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Jámfor gárna kvalitet, effekt och pris

Rossi ár alltid en vinnare!
Hár visas en del av Rossis motorprogram. 
Reservdelar finns i lager 
Ring om gållande pris.,95 hp/17000 rpm

R65 RV RC Byro-jet 4 hp/24500 rpm 

R81 RV RC Byro-jet 4,7 hp/19500 rpm
R21 CAR ABC 1,78 l'p/32500 rpm 

R21 Aero 1,68 hp/21000 rpm 
R21 Pylon 1,95 hp/31000 rpm 

R21 Marin 1,95 hp/32500 rpm

R 6 1  FI RC ABC 2,45 hp/18000 rpm
R 6 1  FI RC ABC Long stroke 2,4 hp/13500 rpm
R 8 1  FI RC ABC 3,3 hp/16500 rpm

R60 FI RC ABC Helikopter
2,2 hp/15000 rpm

R60 FI RC ABC 2,2 hp/17000 rpmR91 FI RC ABC 3,9 hp/15500 rpm

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

Upplandsgati 
113 44 Stock 
Tel 08-33 30 -

Importor och 
distributor
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i luften som surrar.

"pPEAN

Från EM i Nykóping 4 1
EM F2A - speed 8
EM F2B - Stunt 8
EM F2C - team-race 9
EM F2D - combat 10
Bagges Horna 11 i
Hanno Prettners våridsrekord 12 i
Mixen - Lillens storebror! 15
Skala-hornet - Sk16A 16
Grover F3A - radiosegel 18
Segelhórnan 19
Ållebergståvlingen 1987 20
VM F3C helikopter 21
Från Klubbarna 23
Fórbundsnytt 26

OMSLAGSBILDEN visar "flying site" for F4C-
flygarna . Bilden ar från forstå tavlingsdagen - 
invigningsdagen - den soliga och varma!
Se reportage på sidoma 4-10 i detta nummer. 
Modellflygnytt-foto: Sture Tingwall

Nu har EM agt rum och jag sitter med eti fantastiskt facit! Liksom andra 
evenemang har åven detta plumpar. For attfå fortsdtta i den positiva andan, 
så bórjar jag med det tråkiga.
Nar någon anmaler sig till en uttagningståvling, så har denne fórhoppningen 
alt nå ett resultat att han biir uttagen. Biir man uttagen alt representera 
Sverige, så fórpliktar det alt man slåiler upp. Endast mycket starka 
familjeskål, sjukdom eller liknande kan motivera en avsågelse i sis ta stund. Att 
låmna ålerbud strax fóre tdvlingarna accepteras inte. av något idrottsforbund, 
ej heller av SMFF! Detta får inte heller ske ostraffat. Men nog om delta!

Det har varit helt underbart att såsom SMFF-ordf få  sola sig i den glans, som 
EM-kommittéen lyekats åstadkomma. Det år klart, att någon långre ledig 
stund fick jag inte sedan jag anlånt till Nykóping! Det såg kommittéen till! 
Åras och tackas skali sjålvfallet Bengl-Olov Samuelsson och Kjell Axtilius. 
Man får heller inte glomrna vår tåvlingsledare Lars Siromber g - och alla 
andra icke nårnnda ej att forglómma! Den ungerska gruppen nåmnde att detta 
EM kommer man alt minnas lika bra somVM -82 i Oxelósund. Många 
menade, att vi borde soka hos FAI att få  arrangera VM-tåvlingar just hår på 
Skavsta Tony Aarts, Holland - medlem i FAI-juryn - sade, att många tåvlingar 
hade han varit med om, men ingen så vålordnad som denna! Det Ni!
Till sist vill jag beróra elt kånsligt åmne i vårt forbund - ekonomien.
Enligt vår kassór, Johan Bagge, så år nu alla gamla råkningar betalda.

Det hela verkar alltså gå ål rålt håll.
Vi kan nu bór ja se Ijust på tillvaron igen!
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Till vánsíer startar Sóren 
Fredriksson med sin PT-17 - 
det så kallade Olso-planet.
Och tråning stod också forstå 
dagen på programmet for F2- 
flygama - ett manligt gang, 
vackert gamerat med bl a ita- 
lienskan Horwath.

Vilken sport!
Man skali intc ha forutfattade 
meningar. “Linflyg år nåt for 
smågrabbar.”
Med den åsikten har vår 
redaktor gått omkring nu i nara 
55 år. Han skams nu, då han 
åntligcn fått se vad linflyg 
verkligen innebår. Team-race 
och speed - vilka grenar! Jag 
vet inte vad som fascincradc 
mej mest - team-lagens se- 
kundsnabba prccisionssamar- 
bete eller speedgrenens otro- 
liga uppvisningar med has- 
tigheter nåra 300 kmh. Otro-

Ly c kåde EM-tåvlingar
Ett soligt och 800-årsjubilerande Ny koping vålkomnade nåra 400 
tåvlande till - vad man kan summera så hår efteråt - mycket lyckade 
och vålorganiserade europamåsterskap i klasserna F2 och F4.
Årets EM-tåvlingar i F2A, 
F2B, F2C, F2D samt linskala 
F4B kordes samtidigt med 
F4C i ett 800-årsjubilerande 
Nykoping. Som besókare de 
forstå dagarna kunde den 
gamble redaktoren konstat
er a, alt arrangemangen fun 
gerade oklanderligt. Flaggor 
må hissas fór alla dem, som 
ligger bakom årets EM- 
tåvlingar - med tåvlingsleda- 
ren Lars Stromberg i spetsen. 
Man får icke glomrna hela EM - 
kommittéens medlemmar, som 
under nåstan ett års tid ågnat 
fritiden åt fórberedelserna. 
lloga mån i Nykópingsstyrets 
korridorer skali också hyllas. 
Utan der as intresse och insats 
hade 1987 års EM inte blivit 
vad de blev.

Solenn invigning
En redan varm sol lyste upp
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hangarplattan på Nykoping/ 
OxelOsunds Flygplats - hår 
nåsta institution, som skali å- 
ras fór att de upplåt fait och 
lokaliteter åt SMFF! - kl 9 på 
morgonen den 23 juli, då Lars 
Stromberg drog igång. Han 
hålsade valkommen vid den 
pompftsa Oppningsceremo- 
nien, som borjade med att 
samtliga tåvlande tågade in un
der sprittande marschmusik.

Till talarstolen - en flygplan- 
trappa - naturligtvis! - kom så 
“the Lord Mayor of Nyko
ping” (visst låter det fråsigare 
ån “Kommunalfullmåktiges 
O rdf’?), Ltirs Aldén, och hål- 
sade de nåra 400 tåvlande vål- 
komna till NykOping med nå- 
gra ord om Gåstabudet. Olof 
Pennborn var nåsta vålkomst- 
talare på "trappan” och med 
hans ord “may the best man 
win” så fórklarades 1987 års

EM oppnade. Mer musik, dc 
paraderande tåvlande gick ut 
igen under fotografers och TV - 
teams knåppande/surrande. 
Tåvlingarna kunde borja! Fint 
bevakade av bl a DN, lokal
pressen, Sveriges Radio TV - 
det kommer program i septem
ber hårifrån! - samt nårradion 
“Radio 800”, som varje dag 
under tåvlingarna nåmnde 
EM-tåvlingama. Fin PR & SP!

Processing & practice
På F2-sidan bOrjade det med 
“Processing & practice”, som 
det heter i intcmationella pro
gram fór sådana hår tåvlingar.

Modeller måttes och vågdes 
och mårktes. De hela fl5t fint i 
den hangar, man fått sig tilldc- 
lad fór detta. Blev det ko, 
kunde kaffe, låsk mm avnjutas 
alldeles intill.

ligt! “En flygplansmodell ska 
se ut som en model 1 av ett flyg- 
plan”, har jag alltid tyckt och 
sagt. “Annars kan det vara”. 
Vad spelar det fór roll, om nu 
speed-kårroma ser ut som nån- 
ting annat?! Deras utseende 
idag år resultatet av en teknisk 
utveckling inom en hdgistå- 
ende sportgren inom modell- 
flyget. Tank, att man skali 
behdva åka till en EM-tåvling, 
fór att konstatera detta!

De olika lincirklama var fint 
ulplacerade intill hangaren och 
Nykdping hade stållt upp med 
fina låktare - det såg proffsigt 
ut. Calle Sundstedt, som till- 
sammans med sina FAI-jury- 
kollegor Tony Aarts och Den
nis Thompson inspekterade 
området, var helt såker: “Vi 
trånade oss på linflyg-VM 
1982 i Oxeldsund - fór att ar-



rangera ett perfekt EM i år!” 
Kort och koncist!
SMFF-ordf Olle Pennborn 
syntes gå runt anlåggningen 
med “the Lord Mayor of 
Nykoping” inkl uppvaktning. 
Det stod att lasa på långt håll: 
Olle var i sitt esse och gav allt 
åt intresserade jubilar-repre- 
sentanter. De bdrjade vid F2- 
avdelningen, men drog sig 
sedan sakteliga fotledes till F4- 
aktivitetema., som forlagts in- 
till en annan hangar. Dår var 
man redan igång så hår dags. 
Några statiska beddmningar 
var kvar från onsdagen, innan 
flygmomcntet kunde gå igång 
med forstå flygningen.

Linskala - som 
vanlin-gt!
F4B - linskalaklassen - mdn- 
strade 9 deltagare. Fullt tre-

En bildsvit t h från F4C flyg- 
moment. Overst norrmannen 
Harry Kolber gi Tabloid, slut- 
lige se gr ar en Peter McDer
motts Snipe (var det hans 
"gamla" modeli från Paris- 
VM?), Philip Avonds snygga 
F-15 (hogsta stat-poången!), 
bombfållning och slutligen 
rakforbiflygning av en våst- 
tysk, bra "callad" av sin fru.

mannalag från resp. USSR, 
Polen och Rumånien. De 
“stråvsamma” ryssarna Vladi
mir Festosov med VM-vetera
nen AN-2 och Vladimir Bou- 
latnikov med sin fina R-RAIR, 
som varit med i flera VM- 
sammanhang.
Det år lått att tro, att F4B i 
USSR år bara dessa två Vladi- 
mirs. Men de ryska uttag- 
ningståvlingarna till årets EM 
mOnstrade hela 25 deltagare, 
dår bortåt 15 hdll topp-klass. 
Så de trevliga och oppna ryska 
rcpresentantema måste anses 
vara i hdg grad “vaskade i 
guldpanna” fdr få represente
ra sitt land.
Alexandr Pavlenko var ryssar
nas tredjeman.

Men varfor ar inga 
svenskar med?

Kanda marken 
i F4C RC-skala
RC-skalagånget uppvisade en 
mångd kånda ansikten. UK- 
pojkama Peter McDermott, 
Mick Reeves, belgaren Philip 
Avonds, Jukka Pikkusaari, 
Finland, Carlo Bergamachi, 
Italien, var tillsammans med 
svenskama Kjell-Åke Elofs- 
son, Sdren Fredriksson och 
Bengt Kållstrdm årrade css. 
Samtliga stålide upp med tre- 
mannalag utom Belgien, Dan
mark (2) och Norge (1). Men 
var fanns Frankrike, som fott 
upp vårldsmåstare i F4C?

Statiskt duk tig "fan"
Den statiska delen av F4C 
vanns av ende “ducted fan”- 
flygaren Philip Avonds med 
sin F-15 Eagle (1814 p) endast 
10 p fore Peter McDermott 
med (gamla - från Paris-VM?) 
Sopwith Snipe. Kul, att en 
skala-tåvling uppvisar så vitt 
skilda flygplan och tidsepoker! 
Mick Reeves - alltid hogt i lis- 
toma - belade tredjeplatscn 
(1689 p) med sin Hurricane.

Soren Fredriksson/PT-17 fick 
en niondeplaLs (1340 p), me
dan Bengt Kållstrdrn/Klcmm 
35 (1313 p) och Kjell-Åke 
Elofsson (1218 p) kom 11:a 
resp 14:e.
Kjell-Åke hade varit tvungen 
att plocka fram sin rutinerade 
Zlin sedan Tiger Mothen gått 
till de sållare F4C-markema 
efter ett gruvligt ha-veri fore 
EM. Och inga domarc tycks 
vilja ge Zlinen de vålbehbvliga 
poången.

Då så forstå flygmomentet gått 
igång - sakkunnigt hogtalar- 
kommenterat av husvagns- 
takplacerade Cal-Inge Lind- 
berg - anade man,, att Mike 
Reeves, som inledde, skulle 
komma hdgt i prislistan. Hans 
flygning med Hurricane var 
precis, som en flygning skali 
vara. Få missar och 1386 p for 
hans del. Lagkamraten Peter 
McDermott/Sopwilh Snipe 
slog direkt till med en mycket

Fortsåtlning nåsla sida!
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Lyckade
EM-tåvlingar
Forts frdn foregående sida!

fin och realistisk Rygning - 
1594 p - omgångens basta!

Luck-tappning inget 
flygmoment!
S våraste konkurrenten Philip 
Avonds/F-15 Eagle, genom- 
fórde ett elegant och poånggi- 
ande flygprogram ånda tilis en 
tåck lucka slåppte. Dårmed var 
hans Rygning avslutat vad gål
ier poångplockning. Reglema 
såger, att inget får oavsiktligt 
låmna modellen under Rygnin
gen - allt dårefter biir poång- 
lOst. Han landade snyggt och 
publiken hade sina aningar - 
hår år en annan, som kommer 
att konkurrera om topp-place- 
ringarna! Harry Kolberg/ 
Sopwith Tabloid, Norge, nOp 
andraplatsen med en mycket 
fin Rygning (1481 p) i fórsta 
omgången och Ronald Lind- 
berg/FW 190 D-9 från na
bolandet Finland ROg till sig

tredjeplatsen (1442 p). Bra 
nordiska insatser!

Taxning, start och 
stor dramatik!
FOr 2/3 av svenskarna blev det 
mer ån godkånt under den 
nervOsa fórsta omgången, trots 
“Tjålles” missade spinn. Som 
17:c man genomforde Bengt 
KållstrOm den obligatoriska 
zigzag-taxningen fóre starten, 
som skulle inleda en mycket 
tragisk historia.

Direkt efter låltningen - på 
cirka 10 m hojd kom fórsta 
indikationen på alt något intc 
var OK med radion. Modellen 
ryekte till. Bengt gick Over på 
medvindslinjen fór hår gållde 
“nddlandning” som enda alter
nativ. Modellen nådde aldrig 
finalen. Vid sista svangen in, 
från 20-25 hOjd, vek sig hela 
hårligheten och gick hårt som 
alltid i banan. Dårmed var 
Bengts medverkan i EM-tåv- 
lingarna avslutad. Av en 
vacker modell återstod endast 
två någorlunda intakta vingar -

det, som några sekunder innan 
hållt ihop dessa, var nu Ris, 
stickor och uppsliten klådsel! 
Var det verkligen en icke ut- 
dragen mottagarantenn, som 
låg bakom kommunikations- 
svårighetema Bengt - Sk 15? 
“Pappa, vi har Rera saker på 
gång, hemma” var trOstandc 
ord från KållstrOm-juniorer, 
som fóljde pappa Bengt på 
hans svåra vandring hem med 
spillroma. Fin familjeanda!

Skyfall, vdntan 
& inomhusflyg
Andra tåvlingsdagen bOrjade 
med skyfall. Var månne Pohl- 
man tillbaks i tjanst,? Mcra 
regn! DaveRudd,UK-något 
av en institution vid sådana hår 
internationella låvlingar - drog 
igång med hårligt inomhusRyg 
i F2-hangarcn fór att “doda” 
tråkig våntetid. Individuell 
tidtagning - fullt hålligång! 
Satellitbilder visade, att fram- 
emot lunchdags, så skulle det 
kanske komma igång igen.

Det kom igång.

Finnen Lindberg var fórst ut 
och klåmde till med fina 1545 
poång, som gav honom en 
tredjeplats åven i andra flyg- 
omgången. Av favoritema 
toppade sedan Philip Avonds 
efter en underbar uppvisning. 
Nu lossnade inga luckor, nu 
blev det 1672 p mot svåraste 
konkurrentens, Peter McDer
mott, 1640 p. Vår egen Elofs- 
son, K-Å, bidrog med 1466 p - 
andra omgångens 4:e båsta 
Rygning - var han på gång nu 
månne? Harry Kolberg från 
vårt våstra grannland hOll 
stilen och fick 1451 p - skulle 
han kunna hota toppen?

