elt nav av låmplig stor- 
lek, kanske också en viss fór- 
tjockning av bladroten samt se
dan saga till blocket efter de 
uppritade konturerna.

Bladens undersida skårs forst 
plana efter linjerna oeh sedan 
óversidorna med en viss lor- 
tjockning mot bladens fram- 
kant, se den inritade profilen i 
fio 3. TANK PA A IT SKÅRA 
SÅ DU FAR RÅTI ROTA 
TIONSRIKTNING OCH ATT 
BADA B LA DUN FÅR DFT. 
del år nog en av de vanligare 
labbarna att i hastigheten góra 
samma fel hår som att t ex byg- 
ga två vånstervingar! Når sedan 
ett åmne gjorts på detta sått kan 
bladformen hyfsas till ónskad 
form oeh profil, åmnet biir ju 
våldigl bretl vid spetsen! Kom 
ihag att alltid lata undersidan 
behålla den vridning oeh form 
som vi gelt åmnet, all blad- oeh 
profilformning goes på ovan 
sidan. Hår finns naturligtvis 
plats fór mycken experimenl- 
lusta! Viktigt år forstås att bla
den år symmetri ska fór den dy
namiska ha lansens skull odi 
att propellern också balanscras 
statiskt. Fastcxempletgalleren 
F-propeller så år principerna 
desamma fór att gora en G- 
propeller fast kanske dimensio- 
nerna år lite annorlunda! Mate
rialet i en G-propeller år oftast 
balsa. i en F-propeller givetvis 
hårdare trå som bok.

Jaha. del var val enkelt oeh 
into svart att praktisera åven 
vid andra dimensionsval. det 
år bara att råkna om oeh rita 
sjålv efter anvisningarna. Mal
tagning for axel, frikoppling tor 
G-propellrar, yt be handling
mm har jag inte galt in på, det 
får den håndige losa sjålv. Men 
såger nu manga åiulå: det biir 
ju liiskliga block oeh åmnen oeh 
ett våldigt materialspill om man 
gor så hår oeh v i 11 ha vettiga 
bladformer! Fnkelt Watson, se 
hår nagra exempel som loser 
det! I )e får tala fór sig sjal va oeh 
ar samtidigt en sammanfaltning 
av det foregående:

Åmne I (enligt beskriv
ningen ovan): stigning = (a)

Vålj (d) oeh (l), (b) = 3,14 x 
(cl) x (t)/(a)

Hx (d) -  200 (8”). (a) = 150 
(6").(t) = 12.5(1/2") 
ger (b) = 3,14 x 200 x 12,5/ 
150 = 52.3

Åmne 2 (smalare åmne): 
stigning = (a)

Vålj (d) oeh (t), beråkna (b) 
enligt åmne 1 som ovan, rita 
upp enligt fig 6!

Åmne 3 (mer anpassat åm
ne): stigning = (a)

Se anvisningarna fór åmne 1 
oeh 2 ovan så forstås att åven 
detta åmne ger en riktig pro
peller!

Ja, av dessa exempel forstår 
vi att åmnesformen med ut- 
gångspunkt fran de beskrivna 
grundprinciperna kan varieras 
på dessa och manga andra sått, 
del år bara att såtta igång efter 
eget behag. Likaså kan blad- 
oeh profilformer liksom mer 
avancerad stigningssymmetri 
(med hånsyn till att bladen 
kanske skjuvas vid hogre varv- 
tal. faktiskt stigning minskas!) 
ge upphov till mycket experi- 
menterande fór att finna den 
optimala propellern fór just 
Ditt behov! Detta kan t ex galla 
att góra åmnen fór gjutning av 
också egna glasfiberpropell- 
rar. Men hår kan kanske mer 
erfarna modcllflygare landet 
over ge bra expertråd. jag vill 
bara ge de mest elementåra 
grunderna som vem som helst 
kan ha nytta av att kunna. Fór 
mig var det ju en gang en nód- 
våndighet for att kunna borja 
an vånda min "forstling”! Lycka 
till med de egna fórsóken!

Lasse Mowing, Gråbo MFK
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Dala-pylon i Norberg
Lórdagen tlen 25 april samladcs 
20 pylonrace-flygare i Norberg 
for att prova på Dala-pylon 
utanfor Dalarna.

Det hela artade sig till en 
spånnande tåvling. Det var 
forstå gangen som modellflyg- 
sektionen inom Norbergs flyg- 
klubb arrangerade denna typ av 
tåvling.

Per Karlsson, Falun, vann. 
Han foljdes tiitt av Bo Gustavs- 
son, Norberg. Loppet avgjor- 
des egentligen i sista svangen. 
Gustavsson ledde dår hela tåv- 
lingen men gjorde då en alltfor 
vid svang

Nåmnas bor alt Bosse G. 
också var domare i tåvlingen. 
Brist på kvalificerade funklio- 
nårer gjorde att man var tvung
en att ha en deltagare som do
mare.

I "Rovarhealct” vann Risto 
Baltzar, Siljansbygden, med 
den formidabla tiden I minut 
oeh 56 sekunder.

1 delta heat far flygarna med 
de basta tiderna slåss om ell 
specieilt rovarpris -  en hink 
med diverse matvaror.

Dala-pylon år en trevlig tåv- 
lingsform dår merparten av ra-

dioflygarna kan vara med. Ge
nom all kårran -  Quickie 500- 
år enkel och billig behover i nte 
heller den tåvlandes formogen- 
het spela så stor roll. Bcgråns- 
ningar finns ju å-ven på motor
sidan. I stort sett vanliga 6,5:or 
år lillålna.

Banan år i form av en triang
el. Basen år 50 meter och 150 
långre bort, i triangelns spets. 
står den tredje pylonen. Dår 
flaggvaklerna flaggar av "sin" 
foråre varje gang han passerar 
stolpen. Geometriskt sett år 
banan 350 meter. Såg att det 
biir 400 meter i verkligheten. 
Om tiden då år två minuter for 
tio varv så ligger genomsnitts- 
farten på 120 kilometer per tim- 
me!

Dala-pylon kommer att ar- 
rangeras vid de olika dala- 
klubbarna under resten av så- 
songen. 1 host ska vi kora en 
slutsegrare.

Två maskiner kvaddades un
der denna tåvling. Inga ordent
liga krockar i luften noterades.

Bosse Holmblad

RESULTAT
1. Per Karlsson, Falun
2. Bo Gustavsson, Norberg
3. Ch. Sjoberg. Ludvika
4. Anders Jonsson, Falun
5. Peter Hedlund, Falun

Rovarheat:
1. R. Baltzar
2. Bo Gustavsson
3. A. Jonsson

Majtåvlingen på S und bro
Vissi finns det hópp om frifly- 
gets fromt id i Sverige. Medan 
seniorerna gick och hångde med 
huvudet i den hårda blåsten vid 
Uppsulas majlåvling tvekade 
inte juniorerna ett dugg utan 
flog -  till sista vedpinnen . . .

Majtåvlingen skulle ha hlivit 
årets storsta, men det blev ett 
våldsamt manfall då vindmoto
ren visade 8 mlsek med byar 
over 12 mlsek.