Kjell-Åke visar 
framfotter
Runda tre gav Peter McDer
mott 1536 p efter en Rygning, 
som poångmåssigt dock var 
hans såmsta. Publik och tåv- 
lande hade våntat med stor 
spånning på Philip Avonds 
avslutande flyginsats. Skulle 
han dra till med en ny, Over
dådig F15-uppvisning, och 
passcra ledande McDermott?
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Nej, det knot sig hår och dår 
fór vår fullskala-pilot. I stållct 
kunde vi svenskar glådjas åt 
“Tjålles” fina avslutning med 
1410 p. Dårmed var han nåst 
båst i avslutningsrundan. Det 
lyfte honom i slutprotokollet. 
8:e plats totalt. Bra!
På samma sått gjorde italie- 
naren Carlo Bergamaschi/Sa- 
voia Marchetti SM 79 - hans 
1341 p i slutomgången gav ho
nom tredjeplatsen totalt. SOren 
Fredriksson fórbáttrade sin po
sition i sammandraget med sin 
båsta flygning och han slutade 
på 12:e plats.

Når tåvlingens sista landning 
var genomfórd, så kunde kon- 
stateras, att veteranen Peter 
McDermott tagit EM-guldet 
(3570 p) fóre Philip Avonds 
(3487 p).

Liten sensation 
i F4B
I F4B intråffade sensationen 
att Alexandr Pavlenko - den 
tredje ryssen - kom iWerrask- 
ande på andraplats fOr 
Boulatnikov.Dennes statiska

poång(“cndast” 1614 -hurvar 
det med kroppsbredden på 
modellen?) gav slutresultatet 
3375 p - klart slagen av Pav
lenko, som av-slutade med en 
poånggivande tredje flygning. 
Ryssama Fedosov, Pavlenko 
och Boulatnikov toppadeF4B- 
listan med polacken Kazirod 
mycket nåra med 3335 p.

Redaktftren hade inte mdj- 
lighet att stanna tilis tåvlings- 
arrangemangen avslutades 
med den sedvanliga banketten.

Final i 1987 års 
Lindansen
I samband med EM-tåv- 
lingama genom fórdes också 
den stora riksfinalen i Lin
dansen - en tåvling i s k semi- 
stunt. Den tåvlingsformen har 
inneburit, att de fórsta uttag- 
ningståvlingarna bdrjat på 
klubb-nivå, fór att sedan med 
distriktsfinaler sol la ut dem, 
som nu skulle gdra upp om 
Sveriges Lindans-måstare 
1987.

Nio riksfinalister stållde nu

upp och publiken fick ta del av 
fina flygningar. De två båsta 
kommer f o att få vara med i 
SM i F2B, dvs i den storaoch 
"riktiga" stunt-grenen. 
Resultatlistan kom att se ut så 
hår - med Anders och Magnus 
som "out-standing":

1. Anders Nystrftm 2720
2. Magnus OdsjO 1852
3. Henrik Odsjo 1006
4. J an-Er ik S jdlén 9065
5. Mikael Eriksson 623

Sture Tingwall 
Redaktoru

Overst sid 6 bilder från in- 
ledande óvningar. SMFF-ordf 
vålkomnar/oppnar E M . FAI- 
juryn Dennis Thompson,Tony 
Aarts och Calle Sundstedt fick 
inga svåra fall att doma. Ner- 
till stat-arbetet i F4B & F4C. 
Ovan Philip Avonds & hans 
F-15 - tv nårbildav mod
ellen. Slut-trean Bergamaschi 
med tremotorig Savoia intill 
Bengt Kållbergs Klemm 35 - 
har vid starten. Senare sågs 
Bengt begrunda sitt grymma 
óde (nedán). I lindr klar na 
gick samtidigt en mer lustiger 
dans (bl a team-race).
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Ryskt F2A & F2B
och d e s s u t o m våridsrekord - når passeras 300 kmh ?

Redan i fórsta omgången vi- 
sadc ryssama var skåpet skulle 
slå. Pitzkalev klåmde i med 291 
kmh, Kalmikov med 281 kmh 
och Kostin med 282 kmh. 
Endast ungrama Mult och 
Szegedi samt engelsmannen 
Halman fórmádde matcha 
dessa resultat. Åven omgång 
två och tre visade att dessa sex 
flygare stod i en klass fór sig. I 
tredje omgången fOrbåttrade 
Pitzkalev till 295 kmh och satte 
dårmed nytt våridsrekord. Vem 
biir fórst Over 300 kmh? Åvcn 
Kalmikov fórbáttrade till 292 
kmh. Naturligtvis ville inte 
Kostin vara såmre utan bått- 
rade åven han till 291 kmh.

Mult dkade till 290 kmh, vilket 
till slut råckte till en 4:e plats, 
medan landsmannen Szegedi 
via 285 kmh knep 5:e platsen. 
Halman stannade på 283 kmh 
och fick dårmed en 6:e plats.

Kjellberg en jåmn serie på 256, 
258 resp 255 kmh och det gav 
en 11 :e placering. Gdran 
Fållgren tog placeringen efter 
med 247 kmh och slutligen Per 
Stjåmesund 13:e med 246 
kmh. Detta placeradc det 
svenska laget på en mycket 
hedrande bronsplats i lag- 
tåvlingen. Det år faktiskt den 
fórsta medaljen i grenen sedan 
1954! Lagguldet gick natur
ligtvis (!) till Sovjet fóljt av 
Storbrittanien.

N ågrα ny he ter?
Hur såg då modcllema ut? Tja, 
ungefår som vanligt. Asym
metriskt utseende med plåt- 
vinge, stående eller liggande 
motor. De fiesta modellcma år 
forsedda med avstångare. 
Tryckmatning år nåstan helt 
ute numera och de fiesta 
anvånder sjålvsug. I pipvåg har 
lite nya idéer kommit 
innebårande storre pipor med 
en diameter på cirka 30 mm på 
tjockaste stållet, brantare 
slutkon och ett sluthål med en 
diameter på cirka 4,5 mm.

Svenskarna då?
Av svenskarna visade Ove

Samma motorer
I motorvåg år det fortfarande

Rossi, som dominerar åven om 
dess kvalitet sjunkit under de 
senaste åren. Ungcrska Moki 
tillverkar forresten reservdelar 
av bra kvalitet, som också pas
sar Rossi.
Ryssarna hade egna motorer 
medan ungrarnaanvånde sig av 
Moki.
Engelsmannen Halman bjdd 

på den båsta godbiten, då han 
flog med en prototyp av 
engelska Irvine's speedmotor. 
Det ryktas att Irvine skali 
tillverka 500 motorer nu i vin
ter och man får vål gissa, att det 
kommer att bli en eftertraktad 
godbit.

Gångad ryss-topp
Det vanligaste såltet att Påstå 
glOdtoppcn år ju typ Rossi med 
sex skruv. Ryssarna bjod hår på 
en annan idé dår hela toppen 
var gångad, vilket mojlig- 
gjorde ett snabbt byte.
I propel lervåg sågs mest en- 
bladigt, av kolfiber, trå eller 
kolfibcrfórstárkta propellrar av 
trå.
Låt oss gissa, att man måste 
gdra minst 300 kmh fór att bli 
vårldsmåstare 1988.

Hilmer

ÍF2B
stunt_______

Många kånda ansikten i stunt- 
cirkeln i år - bara lite mer grå- 
nade sedan sist. I och for sig 
skulle denna devis kunna galla 
fór alla klasser, men i stunt 
tycks den extra påtaglig. Hela 
tavlingen pråglades av en stor 
jåmnhet i rcsultaten. Efter det 
två kvalificeringsflygningama 
visade det sig skil ja endast cir
ka 100 poång mellan 15:c plats 
och 20:e.

Små marginaler...
Då de tre finalflygningama 

avverkats visade det sig ålcr- 
igen vara små marginaler. 
DeJong från Holland knep 
tredjeplatsen från Ove An- 
dersson med endast en poång 
(!), medan Compostella, Ital
ien, och Kolesnikov, Sovjet, 
hade samma poång i toppen. 
Når intråffade detta senast?

... och en se gr are!
FAI-juryn ansåg, att man måste 
ha en segrare och efter viss 
rcgeltolkning kom man fram 
till att tredje båsta flygningen 
skulle råknas som utslags- 
givande. Det gjorde Compos
tella lyeklig - han stod som 
vinnare!
Vilket EM-guld det var i 
ordningen fór honom har vål 
åven han sjålv tappat råkningen 
på. Vi gratulerar!

Svensk femtonde...
En fin insats gjorde åven Åkc 
Nystrdm då han som 13:e man 
gick till finalflygningama. 
Slutligen blev det en 15:e plats 
for honom.

... och engelsk lagtopp!
I lagtåvl ingen segrade Storbrit- 
tanicn fóljt av Frankrike och 
Italien.

Storre och storre motor
Numera anvånder alla sig av 
motorer mellan 6,5 och 10 cm3· 
Mindre motorer anses vara helt 
ute. vissa flygare, bl a Compos-
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tella, har bOrjat anvånda 
fyrtaktsmotorer, vilket ger en 
jåmnare fart och ett helt annat 
flygljud. Stor del av de 
tåvlande anvånder sig av del- 
bara modeller (lattare att trans
portera?). En ny sak visade 
ryssama upp. De hade montcrat 
avstångare i sina modeller, 
utlOsta av centrifugalkraften. 
Ett ryck på minst 20 kpm ut- 
lOste avstångaren och man kun
de landa inom tidsgrænsen.

Hilmer

ÍF2C
team-race

Λ

J
Till årets EM hade slutligen 28 
lag vagt in. Ett av de hollandska 
lagen, Mcijcr/Jordan hade givit 
återbud och spanjorema kom ej 
till NykOping. Det var utan 
tvekan hela europaeliten, som 
processade in sina modeller 
utan några spcciclla besvar.

Hur máta ryska tankar?
Det enda stOrre tvisteåmnet var 
hur de ryska lagens tankar 
skulle matas. Sjalva menade 
ryssama, att endast tanken 
skulle matas och sedan skulle 
en viss volym fór avstangaren 
laggas till. Ulf Larsson, som 
var chef fór invagningen 
havdade dock - med all ratt - 
att hela systemet skulle kon
trolleras. Hans uppfattning var 
helt korrekt. Om detta fOr- 
anledde ryssarna att gOra 
tankjustering vet vi ej.Daremot 
kunde man konstatera, att den 
flygfart ryssarna hade på 
traningen, ej stod att finna i 
heatcn. De visade i alia fall en 
mycket imponerande klass, dar 
de har en otrolig ordning och 
finish på motorer och modeller.

Frankrike & 3 x USSR
Ett annat lag, Frankrikes Delor/ 
Surugue, imponerade. Med 
sina nya kolfiberkroppsmod- 
eller flOg de både fort och 
utfórde såkra och snabba 
omtankningar. De fick basta 
heattid 3.31.7 och de var endast 
de tre ryska lagen, som var

H H ·

iifeiy

Mem USSR i F2C
men hollåndarna Metkemeijer stack upp på silverplats!
snabbare med tider under 3.30. 
Efter de två fórsta heaten hade 
de 9 semifinalistema vaskats 
fram. De bestod av 3 ryska lag, 
3 italienska samt Delor/Suru- 
gue, Frankrike, brOderna 
Metkemeijer och våra egna 
Samuelsson/Axtilius.

Ny svensk modeli
Bengt-Olof hade precis fått 
lagets nya modeil fdrdig till 
tavlingen. Den var dårcmot ej 
tavlingsprovad. Det visade sig i 
lagets fórsta heat, nar motom 
aldrig blev tillråckligt varm- 
kOrd. Med hjalp av denna erfar- 
enhet kunde modellen justeras 
och vid provflygning gick den 
mycket bra.

Kjell & B-0 på åttonde!
I sitt andra heat visade det sig 
att prestandan var god och 
omstartema gick perfekt. Att 
ett av lagen i heatet diskades på 
ett tidigt stadium var inte till 
någon nackdel. Sluttiden blev 
3.37,6 och det gav laget en 8:e 
plats - fullt godkånt i en så 
kvalificerad tåvling som 
denna.
Fór de två andra svenska lagen 
gick det någorlunda hyfsat. Jan

Gustavsson/Gunnar Harne 
fick sin basta tid i sitt fórsta 
heat, 3.49,2 och det gav dem 
21 :a platsen. Hans Andersson/ 
Johan Åhling hade en hel del 
provflygningsproblem, men 
fick som bast 3.58,9 och 26:e 
plats.

Fint mekjobb
I semifinalema visade rys
sama sin jåmnhet och Zhirov/ 
Shevchenko fick tåvlingcns 
basta tid med 3.22. De fick 
som finalsållskap sina 
landsman O nufrienko/ 
Bourtsev och brodcma Met
kemeijer, Holland. Metke- 
meijers var det enda lag, som 
med framgång flOg 25- 
varvsrundor och kunde 
konkurrera tidsmassigt med 
de normala 33-varvama. Ett 
strålande mekarbete av Rob 
var en av orsakcma till att det 
gick mycket bra.

Snodda final-linor!
Finalen fick avbrytas efter cir
ka 75 varv, då Onufrienko/ 
Bourtsev vid en omstart flOg in 
i Metkemeijers linor. Enligt 
reglema skali en final flygas 
om, om den ej kommit Over

100 varv vid dylika problem. 
Når den startade på ny tt med 
Zhirov/Shevchenko och Met
kemeijer Brothers var det hela 
tiden en mycket hård och jåmn 
kamp. Slutligen segade rys
sama och deras 33-varv med 
fårre omtankningar på 6.55,1 
mot Metkemeijers 25-varvs 
system på 7.02,7.

Fin och lugn tåvling
Tåvlingen genomfórdes myc
ket disciplinerat och domar- 
trion Derek Heaton, England, 
Pietro Fontana, Italien och Karl 
Plotshins, Sovjet, hade det hela 
under kontroll.
De tåvlande visade inte upp 
några dirckta nyheter. Flygan- 
de vingar anvåndes Overlag. 
Tillverkar man inte egna moto
rer, så anvands italienska Ci- 
polla eller Nelson från USA. 
Flygfarten på 10 varv år fór de 
snabba mcllan 18,0-19,Osek. I 
heaten av jåmn kvalitet hamnar 
farten kring 18,5 - 19,0 sek. 
Lagtåvlingcn vanns av Sovjet 
fóre Italien och England. Sver
iges lag kom på 4:e plats.

Eva Axtilius

Mer linflyg-EM nasta sida!
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Rys sar mot Fig us
Dessutom en finne på hedrande femte plats

F2D
combat

v . _______________

Med endast 19 deltagare från 8 
nationer blev detta combat EM 
ett av de minsta som hållits på 
senare år. Dock hdll huvudde- 
lcn av de tavl ånde god klass och 
många fina heat sågs. Som 
vanligt blev det också en del 
skråpheat.

Fin combat från bór jan 
Redan fórsta heatet mellan 
Roland Forstner från Våst- 
Tyskland och Michael Disler 
från Schweiz visade mycket fin 
combat. En jakt från start till 
mål, dår Forstner vann med 4 
klipp mot 3 och full flygtid fór 
båda. Vad mer kan man begåra 
i form av fart, hets och sånning? 
Sorgligt nog måste varje heat 
ha en vinnare, men i vissa fall 
Onskar man att båda kunde 
vinna. Hetsen hOll sig åven i 
heatet dårefter, då V Beliaev 
från Sovjet besegrade Loet 
Wakkerman från Holland. 
Båda hade lite markkånning, 
men sovjeten hade 5 klipp mot 
noli. I heat tre blev vår egen

Bengt-Åke Fållgren fórlorare 
mot Norbert Figur från Våst- 
Tyskland. Christian Johansson 
Tick bekånna fårg i heat fem. 
Ty vårr gick det inie så bra, då 
John James från StorbriLtanien 
vann med Iler klipp i bagaget. 
En svår loaning fick Ingvar 
Abrahamsson då han i heat ålta 
stålides mot Oleg Doroshenko, 
Sovjet. Efter ett heat, dår lång 
tid tillbringades på marken stod 
Doroshenko som vinnare med 
sina 3 klipp.

Christian utsiagen
I omgång två gållde det fór alla 
svenskama att de måste vinna 
fór att vara kvar i tåvlingen. 
FOrst ul av de våra var Chris
tian, som lottats mot våsttyske 
Figus. Tyvårr vann Figus klart 
och Christian var utsiagen. Ett 
fint heat blev det mellan John 
James och Michael Disler, dår 
John J vann med 2-1 i klipp. 
Ingvar fick en svår loaning 
åven i den na omgång då mot- 
ståndare blev Nechcukhin, 
Sovjet, - regerande europa- 
måstare. Efter ett ganska jåmnt 
heat stod tyvårr sovjeten som 
vinnare med flera klipp. Alliså 
respass fór svensk nummer två.

Bengt-Åke hade ett jåmnt heat 
mol Oliver Thewissen, Bel
gien, dår båda uppnådde två 
klipp. Når balsaspån och cell- 
plastbitar lagt sig till ro visade 
det sig, att Bengt-Åke vunnit 
med 16 poång. Efter andra 
omgången visade det sig att sju 
flygare hade två fórlustcr och 
kunde packa ihop sin utrust- 
ning. Att det var hårda heat 
visar sig i att bra flygare som 
Michael Disler, Monique Wak
kerman, Holland och sven- 
skarna Christian och Ingvar 
blivit utslagna.

Full tid och fem klipp!
Tredje omgångens basta heat 
fldgs mellan Necheukhin och 
van Mourik från Holland. 
Sovjeten uppnådde hår tåv- 
lingens hogsta poång-summa 
med full fiygtid och 5 klipp. 
Van Mouriks4 klipp och något 
såmre flygtid råckte hår inte till 
seger utan han fick finna sig i 
att få sin andra fórlust och 
dårmed vara utsiagen. Resul
tatet blev detsamma fór ende 
kvarvarande svensk, Bengt- 
Åke, då han hade 1-2 i klipp 
mot Timo Forss, Finland. Full 
fiygtid fór båda. Nio flygare

Ingvar Abrahamsson & 
Christian Johansson hade 
oturen att lottas in mot de 
basta combat-flygarna.

vidare till fjårde omgången. 
Så fjårde omgången.

Europamastare, goodbye
Denna omgång decimeradc 
antal et kvarvarande flygare till 
åtta, då Michael Whillance, 
England, fick sin andra fórlust. 
Femte omgången bjod åter på 
fin combat. Figus presterade 3- 
1 i klipp mot Necheukhin, dår 
dessutom båda hade full flyg
tid. Alltså respass fór rege
rande europamåstaren.

Figus obese grad, tilis ... 
Till omgång 6 gick nu Figus 
(utan fórlust) samt Beliaev och 
Doroshenko. Figus fick nu 
vidkånnas sin fórsta fórlust mot 
Doroshenko. I omgång 7 blev 
det ett otroligt fint heat mellan 
Beliaev och Figus, dår den 
forstnåmnde vann med 3-1 i 
klipp. Full flygtid fór båda. 
Finalen kom alt bli en ren 
sovjetisk uppgorelse dår Beli
aev stod som segrare efter ett 
ytlcrst medelmåttigt heat. Fi
naler brukar ju ofta bli sådana, 
då de tåvlande ofta år lite mer 
spånda och i detta fall också 
beroende på att de kånner var
ann så vål.
I flygningen om andraplatsen 
vann Doroshenko Over Figus. 
Med Necheukhin på fjårde 
plats tog också Sovjet en kom
fortabel Iagseger fdljt av Våst- 
Tyskland och Storbriuanien. 
Sverige kom på 5:e plats i lag.

Nelson, USE, Rossi...
I modeil våg sågs inget nylt 
under solen, cellplast eller 
balsa/cellplast med en Nelson, 
USE, Rossi, CTM eller ryss- 
motor i nosen.
De tåvlande var mycket nOjda 

med tåvlingcns genomfórande 
och alla funktionårema (inkl 
specieilt inkallade Centre 
Marshall Mack Henry, USA) 
skali ha ett stort tack fór sin 
insats.

llilmer
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tefona rm
fånerier & finurligheter m.m.

Johan Bagge 
Lokegatan 24 
60236 Norrkóping 
Telefon 011-133647

Hej igen, alia modellflygare!
Den hår som maren har jag vařit 
enarmad bandit. Under som- 
maren, på ett bergigt stalle, var 
jag námligen ute och letadc 
efter en låmplig brant au flyga 
hang på. Fór hala skor och fór 
haltberg gjorde, att jag drattade 
omkull och slog i armen, så den 
gick av! Det fanns faktiskt ett 
racke, men det hdll jag mig inte 
i. Så går det nar man ar drullig. 
Fast det går fint att flyga med 
hdgem, trots att vanstem ar av, 
så hangflygning blev det. Så 
har går det fór resten till.

Det ser faktiskt otroligt ut, en 
osynlig kraft som man kan 
flyga hur lange som helst på - 
åtminstone så lange vinden och 
batteriema racker. Bara att 
kunna stå ovanfór modellen 
och flyga ar fantastiskt. Tyvårr 
finns det inte bra hangberg i 
Sverige på så många stallen, fór 
åven om det ar bergigt, så finns 
det oftast ingenstans att landa.

Enkla gummimotor- 
modeller
I den lilla serien med enkla 
gummimotormodeller, som vi 
btirjade med fór några Hdmor 
sedan, har jag tankt, att vi skulle 
prova ett ganksa moderní plan 
den har gången - SAAB 91 
Safir. Det kallas Sk 50 hos 
Flygvapnet och ar alltså ett 
skolflygplan. Safiren kom i 
bdrjan av 1950-talet och flygs 
fortf arande på sina håll.

Konstruktionen ar den vanliga, 
inte så svår med andra ord. FOr 
nytillkomna skali jag i korthet 
beskriva det viktigaste. Resten 
brukar 10sa sig, nar man grun- 
nat Over ritningen en stund. 
Som vanligt kan Du få en 
uppfórstorad riming i ratt 
byggstorlck - ungefår 35-40 cm 
i spannvidd, om Du skickar mej 
ett frankerat kuvert med Ditt 
namn på.

Vinge, stabbe,fena
1 och 3 mm balsa, en plast- 
propeller med fåste och gum- 
misnodd behovs. Vinge, stabbe 
och fena skårs ut i 1 mm balsa. 
Vingen gOrs i två delar. Under 
varje vinghalva, vid den breda 
ånden limmas en sprygel av 3 
mm balsa. Sedan skali vinghal-

voma limmas ihop, så att vin
gen får V-form - ungefor 15 
mm på varje sida. V-formen får 
man genom att lagga en sned 
balsalist - 1 ex tunn bakkantlist 
- mellan vingama eller genom 
att fórsiktigt slipa dem lite 
sneda med sandpapper. 
Kroppen skårs ut ur 3 mm bal
sa. I nosen gor man ett litet ut- 
tag och limmar fast en trekantig 
balsabit som faste fór en Get- 
ing- / Flugan- propeller. Gum
misnodden ligger alltså langs 
"baksidan" av kroppen och 
hakas fast på en nål i aktem.

Viktiga saker...
Så de två viktigaste sakerna 
som återstår fór att ett plan skali 
flyga! (Du minns val: 1. 
Tyngdpunkt 2. Vinklar 3. V-

form?) Vingen skali alltså vara 
lite uppåtriktad i fórhállande 
till stabben, och planet skali 
balansera ungefar mitt under 
vingen. Jag tanktc val det! - 
HOrnan-lasama år personer 
med gott kom-ihåg!

Måla det garna!
Om Du vill ha planet riktigt 
skalalikt kan Du måla med gul 
karamcll-fårg utspådd i T-sprit. 
Rita streck fór roder och Du kan 
också såtta dit kronmårken, 
som fanns i Homan i Modell- 
flygnytt nr 2/87.

Vi hors! 
Bagge

e r m
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Våridsrekord fór
Ett nytt våridsrekord i modellflygning har sett dagens I jus.
Hanno Prettner - vålkånd aerobatic-pHot i vårldsklass från 
Osterrike -  nkopplar av" med en avvikande form av modellflyg. 
Och i en så Imponerande omfattning, att han nu innehar det nya 
vårldsrekordet fór radiostyrda sjómodeller. Hår beråttar han sjålv 
om sitt spånnande vårldsrekordprojekt.

Formodligen hanner Ni till, mi
na kåra låsare och modell- 
flygvånner, att jag fór snart ett 
år sedan - september 1986 - 
lyckades slå det existerande 
vårldsrekordet fó r motor- 
drivna sjómodeller med mer ån 
en timme. Flygtiden jag upp- 
nådde med min “EMCO En- 
duro" lod på 12 timmar, 5 mi
nuter och 13 sekunder. Hur det 
hela gick till vill jag beråtta om 
i den hår rapporten.

Garna ett varldsrekord
Sedan lange har jag umgåtts 
med tankamaatt det skulle vara

trevligt att slå ett vUrldsrekord i 
någon form. Men eftersom jag 
varit mycket upptagen med 
annat och beroende på det 
faktum, att de fiesta måstcr- 
skapstavlingar avhållits på 
hbstama har jag inte haft moj- 
lighet att genomfóra några 
all varliga forberedelser fór en 
rekordflygning.
Nar så arrangOrema av “the 
Tournament of Champions” 
beslOt att gOra ett uppehåll i 
távlingarna, kom chansen.

Med det var ett i mitt tycke 
olyckligt beslut. Den speciella 
tavlingsformen innebar så

många nya och revolutioncr- 
ande idčcr for modcllsporten. 
Och jag ar mycket glad Over 
mina ffamgångar - 7 segrar dar
- vid sidan av mina 4 vårlds- 
mastartitlar.
Men nu blev det så har.

Nu kom chansen
Jag var nu inte så pressad av 
annat, så jag kunde agna mej åt 
mina rekordfunderingar. Per- 
sonligen har jag alltid tyckt om 
alla typer av uthållighetsrekord
- allt måste fungera perfekt 
under lång tid! I och med att Du 
har startat flygningen får Du

inte avbryta den - av några skål! 
Reglcma såger vidare, att en- 
dast en och samma person får 
flyga modellen under hela flyg
ningen. Det sags också, att 
tankning i luften under sjalva 
rekordfOrsoket år fOrbjudct. 
Det senare beklagar jag, fór vi 
hade vilda idčcr om hur dctta 
skulle kunna genomforas.

Sporting Code!
Allra fOrst var det nOdvåndigt 
att noggrannt lasa igenom 
FAI:s Sporting Code - dar står 
allt om reglema fór rekord- 
fórsOk. Endel framgår av de 
allmånna modcllflygreglcma, 
annat står att låsa i de speciella 
reglerna fór “uthållighets- 
flygning”. Med FAI-bestam- 
melsema i bakhuvudet kunde 
jag gå igång med planering och 
konstruktion av modellen.

Mina egna krav var enkla: Pla-
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net skulle flyga långsamt med 
maximal fórmága att bara hOg 
vikt, dvs myckct brånsle. I sam- 
ma veva bdrjade jag med tester 
av olika motorer.

Super Tigre
Jag beslót snart att val ja en ST 
S-29 på 4,8 cc. Den hade visat 
sig ha basta kraft/vikt-fór- 
hållandet - det ryms mycken 
kraft i det lilla .20-skalet! Och 
kraft behovs fór att få upp den 
4998 gram tunga modellen från 
vattenytan.
De fórsta start-forsoken från 
vatten knackte oss nåstan - i ett 
“race” vid ett tillfaile blev vi 
slagna av en passerande anka, 
som iakttog våra fórsók! Vi 
kOpte nara nog allt som fanns i 
flottorvåg på marknaden. Men 
inget kunde medverka till att få 
“EMCO- Enduro” att slåppa 
vattnet.
Vi fick ta fram egna flottorer!

seenden, moment etc - var 
konstruktionen klar fór den 
blivande vårldsrekordmodel- 
len "EMCO Enduro".

Allra senaste tekonologien - 
efter samarbete med bl a EZ- 
fabriken i Japan - utnyttjades: 
kolfiber i vingfastsattningen, 
extra fórstárkningar med 
Kevlar i utsatta detaljer och 
mångder av låttviktsmaterial 
resulterade i en slutlig tomvikt 
på 2450 gram fór modellen 
med en spånnvidd på 3600 mm. 
300 g vågde de båda flottorema 
och 420 g ackama. Vinge och 
stabilisator var uppbyggda 
med lått balsa - allt fór kombin- 
era maximal styrka med lågsta 
vikt!

Okomplicerat bygge 
Jag en visas alltid med att gftra 
mina bas-konstruktioner så

Tv ses 11 anno Pre tiner och hans far efter den lyekosamma 
rekordflygningen. Ovan 1 f  min flytprov fóre start, vilket var 
nodvandigt. 4 prototyper byggdes innan VM-modellen var klar.

sjoflyamodeller!
I luften på 7 sekunder!
Efter en tids tester hade vi fått 
fram en ny uppsåttning flot
torer - en egenkonstruktion helt 
olika och med andra dimen
sioner ån de vi provát tidigare. 
Nu kunde den lilla S-29:an 
lyfta den stora sjftmodellen 
från vattnet. Och jag kande mej 
lika stolt och odikllig, som 
Howard Hughes måste ha kånt, 
då han lyfta sin enorma 
“Spruce Goose”. Vid det offi
ciella rekordfórsůket lyfte den 
nåra 5 kg tunga “EMCO En
duro” efter endast 7 sekunder.

4 prototyper byggdes 
Hela vårldsrekordprojektet tog 
mer ån 1,5 år i forberedelser. 
Många gånger fick vi gijra 
uppehåll fór andra aktiviteter 
(VM -85, andra tåvlingar & 
meetings). Efter 4 prototyper - 
alla med olika vingprofiler, ut-

cnkla som mojligt. Efter denna 
grundregel har också “EMCO 
Enduro” tagits fram. En erfaren 
modellbyggare kan bygga 
modellen “rakt fram” och gOra 
alla nOdvåndiga installationer 
utan problem. Med det hår 
vårldsrekordet har jag visat, att 
rekord kan slås med “vanliga” 
standarddetaljer - under fór- 
utsåttning att modellen år aero
dynamiskt optimalt utformad. 
Vingprofilen med s k under- 
camber år min egen konstruk
tion. Den ger god lyftfórmága 
aven vid låga flyghastigheter. 
Reynolds-talet år relativt hogt 
och “EMCO Enduro” upp- 
tråder problemfritt åven vid 
stark vind. Fór att uppnå maxi
mal stabilitet har stabilisatorn 
fått en symmetrisk profil.

Standardmotor
Motorn - en Supre Tigre S-29 - 
år nåra nog som den ligger i

karton gen. Det år bara for
gasaren, som jag modificrat 
något. Inte mer an 7000-9000 
varv/minut bchOvdcs fór att 
hålla modellen i luften på kon
stant hojd. Vid fullgas nådde 
motorn 14000 varv medlåtthet, 
vilket år alltfor mycket fór det 
hår åndamålet. Dårlor bcslot 
jag att reducera fórgasarens 
luftintag.
Med hjalp av en EMCO-svarv 
- sponsoruppbackning åven 
under tillverkningsstadict! - 
var detta lått gjort, óppningen 
tåektes med en svarvad platta i 
vilken ett 3 mm hål borrades. 
Toppvarvet stålides sedan in.

En kontroll visade, att 
brånslcmatningen från den 
“avlagset” placerade tanken 
var superb. Motorn blev efter 
denna modifiering mer kånslig 
på nålinstållningen. Den båttre 
brånsle-sugcffckten fick mej

att justera till mer mager bland- 
ning fór “medclvarv”. Styr- 
spåret i den rdrliga delen i 
fórgasaren gjordes mer radialt 
- brånsleblandningcn var nu 

perfekt Over hela varvtals- 
området.

Hogre temperatur
De fiesta Super Tigre har 
mycket bra kylning. fór att få 
fram en något hogre cylin
dertemperatur vid “mina” 
7000-9000 varv (vilket var 
nodvåndigt fór såker gång) så 
svarvade jag ner motors kyl- 
flånsar 50%.