Två tredjedelar av styrkan i 
F1A drog sig ur tåvlingen. De 
som kvalificerat sig for UT 
motiverade delta med att de 
inte kunde riskera bortflyg- 
ningar eller kvaddar bara tre 
veckor fore UT. Resten spa- 
rade formodligen sina model
ler till SM om yttcrligarc någ- 
ra veckor.

-  Visst hade det gått att fly- 
ga, menade Michael Boreil, 
svensk måstare forrå året. Men 
kårrorna kan blåsa sonder i 
landningen åven om man klarar 
starten.
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Av 44 anmålda i F1A flog ba
ra 14. Lvckligtvis nadde Holger 
Sundberg, veteranen fran Upp
sala. over 600 sek så all låv- 
lingcn blev poånggivande. 
Dom som flog var val vårda sina 
poång. Holger avslutade med 
två raka max når vådret blivit 
något båttre.

Mindre bekymmer med blås
ten hade FIB-flygarna, dår 
finske måsterflygaren Ossi 
Kilpclaincn visade lutr det ska 
gå till. 830 sek skrapade han 
ihop i blåsten. Fantastiskt. 
Trogne Sverige-gåsten Kyosti 
Karhila tvåa och Bjorne So- 
derstrom i sårklass baste svensk 
på tredje plats. Bjorne ska 
dessutom ha ett extra tack for 
sina fina priser till juniorerna. 
Flera snurre-krokar av eget 
fabrikat hade han skånkt.

Bland 6 anmålda i F1C var 
outtrottlige Gurra Agren den 
ende som flog, vem annars . . .

Men juniorerna var som sagt 
det stora gådjeåmnet. Inte 
många tvekade att dra ut linan, 
och de fiesta lyekades också ge-

nomfora sina fem starter. Någ- 
ra brutna vingar trigs med gialt 
mod. Med den instållningen 
blir det resultat i framliden.

Gosta Nilssoti
Al yngre juniorer
1 J. Lundsirom, UFK 368
2 A. Pylvås, Finland 321
3 1). Morne, Bagarmossen 309

Al aldre juniorer
1 F. Johansson, Norberg 360
2 .1. Dersjo. Eskilst. 341
3 .1. Zcttcrlund. UFK 258

F1A juniorer
1 G.Naeser, UFK 489
2 R. Karlsson, Bagarm. 455
3 P. Kuikka, Finland 406

Fl A seniorer
1 H. Sundberg, UFK 612
2 N. Morne, Bagarmossen 589
3 O. Blomqvist, Bagarm . 521

Filt
1 O. Kilpclaincn, Finland 830
2 K. Karhila, Finland 779
3 B. Soderstiom, Solna 750
Lagtåvling
1 Finland 2230
2 Uppsala I 1821
3 Bagarmossen 1576
4 Uppsala II 1334

Skogslanda,
Monsterås,
nåsta!
Stranda MFK inbjuder samt- 
liga flygintresserade till llyg- 
mecting i Monsterås på klub
bens ťa11 "Skogslanda" sonda- 
gen den 2 augusti kl 1000. Det 
blir lite enkla tåvlingar med fi
na priser. Har Du husvagn med 
så finns det plats for den. Har 
Du ingen mal har vi glass och 
korv m m.

Vi hålsar alla vålkomna och 
hoppas på en fin flygdag!

Vål mott i Monsterås!
Ilelmut Moritz 

0499-124 49
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Skala-Våst 1987! Grånscupen, Ekeberg, Oslo!
AKMG i Goteborg inbjuder 
harmed alla skalaflygare lili var 
arliga popskala-tåvling 29-30 
augusii.

For att oka spånningen flyger 
mi de fyra basta en "fly off". Vi 
bjuder pa lin asfaltbana. rc- 
staurang och camping. I a med

hela familjen och njut av Lise- 
berg ocksa.

Vi båddar for en Irevlig pop- 
skalabelg. Och anmål Dig se- 
nast 7/8 pa lel 031-55 44 23 el
ler 0303-162 15.

For A KMG 
Thomas Karlevik

1987 ars upplaga av Gråns
cupen gick av stapeln 2-3 maj 
vid Ikebergsslatta mitt i Oslo.

Tavlingens segrare rapporte- 
rar. att tåvlingsplatspn år trev- 
lig och bjuder på lin utsikt over 
den norska huvudstaden. Det 
var dock kalil med lile regn

Arrangemangen var som 
vanligt bra -  med bra prisbord.

Ulf Johansson tog hem fdrsta- 
priset fore normannen Rune 
N essen (2: a ) och Christer 
Palnulahl, AkMG på tredje- 
plals.

Mera skala-meeting! Termikflyg på pansarfålt
MFk Corvus. Rakkestad, 
Norge, inbjuder svenska pop- 
iV F4C-flygare till sin Corvus 
Skala-lreff 22-23 augusii. Man 
råknar all rejala skalaflygare 
fran sával Danmark och Sve
rige skali forgylla tillslall- 
ningen.

Anmal Dig fore 3/S nil Terje 
Carlsen. Rokkevejen 08, 
N-1742 Klavestad. Norge, och

lor andra året sagsett femtiotal 
flygsugna modeWlygare pa 
Vidsel-fåltet. Sålian har vál 
vådret skiftat sa som på lórda- 
gen tlen lb maj uppe i Norr- 
Ixilten. Hhisigt. sa man fiek gå 
dubbelvikl mol vinden. Blast 
pa formiddagen, regn på efter
middagen, men vilken k vři 11. . .

Vi lldg till slrax fore mid
natt. Mot djupblå himmel sags 
Hurricane, Mustang. Sk 78 
samt ett otal andra.

Korvgri lining, styrelsemdte 
inom NMFF skodde sa dår lite 
vid sidan av alil flygande - lati 
i>ch bekvåmt! Och som nu av- 
gången ordforande i Norrbot- 
tens Modellflyglorbund vil I jag 
med dessa rader tacka for 12 års 
mode 11ΙΊ y gge m e n sk ap.

Peter Kdlloff

betala in NKR 120:- på post
giro 583 31 08. Ge data om 
Din medverkan med flygtyp. 
tåvlingsklass. frekvens och li
le uppgifter om Din modeli.

Ilar Du funderingar och frå- 
gor, ring l eije Carlsen direkt 
0.31 -635 03.

MFK Corvus 
Ole Nordskogen

Bakom den rubriken doljer sig 
som vanligt Aeroflyers. Sjobo. 
Skåne, lermiktavling F3B-F. 
Och del hela ulspelades pa Re- 
vinghehed ett gammalt pan- 
sarovningsfålt -  den 26 april.

Hela 28 tåvlande mdttes av 
kraftig dimma och alli verka- 
tle ta slut innan det borjade. 
Men diminan låttade och da
gen blev en av vårens basta.

Ibland var termiken som
bjdds så kraftig, att det låtta 
modellerna hade svarighet att 
komma ned i lid.