En pars dven for radion
Det hår vårldsrekordet innebar 
en uthållighctsteståven fór min 
JR PMC Computer radio. Allt 
gick emellertid utan problem 
och med snabb-laddning var

Fortsåttning nåsta sida
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Nytt våridsrekord...
Fortsåttningfrån foreg, sida!

såndar-acken fulladdad efter 
12 minuter; under laddning- 
spcrioden flftg jag med en JR 
PCM-9. På JR Computer-sån- 
darcn hade jag mOjlighet att 
avlåsa trottel-låget, som pre- 
senterades i form av siffror på 
displayen. Dårigenom fick jag 
fin och kontinuerilig informa
tion om brånslefdrbrukn ingen - 
jag hade kontrollerat brånsle- 
fórbrukn ingen i relation till 
propellervarvet (dvs trottel- 
låget) tidigare vid markprov. 
Dårmed var det mdjligt att kal- 
kylera fram hur långe brånslet 
ombord i “EMCO Enduro” 
skulle racka. I allt fOrbrukade 
min S-29a 2,9 liter bransle 
under de 12 timmar och 5 mi
nuter flygningen varade. 
Brånsleblandningen var 80% 
metanol, 10% Castrol MSSR, 
5% nitro och 5% hOgoktanig 
bensin.

Våldsam dimma!
Rckordflygningen genomfór- 
des utan hjalp av termik. Tidigt 
på morgonen - starten skedde 
omkring 0715 - tvingades jag

flyga i tjock dimma i mer an 4 
timmar. Horisontalsikten var 
cirka 100 m, i hOjdled inte mer 
an 10-15 m. Flygningen blev 
till en bdrjan mycket an- 
strångande och jag var så kon- 
centrerad, att jag efteråt inte 
minns några detaljer från den 
perioden.

Flyghojden låg på omkring 2-5 
m; vi fick stanga bakluckoma 
på våra bilar fór att minská kol- 
lisionrisken! Vid 11-tiden 
fórsvann så dimman och vi fick 
perfekt flygvader - ingen vind 
och 20 C lufttemperatur. 
“EMCO Enduro” gjorde sina 
omvaxlande hoger- och vån- 
stersvangar och jag behOvde 
sålian gOra några kurskorrige- 
ringar.

Vi narmar oss rekordet
Alla nårvarande bOrjade bli 
smått upprymda, då vi pas
serade 10 tim flygtid. Upp- 
hetsningen steg, då vi passe
rade 10 tim flygtid. Man kunde 
meddela, att vi flugit i mer an 
11 tim - det tidigare gållande 
rekordet, satt av ryssen 
Zaslavsky. Men skulle det vara 
mOjligt att óverskrida den not
ering med de nddvåndiga 2%? 
Det kravdes nam ligen fór att ett

nytt vårldsrekord skulle 
godkånnas. Spånnande!
Jag Okade varvtalet på motom 
fór att eliminera varje risk for 
stopp. Vid en låg fórbiflygning 
kunde jag också se, att brånsle- 
mångden i tanken måste racka. 
Exakt efter 1116 bOrjade alla 
åskådama applådera: det gam- 
la vårldsrekordet var slaget! 
Jag fortsatte.

12 timmar mitt mål
Flygningen fick fortsåtta. For 
12 timmar hade jag satt upp 
som målsattning. Kvart Over 7 
på kvållcn borjade det morkna, 
så jag fick slå på modellens 
positionsljus. Snart dåreflcr 
stoppade jag motom och efter 
precis 12 tim, 5 min och 13 sek 
landade jag min “EMCO En
duro” på exakt samma stalle, 
dar den hade startat sina 
framgångsrika rekordflygning 
tidigt samma dag.

Kunde flugit liingre
Det gamla rekordet var slaget 
med mer 3n en timme. Det 
fanns dock brånsle kvar fór 
ytterligare en timme i luften.

Jag besldt trots allt att landa 
eftersom jag inte visste hur 
mycket energi det fanns kvar i

EMCO Enduro
Spdnnvidd
Långd
Tomvikt
Flygvikt
Vingkorda
Stabbkorda
Vingyta

3540 mm 
2080 mm 

2450 gram 
4998 gram 

360 mm 
240 mm 

149,64 dnů

mottagar-acken. Min JR radio 
var programmerad - om något 
skulle handa - att stoppa mo
tom automatiskt. Efter land- 
ningen kunde vi konstatera, att 
vår 2400 Nicad-acke hade 
rackt ytterligare cirka 3 tim
mar! Den mycket låga strdm- 
forbrukningen hos JR-servona 
hade hjalpt till alt hålla nere 
flygvikten. De år dock kraft- 
ful la nog att dra rodren på ett så 
pass tungt flygplan.

Avslutningsvis vill jag tacka 
samtliga - och nddvåndiga - 
funktionårer under rekordflyg- 
ningen: (jverledare, 3 tidtagare, 
officiell vagningspersonal från 
Ostcrrikiska mått/vikt-byrån. 
Som slutsummering hoppas 
jag att den hår rapporten kan 
motivera andra model lbyggare 
fór den hår typen av modell- 
flyg. Sikia gama hOgt, men från 
bdrjan behdver målsåttningen 
inte vara ett vårldsrekord. Det 
Finns så många olika kategorier 
inom modellflyget, dår rekord 
kan såttas - och aven ett lan
drekord kan ge mycken till- 
fredsstållelse och gladje. Jag 
Fick helt nya upplevelser i sam
band med den hår motor/radio/ 
sjO -uthållighetsflygn ingen 
Många modellfiygare kommer 
sakerligen l'råga sig: " Vilken 
motivation kan en flerfaldig 
vårldsmastare i aerobatics fin- 
na i att flyga ett oandligt an
tal hčger- och vånstersvangar 
under en dag?"
Mitt svar år enkelt och okom- 
plicerat: FOrutomdcn rent tek
niska uunaningen, så hade jag 
verkligen mycket roligt under 
hela projektet.
Och att ha roligt - det år det 

enda som raknas.

Hanno Prettner 
Sture Tingwall (overs)
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Och MIXEN 
- det år Lillens 
storebror!

M6 vingbult, som skruvas in i 
en boklist i kroppen. I vingen 'År 
en plywoodplatta med inslags- 
muttrar fåste for ctt mcdclstort 
dural-ståll. Hjulcn ar luftfyllda 
och diam 50 mm med sporrhjul 
diam 25 mm.

Storre versioner på gång
I en senare artikel kommer jag 
att beskriva en annan av mina 
modeller, som nu år under 
testbygge - LILLEN fór 60- 
motor. Det var i .15-version, 
som den presenterades i nr 3/87 
av ModellflygnytL Jag avser 
också ta fram en stOrre MIXEN 
fór en .40- eller .60-motor lik- 
som en populårskalamodell fór 
en .60-motor. De beråknas vara 
i luften under senhOsten -87 - 
eller våren -88.

Ritningar firms
TyckcrNi om modellen kan Ni 
bestålla ritning och byggbe- 
skrivning från mig genom in- 
bctalning på milt postgiro
konto 4951246-0. Skriv Mixcn 
på talongen. Pris fór ritningar - 
(rullad i tub) år 110:-, fór porto 
och emb. tillkommer 15:-, fór 
frakt, emballage och postfOr- 
skottssavgift tillkommer 25:-.

Klådseloch dekor
Modellen år klådd med vit- 
målad DACRON polyestervåv 
utom vingens, kroppens och 
stabbens undersida samt ving- 
spetsar, som år fluorcscerande 
orange. Kroppens oversida 
från vindrutantill spinnern år 
fluorescerende gul. Sidoroder

Materialsatser kommer
HOste n/vintern kommer ma
terialsatser (inkl motorkåpa 
och kabinhuv) till de olika 
modellema att kunna kopas via 
AERO PRODUKTER, NymO- 
vågen 110, 290 34 Fjålkinge, 
tfn 044-560 57 eller 560 82.

Jan-I var Lidstrom

Mixen
I forrå numret av Modellflyg- 
nytt fick vi stifta bekantskap 
med Lillen - en kdrra att ha kul 
med! Lillen har nu fått en 
storebror. "MIXEN 25 "heter 
den och Jan-Ivar såljer ritnin
gar åven till den modellen.

MIXEN år en lågvingad mod
eil fór .25-motor. Spånnvidden 
år 1350 mm och vingytan 32 
dm2. Modellen vågen 1800- 
2000 gram beroende på val av 
klådsel - plastfilm eller målad 
våv. Mixen har mycket goda 
lågfartsegenskaper (ca 30-35 
km/h) samtidigt som den år 
mycket snabb tack vare sin 
tunna laminåra vingprofil.
Den kan flygas som sjO- 
flygplan. Med en vass .20-.25- 
motor utan pontoner år den 
mycket acrobatisk utan att vara 
svårflugen. Den svarar mycket 
kvickt på rodergivning, varfór 
man bOr flyga in sig på mod
ellen med små rodcrutslag, 
innan man bOrjar med 
avancerad konstflygnings- 
Ovningar.

Traditionellt bygge 
Modellen år traditionellt upp- 
byggd med 3 mm plywood - 
fórstárktbalsaflak i sidomaoeh 
dukklådd ribbkonstruktion i 
kroppen bakre Oversida. Krop
pens fråmre Oversida år plan- 
kad av 3 mm balsaflak, som 
slipats till halvrund form. 
Undersidan år hår 10 mm. 
Motorkåpan, som år av glas- 
fiberarmerad plast, år till- 
verkad på styrolitkårna. 
Samma tillvcrkningsmctod har 
anvånts fór hjulkåpoma. Mo
torn år monterad inverlcrad i 
brandskottet med motorbock 
av glasfiber.

Fena, stabbe & vinge
Fenan, stabilistorn och sidor- 
roder år tillverkade av lister 
med hOjdroder i helbalsa. Vin
gens har 2 mm spryglar och år 
plankad i 1,5 mm balsa i fram- 
och bakkant. Skevroder ti 11- 

verkas av bakkantlist. Vingen 
hålls på plats i kroppen med 
diam 6 mm bjOrkstav och en

och randen på kroppsidoma år 
fluorescerande grOn - Hum- 
brol-fårg har anvånts. Som 
dekor har jag anvånt smal svart 
tejp vid Overgång mellan vit, 
orange, gul och grOn fårg. 
Låmpliga servon år någon stan- 
dardtyp eller mindre typ, exem- 
pelvis Futaba S-132, som ger 
god plats i kroppen och också 
reducerar vikten.
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SKALA 
hornet

Lars Helmbro - nyligen domare vid skala-EM - fortsåtter hår skalaserien

Lars Helm bros favorit
Vi har val alla flygplan, som vi 
har fast oss vid på ett eller 
annal sått. Så brukar det vara. 
I mittfall spårar det sig tillbaka 
till vårnpliktstiden, når vi 
erbjods “muck” -flyga. Får min 
del skedde min allra forstå 
flygning over huvud taget i en 
grånmålad Sk 16. Iklådd full 
mundering , dvs medflygover- 
all och hjålm klev jag ombord 
i baksits - och något senare var 
man i luften. Ett bestående 
minne var del ohyggliga 
ovåsen, man ut sat te s fór. Med 
detta lilla obetydliga minne 
fastetsat i hjår nbarken,foil det 
sig naturligt att bygga Skl6  
som modeil.

Brian Taylors ritning
Jag hade infórskaffat Brian 
Taylors ritning på den AT-16A 
- den år i praktiken samma 
maskin, som vår Skl6B. Det

skali sågas, att detta år ingen 
stor modeil med dagens mått 
mått. Spånn vidden år 1740 mm 
med en skala på 1" 5/8 = 1", 
dvs 1:7,38. Modellens vikt 
måste således hållas till ett mi
nimum och med det menas en 
maximalvikt på cirka 4 kg.

Modellen år i huvudsak byggd 
efter Brian Taylors ritning. 
Vissa åndringar tillkom dock 
såsom åndring av kabinen till 
SklóA-utfórande, långt av- 
gasrOr på hOger sida samt in- 
montering av landstållsmeka- 
nismer for landningsstållen.

Kroppslåda
Kroppen byggs runt en “låda” 
av 6x6 mm lister. Utanpå dessa 
placeras 1/4 spant, som bildar 
kroppskonturema. På spanten 
kommer så “plankningen” med 
lister av balsa, som slipas ner

till slutgiltig form. Ett tips kan 
vara, att vånta med utformnin- 
gen av kroppens vingrotsut- 
fyllnad tilis vingens mittparti år 
fårdigt - detta får nåmligen 
beståmma den slutgiltiga ut- 
formningen.

Konventionell vinge
Vingen år en ren och kon
ventionen sprygelkonstruktion 
med lister och webbar, som 
bildar en fråmre vingbalk. Ex
trém noggrannhet m åste 
tillmåtas vingens wash-out - 
utan denna flyger inte mo
dellen. Vingen år sedan 
plankad med 1,5 mm balsaflak. 
I vingens framkant monterade 
jag fungerande landningsstrål- 
kastare. Ritningen visade inte 
hur de infållbara landnings
stållen skulle monteras, men 
detta lOste jag med hjalp av 
D-B mekanismer och Sonic-

System hydraulcylindrar, som 
jag desssutom kompletterade 
med hydralock for att inte få 
“rått-fållor”.

Målning, markning
Efter att slipning av balsaytor 
återstod att beklåda modellen 
med japanpapper och poler- 
lack. Når så detta var klart spru- 
tade jag på ett tunt lager med 
grundfarg och dårefter två la
ger med Beckers lackfårg. 
Eftersom jag hade valt att 
bygga efter den Skl6A, som 
stod i Flygvapnets Museala 
samling på Ryd i LinkOping 
Fick modellen bli gul med 
svarta siffror och rdd day
glo w*.

Samtlig mårkning såsom siff
ror och nationalitetsbeteck- 
ningar handmålades med hjålp 
av mallar. Detta går utmårkt
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-  Sk16Ål
om man anvender tunna pen- 
slar och utspadd fårg. Lite tå- 
lamod gflr det annu lattare!

* dayglow-fårg bistod Flyg- 
vapnet vånligen med!

Från ljuddamparen gick avga- 
serna ut i det långa avgasrdret 
på kroppens hdgra utsida. Or- 
saken till au jag valde just 
Merco, berodde enbart på, att 
den motom utrymmesmassigt 
passade bast.

Skyddslack over...
Nar så allt målningsarbete var 
avklarat, sprutade jag ett lager 
med enkomponents polyure- 
tan-lack - “Diamonds”, kbpt i 
England. Jag hade dar kOpt tre 
kvaliteter: matt, halvmatt och 
blank. FOr att få fram ratt yta 
och glans, anvande jag en 
blandning av matt och blank 
lack i lagom proportioner.

Merco lagom stor!
Som drivkaila till modellen 
hade jag kttpt en Merco -61 och 
fór sett den med en skraddar- 
sydd ljuddampare innanfdr 
motorkåpan.

Godkdnd vikt!
Då den fardiga modellen våg- 
des stannade vågen på 3800 
gram, vilket Tick anses vara 
godkanl. Detta ger en baryte- 
belastning på cirka 87 gram/ 
dm2 - beraknat enbart på vin
gens projicerade yta. Siffran 
kan darvid synas något hdg. 
Men enligt FAI Sporting Code 
råknas aven stjartplanet in i 
totala barytan - och då sjunker 
belastningen något!

I luften ar Skl6A helt dver- 
lagsen allt annat jag har flugit. 
Den har inga konstiga egen-

NO O RDUYN A T -16 HA RV A R D  II B

i y ii
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heter och likt originalet har 
dock aven modellen lait fór att 
“ground-loopa” - så en liten 
varning kan vara på sin plats!

Rdít byggd - trevlig!
Avslutningsvis kan jag bara 
lyckdnskaalla,somgåri Sk 16- 
tankar. Ratt byggd - inte for 
tung - och ratt intrimmad, så 
kommer hon att ge Dig många 
trevliga stunder!

Lars Helmbro

Ldngst t v en "naturlig" bild 
av Lars Helmbros Sk-16A. 
Ovan Lars sjalv klddd i 
flygluva och flygpyjamas fór 
att uppleva den "muc.k"-flyg- 
ning, som blev framsta anled
ning till bygget av Ski 6A - 
eller Noorduyn AT -16 Har
vard UB, som den ameri
kanska motsvarigheten heter. 
Nedan - snygg nårbild av ett 
populart, men våldsamt hog- 
Ijutt svenskt skolflygplan.
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Hej igen!
Jag hoppas, alt Ni tycker den 
hår spalten år ett bra tillskott 
till Modellflygnytt!

Som Ni fórhoppningsvis vet, 
trots utebliven tåvlingskalen- 
der i fórra numret (det skali bli 
båttring, Reds anm), så var det 
SM i F3B-T den 4:e juli i Åtorp. 
Tåvingen vid namn Skagem- 
tråffen, hølis på klubbens nya 
Fålt, som de innehar tillsam- 
mans med unltalåtta flygare. 
Når faltet biir riktigt fardigt, så 
kommer det att bli mycket fint 
- ett jåttebra fait!

Resultat:
1. Uno Persson, Askersund, 2. 
Rolf-Erik Blomdahl, Herr- 
ljunga, 3. Antero Hurtig, Mi
cros. Juniorlistan fick fóljande

utseende: 1. Klas Persson, Ika
ros, 2. Clarence Carlsson, Blue 
Max, 3. Dennis Carlsson, Ika
ros.
Ett speciclll lack går till Mic
ros, som i år skankte ett fint 
pris, som skali vandra tilis 
någon får tre inteckningar i det.

Segelflygseminarium 
Innan jag går in på segelflyg- 
seminariet så skali jag tacka 
våra sponsorer, som gjort det 
møjligt for oss att delta i VM 
i F3B fór rimliga kostnader. 
Tackct riktar sig till ProHobby, 
Zector Sailplanes och Holl- 
back Byggutrustning.
Som Ni låste i min forrå spalt, 
så kommer det att anordnas ett 
segelflygseminarium på Ålle- 
berg i høst - datum 3r ej annu 
bestamt. På fórmiddagarna

skali det vara “fórelásningar” 
om bl a hur man gør en kolfi- 
berbalk, hur man plastar cn 
glasfibcrkropp o dyl. Vi skali 
också prata om storseglare och 
finns det någon, som har lång 
erfarenhet av sådana, så ar han 
valkommen med synpunkter 
och forslag till ett bra program 
gallande storseglare (t ex 
startmetoder, linkage etc).

S egelflygri k s da g
Det kommer också att hållas en 
segelflygriksdag i samband 
med seminariet och dår kom
mer vi att diskutéra olika 
førslag på andringar av 
reglerna i de olika tav- 
lingsklassema. Førslag, som 
Ni vili skali behandlas skali 
vara mej - eller RC grcnchcfen 
- lillhanda senast 2 veckor in

nan seminariet, så att vi hinner 
sammanstalla de olika for
slagen. .Landets hobbygrossis- 
ter kommer att få cirka 2 tim- 
mar att visa sina produkter fór 
deltagama. Priset fór att stålla 
ut ar ej ånnu bestamt, men det 
skali hjalpa till att hålla pri- 
sema nere for deltagama, som 
skali bo på Ålleberg under 
seminariet.
Officicll inbjudan och ytterli- 
gare information kommer i 
n3sut nummer av Modcll- 
flygnytt.

Vi hors!
Hålsningar!

Stefan Carlsson 
Bråtenvågen 17B 

703 75 Orebro 
019-23 2685

F3B-Sport - den felande lånken ?
Regelforslag
F3B Sport

cd)
Om man vill tavla med radio
styrda segelflygplan, har i lan
det huvudsakligentvå klasser - 
- F3B FAI och F3B-Termik. 
(F3F ar mycket intressant, men 
på grund av geografiska prob
lem, ar den klassen mindre ut- 
bredd.

Nedgång i FAl-klassen
FAI-klassen ar den enda højd- 
sutrtklassen, dar det tavlas in- 
temationellt. I denna har man 
kunnat marka en nedgång i an- 
tcilet startande de senaste åren.

Termikgrenen har dåremot ett 
relativt konstant antal utóvare. 
I Orebro finns ett gang entusi
aster, som agnar sig åt FAI- 
klassen - RFK Ikaros.
Med några få undantag har 

denna klubb helt dominerat 
resultatlistoma de senaste åren. 
Då vi i Ikaros diskuterat åter- 
vaxten inom sporten, har vi 
kommit fram till att det verkar 
saknas ett steg mellan termik- 
och FAI-klassen.

En modeil flygare, som tavlar i 
tcrmikklassen har i allmanhet 
ingen chans om han startar i en 
FAI-tavling. Det brister ofta 
både i erfarenhet och utrus- 
tning. fór att råda bot på detta 
fór-hállande, vill vi prøva en ny 
F3B-klass. I denna nya klass, 
som ar tankt alt flygas sam
tidigt med FAI-klassen, skali 
intresserade flygare kunna få 
en møjlighel att kanna på 
tavlingsformen och lara sig lite 
om denna.

For vanliga termikare
Regler och poangberakningen 
har anpassats så, att aven en 
vanlig termikseglare skali 
kunna genomfóra en låvling, 
och ha møjlighel att också vara 
framgångsrik.

Tonvikt: termik!
Tonvikt ligger på termik-mo

mentet, men fór alt ha cn chans, 
måste man också flyga distans- 
och hastighetsmomenten.
De något enklare kraven i de

två sistnamnda beror på att en 
termikseglare har svårt att klara 
dem, om det blåser.

Provtdvling kommer
Den 12-13 september ar- 
rangeras en F3B FAI-tavling - 
Galten Cup - i Arboga. Dar 
kommer också de hår reglerna 
att anvåndas på prov. Till alla 
Er som tycker att F3B FAI år 
for svårt - ta nu chansen att 
prova på den hår fórcnklade 
typen av F3B, så skali Ni se, att 
F3B inte alls år mårkvårdigt!

Kom gdrtia med idéer!
Har Ni idéer eller frågor, skriv 
eller ring till Olle Carlsson 
(019-10 18 97) eller Joakim 
Ståhi (019-12 60 43).

Till slut hoppas jag att vi mots i 
depån någonstans i vårtavlång 
land!

Sven-Olof Carlsson 
Ostanbogatan 7A55, 

702 20 Orebro

Flygplan:
Enligt FAI-reglerna. Ingen 
åndring av ballast under på
gående omgång.
Start:
175 m loplina (eller 145 m lina + 
30 m gummirep, som tåvlings- 
arrangoren håller).
Termik:
Enligt F3B FAI.
Distans:
Maximalt 10 stråckor 150 m. 
Hastighet:
2 stråckor 150 m. 
Poångberåkning: 
Termikmomenlct: enligt FAI. 
Hastighetsmomentet: 1000 p 
till segraren, ovr. delt. får 1 p 
avdrag per 1/10 sek (10 p/sek). 
Distansmomentet: 1000 p till 
segraren, Øvr. delt. får 25 p av
drag per missad stråcka. Ingen 
stråcka ger 0 p.
FAI-reglerna:
Tillåmpning av FAI-reglerna 
sker i alla delar, utom de, som 
påverkas av ovanstående. 
“Groupscoring” anvånds om 
arrangøren klarar av det 
funktionårsmåssigt.
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Å H ebergståvlingen 1987
RESULTAT

1 Tutgny Carlsson. Blue Max
2 Håkan I .indqvist, Stockholm 
2 Stefan Carlsson.-Ikaros
4 Eine Muberg. Karlskoga
5 Per Carlsson, Katlilstorp
6 Guilder Carlsson. Blue Max 
6 Ernst Borjessun, Ikaros
8 Ove Fransson. Mieros
9 Uno Persson. Askersund

10 Christer Cedcrlund. Ikaros
11 Leif Pernstig, Ikaros
11 Peter Gustavsson. V adsho
13 R-E Blnmdahl, Heirljunga
14 Kjell Lindqvist, Alingsås
15 Lennart Nystedt, Vasby 
15 Sture Ekman. Fingspång
17 Stig Sjostedt. Lidkoping
18 Mikael Berntsson. Uddevalla
19 K H Persson. Askersund 
19 L-E Ohlsson, Uddevalla
21 Torbjdrn Cedcrlund. Ikaros
22 Hans Nilsson. Karlskoga
23 Anders Gustavsson. Ikaros
24 Rolf Lundvall. Herrljunga
25 Joakim Stáhl. Ikaros
25 Gunnar Pettersson. Libro
27 Magnus Sollander. Ikaros
28 Magnus Johansson. Si. Mellosa 
28 Yngve Carlsson. Ikaros
30 Bengt Johansson. Ludvika 
3| Ulf Ponner. Uddevalla
32 Bjom Alfer. Micros
33 Lennart Andersson. Askersund
34 Kent Johansson. Herrljunga
35 Henry Åkermark. Katlilstorp
36 C-O Carlsson. Ikaros
36 Torsten Nystedt. Våsby
38 Jonas Lindqvist. Alingsås
39 Clarence Carlsson. Blue Max 
411 Mattias Carlsson. Ikaros

778
774
774
773
772
769
769
756
754
751
750
750
743
729
724
724
719
709
71X1
700
698
696
692
689
685
685
677
675
675
674
668
666
663
660
659
657
657
655
65.7
650

Å H ebergståvlingen 1987
RESULTAT

Regn och rusk - åndå 100 dår!

41 S-O Carlsson. Ikaros 649
42 Lars Johansson. Tibro 644
43 Crister Johansson, Ikaros 641
44 C-G Folkeson. Blue Max 639
45 Hans Strångby, Kaltilstorp 633
46 P-O Edberg, Finspang 632
47 Ronald Borg, Trollhårran 630
48 Freddy Dablstrand, Herrljunga 625
49 Klas Persson. Ikaros 622
50 Peter Mattsson. Uddevalla 6I8
51 Thure Sollander, Ikaros 616
52 Hans Nygren. Hedemora 610
53 Thorhjdrn Andersson. Alingsås 608
54 Stefan Olsson. Uddevalla 604
55 Christer Lcnnartsson, Herrljunga 602
56 L-E Blom. Tibro 598
56 K-Å Elofsson. Tibro 598
58 Leif Moberg. Herrljunga 594
59 Dennis Carlsson. Ikaros 589
60 Roger Lidberg. Fingspång 588
61 Jonas Ekman. Fingspång 580
62 Sten-Sture Olsson, Uddevalla 577
63 Rime Olsson. Uddevalla 575
f>4 Dan Strångby. Katlilstorp 568
65 Kent Aronsson. Gråbo 565
66 Conny Roos. Ikaros 561
67 Olof Hjerpe, Tibro 555
68 Mats Hcllgren. Skara 554
69 Syvert Ostrem. Fingspång 553
70 Lennart Svensson. Gråbo 550
71 Richard Askrot. Ikaros 547
72 Stefan Jansson. fkaros 544
72 Ulrik Blomdahl. Herrljunga 544
74 Bengt Johnsson, Karlskoga 537
75 Jens Thor. Kårtilstorp 534
76 Leif Gustavsson. Blue Max 528
77 Conny Johansson, Blue Max 527
78 Peter Carlsson, Finspång 502
79 P-G Wiklund, Si. Melldsa 499
80 Markus Johansson. Skara 490

ÅHebergståvlingen -87
Den sextonde maj var det dags 
fór den sextonde upplagan av 
ÅHebergståvlingen. tidigt på 
morgonen var ett våldrillat 
gång ute på Axvalla hed fór att 
gdra iordning startbanor, 
sekreteriat mm.
Vadret var då rått så hyfsat.

En efter en samlades delta- 
gama. 121 st hade anmålt sig. 
Vid uppropet visade det sig, att 
122 st kom till start Nu når 
antalet frekvenser har Okat, så 
har vi mOjlighet att ta emot fler 
deltagare ån fórr, då grånsen 
gick vid 100 deltagare.
Vi saknar fortfarande flygare 

från Halland och Skåne - kom 
med nåsta år!

Lagom till fórsta start bOrjade 
det regna. Fram med plast 
(modeller) och paraplyer (tåv- 
lande)! Några av de anmalda 
ledsnade att gå och vånta i 
regnet - de åkte hem.
Och fórsta omgången flOgs av 
106 st. 12 av dem låg inom en 5 
poångs marginal, varav 7 st 
hade max poång. Regnet fort
satte att Osa ner. Vi blev oroliga 
om det skulle gå att genomfOra

någon tåvling Over huvudtaget. 
Under normala år flygs fem 
omgångar, varav den såmsta 
stryks. I år blev det endast tre 
omgångar. Trots det dåliga 
vadret vilket bl a medfórde att 
resultattavlan inte gick att 
anvånda, så var det inga sura 
miner bland flygama. Alla var 
på gott humOr.

Båste man i andra omgången 
blev Ludvikas Bengt Johans
son. Efter två flugna omgångar 
ledde Håkan Lindkvist från 
Stockholm med 769 p, tått fOljd 
av Emst BOrjcsson, Ikaros, och 
Gunder Carlsson, Blue Max, - 
båda med 769 p.
Det blev båttre våder till tredje 
omgången, dvs något mindre 
regn, vilket gav båttre flygre- 
sultat. 12 st kom Over 380 p.

Dcnna omgång - den sista i år - 
skulle bli mycket spånnande, 
då ju en omgång stryks. Hade 
man flugit till sig minst 385 p 
kunde man råkna med en 
framskjuten placering i slut- 
sammadraget. Stefan Karls
son, Ikaros, och Eine Moberg, 
Karlskoga, flOg mycket bra, så 
bra att de avancerade till delad 
andra resp fjårde plats.
Håkan Lindkvist fick ihop 774 
p och delade andraplatsen. Tre 
flOg fullt i tredje omgången. 
Joakim Stáhl, Ikaros, Peter 
Gustavsson, Vadsbo, och Tor
gny Carlsson, Blue Max. Av 
dessa hade Torgny båst poång 
sedan fóregáende omgångar 
och han segrade fór fjårde 
gången genom åren med 778 p. 
Han tappade all tså bara 2 p 
trots det urusla vadret.

Vid prisutdelningen årades 
också 10-årsveteranema Kjell- 
Åke Elofsson, Tibro, Magnus 
Johansson, St Melldsa, Rolf 
M aicr, Blue Max, Kjell 
Lindkvist, Alingsås, P-G 
Wiklund, St Mellosa, L-0 
Kiertoft, Kåttilstrop, Conny 
Johansson, Blue Max och Len
mut Andersson, Askersund. 
J-0  Larsson, Blue Max, in- 
nehar ett svårslaget rekord. 
Han tåvlade fór femtonde året i 
fóljd och med samma modeli - 
en Cloue! (Den måste vara 
siark och vålbyggd!)

MFK Blue Max tackar all 
kampar, som stod ut med det 
dåliga vadret i år - och vi hålsar 
alla vålkomna till 1988 års 
Ållebcrgståvling.

MFK Blue Max 
Thommy Hermansson

Usch vad det regnar, tycker 
A lf S oder holm, Ludvika, som 
laddat med paraply (ovan).

Till vånster syns alla de 10- 
årsjubilerande Ållebergs- 
tåvlingsveteranerna.
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Teori och praktik 
från Grover F3B J

En modern F3B-seglare kan te 
sig som ett extremt modellkom- 
plex.. Exotiska material 6 mo
derna byggmetoder tillåmpas. 
Materialval ar ett medel fór  
prestandautvinning. Faktum 
år, att om man ser till den 
praktiska tillåmpningen och 
arbetsmetoder fó r  kompo- 
sitmaterial, så finns det både 
byggtid och pengar att tjå- 
na.En modern F3B-seglare dr 
80-talsanpassad och egentli- 
gen inte extrem. I Orebro finns 
ytlerligare 2 “F3B-byggteam” 
Ostison och Espe. Båda harfått 
sin inspiration från Grover. 
Eftersom den har aritkeln be- 
handlar mekaniska detaljer, 
rekommenderas låsaren att 
plocka fram Modellflygnytt nr 
1/86 och kompletter a med den 
ut sokla Espe-ar tike In. (Espe- 
seglaren byggs av juniorerna 
Klas Persson och Magnus Sol
lander).

Mekaniska detaljer
Många fårdiga modeller finns

fór F3B, darfor bOrjar artikel
serien med mekaniken i ser
voval, stotstånger och roderok.