Resultatlisla
1 P. Paulsson, M-05I 1788
2 L. Olsson, M-015 1714
3 L. Carlsson. M-332 1657

Aeroflyers 
Anders Persson

Mygg- 
meeting 
i Sveg!
På Svegs Flygplats kommer 
åven i år det sedvanliga Mygg- 
meetinget! Det biir 11-12 juli 
och redan Iran fredag kval 1 kl 
2000 år camping lillåten for 
modellflvgare inom området!

Servering finns i klubbstugan 
liksom tillgång till toalett. Vi 
har hela helgen tillgång till 1000 
m asfaltbana, hangarutrymme 
fór mek och laddn i ng.

Forrå året sågs cirka 60-70 
modellplan och helikoptrar -  
vi får se om den siffran sias i år.

Svar på frågor har bl a Mel- 
ving Sóderkvist pa tel 0680- 
114 21 el 0680-103 97.

Vid mott!
Jan-Eric Larsson
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Det drar ihop sig
till Oldtimer måsterskap
Nyk opii igs M o del I fly g k tub b
med Arne Andersson som på
drivere ser till au årets Oldti- 
mer-måsterskap kommer cut gå 
av stapeln på Nykopings- 
Oxelósunds '/'rafikflygplats
d.v.s. gamla F 11 den 22-23 
august i.

Nykoping fy iler 800 ar och un
dantaget får ses som en skank 
till oss modellflygare i sam
band med jubileet. Del biir (av
ling båda dagarna. Pa lordagen 
flygs småklasscrna. gummimo
tor Λ2 och B2 samt segel SI. På 
sondagen tåvlas med de storre 
planen. Det biir dicsclmotor- 
klass F. Wakefield och "halv- 
stora” gummikårror samt segel 
S2. Den dagen tåvlas om de sto
ra vandringspriserna. Nårkes

Arne Andersson år lite av 
trollkarl -  ni vet val att han gjort 
plastmodeller i byggsats liksom 
oldtimermodellernas KSA K-l 
ocli l'iger 2 ? -  jo, da han har 
ordnat in modellflyget på flyg. 
faltet dår modellflyg annars in- 
te får forekomma!

Flygsportforbunds i Wakefield 
och Vingarnas i S2.

Alla plan ska vara konstrue
rede fore 31/12 1950. Ritningar 
linns all liligå genom Oldtimer- 
sållskapets "Ritningsbank". 
Skriv till S-O Lindén* och 
skicka meddubbelt svarsporto, 
så kommer en lista. Alla plan 
ska kunna dokumenteras. Fn 
tidningsannons, en daterad 
byggrilning eller en katalog. 
Om minst 5 deltagere flyger i

Nu och då! Åke Boggenlin håller i sin konstruktion Kungs- 
ornen " från 1936 ett replikabygge av Nils-OloJ' Custavsson 
(t.h.) entusiastisk oldtimerflygare från Skovele.

klass F kommer ett fint forsla
pris att delas ut. Arrangórs- 
klubben Sddra Hallands Mo- 
dellflygsållskap och Oldtimer- 
sållskapet har gemensaml skaf
fat en oldtimer-diesel som pris!

Upplysningar låmnas av 
Arne Andersson. 
tel. 0155-868 52 
Adress Hovstavågen 15.

703 63 Ørebro
5-0 Lindén

Malmen tyller 75 år!
Vi firår med friflygande 
modeller!
Når Malmen i Linkoping fyller 
75 år, så firår vi det med alt Hiv- 
la med friflygande modeller. 
Del hela går av stapeln den 5-6 
september i år.
Många tror att del år så enormt 
svårt att få skalenliga modeller 
att flyga bra. Man kanske har 
bliv it forstårkt i sin tro då man 
proval att som forstå modeil 
bygget och forsoka flyga ett låg- 
vingat jaklplan av 2:a vårlds- 
krigsmode.ll, sug ”Spitfire” eller 
” Mustang"! C hemsen att lyekas 
med ett sådant plan år tyvårr 
ganska liten!

Borja m ed hogvingat!
Det finns ju manga andra trev- 
liga flygplan. Parasoll- eller 
hógvingade år låttast att trim- 
ma till god flyglormåga. Tyngd- 
punkten ligger under vingen, 
hela planet alldeles som hånger 
i sin vinge! Ett bra exempel år 
det polska låtta flygplanct ''Ka
ma S-4'\ Byggritning till en 
gummi motordriven modeil 
med 660 mm spv finns hos 
Aeromodeller -  adresser ne
dán. Dår finns oekså noggran- 
na skalaritningar att tillgå. Just 
på denna "Kama" finns rit
ningar i skala 1/24 och 1/72. En 
titt i Aeromodeller Plans 
Handbook No 1 visar många
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andra låmpliga modeller. For 
gu m m i m ot or re ko m m e n d eras 
"Fairchild Argus" spv 940 mm 
en konstruktion av H. .1. Ri
ding (fader till nuv. red. av 
"Aeroplane Monthly" en tid- 
ning som val alla skalabyggare 
kånner till?). "Argus" år ett 
hogvingat amerikanskl sport
plan från 30-talct. Eli svensk- 
registrerat SE-BXE finns i 
Arlandasamlingarna.

D u b bel då ck are
"Tiger Moth" år vål nåstan 
given. Aeromodeller har en 
ritning gjord av måsterkon- 
struktdren C.R. Moore. Del år 
råti stor gummimotordriven 
modeli spv 1118 mm. En l:a 
vårldskrigsmodell som "Bristol 
Bullet" -  oekså av E. J Riding 
år låmplig. Denna modeli finns 
i ritning med 940 mm spv.

Lågvingat
Vill du absolut ha en lågvingad 
modeil, varfor inte forsoka med 
"puderkårran" Piper "Paw
nee". En byggritning gjord av 
Ray Malmslrom (svenskt på- 
brå!) ger en modeli med 622 
mm spv. Originalplan att foto- 
grafera finner du hos många 
scgclflygklubbar, som anvån- 
der "Pawnee” som dragkårror.

Flyg m ed sm å diesel
m otorer
F.ngelsmånnen år ju experter 
på små skalamodeller. Utbudet 
i katalogen år stort. En para- 
sollvingad skonhet år det tyska 
fo r krigsplane t I -ock e- W u 1 f f
"Stosser". Byggritningen ger 
en modeil med 1067 mm spv. 
Ett modernt flygplan med 
STOL-egenskaper maste passa 
som friflygande skalamodell. 
P. Hayward har konstruerat 
"PZL Wilga 35” fór små moto
rer 0,5-0,8 em’. Detta flygplan 
visas nu i Sverige och reklam- 
blad kan nog lått erhållas från 
generalagenten. Se oekså 
FLYG REVYN Nr 4 1986.

Eli annat PZL-plan år jakt- 
planet PZL P-24 som Aeromo
deller har i byggritning. Vingen 
har s.k. måsform som bór ge 
bra stabilitet. Motorn kan vara 
på 1-1,5 cm’. Om du tror dig 
klara ett lågvingat plan bór 
japanska jaktplanet Zero vara 
elt tånkbart val. J.A. Fleming 
har gjort en ritning till en mo
deil fór 0,75-1 em1 motor med 
spv. 914 mm. Till detta plan 
finns oekså skalaritningar i 1/24 
och 1/72 att tillgå.