Hojdroderservo
(pendelroder).
Anvand kraftigt servo. Upp- 
vinschning och speed-svangar 
utsatter stabilisatorn fór på- 
frestningar. På Grovem har 
Multiplex Profi och Futaba 
13IS anvants. Servot bdr ha: 
kullager, metallvaxellåda, en 
dragkraft på 3,0 kg och uppåt. 
Servoglapp ar inte bra av två 
orsaker: rodrel kan staila sig i 
olika vinklar och risken fór 
roderfladder Okar.

Sidroderservo
Sidrodrct utsatts inte fór någon 
speciell belastning. StOrsta 
påfrestningen brukar uppstå 
vid en sned landning, då 
bakpartiet kan traffa en 
grastuva. På Grovern har 
Futaba S20-S120 anvants. Hår 
duger i princip det mesta.

Dykbromsservo
Har Du bromsluckor eller 
någon typ av Schcmpp-Hirt- 
broms, så anvand minsta 
mOjliga ur vikthanseende. 
Huvbroms brukar kr3va ett 
mycket kraftigt servo, bero
ende på mekaniken och luft- 
krafter. De senaste Grover- 
modellema har bromsluckor 
med ett Futaba 133 servo i varje 
vinge som drivkraft. Se bild 1.

Klaff/skevservo
En klaffad F3B-seglare har i 
regel fOIjande klaffvinklar: 
startklaff + 5 grader till + 10 
grader, ett neutrallage och ett 
speed lage - 2 grader till - 5 
grader (beroende på profil). I 
de tre tåvlingsmomenten får 
klaff/skevservot jobba hårt. 
Grovem har bakkantsklaff typ 
flapcron och vid detta koncept 
har Becker S600 anvands. Ett i 
varje vinge. Ett klaff/skevservo 
bOr ha: stum servoarm, minsta 
mOjliga glapp, metallvaxe-1- 
låda. Om modellen har klaffar, 
som ar delade, dvs två styckcn

Servona i kroppen. Stora ser
vot hojdroder - mindre sid
roder med avlastning (ovan)

Bromsschakt med servo och 
ror for ballast. Fr amfor 
ballastroret år en stoppskena 
med kardborreband. (T v)

på varje vinge (4 klaffkoncept), 
kan ett mindre servo anvandas - 
tex Becker S400 eller Futaba 
S20-S120. Stora skevroder 
eller enbitsklaffar från 110 cm 
till 133 cm/vinge kraver ett 
kraftigare servo: Becker S600, 
Futaba 13IS eller liknande.

Ovanstående servofOrslag 
gåller når servot driver klaffr/ 
skevrodret direkt via stotstång.

Stotstånger
Grovem har T-stabbe och pen- 
delroder. Den manOvrcras av 
en 1 meter lång, stel stotstång. 
StOtslången år gjord av 10x10 
mm balsa, som rundas i resp. 
andar. Rundningen tonar av 
och stOtstångens mittparti 
fórblir fyrkantigt. Hårdtrå- 
fOrstårkningar borras in i an- 
dama - 1 ex 4 mm rundstav. En 
kolfiberrovings plastas fast på 
respektive sida. I fenan ar ett 90 
graders ok monterat. Ett 4 mm 
aluminiumrOr ar fastledat i 
okeL Roret manOvrerar pen- 
delrodret genom fenan. An- 
vandandet av stela stotstånger 
gor att roderfunktionen biir 
stum. Sidrodret styrs dock av 
två stycken roderlinor (0,6 mm 
nylonkiadd wire) på resp. sida 
av rodret. Ett ok tar upp lin- 
spanningen så att belastningen 
inte ar på servot. Se bild 2. 
Klaff/skev manOvrcras av en 
2 mm pianolråd.

Roderok och roderhorn
Ett bra material ar 1,5 mm 
glasfiberkretskort. På Grovem 
ar al la ok och roderhorn gjorda 
av detta material.

Slutord
Betank att om inte den mekani
ska delen av modellen fungerar 
perfekt, så forlorar seglarcn 
prestanda. Mjuka linkage, 
glappa servon, gOr att rodren 
stål ler sig i olika lågen och flad- 
derrisken Okar. Servona bor 
monteras utan gummidåmp- 
ning. I vingen skruvas eller 
lim m as servot direkt i 
plankning eller liknande.

Joakim Ståhi

18



VM i F3C Bern
Fór fórsta gången sande Sver
ige ett fullt lag till VM i heli
kopter. Lagmedlemmama var 
“som vanligt” Tomas Ceder
gren, Ulf Johansson och Per 
Nordstrom.
6 nationer var anmålda.

FOrberedelsema hade gått lite 
knackigt - vaderproblem bl a - 
och oprovad utrustning på vår
kanten gór inte saken battre. De 
svenske var dock vi gott mod 
och målsattningen var att bli 
bland de 6-10 basta lagen,

Tavlingsplatsen Bern/Bcrlps 
flygplats var utmårkt. FOrut- 
såttningen fór en fin tavling 
framgick av startlistan. Att Ja
pan och USA skulle bli svåra

stod helt klart - Europa skulle 
dock bjuda hårt motstånd.

Efter fórsta omgången ledde 
Brennsteincr, Óstcrrike. Han 
ledde aven efter den andra. Av 
svenskama var Tomas framst 
genom att i 1 :a omg flyga 1154 
p i en medelmåttig Bygning, 
battre gick det i 2:a och 3:e, dar 
Tomas fick 1234,5 resp 1278,5 
p och låg med tårn ligen fina 
2513 på en 25:c plats.

Per och Ulf hade otur genom 
motorstopp (Ulf) och en fór rikt 
instaild motor (Per). Dcras om- 
gångar blev under den normala 
standard dessa båda brukar 
flyga. Ulf hade totalt 2220,5 
ochPer2053,5-29:aresp33:a.

lite mera om * *  .propellrar!
Lasse Howings artikel i forrå 
numret av Modellflygnytt gav 
oss det mesta om hur man 
tillverkar bra propellrar. Men 
del fin n s  fle ra  skal att 
återkomma till årendet - Lasses 
artikel drabbades av ritfels- 
nisse. Det måste alltsd råttas 
till. Dessutom har vi fått ett 
antal plastpropellrar och lite 
annat smått och gott från 
Modellprodukter - lite små- 
prylar, som kan underlåtta for  
hemmakonstruktoren.

Ritf elsnisse slog till!
Figur nr 7 i Lasse HOwings 
artikel blev felritad av den 
gamla Redaktórern. “Tank på 
att Du får ratt rotationsriktning 
på Din propeller och att båda 
bladen får det! ”, skrev Lasse H. 
FOljer man nu figur 7, som den 
ritades, så biir det ofrånkomligt 
två motverkande blad. Och 
framdrivningsfOrmågan biir 
lika med noll. Har intill ses den 
rattade figur 7 - fólj den och 
Lasses ord, så biir det garan
terat bra propellrar!

Fler bra plastpropellrar!
Från Modellprodukter har Re- 
daktóm fått en kollektion plast
propellrar av olika dimen
sioner. De minsta ar av samma 
typ som medfoljer byggsat- 
sema till bl a Flugan och Gelin- 
gcn. Men åven stOrre propellrar 
finns att tillgå. De ar samlliga 
fór friflygmodeller och fól- 
jande ar upptagna i katalogen:

Typ & storlek Pris
Plast 100 mm 2:00
Plast 120 mm 1:70
Plast 150 mm 2:50
Plast 180 mm 3:10
Plast 200 mm 4:00
Plast 210 mm 4:50
Plast 240 mm 5:50
Plast/fallbar210mm 15:50
Plast/fållbar 240 mm 17:00

De prov-snurror, som vi fick ta 
del av år fint utfórda. Men en 
hel del balansering kan be
hovas. Samtliga ar “utrustade” 
med en enkel frigångsanord- 
ning (navets frontdel har elt 
“hack” fór en 90-gradersb0j på

Tavlingen skulle visa sig bli en 
riktig “rysare”, då 3 omgångar 
var avklarade låg hela åtta pi
loter inom 138 p och bland de 
framsta 4 var det endast 47 p. I 
ledning Youngblood, USA, Jy- 
obe, Japan, Brennsteiner, 
Osterrike, och Lucohi, Italien.

FOrst ut i sista omgången var 
Per Norstrom - den blev också 
hans basta med 1063,5 p. Ulf 
skarpte sig och flOg åven han 
sin båsta rond: 1272,5 p. To
mas, som var den jåmnaste av 
svenskama genom hela tav
lingen flog 1269 p.

Når fjarde omgången var slut, 
så hade inga fOråndringar i 
toppen skett och segrare blev

18-årige Curtis Youngblood, 
USA.

Avslutningsdagcn - liksom 
hela veckan - strålande vacker 
- ca 3000 åskådare såg en be- 
jublad uppvisning av varldens 
båsta helikopterpiloter.

Det svenska laget klarade en 
åttondeplats i lag och de får 
anses som godkant - i lagets 
fOsta VM.

Resultat:
1. Curtis Youngblood 3253.5
2. Tasuya Jyobe 3246,5
3 Josef Brennsteiner 3227,5

26. Tomas Cedergren 2547,5 
28. Ulf Johansson 2423,0
32. Per Nordstrom 2092,0

pianotrådsaxeln. Den fungera. 
På de stOrre propellrarna fore- 
drar jag dock att montéra in den 
sakrare typen mcdctt“fallbait” 
pianotråds-finger - se skissen, 
som också kommer från Lasse 
HOwing.

Mera smått och gott
Sjålvbyggare/konstruktOrer 
finner flora prak ti ska pry lar hos 
Modellprodukter. Plastnos- 
block i Bera storlckar (4x5, 
4x7, 6x8 mm) fór stavmodel
ler, motorkrokar, fardigboc-

kade propelleraxlar, måssings- 
brickor och inte att fOrglomma 
små, låtta plasthjul (20 & 25 
mm diameter) - allt under kro- 
nan per styck! Fårdigbockadc 
landståll (3:-/st).
Fór gummimotorOygaren har 
Modellprodukter en praktisk 
uppdragare med utvåxling 5:1 
- låmpad fór mindre modeller. 
Men åven då kan det vara skOnt 
att slippa råkna - och veva - alla 
de 400 varven fore varje start! 
33:- kostar uppdragaren, som 
rekommenderas.
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FLYGVAPNETS YRKEN.

Officer i flygtjanst.
S k o l k r a v  V a ri g  N ,  3 - elle r  4 - å r i g  T ,  

V a r ig  S.  A l d e r : 1 8 - 2 2  a r .
Att vara p il o t  år ett  t u f f t  y r k e

SOM KRAVER STENHÅRD OCH 
MÅLMHDVETEN SATSNING. BRA FYSIK. AR 

ETT VIKTIGT KRAV.

Officer i stridslednings- 
och luftbevakningstjanst.

S k o l k r a v : 3- eller  4 - å r ig  linje  ei ler 
2- å r i g  s o c ia l  l in je . A l d e r : - 2 3  å r . 
S T R 1 I.0 F F K  F.RFN ÓVFRVAKAR DET 

SVENSKA LUFTRUMMET OCH I.FDER VÁRA 
FLYGPLAN MOT KRÅNKANDF FLYGPLAN.

Flygingenjor i flygtjanst.
S k o l k r a v : 3-å r ig  N. 3- eller  4 - å r i g  T. 

A l d e r : - 2 2  å r . A t t  vara

FLYGINGENJOR I FIYGTJÅNST INNEBÅR ATT 
DU PARALI.EI IT MFD FLYGTJANSTEN 

PLANERAR UNDERHALL OCH 
MODIFIERINGAR AV FLYGPLANEN.

&

Officer i markforsvarstjanst.
S k o l k r a v : 3- eller  4 - å r ig  linje  eller 

2 ARIG SOCIAL LINJE. Å l  DER; - 2 3  ÅR.
M a r k f o r s v a r a r f n  SKYDDAR 

l'LYGVAPNETS FI.YGRASER OCH ANDRA 
VIKT1GA ANLÅGGNINGAR rRÅN SABOTAGE.

4 *

Officer i teknisk tjånst.
S k o l k r a v : 3-å ki g  N, 3- fi ler 4 - å ri g  T,

2-ÁR1G LINJE MED TEKNISK INR1KTNING
( kr a ve r  k o m p l e t t e r i n g ) .

A i df .r : - 2 5  å r . D en t e k n i s k e

OFFICEREN SER TILL ATT FLYGPLANEN ÅR 
I ABSOLUT TOPPTRIM

Fórsvarsmeteorolog.
S k o l k r a v : 3-å r i g  N ,  3- f.ller 4 - å r i g  T.  

A l d e r : - 2 4  å r . S o m  m e t e o r o l o g

GÓR DU VÅDERPROGNOSER. D l !  ARBETAR 
FÓR DET MESTA I FLYGLEDAR 

TORNET MEN KAN OCKSÅ VARA UTE PÅ 
VÅDERSPANING I ETT FLYGPLAN.

%

Officer i sambandstjanst.
S k o l k r a v : 3* eller 4 - åric. i.injf  eller  

2-å r i g  s o c i a l  l in j e . Å ldf .r : - 2 5  å r .
S a MBANOSOFFK F.RENS UPPG1FTEK AR BLA LED
NING PLANERING OCH PRAKTISK HANTERING 

AV Flygvapnets SAMBANDSSYSTFM

Flygingenjor i marktjanst.
S k o l k r a v : 3-å r i g  N, 3- f.llf.r 4 - å r i g  T. 

A l d e r : - 2 2  a r . In g e n j ó r e n

I MARKTJANST HAR T EX ANSVAR FÓR 
STRIDSLEDNINGSSYSTEM, RADARSTATIONER 

OCH SAMBANDSCENTRALER.

Tre reservofficerslinjer
S k o i  k r a v : b e r o r  på v i l k e n  i .injf 

d u  s o k e r . A l d e r : - 2 4  å r .
S o m  r f s e r v o f i t c e r  k a n  d u  vålja att

ARRETA MED SAMBAND, STRIDSLEDNINGS" 
OCH LUFTBEVAKNINGSTJANST ELLER 

FLYGTRAF1KTJÅNST SOM TRAFIKLE DARE.

Vad kånnetecknar en bra officer i Flygvapnet? Jo, vilja 
att uppnå resultat, idrottsintresse och en positiv in
s ta lling  till sina medmanniskor. Varje yrke i Flygvap
net har sina speciella krav och alla yrkesgrupper 
anvander sig av avancerad teknik.
Dárfór måste du ha tekniskt intresse fór att soka till 
Flygvapnet. Men det råcker inte. Fór att passa in i 
gemenskapen och fór att kunna uppskatta den spe
ciella stámning som finns inom Flygvapnet måste du 
ocksá tycka om flyg. Vare sig du kommer att arbeta på 
marken, underjorden eller i luften.

Flygvapnet har 11 yrken, varav 9 ár óppna fór kvinnor. 
Åldersgrånsen fór ansokan varlerar mellan 1 8 -2 5  år.
Skicka mig boken "Várt sátt att leva" och ansóknings- 
blanketter.

Namn___________________________________________

Adress______

Postadress

Flygstaben, Yrkesinformationen, Box 80004, 
104 50 STOCKHOLM

SÅ HÓGT MAN KAN KOMMA.
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Kjell-Åke Elofsson (hår i h) 
segrade i AKMG: s F4C UT 
med Zlinen - samma, som han 
toppade sve nskafår ger na 
med i Nykopings-EM.
Långst t h: Hans Andersson 
får hjålp av Jngemar Svens- 
son i ready boxen under F3A- 
tåvlingarna i Norrkoping.

F4C & pop hos
27-28 juni gick F 4C U T påfd 
Torslanda Flygplats. AKMG 
har hSr ett stort utrymme, som 
ger plats inte bara till modell- 
flyg utan också uppstallning av 
husvagnar & Uilt - direkt i an- 
slutning till den 400 x 40 m 
stora asfaltbanan. 
Lbrdagsvadret var våstkustskt, 
dvs 8-9 rn/sek, och ovanligt 
kalit. Sondagsvadret blev 
tvårlom: sol, varmt, svag vind. 
Halften av F4C-fåltet avstod 
från flygning under ldrdagen,
som tiirde hårt på kaffelagret. 
Sbndagens vackra våder med- 
forde att nåstan alla lavlande 
genomfórde mycket Fina flyg- 
ningar, varav Kjell-Åke Elofs
son och Stefan Olsson - segrare 
i rcsp klass - genomforde tav
lingens basta flygningar i ett 
startfålt med idel skickliga 
flygarc. Vad betråffar Stefan, 
så bor han ta steget upp i F4C, 
dår han har godmdjlighetattge 
“di gamle” en rejal match”!