D okum enta tion
Just detta all få tag på exakta 
skalaritningar år bctydelsefullt. 
Vid en skalatåvling måste du 
kunna dokumentera ditt plan. 
Det ska inte vara en i stórsta 
allmånhet och i huvudsakliga 
former "mustangliknandc" 
modeil du presenterar fór do-

marna. Det ska vara Mustang 
P-51-D No 414495 "Dallas 
Doll", higet diffust "polskt 
jaklplan" utan PZL P-24G No 
126 i Kungl. grekiska flygvap- 
net 1940-41. Just dessa exem
pel har jag tagit ur Profil Publi
cations No 8 resp. No 170. -  
Det finns sådana håften på an
tikvariat -  t.ex. Hobbybok- 
handeln eller i den mån inte 
marodórcr varit framme i in- 
bundna volymer på stadsbib- 
lioteken.

Andra referensboeker år 
t.ex. Kenneth Munsons "Flyg
plan i fårg” och Bjórn Karl
st róms ritningsbocker "Nr 1 -  
skolflygplan” -  "Nr 2 -  jakt- 
plan" och "Nr 3 -  bombplan".
1 dessa finner du ritningar i ska
la 1:72 och 1:50 samt foton och 
fårgbeskrivningar. Man kan 
oekså finna en del amerikanska 
byggsatser till bra skalamodel
ler. T.ex. SIG:s Mr. Mulligan 
och Monocoupe, dessa två kan 
antingen flygas med gummi
motor eller med kolsyrcmotor.

A dresser:
Aeromodeller, Model Λ Allied 
Publ. Ltd, P C). Box 35, Nemel 
Hempstead, Uens. HP2 4SS. 
England.
Hobbybokhandeln, Box 8153, 
104 20 Stockholm.
Tel. 08-54 84 55 
P7.L Wilga, generalagent Leif 
Pernborn, tel. 0522-118 01 o. 
118 10
Skalatåvlingen på Malmen: 
Carl Gustav Ahremark, 
tel. 013-14 03 54

S-O Linden
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Hej (ilia radiosegelflygare! I 
den hár spalten skali jag \krivu 
um vad sum skali hånda -  ach 
var som hånder inorn F3B, 
F3B-T ach F3F. Del skali bii en 
s k "stående" spalt i tikhei med 
Skalahornet ach Bagges Hama!

Jag tilltrådde postěn sum A U 
RC-segel i april i ar i samband 
med Forbundsmotel i Gote
borg. Och miti mål år art få fler 
aktiva till segelflygel -  BCsegel- 
flyget!

Den 16 maj avhólls Sveriges 
storsta segclflygtåvling -  Ålle- 
bergståvlingen. Hela 121 an- 
malda. varav stórre delen ståll-

de upp trots del miserabla vad
ret. Tavlingen vanns -  natur
ligtvis av Torgny Carlsson oeh 
på delad andraplats dok I låkan 
Lindkvist oeh underteeknad 
UPP·

Vad att vanta av sd- 
songen?
SM i F3B-T halls 4/7 på Ska- 
gern-tråffen i Atorp. Det år 
brattom med anmålan dit (se 
tåvlingskalendern). Oeh den 24 
juli -2 aug halls VM i P3B i 
Våst-tyskland.

SM i F3B halls 15/8 på Kåse- 
berga medan F3B-SM går 12 
13/9 i Arboga. Nordiska Mås
terskapen i samma grenar går i 
Orebro (F3B) oeh på Hammars 
Backar (F3F). Till SM-tåv-

Nu rustas det 
fór VM!
/ år deltar Sverige for forsla 
gangen i VM i F3B. På samma 
villkor som tvskar, osterrikare, 
engelsmån. Vi liar flygplan 
Grover -  konstruerade av Joa
kim Ståhl och Sven-Olof Carls
son (se treplansskiss!). Och vå
ra vinschar har samma prestan- 
da som våra konkurrenters -  
tror vi!

Achmers Flvgplats, Osna- 
briick, Våst-Tyskland år plat
sen fór VM-tåvIingen. 24/7— 
2/8 ar tiden for den.

Vårt mål år att knipa en me- 
dalj i lag. Och en bland de fem 
fråmsta individucllt. Hogt ståll- 
da mål. men ingen orimlighet.

I det svenska laget ingår:
Anders Gustavsson (lagledare)
-  23, teleingenjor på FFV i Ar
boga. 10 år med modellflyg och
5 år i F3B. I ar SMFF:s RC- 
grenchef.

Joakim Stald, 22. reprotek- 
niker. 8 år med modellflyg och 
F3B-tåvlarc i 6 år. l:a i savål 
SM 83-86 som NM 86.

Sven-Olof Carlsson, 37. pap- 
persbrukslorman. 27 år i mo
dellflyg, 4 i F3B. S-O år landets 
representant i den internatio- 
nclla F3B sub-kommittén.

T e a * h

SWEDEN
F3B,

lingarna hoppas jag många stål
ler upp -  och Ni, som inte tåv- 
lar. år vålkomna ånda kom 
oeh se fina tåvlingar!

Fit segelHygseminarium år 
planeral på Allebergi host. Dår 
ska vi bl a se hur man arbetar 
med kolfiber och glasfiber. 
Storseglare och annal smått och 
gott står på programmet. Och

på eftermiddagarna skali det 
flygas termik eller hang -  be- 
roende på vådret.

Vi hoppas på en lyekad se- 
gelsåsong!

Och vi syns vål på termik-SM
\ tnmi Åtorp.

/1ålsn ingar!
Au RC-segel 
Stefan Carlsson

Gert Holtbåck, 45. maskin- 
ingenjor. Modellflygare i 12 ar, 
tåvlat i F3B i 5. 2:a i NM 85, 
4:a 86.

Stefan Carlsson, medhjålpa- 
re. 20, nyutexaminerad ma
skiningeniør. Junior-etta i SM 
86, 3:a i NM 86. Stefan år Γ ó 
SMFF:s Au RC-segel.

John llc rd in , medhjålpare, 
33. datakonsult -  enda i laget, 
som inte år från Orebro! 12 år 
i modellflyg. 4 år i F3B. John år 
I 6 suppleant i SMFF styret.

Joakim  Holtbåck, medhjål 
pare, 18. student med sikte på 
byggingenjoryrket. 12 år i mo- 
dellflygeri, men aldrig tåvlat.

VM-delLagandet biir våldigt 
dyrt for de tåvlandc -  inget bi
drag från fattigt SMFF. Ar Du 
eller Ditt foretag villigt att 
sponsra -  hor av Dig lill Anders 
Gustalsson 019-13 75 76 -  alla 
bidrag mottas med stor tack- 
samhet!