Publiken fick sitt lysunatc av 
fantastiska byggen och fina 
flygningar. Under sondagen 
fldgs det kontinuerligt och med 
god disciplin hos de tåvlande 
inga påminnelser behbvdes. 
Med sådana dcltagare ar det 
ingen svårighet att arrangcra 
och genomfora en tavling!

Ett par timmar in på sdndags- 
eftermiddagem stod det klart, 
att K-Å Elofsson/Zlin 526 stod 
som vinnarc i F4C tått foljd av 
Stig Bergstrom/Sk 10 och 
Sdren Fredriksson/PT-17.
Lite senare var också pop

klassen avslulat med Stefan 
Olsson/Klemm 25 på segrar- 
plats. På pallen fanns också 
Mats Lindblom/Super Fly (2:a) 
och L-E Blom/Spinks Acro- 
master.

AKMG 
B. Olof s son

Sjoflygtråff i år igen!
Våsterås Flygklubb och dess 
Modellflygsektion anordnar 
naturligtivs en sjfiflygtråff på 
SOdra BjOrndn åven i detta 
regniga år. Vi hoppas dock, att 
"Vår Herre" - eller år det han 
Pohlman - skali kunna bjuda 
på bra flyg våder. Vi flyger i två 
dagar - 29 och 30 augusti med 
bdrjan kl 1000.

Åven i år kommer stugor på 
området att kunna hyras fór en 
billig peng. Fór vidare upp- 
lysningar kontakta gånia Ivar 
Erlandsson, 021-33 24 06.

Våsterås Flygklubb, 
Modellsektionen

Ivar Erlandsen

Vårtåvling F3A 1987
Såsongcns forstå F3A-tåvling 
och dårmed också den forstå 
uttagningståvlingen genom- 
fórdes under helgen 13-14 juni 
på Herrebrofåltet utan for 
Norrkoping. Det tåvlades ock
så i klasserna F3A sport och 
F3A popular. Våderleksutsik- 
terna fór helgen var inte de 
basta. Med utlovad frisk byig 
vind fór sondagen fórsOkte 
man hinna med tre omgångar i 
varjc klass på lordagen, efter
som vådret då var båttre ån 
våntat.

1 F3A visade Robert Sund
sirom att han kommer att bl i 
farlig i år. Robert flog båst i de 
båda fórsta omgångarna. I 
tredje skarpte sig Anders Jo
hansson och slog Robert med 
sex poång. 1 tjårde knappade 
Anders in yttcrligare nio 
poång, men Robert gav till slut 
Anders på “pumpen” (OS) med 
32 poång. Hans Andersson fick

ihop 2825 poång, vilket råckte 
till tredjeplatscn.
I F3A sport segrade arran- 
gftrsklubbens Sture Karlstróm 
fore Sven LOfqvist, LEN. Trea 
blev Leif Eriksson, Norrkd- 
ping.
F3 A populår samlade fyra delt- 
agare. Greger Sares kom ånda 
från Hedemora - kul! - och han 
vann tått fóljd av Christer 
Lagerdahl, Norrkoping, Gun
nar Hansson, LEN, fyra fore 
Bengt-Erik Soderstrom, som 
visade, att det inte behovs 
några avancerade konstflyg- 
modeller for att vara med i 
denna klass. Han flog med en 
liten dubbeldåekare med en 
fyrtaktare i nosen. Detta år ett 
bra bevis på att de fiesta som 
haren model 1, som klarar loop
ing och roll kan vara med i 
denna klass.

Hans Andersson 
Norrkopings Radioflygklubb

Norbergs storskalatmff
Efiter flera veckors ihårdigt reg- 
nande fick vådrens makter ta ett 
uppehåll.
Det var helgen 27-28 juni, då 

Norbergs flygklubb/modell- 
flygsektionen, hdll sin andra 
Slorskalatråff.
Tyvårr skramde den envisa blå
sten flertalet av modellflygama 
att sutnna på marken.Bland de

cirka 20-talcl med maskiner, 
som fanns på plats, kan några 
nåmnas, som flog.
Tomas Nyholm, Ludvika, im- 
ponerade med sin Laser 200 i 
skala 1:3. Den 60 cc stora OPS - 
motorn drog ivåg ekipaget med 
ett underbart vrål. Nyholm

Fortsåitning nåsta sida!
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Vad år det i luften som surrar... . . . jo Wass helikopter snurrar

RFK Fyris - ett klipp?
Radioflygklubbcn FYRIS i 
Uppsala år ett par år gammal. 
Den kom till når ett fålt blev 
ledigt i Uppsala efter det att S1 
flyttade sin verksamhet till 
Enkdping. Det varderas gamla 
ovningsområde i Hågadalen 
med tillhčrande barack- 
byggnad, som blev ett perfekt 
tillhåll fór oss modellflygare. 
Med kommunhjålp och stod

Norbergs s to r...
Fortsåitning från foreg sida!

genomfórde flera flygningar, 
som gav mersmak!
Från MFK Jordfråsama i Kb- 
ping kom Karl-Erik Nilsson. 
Hans Lazy-Ace har hdngt med 
i många år. Åven Nilsson for 
omkring i luften en stor del av 
lbrdagen trots byig vinden.

Modellflygare från Stockholm 
m fl platser fórvánades Over de 
stora och fria ytor, som kunde 
disponeras på Bålsjdfåltet i 
Norberg. Lokalpressen (Fagcr- 
sta-Posten) uppm årksam - 
made arrangemanget med en 
halvsida - med idel lovord. 
Modellflygama tycks ha im- 
ponerat på redaktoren .Nar 
Storskalatraffen var slut fór 
denna gång, kom regnet åter. 
Men hur som helst. Vi fick 
traffas, titta på m odell- 
flygplanen, få tips och idéer.

Norbergs Flygklubb 
Bo Holmblad

från F l6, efter sådd, sol, varme 
och bevattning blev snart resul
tatet så bra, att grasklipningen 
nu blivit en plåga. Det tar 4 
timmar att kdra ftver fåltet med 
en vanlig Briggs & Stratton.

Behovet av en riktig traktor- 
klippare vaxte sig stort. Men 
varifrån få 10.000:-? Kassdr 
Hans Wessén kunde inte klara

finansiering med medlemsav- 
gifterna. Hur skaffa pengar? 
Vid senaste årmOtct i vintras 
foreslog vår f d ordf Jan-Olof 
Johansson, att vi skulle visa 
upp oss med våra flygande 
tingestar, få bidrag fór detta - 
och kanske få nya medlem mar. 
Den vågen borde vi kunna fi
nansiera en ny grasklippare. 
Janne kontaktade OBS varu- 
huschcf, som gav klartecken 
fór uppvisning den 30 maj. En 
hel parkering avlystes fór vår 
verksamhet. Lokalradion kon-

taktades och sande en telefon- 
intervju. Uppvisningsdagens 
morgon stod de fiesta av oss 
dar - det var sakert femtiontalct 
karror fór beskådning. En 
hogtalarbil - 2 x 100 W - for- 
kunnade fór alla shoppande 
uppsalabor vad som var i 
gomingen. Och flygprogram- 
met genomfórdcs kl 11,13 och 
15.

Pekka Aim flog segel med 
guumirepsstart, Hasse Wass 
flbg helikopter och slutligen

HO STKVÅLLAR - 
BYGGKVÅLLAR  
SVEN SK A , IN TR ES- 
SANTA R ITN ING AR  
TILL R A D IO STYRDA  
M ODELLER!

Vålkånda ritningar, utforliga och 
med hela vingen utritad.
Du bestålier enklast genom attsåttain 
beloppet på postgiro 432946-2 och 
skriva bestållningen på talongen. Eller 
ring!

Ty vårr har vi fåti hoja de priser 
som varit oforåndrade sedan 1983.

KOMPIS 2 kan nybOrjarsegl. 60:
SK 78 klassisk nyb. modeil 65:- 
ELECTRIC LADY elseglare 65:- 
LISA termikseglare "A2:a" 110:- 
JOHANNA vålkånd oldtimer 110:- 
LILL-JOHANNA charmig dotter 60 - 
A4 deltamodell i balsaflak 50:- 
BINGO aerobatic trainer 65:- 
COMBAT LIFT RC combat 40: 
PLUMS el LILL-PLUMS flott. 35: 
JET FIGHTER jet style 40:a 90:- 
JOSEFIN dubbeld. kånd frTV  90:- 
STARFLYER flygande vinge 60:- 
OLDTIMER nostalgi, nyborjar 75:-

RABATT!!
Beståil flera ritningar på samma gång! 
Fdrvarje extra ritning som du beståiler 
samtidigt via postgirot kan du dra av 
gållande brevporto fór 250 g!

BO GÅRDSTAD
Norrgården 26, 186 00 Vallentuna 
Tel 0762-77757

FLYG GV-38

RITNINGAR TILL SKALAMODELL
Låmplig till skalamodell Pris exkl frakl 150:·

GV-38 sport plan, byggt i Sverige 
under kriget 1938 -1943

Spånnvidd 1500 mm 
Långd 950 mm

Hans Kjellberg 
Lidegårdsvågen 24 
433 30 Partiile
Telefon 031-44 35 92 m m m JV . . .
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På vånstersidan hår klipp ur 
Upsala Nya Tidnings 1 juni- 
nummer, dår man gjort stort 
reportage och bildsvepfrån 
RFK Fyris "gråsklippare"- 
uppvisning på OBS!-varu- 
husets bilparkering.

log Jan-Olof upp sin Arrow for 
att visa har F3 A går till. OBS! Har vi radiostórningar?
Slutsummeringen biir, attdetta 
gav cn fin kick till alla medlcm- 
mar. Vi vill Uven visa upp oss 
hos den konkurrerande slor- 
marknaden for att ytterligare 
fdrstårka klubbklassan.

Vi nårmar oss gråsklipparcn!

RFK Fyris 
Lars Fredriksson

Det har kommil rapporter från 
klubbarna att det finns risk fór 
stňmingar på 35-bandet. Stor- 
ningama tycks enligt de rap
porter, som kommit in, i forstå 
hand uppstå, då man llyger på 
exempelvis 35,030 och 35,040.

Dcssa två frekvenser stor alltså 
varandra under vissa forhål- 
landen.Forattvi inomSMFF:s

Flygsakerhclskommitté skali 
få cn uppfattning om, hur stort 
detta problem ar - och få en 
mojlighet att bedbma proble- 
men - vore vi tacksamma, om 
Ni från klubbarna kunde rap- 
portera om Ni upplevt liknandc 
problem.

Skriv - och fórsok beskriva 
stomingshåndclscn så noga

som mojligt: hur Ni stod, 
avstånd pilot - modellen, vilka 
andra frekvenser, som an- 
våndes, m fl uppgifter, som kan 
gora det enklare att analysera 
håndclsforloppen och for- 
hoppningsvis hjalper till att 
finna en losning på problemet.

SMFF flygsdkerhetskommillé 
Goran Mufti g

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

PRO HOBBY har det storsta  och m est kom pletta  
so rtim en te t fo r segel-och elflyg, storseglare, el
m otorer, fartreglage, ackar, laddare, tillbehor, kol 
och glasfiber, hartser, m otor-och handverktyg 
etc.

X; \

Vi har olika kataloger:

•  a llt fó r e lflyg

%

allt fó r segelflyg

•  M u ltip lex (flygmodeller 
^  och tillbehor)

•  M ax ic ra ft (el-och hand
verktyg av hógsta kvalitét

Sand 20:- per styck i frim arken 
eller på postgiro 4 0  81 10-6>\

PRO HOBBY Textron AB (Tel. 08/754 66 22) 
Postorderadress: Box 7107, 191 07 SOLLENTUNA
Besoksadress: RotsundaTorg (nara OBS-Varuhuset ROTEBRO). 
Butiksoppet: Tisd och Tors 16-19, Ons 10-13.
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Tåvlingskalender (AntI igen! Vi forso ker båttra

O B B Y I5A N D
koum
M o d e I A c c e s s o r ie s  b y

1Ι Ά · · ' : · ' ·

RflDlD-flCTWE vf - v···''

EAGLE 15 H ...350:· ____
TT 20 motor.... .350:?$*
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S U P fid  RETRACTS
Mekaniska stall med genialisk 
design av Hanno Prettner.

• .  V 
« ;·?  

y<·:—

Hososs galler Fincnc-KopkorM/isa- 
MastercardAurocflrd· Spartikort·

A dress -
JÁRNVAGS6ATAN 36 

____  /72 35 SUNDBYBERG« 7 8 6 8

Friflyg
SEPTEMBER
19 FRIFLYG-SM 5 perioder, 

start kl 1000; Pansardvnings- 
faltet Rinkaby; Al, B l, C l, 
FIG, Hkg, lagtavling sen/jun; 
sen55:-/kl,jun35:-/kl, lag 50:- 
/lag.

20 AKM:s Hbsttavling, 5 perio
der, start kl 0900, Pansarov- 
ningsfáltet Rinkaby; FI A, 
FIB, F1C, sen/jun; sen 60:-/ 

kl., jun 35:-/kl; anm senast 5/9 
1987 (postst) till AKM c/o L. 
Hansson, Sigurdsg. 15, 21465 
Malmo. Startavg samtidigt 
med anmålan senast 5/9 87 
(postst) till AKM s pgkonto 
434042-8; info L Hansson, 
040-193790. Inkv-mojl STFs 
vandrarhem i Åhus eller i 
Kastanjelund, Yngsjo.

26 SM 1987 FID + peanut
MFK Nimbus & RFK Ikaros; 
Idrottshuset, Orebro; kl 1000- 
1900; Skriftlig anmålan till

S-O Lindén &betaln pgkonto 
280721-2 f6re 14/9; gymna
stikskor krav; samtid.Rugan- 
tåvl fór distr-jun; info S-O 
Lindén, Hovstavag. 15,
70363 Orebro, 019-182179.

29 Solnas FAI-Cup FI A, F1B, 
F1C, lag; 50-årsjub; Solna 
MFK; Sundbro Flygplats N 
Uppsala; info Jan Zetterdahl, 
08-979152.

OKTOBER
24 Sven Hjelmerus Memorial

F1A; MFK Linkoping; F13, 
Norrkoping; info Per Johans
son, bost 013-52086 eller 
arb 013-299250.

Linflyg
AUGUSTI
22- SM -87 FΛΙ-klasser MFK
23 Galax; Tullinge Flygplats, kl 

1000; sen 60: -/dclt/kl, jun 
50:-/delt/kl; belaln pgkonto 
229449-4 sen 17/8; info 
Kjell Axtilius, 08-7744915.

29- DM 1987 Lámplig tidpunkt 
30 fór distriktsmåstaerskap!

SEPTEMBER
12- Vånersborgspokalen F2B +
13 semistunt; Vanersborgs MFK; 

info I Larsson, 0521-15686.

29 SM F3E-FAI (10 cell, 7 cell) 
Stenlanda, Hassel by Villastad, 
kl 0900; sen 35:-, jun 25:-, 
skriftl anm t Jan Levenslam, 
Movagen 26, 16360 Spånga; 
info Jan Levenslam, 08- 
361832.

13 Solnas Pokal F2A, F2C, GY; 
Solna MSK; info Jan Gustafs- 
son, 08 7514915.

19- Hosttavlingen F2D + slow 
combat, F2A, F2C, GY; MFK 
Galax; info KjcllAxtilius, 
08-7744915.

Radioflyg
AUGUSTI
22- SM F3A (UT) F3 sport, F3A 
23 pop; MFK Linkbpingseskad.; 

LEN;s flygfalt, Sjbgesta; info 
lngemarSvensson,013-52512

28- NM F3B Sverige, Orebro,
29 Gustavsvik

29- Termiktråff F3B-T Hóganas 
MFK; Hoganas Flygfalt; kl 
0930; info Bobby de Maré, 
042-236733 (kvallar); anm l 
Bobby; avg 50:-/sen, 20:-/jun; 
betalning vid starten.