Au RC-segel

Sahla onir' Pi't ur uiutra ilangen iJai; uim  Kalle fur ham tujf pa finiirurmt

G ro v e r
Design by
Joakim  Slåhi 
Olle Catlsson 
Svveden 84 (mod 8G)

^ - 4 0

SPECIFICATIONS \
W ings
Span 2900 mm
Area 63.6 dm·’
Aspect ra tio 13
Root section HO 2 0/9 245 mm
Tip section HQ 2 0 9 200mm

T a ilp la n e
Span 600 mm
Area 7.1 dm !
Aspect ratio 5
Root section N A C A 63A  008 140 mm
Tip section N A C A 64A  006100 mm

F in  <S ru d d e r
Height 220 mm
Area 3 2 dm I 2 * * 5
Root section NACA 64 A—009 200mm
Tip section NACA 64 A -0 0 9  120 mm

M inim um  take off w eight 2550 g
M aximum take o fl weight 3650 g
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OB BY 19 AND
NYeORJňRfLVG

M o d e t A c c e s s o r ie s  b y

15-20 ENGINE

RfidlD-flCTWE
(M F G )

m e t w i£AGL£ 15 H....3 5 0 :·
7720m m ....350·''
SANWA* mn 9 9 5 *
S;y;K>Y:. '.£ 5 *#.&χ oro. f C Q C · -  
1 1 ‘ ^ —f ·, p /?/S f 10 9 9 ·  4

If HANNO PRETTNERS FANTASTISKA 
------- SUPRA FLY .40

Hos oss galler= Fina*· Kopkort· visa 
Mastercard· Earocard· Sparb.korf·

Actress-
JÅRNVAGSGATAN 36 
17Z 35 SUNOBYBERG

SUPRA RETRACTS
Mekaniska stall med genialisk 
design av Hanno Prettner.

011-12 93 60 
011-18 79 46

C f i m t  I f  i n n  Byggsats av SLM:s
O I U I I I  I V I l i y  linkontrollmodell
avsedd for motorstorlek 1,5 - 4 cc
S prygelv inge, ba lsakropp, fá rd ig fo rm ade  trádeta lje r. fárd igbockat 
landstá ll, hjul, beslag sam t ritn ing.

TOMTMORA SNICKERI
PI 2499 760 10 Bergshamra Tel 0176-623 73 aven kvåll

J  V J
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Picco år motorn 
som år byggd fór fest 

' och åndå klarar vardagens 
tuffa tag. Effekt och slitstyrka til 

vardags direkt ur kartongen. Fór fin- 
smakaren har Picco ett brett sortiment 

festmotorer. Från 2.5 cc till 15 cc. Sidblås, 
bakblås,frontinsug,bakinsug. Det finns en Picco fór 

varje behov. Flyg, bil, båt. Slitstyrka, precision och kvalitet
till mycket konkurrenskraftiga priser.

En Picco från Modellteknik år alltid mårkt "HAGEL". Det betyder 
full fabriksgaranti samt att motorn år injusterad att fungera perfekt med 

brånsle innehållande enbart olja-metanol. Den "vårsta" festmotorn, P21-5p, 
mm , finns nu i lager. Fór pylon, bil, båt.M odelltekn ik

Rolf Hagel
x 74 230 40 BARA Tel. 040 - 44 61 17 Tel.tid: Vard. 17 00 - 20 00.

SILVERBIRD
R/C Autogiro 
Trebladig rotor 
Prova ett nytt f lygsått
Fór motor: 5 - 6,5 cc Vikt: 1700-2000 g
Totallångd: 1310 mm Rotordiam: 1180 mm

Byggsats P R IS  840:- kr

Din nåsta modeli

VAD ÅR SKILLNADEN
mellan katastrof och tillbud, jo 
naturligtvis ett fungerande 
rotorhuvud for RC-AUTOGYROS 
POLA ROTORSYSTEM PRIS 250:-
Reservdelar till rotohuvud finns i lager 
Silverbirdrotorblad sats om 3 st. Pris 125,90 kr

Hor med din Hobbyaffår eller beståli 
direkt från oss

PeAs Rotorblad
Kållarvågen 13 
S-810 10 Torsåker 
Tel 0290-851 37. 407 32
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Sákerhetsbestámmelser fór 
radiostyrda modellflygplan
Anlugtm αν FAlkommittén fór 
modellflygårenden V12 1972. 
Tillstyrkta αν FAI:s flygsport- 
kommitté och styrelse i jamům 
1973. sanit tillagg antagna a v 
SMFF. s úrsnwte 1987

1. Inledning
Del årsynnerligen viktigt ait al
ia modelIflygare fóljer regler 
fór sáker flygning. Varje olycka 
som heror på vardsloshet år ett 
hinder for modellflygets ut- 
veckling.

Sakerhctsbcstámmclscrna ar 
inie något hinder for alt nój- 
sam! indvande av modellflyg- 
ning ulán snarare rikllinjer som 
dragits upp for att gc fog fór 
modellflygarnas eget pastaende 
alt de iir ansvarskannande per
soner.

Att fdrevisa sin flygskicklig- 
het hland askadare iir inte na- 
got tecken pa fornuft. Den en- 
skilde flygaren vet kanske vad 
han sjalv fóretar sig. men han 
kan pá intet satt siikert veta vad 
andra kommer att gdra. Darfór 
iir det till hans eget basta om 
han fórsiikrar sig om att ingen

atgiird han sjalv vidtager leder 
till olycka. Diirídi iir det myck 
et viktigt att inte flyga något 
modellplan i tåvling eller i 
askadares niirvaro. fdrriin det 
har visat sig lultviirdigt under 
foregående flygprov.

2. Behorighet i såkerhets- 
fragor.

Foljande funktionårer hai be 
hdrighet att tillåmpa sakerhets- 

• besnimmelsei na och genomdri- 
va atgårder:

llygsåkerhelschef
-  Tåvlingsjuryn (SMI I I SI 

t avlingens dverleilare)
-  Tåvlingens domare 

Tåvlingsledaren
-  F m ik n o n iiie i vid s ta il- och 

landningsplats
-  Tidtagarna

Funktionårer som gor kon- 
troll av modeller 
Organisalionsledarna.

F.nligt beslut den 5 april 
IDS7. skali modellflygklubb ul- 
se flygsåkerhetsehef som åi val 
fdrtrogen med siikerhetsfnigor

3. Ikstiimiiiclser gallande mo
deller och delar av dem.

Fiirhjnilet
a. Propel I rar med mclallhlad
b Reparerade propellrar.
c. Osiikert fastsatta motorer.
d Vassa framkanter på vinge 

ellet stabilisator.
e. Radioutrustning som mon 

lerats utan vibrationsdåmp- 
nmg.

i Barlast eller andra tunga de
lar som kan lossna under 
tlygning.

Reknmmenderat:
a. Irubbig spinner eller run- 

dad mutter fór propcller- 
fastsåltning.

b. Modellen bor varn markt 
med ågarens namn. adress 
och telefonnummer.

4. Kontroll fore flygning
Flire varje flygning bin modeil
flygaren kontrollera:
a. att aktuell frekvens åi ledig 

och godkånd for anvåndan- 
de.

b. Kontrollera alt alla slvr- 
funktioner gåt bra med stil-

lastående motor samt att 
råckvidden ;ii tillfredsslUI- 
landc.

c. Kontrollera att alla styr 
funktioner gar bra med mo
toru igång.

il Modeller får intc flygas i 
åskådares nårvaro. fonån 
de har provats och befunnits 
luftvårdiga.

e. Radiosåndare som ej anviin 
des skali forvaras med in- 
skjuten antenn. på beståmd 
plats.

I. Taxning av modeller i depå 
år fdrbjuden.

g. Uppvarvnmg och intrim- 
ning av motorer skali ske 
utanfor depagråns på be- 
Ityggande plats for askada
re.

5. Under llygning
Under flygning skali piloten
iakttaga foljande:
a. Starten låggs at ett hall som 

år helt Iritt tran åskådare el
ler tåvlande. samt pa betrvg- 
gande avstånd från depå.

b. C ror en forstå svång bort fran 
depa-, åskådar- och parke- 
ringsplats.

c. Lågg inga nuiniVvrar rakt 
(iver askadare. depå eller 
parkeringsplats. Flyg heller 
aldrig rakt over eller emot 
dessa omraden.

d. Flyg aldrig ensam i askada
res nårvaro, fiirrån Du av er
faren medhjålpare bedomts 
som "erfaren RC-tlygare".

c. Vid tecken pa minsta Id 
funktion skali "midland 
ning" utropas samt lundning 
goras sa snart som nunligt.

6. Flvgplatser
a. Flygplatsen skali vara stor 

nog att meilgc en minsta y ta 
av 300 x KM) in, fri Iran 
byggnader. månniskor och 
vågar.

b. Vid flygning inoni 5 miles 
(S km) från flygplats. far 
modellplan inte flygas hdgre 
ån 400 fot (120 in) utan flyg- 
platsopcratiirens tilistand.

(Svenskt tillågg: Vid flygning 
inom svensk flygplats niirzon 
fordras alltid tilistand. eftersom 
det kontrollerade luftrummet 
gar anda ned till marken.)

Flvgsiikerhetskonimittén

Furts J'ran siel 13

JR Apex
Trimning av trottelulslaget 

kan hara paverkas på tom- 
gångssidan. Bra, då hamnar 
man inte i situationer dår servol 
står och "stångar”.

Trots allt ligger radion bra i 
hånderna. Men når de kontrol
ler som behovs under flygning. 
Del kan vara något knoligt alt 
stålla in klaff-hojd-mixningen 
eller skcv-sidorodcr-mixningen 
under flygning.

Den hår anlåggningen år 
ingenting for nvborjarna. Det 
år alltfor lått att drista sig till att 
titta ner på såndaren for all 
kontrollera vilken knapp man 
ska anvånda. Något som brukar

fora med sig reparationer av 
modellen . . .

Och tar man fel knapp så kan 
det också medfora reparatio
ner . . .

Den hår sjukanaliga Apex- 
radion med fyra servon. aecar, 
laddare och nodvåndiga tillbe- 
hór kostar 3.400 kronor. Men 
det priset inkluderar då servon 
NES 201 eller 205. Dessa kos
tar 325 kronor styeket. Att jåm- 
fora med de billigare standard- 
servona NES 505 for 237 kro
nor styeket. 3-400 kronor extra 
for 201-205 servona år vål an
vånda pengar, tyeker jag.

JR, Japan remote control 
Co, LTD, har ett omfattande 
program. Fjolårels katalog in- 
nehåller 35 olika radiosystem.

Hasse Ilolm blad
Hara μα sandarens ovansida 
firms åtta olika funktioner att 
hal I a reda på.

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 
F.W. 25 S : Nybor,aremod«lli

GRUNDSATS 2 98:- 
Detta ingår:

Stansade delar
Landningsstail
Lister
Tradetaljer
Gångjarn
Motorbock 20—40

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

TILLBEHORSSATS 95:— 
Detta ingår:

Hjul
Clips
Spinner 0 5 0  mm 
Stoppskruvtor hjul 
Bransleslang 
Tank
Gummiband 
Gangade stotstanger

karlfeldtsv.6 24500 staffanstorp 046-253166
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Lindansen 
final 1987!
Den stora finaldagen for 1987 ars LINDANSEN gar av stapeln 
den 25 juli -  i samband med de stora EM-tåvlingarna i Nykoping.

Trailing kan ske I o m 24/7 och 
i ill saval lavlingen som traning
en behover vi nagra fuktiona- 
rer. Kan Du stiilla upp, ring 
omcdclbart till SMFF:s exp 
011-13 21 10 och anmal Dig!

Alla, som kommer till linal- 
omgangen kommer att l'lyga riet 
s k semi-slunt-programmet -  
se bild har intill.

Du. som represenlerar en 
klubb som i nte ingar i el t di
strikt och vil! deltaga i finalen 
bor ringa Bo 11 a I ligren pa 
SMI I :s exp (011-13 21 10) och 
meddela detta.

Starten av finalen sker kl 
0930 den 25/7 och man flyger 
enligt I indansens eliminerings
regler. Forst 11 veer alla tva om

gangar. varav den biista raknas. 
Diirel ler Byger de fem biista vt- 
lerligarc tva omgangar. dar den 
basta riiknas. Miistare biir den. 
som har den sammanlagi hogs- 
ta poiingen i de tva omgangar- 
na.

Lindans-Mastaren kommer 
att fa sitt namn ingraveral i en 
evigt vandrande Lindans
pokal. 4J

Redan nu \ ill vi passa pit att 
soka efter nasta arrangdr a\ 
Lindansen LIN DANSEN 
I9S8. Del distrikt, som kiinner 
for att stil for nasta ars I in- 
dansfinal iir lijartligi valkom- 
men att meddela detta direkt 
till PREK.

PREK tk Lingrenen

if-- T- ~ » i
Γ. i 1 7

4.2.IS. 5. STAKT 4 . ?  IS 10

V

Motor:
nybórjare 3,5 cc 
erfarna 5,0 cc

Vinn 
Lindansen’88  
med 
Linus!

forlag

Ny linflygmodell! Basmodell fór Lindansen! Kop den direkt från 
SMFF.s expedition, Box 10022, 600 10 Norrkóping, 
telefon 011-13 21 10.

Linflygmodell spánnvidd 1050 mm vikt 700-750 gram PRIS 285:- 
komplett byggsats Enbart ritning 25:- + porto.
Byggsatsen innehåller ritning med byggbeskrivning samt alla delar 
fårdiga fór montering. Tank, hjul och stall samt alla beslag ingår i bygg
satsen -  dock ej klådsel, lim och lack.

Bygg i sommar, tråna i host -  och vinn Lindansen nasta år!
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PRO HOBBY har det stórsta  och m est kom pletta  
so rtim en te t fo r segel-och elflyg, storseglare, el
m otorer, fartreglage, ackar, laddare, tillbehór, kol 
och glasfiber, hartser, m otor-och handverktyg 
etc.

Vi har olika kataloger:

Multiplex flygm ode lle r och tillbehór nu 
hos PRO HOBBY! (Generalim portor fo r 
fackhandel och m odellflygare).

•  allt fó r e lflyg ·  Multiplex~(fiygmodeiier
R och tillbehór)

•  a llt fó r segelflyg ·  M ax ic ra ft (el-och hand
verktyg av hógsta kvalitét

Sand 20:- per styck i frim arken 
eller på postg iro 4 0  81 1 0 - i f \

PRO HOBBY Textron AB (Tel. 08/754 66 22) 
Postorderadress: Box 7107,191 07 SOLLENTUNA
Besoksadress: Rotsunda Torg (nåra OBS-Varu huset ROTEBRO). 
Butiksoppet: Tisd och Tors 16-19, Ons 10-13.

FR5-300
SIRIUS

MASTARMARKET
Har allt for alla
Från den idealiska nyborjarmotorn 
med automatisk brånsleinstållning 
till specialkonstruerade motorer 
for ail form av tåvlingsverksamhet.

ENCYLINDRIGT- FLERCYLINDRIGT 
TVÅTAKT-FYRTAKT 

KORTSLAGIT- LÅNGSLAGIT 
INBYGGD BRÁNSLEPUMP m m

k v a l it e t  &
PRESTANDA

MODEL-CRAFT
BOX 2074 ·  RUNDELSGATAN 16 
200 12 MALMO ·  TEL 040/714 35

50 cc.
GENUIN
PERFEKTION
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M odellersom  fongarotm osforen utan att krava lang byggtid. Varje modeil a ren  enkel konventionell konstruktion och ett rent nóje a ttflyga. 
Byggsatserna innehdller sagade balsa- och p lywooddefar, fa rd iga  landstall och vingstall, tank, motorfaste, fd rd ig  m otorkápa i a lum inium,
c L - r i i w n r  n n n m n r n  r n r J o r h o r n  \/ ι n  L· o  I n  L· u i n n k n l f n r  n ev /  Γ} 11 o m i j  p i l n m n  λ /-^  i l / i ir » n  r « e / 4 i r * l i a r  a / * L r A

Ovriga ti 11 behór som piloter, hjul, kládsel firms i lager.

IFLRIR Svensk aterforsaljare

Scoutserien.
Ett mastě fór proffs och sóndagsflygare!

Natans 
Hobby

Box 47 
Varóbacko 
0340-600 66

l
J=*

Hór efter hos din hobbyhandlare på din ort eller direkt till oss

Modeller &  Elektronik AB

ORIGINAL JR PROPO CORE
JR CORE ar en ny modeli i JRs stora familj. Som vanligt 
bjuder JR på en mycket hog kvalitet, med olika varianter i 
mixningar och antal kanaler. CORE aren FM-radio som 
levereras på 35 MHz bandet. CORE år bvggd i cn 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 foljeråven en mottagarc 
NER-327X. (Denna mottagare medfóljer samtliga anl.) 
samt 3 st standardservon NES-505. Anlåggningarna 
levereras utan ackar och laddare (finns som tillbehór) men 
år fårdig med laddutag. Givetvis år det som i JRs alla 
anlåggningar reversering på samtliga kanaler.

S7C-3SFCORE FM flyg ca. pris: 2235
S7C-3SH CORE FM helik ca. pris: 2200
S6C-3SV CORE FM ca. pris: 1950
S5C-3SH CORE FM helik ca. pris: 1725
S5C-3SV CORE FM f*yg ca. pris: 1695
S4C-3SV CORE FM ca. pris: 1595

FM!

Ångsgatan15 332 00 Gislaved Tel:0371/107 09,107 45 ✓
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ALINGSÅS

M O D E L L M A T E R IA L
TILL SALU

Byggsatser I trå, metali, plast 
Balsatrå, plywood, pianotråd 
Radioanlåggningar.
Tillbehpr. brånsle m m.
Aven postorder

Specialitet: MODEL L MO TORER

Deler på lager Sven 
till åldre motorer

DAGTID 
TELEFON 
0322-311 13
k v All s t id
0322-350 78

GAVLE

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

har Al It om hobby 
Modellflyg —  båt —  bil —  

motorer
Radioanlåggningar 

Tillbehór m m

Hobbyhandlare
Missa inte en billig 

9 chans att informer

I r ^ a Í e S - e n

\  fd° ^ f° rS n f å ne n ^ t a  g

g o t e b o r g

FOLKE V.JOHANSSON AB
H ja lm ar B rantingsgat. 1 

4 17 06 G oteborg

Tel: 031-224056
229831

DET MESTA 
FORRC!!
• balsa
•  BEKLÅDNADSMATERIAL
• byggsatser
•  LIM, LACK, ETC.

GOTEBORG

F R O L U N D A

FROLUNDATORO

R c BilSOM SPECIALITET
Biler: ex Tamiya, Kyosho, Marui, 
SG, Garbo, SerpenL Yankee, Ase, 
PB
Bilmotorer: ex Picco, OPS, OS 
Radioanl: JR, Futaba, Acoms, Sanwa 
RC-FLYG * RC-BAT · Tégbanor * 
Bilbanor
Postorder Tel 031-45 94 01

HDBBYCENTER
Karl Johansgatan 7 

Box 4021 Tel 031-12 62 20 
400 40 Goteborg

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

RC Plastbyggsatser 
Massor av annat 

smått o goti

Valkomna in (

SIGTUNA

•  ELITE skalaritningar/Dennis 
Bryant

•  Gardstadsritningar, Oldtimer mfl
•  Motorer: OS, Webra, Super Tigre
•  RC: Sanwa, Futaba m.fl.
• Byggsatser: flyg & båtar från alla 

stora tillverkare
• Det mesta i material och tiilbehór

Sigtuna Hobby & Hantverk HB
Fredriksbergsv. 14. 193 00 Sigtuna 

0760-505 55 (vard 16-18, lord 10-15)

Prislistor mot dubbelt brevporto

RADANN0NSER
Modellflygnytts radannonser 
med rubrikerna KÓPES, SÅL- 
JES och BYTES år avsedda fór 
privatannonsorer. Ovrig an- 
nonsering: 25:-per rad.
TEXTA TYDLIGT och ange 
under vilken rubrik annonsen 
skali infóras.

SÅLJES

TERMIKMATARE -  termis
tor visar temp.våxl. 1/10°C o. 
f. åven tim. min. 200:- + porto. 
S-O Lindén. Hovstav. 15,
703 63 Orcbro.

RC-bil. Frog med våssad motor 
och acke. F.ndast 650:-. Ring 
till Anders, 0240-101 70 (dag) 
eller 0240-813 60 (kvåll).

BOSS 602 PRO Svcrigellåk- 
ten! 615:- SABRE F-86 Flåkt- 
flygarkårran 1450: MAGIC 
MUFFLER Maxidåmpar- 
Minipipan for alla motorer (o. 
sårskilt for DF) 225 295:-. Vi 
fór åven Kress Jets RK-740 och 
Jet Age's S-FANS 6-tummare. 
Ducted Fan Construction vi
deofilmer! Flåktspccialisten: 
SIM PCX Hobby, Box 130, 
741 00 Knivsta. (018-34 60 55)

RC-flyg thunder tiger kom
plett 4 kanals radio, med motor 
15, 2,5 ec, start kl., en an vånd. 
Batterier, metanol medfoljer. 
Pris: 1.995: .042-437 21 Bjórn.

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

ritningar 30-40-50-tal. Lx. SI 
"Starke". F-modell "Lårkan”, 
Wake. "AVN” S2 "Slåndan”. 
S-O Linden, 019-18 21 79.

PS Bibehall flygtrimmen med

EFTERLYSNING Gamla

SVERIGES
MODELLFLYG FÓ R BU N D

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

Forbundsordforande
Olof Pennbom 
Tjórngatan 17 
253 72 Helsingborg 
Telefon 042-22 25 53 
(Kvalistid 18.00-20.00)

V ice ordfdrande
Bengt-Hrik Soderstrom 
Ruilstensvågen 17 
616 00 Åby 
Telefon: 011-605 58

Sekreterarc
Bo Bring 
Stora Nygatan 15 
411 08 Goteborg 
Telefon: 031-10 07 10

kassór

Johan Bagge 
Lokegatan 24 
602 36 Norrkóping 
Telefon: 011-13 36"47 bost 

011-19 13 86 arb

Ledamot
Herbert I lariman 
Mnnnlundu. Órslosa 
531 97 Lidkóping 
Telefon: 0510-122 48 bost 

0510-805 00 arb
PR och rekrytering
Jan Såfvenberg 
Bårnstensvågen 28 
9(12 42 Umeå 
Telefon: 090-19 22 62 bosi 

090-10 13 39 arb

Suppleant
John Herdin 
Hallonvågen 100 1 
196 31 Kungsången 
Telefon: 0758-763 17

Utbildningsledare
Vakant

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

Grenchef I.inflvg, tf
Bengt Lindgren 
Orrstigen 60 
144 00 Konningen 
Telefon: 0753-538 36

Grenchef Radioflyg
Anders Guštavsson 
Alstavågen 6 
702 21 C)rebro 
Telefon: 019-16 15 41

Expeditionsforeslandare
Bo Hallgrcn 
Box 30 "
618 00 Kolmården 
Telefon: 011-925 97
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HALMSTADGOTEBORG

Huggeťs Fårg
•  Stor sortering i giasvávoch 

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

cane, Polyuretanskum
•  Gelcote, 200 tårger
•  Epoxyplast
•  AtertórsáljarefdrJotun, Sverige
•  Áven postorder

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

R c-an laggm ngat Byggsatser

T illbehor och Balsa

B>lar Carlsson och Ch i enger

Buggy TT, Sigma och Carlsson 
och avan E extron ikkom ponenter

S |̂:S H J O » © *  & H O M
Kungsgatan20 AB , ___
30245 HALM STAD Tel:035-124070

HOFORS

PeAsROTORBLAD
Allt i trå fór modellbyggare

Specialitet AUTOGIROS & 
rotorblad

Vmgstottor, profilhyvlade i furu 
Roderlist. skevroderlist 
Balsa turu, plywood osv 
Aterforsåljare antages 
Prislistor mot brevporto 
Besóksadress. Nyangsraden 
Gruvstugan, Långrias, Hofors 
Postadress: Kallarvågen 13, 
S-810 10 Torsåker 
Telefon: 0290-851 37, 407 32

HUSKVARNA V la lm ó )

Radio Control Center AB
Grannavågen 24, tel 036-14 53 60
Aven butik pa Lonngatan 46 i Malmo 
(oppet endast kl 14-18 må-fre) Tel 
Tel 040-96 41 40

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

H0GANÅS

HÓGANÁS
Kopmansg 5 Hoganas 042-302 30 

Oppet Månd tred 9 30 18 00 
Lunchstanyt 13 14 Lord 9 13

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

Thunder Tiger
Ring garna1

BRA
Sortering fer alla hobbyentusiaster 

Alltid ratta

PRISER
Valkomna in eller ring 

KBA Lek & Hobby 
Sodra Torggatan 7 

434 01 KUNGSBACKA 
Tel 0300-141 36

LIDKÓPING

ifC jliobL ij
Silverskjóldsgatan 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.

Vålkomna 
Bo Ny lund

LINKÓPING

BORGS hobby
Apotekargatan 7, 582 27 Linkopm g 

Tel 013.12 39 81

M odeli -flyg, -bat, -b il 
M oto re r — R adioan låggn ingar

M ode lljå rnvågar — B ilbanor 
P lastbyggsatser — 

E xperim entlador — T illbeho r

ho b b y  och  
elektronik

LULEÅ

R/C FLYG TILL LAGA 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

ELL-AIR
Box 77, 66060 Molkom 

Telefon 0553/211 17

RC-FLYG
Motorer, radioanlåggningar 

och tillbehor.

MALMÓ

Z*T\
RIODEtCDflfT

MODEL
CRAFT
Rundelsgatan 16 
20012 Malmo 
Tel: 040-71435

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

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

KVALITET + TOPPRESTANDA

Box 74 Ordertel. 040-4461 17
23040 Bara (17.00-20.00)

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

CYKEL & HOBBY
091 190 05

OXELOSUND STOCKHOLM

ALLT FÓR 
MODELLHOBBYN

Specialitet
LINFLYG

TRÅDGARDSGATANIOA 613 00 OXELOSUND

Boffes moilellflyg
Upplandsgatan 66, 113 44 S tockholm  

Tel 08/33 30 44

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

Modellflyg —  bát —  bil 
Radioanlåggningar 

CB-spinner och kvartskala- 
tillbehor Macs Product

STOCKHOLM

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

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

TROLLHÅTTAN

T u b tc i
øBasotaaG

LEKSAKER HOBBYARTIKLAR

TRESTADS LEDANDE 
HOBBYAFFÁR
* BIL * FLYG
* BÁT * TÅG

Drottnlnggatan 41 (Box 8Θ)
461 22 Trollhattan Tel 0520-135 45 

I Arkaden vid torget

VARBERG — :

N a ta n s  
H o b b y

Byggsatser

Motorer
Brånsle

Flair
Ben Buckle 
Deans Marine 
OS, Merco 
Diesel, Glod

Box 47 430 24 Vårobacka 
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 Órebro 
Besóksadress Kársta Ó, Hovsta 
Tel 019/22 62 90,22 70 22
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POSTTIDNING

■ ■ ■ ■ ■

^022 A ndersson E vert
01715 Bokvågen 22

29500 Brom olla

Jåmfor gårna kvalitet, effekt och pris

- R o s s i  ar a lltid  en vinnare!
Har visas en del av Rossis motorprogram. 

Reservdelar finns i lager 

Ring om gållande pris.R40 FI RC ABC 1,95 hp/17000

'

R60 FI RC ABC Helikopter R91 Fl RC ABC 3,9 hp/15500 rpmhp/17000 rpm
2,2 hp/15000 rpm

Importor och 
distributor Saftes modeling Upplandsgatan 66 

113 44 Stockholm  
Tel 08-33 30 44

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