29- SM F3C Helikopter Nyk6- 
30 pings MK; Radiolanda, Ny- 

koping; info Per Nordstfóm, 
hem 0155-83571, arb 0155- 
55051.

30 Starflyers Hósttávling F3E; 
(10 cell, 30 min), Hasselby; 
info Jan Levenstam 
08-361832

30 Elflyg Utmaningen Inga re
striktioner totaltid raknas; bast 
av 2 forsok raknas; kl 0900;
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RC- certifikatet 10 år!servicen!)
Slarlanda, Hasselby Villastad 

Anm Jan Le vens tam, Movå- 
gen 26, 16360 Spånga; info 
Jan Levens tam 08-361832. 
Priser: langsta flygn 1.250:-, 
nåst langst 500:-, 3:e 250:-; 
spronsor: ProHobby.

SEPTEMBER
4- NM F3B Finland 
6

5- F3B UT (10 cell, 30 min);

18- NM F3F Sverige, Hammars 
20 Backar.

19- Solstadstráffen F3A (UT);
20 F3A sport; F3A pop; Karl

stads FK; Bredlanda, info 
Jorg Drenska, 054-1357 57.

/ --------------------------------------------------- \
FM- trojor, dekaler,
plaketter och EM- 
program kan kopas 
gm SMFF:s exp. 

^011-13 2110. j

Landslagsligan 
F3B 1987
Efter 2 deltdvlingar

1. Stefan Carlsson 175,1
2. John Herdin 152,7
3. Sven-Olof Carlsson 137,6
4. Christer Jansson 136,9
5. Conny Roos 132,2
6. Joakim Ståhi 109,1
7. Gert Hollbåck 100,0
8. Robert Hollsten 87,3
9. Ulf Ny gren 66,7

10. Magnus Sollander 54,5
11. Stefan Jansson 53,3
12. Dennis Carlsson 40,0
13. Klas Persson 36,4
14. Kent Fredriksson 33,3
15. Tommi Kinnunen 26,7

Juniorer:
1. Robert Hollsten 150,0
2. Magnus Sollander 100,0
3. Klas Persson 75,0
4. Stefan Jansson 66,7
5. Dennis Carlsson 33,3
6. Pasi Våsinen 25,0

I slutet av 70-talcl blev det 
aktuellt med RC-verifikat fór 
radioilygare. Gunnar Ryder- 
gren och jag bdrjade med detta. 
Vi fick våldsamt motstånd i 
borjan. Vi var kanske Sveriges 
mest ulskållda modcllflygare. 
Snart accepterades RC-certet 
tile i klubbama. De yngre sade, 
att detta var ett kul satt all 
dokumentera sin flygskicklig- 
hct. Vi utbildade också RC- 
kontrollanter. Kursema gick 
overalll i landet och. Klub
bama sande medlemmar fór att 
få hem RC-kontrollantcr. 
Underlaget var ganska tunnt. 
Man hade ingen erfarenhet om 
kraven, som kunde stallas. 
Dårfor gick vi ut lågt. Certi
fikatet blev allimer accepterat. 
SMFF:s ekonomi blev såmre. 
Det betydde att kurserna tun- 
nades ut. Skåncs Modcllflyg- 
fórbund tog fram en ny kurs
plan, som Åke Johansson låg

bakom. På RfPA-lagret i år 
hdlls en provkurs. Meningen 
år, att når SMFF har godkånt 
kursplanen, såskali den låmnas 
vidare till distriktem De skali 
sedan sjålva kunna hålla egna 
kurser fór siná blivande RC- 
kontrollater och instruktorer. 
Når man nu kan se tillbaka, ar 
det stimulcrande att se hur en 
svångning skett - från ett mot
stånd till en vålgorande med- 
vetenhet om vikten av såkerhet 
och kunskap. Vi har fålL 
betydligt storre krav på oss 
idag. Bullcrbcståmmclscma år 
hårdare. Man måste kunna 
Ijuddåmpa också - det ingår i 
flygkunskapen! Men sjålva 
flygsåkerhetsbiten år ett av de 
stora momenten i kursen.
Vi råknar med att distrikten 
skali ha fått kursmaterialcl 
under senhosten 1987.

Flygsakerhetskommittén 
Goran Muftig

SMFF:s helt nya 
introduktionsmodeli

Har kommer Getingen!
Låttbyggd gummimotormodell · spånnvidd 33 cm PRIS 1 S i-

Hår kommer SMFF:s nya gummimotormodell -  låttbyggd direkt på 
ritningen, som samtidigt år klådsel -  låmplig såvål ute som inne!

Byggsatsen innehåller ritning (som Du bygger direkt på!) med 
utfórlig byggbeskrivning samt alla nodvåndiga delar. Fårdig propeller 
samt gummimotor ingår i byggsatsen -  dock ej lim.

Kóp Getingen direkt från SMFF:s expedition, Box 100 22, 
60010 Norrkóping, telefon 011-13 21 10.

forlag
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HOBBYMASSAN
I SAMARBETE MED FACKTIDNINGEN ALLT OM HOBBY 

. . .  stórre och bredare an någonsin!
Det biir roligare for alla, ju fler som kommer.

Dårfor bjuder vi i år på fler och intressantare aktiviteter 
som kan locka en både stórre och bredare publik!

Både småhelikoptrar och helikopteruppstigning i riktiga, stora ·  Bil- 
banor och tåg av alla sorter ·  Radiostyrt både ute och inne ·  F1- 
simulator ·  Båtar ·  Flyg, ångmaskiner, stort urbud av aktiviteter fór 
publiken som får prova sjålv ·  Priståvlingar ·  Du som bygger sjålv, 
stall ut gratis, ta chansen och vinn fantastiska priser ( alla kategorier, 
både i plast och andra material) ·  Swap-meet, hyr ett bord och sålj 
dina egna prylar ·  Flobbyauktion i 4 dagar ·  Forkopsbiljetter till alla 
klubbar och foreningar

29 okt-1 nov
VILL DU BOKA MONTER, ELLER STALLA UT DINA EGNA MODELLER! 

RING 08-16 00 85 OCH TALA MED TOMMY! M

Vinn
Lindansen’88 
med 
Linus!

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

forlag Bygg i sommar, trana i h o s t-o c h  vinn Lindansen nåsta år!

Ny lin flygm ode ll! Basm odell fó r L indansen! Kop den d irekt fran 
SMFF:s expedition, Box 10022, 600 10 Norrkóping, 
telefon 011-13 21 10.
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IFLRIR S .E .5 .a
Ántligen har FLAIR’S konstruktór "Dudley" fått åndan ur vagnen och slåppt loss sin senaste kreation, ett kompliment till de 
tidigare vålkånda modellerna i Scout serien. Den nya modellen år i c.a 1:6 skala och avsedd fór en .30-,40 2-takt eller 
.40-60 4-takt.

Byggsatsen innehåller: Vålgjord ritning och bygginstruktion, utsågade balsa och plywooddelar, bockade ving och land- 
ningsståll, fårdig noskåpa med kylargaller, brånsletank. skevroderok, gångjårn, kvicklinkar, stotstånger, roderhorn, skruvar 
och muttrar och annat smått och gott fór att fårdigstålla en modeil Du kan vara stolt over på fåltet.

Andra modeller i Scoutserien: Puppeteer Dubbeldåckare 1520 mm Mognattila Monoplan 1520 mm

Legionair Dubbeldåckare 1320 mm Baronett Triplan 1240 mm

NATANS HOBBY, BOX 47, 430 24 VARÓBACKA
Telefon: 0340-600 66 efter kl. 17.°o

Jag fór åven klådsel, hjul, piloter och andra detaljer passande Scoutserien.

Spånnvidd 1350 mm 
Vikt 2,5-2,8 kg 

Pris 845:-

JR CORE ar en ny modeli i JRs stora tamilj. Som vanligt 
bjudcr JR på en mycket hóg kvalitet, med olika varianter i 
mixningar och antal kanaler. CORE år en FM-radio som 
levereras på 35 MI Iz bandet. CORE år byggd i en gedigen 
låda av slagtålig plast, och år dessutom fårdig att kunna 
byggas ut om delta ónskas. 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 mottagare 
NER-327X. (Denna mottagare medfoljer samtliga anl.) 
samt 3 st standardservon NES-505. Anlåggningarna 
levereras utan ackar och laddare (finns som tillbehor) men 
år fårdig med laddutag. Givetvis år det som i JRs alla 
anlåggningar reversering på samtliga kanaler.

S7C-3SF CORE FM flys ca. pris: 2235
S7C-3SHCORE FM helik ca. pris: 2200
S6C-3SV CORE FM ca. pris: 1950
S5C-3SH CORE FM helik ca. pris: 1725
S5C-3SV CORE FM fiyg ca. pris: 1695
S4C-3SV CORE FM ca. pris: 1595

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

Modeller &  Elektronik AB

ORIGINAL JR PROPO CORE FM!

Angsgatan 15 332 00 Gislaved Tel:0371/107 09,107 45
✓
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ALINGSÅS

M O DELLM ATERIAL
TILL SALU

Byggsatser itra, metali, plast 
Balsatrå. plywood, pianotråd 
Radioanlåggnmgar 
Tillbehor,brånslem m 
Aven postorder.

Specialitet; MODEL LMOTORER

Delar på lager aven 
till aldre motorer

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

GAVLE

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

har A i It om hobby 
M odellflyg —  bat —  bil —  

m otorer
R adioanlaggningar 

Tillbehor m m

■ Goteborg

i STORT URVALÍ

™  !

\ L i y jA y jn u jm
S ΕΗΖΕΞΞ-ΓΕ3
k  Norra rtamngatan 30 fet 13 29 17 GOTEBORG jí

—  M odelljårnvågar 

S — R/C bil, bat, flyg 

k  —  Plastm odeller

i .....

GOTEBORG

FOLKE V. JOHANSSON AB
Hjalmar Brantingsgat. 1 

41706 Goteborg 
Tel: 031-224056 

22 98 31

DET MESTA 
FOR RCH
•  BALSA
•  BEKLÁ D N AD SM A TER IA L
•  BYGGSATSER
•  LIM. LACK, ETC.

GOTEBORG

U I I S O M  SPE C IA LITE T
Biler: ex Tamiya, Kyoaho, Marui, 
SG, Garbo, Serpent, Yankee, Ase, 
PB
Bilm otorer: ex Picco, OPS, OS 
Radioanl: JH, Putabn. Acoms, Sarmva 
RC-FLYG ' RC-BÁT * Tågbanor * 
Biibanor
Postorder Tel 031-45 94 01

\s GOTEBORG 3
HOBBYCENTER

Karl Johansgatan 7 
Box 4021 Tel 031-12 62 20 

400 40 Goteborg

Har hittar Du
Tåg, nytt o beg. Flyg Båt Bil

RC P las tb yg g sa tse r
M 8ssnr av annat 

1 sm ått o g o li

1 ■ ]  V a lkom na  in ! J _ L

GOTEBORG

Hugget’s Fårg
•  Stor sortering i glasvåv och 

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

cane, Polyuretanskum
•  Gelcote, 200 fårger
•  Epoxyplast
•  Aterforsåljare for Jotun, Sverige
•  Aven postorder

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

SIGTUNA

•  ELITE skalaritningar/Dennis 
Bryant

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

stora tillverkare
•  Det mesta i material och tillbehor

Sigtuna Hobby & Hantverk HB
Fredriksbergsv 14 193 00 Sigtuna 

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

Pnshsloi mol dubbelt brevporto

SÅLJES KÓPES, SÅLJES, BYTES år avsedda enbart fór 
privatannonsórer. Óvrig annonsering kostar 25:-/rad.

SVERIGES
MODEIJ-fLYGFÓRBUND

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

Forbundsordforande
OlofPennborn 
Tjdrngatan 17 
253 72 Helsingborg 
Telefon 042-22 25 53 
(Kvalistid 18.00-20.00)

Vice ordfbrande
Be ngt-Erik. Suders trom 
Kulistensvågen 17 
616 0(1 Åby 
Telefon: 011-605 58

Sekreterarc
Bo Bring 
Stora Nygatan 15 
411 08 Goteborg 
Telefon: 031-1007 10

k a s s o r

Johan Bagge 
Lokegatan 24 
602 36 Norrkoping 
Telefon: 011-13 36 47 host 

011-19 13 86 arh

l.edamof
I lerbert Hartman 
Mannlunda. Órslósa 
531 97 Lidkopmg 
Telefon: 0510-122 48 host 

0510-805 (Mlarb

PR och rekrytering
Jan Såfvcnbetg 
Bårnstensvågcn 28 
902 42 Limeli 
le lefon: 090-19 22 62 bost 

090-10 13 39 arb

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

Radio JR Apex med 6 servon och 
div tillbehor. Motorer Super Tigre 
29 450:-, G-mark 0.61 RC, 200:- 
, Thunder Tigre 20RC 200:-. Flyg- 
plan Robbe Parat E kompl med el
motor 450:-, Midwest Skyhawk 
med Πakt 350 :-. 0510-412 56.

Bristol Scout 1/4-skala, tråfårdig 
Zlin, Super Kvam 60 multi, fårdig, 
Mirage och Sk 16, fårdiga. OS 90 
FS + glowdr. 042-321 19, Ronnie.

Dalotel 2000 med ST 61, mkt fin, 
2.300:-, ev byte skalamodell. 
Byggsatser: Rainbow 30, QB 
Slope 16 och QB 1800, 450:-/st. 
0502-139 41, Stellan.

Enya 120 fyrtakt, sprillans ny i 
kart 25% rabatt, dvs 2000:-, Cox 
Conquest 15 RC kdrd, 290:-. 
0141-558 48, kvållstid,Bj6m

Enya 19X, 2 st, nya i karl,500:-pcr 
S L , 0502-139 41, Stellan.

OS 61FSR-2 GSA-2 våxlad, ej 
kord, 1.500:-. 0474-208 56.

Mack-1 med motor Enya 60.
1 st Supre Tigre 20 cc, 1 si OS 61 
VS, 1 st Webra 60 4-takt, om- 
byggd. 0504-149 27, Lars-Erik.

BOSS 602 PRO Sverigefiåkten! 
615:- SABRE F-86 flåktflygar- 
kårran 1.450:-. MAGIC Muffler 
maxidåmpar-minipipan fór alla 
motorer - (och sårskilt for DF)
225-295:-Vi fór åven Krcss Jets 
RK-740 och Jet Age's S-FANS 6- 
tummare. Ducted Fan constructs 
videofilmer! Flåktspecialislen: 
SIMPEX Hobby, Box 130,741 00 
Knivsta, 018-34 60 55.
PS Behåll flygtrimmen med RC-

flygsimulatorprograrnmct fór 
CBM-64.

NATANS HOBBY
(den lilla, vanliga butiken med det 
stora sortimentet) utókar nu med 
modeller från Flair. År Du 
nojesflygare? Gillar Du dubbel- 
dåekare? Kan Du nója Dig med 
semiskala? Konlakta då Natans 
Hobby, Box 47, 430 24 Våro- 
Backa, 0340-600 66 eft kl 1700.

KOPES
Ritnlngari fintskicklåmplforen 
OS35! Helst skalariln av fpl från 
2:a vårldskriget. 0346-164 58, 
Kristoffer.
lstM V V S,2,5cc - delar och hela 
motorer. Allt år intressant. Dygnet 
runt. 0511 -73040, Mikael Olsson.

Uthildningsledare
Vakant

Grenchef Friflyg
Lars-G Olofsson 
Box 8(144
421 (18 Våstra Frolunda 
Telefon: 031-49 30 55

Grenchef l.inflyg, tf
Bengt Lindgren 
Orrstigen 60 
144 00 Ronningen 
Telefon: 075.3-538 36

Grenchef Radioflyg
Anders Gustavsson 
Alslavågen 6 
702 21 Orebro 
Telefon: 019-16 15 41

Expeditionsforestandare
Bo I lallgrcn
Box 30
618(H) Kolmården 
Telefon: 011-925 97
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HALMSTAD

R c-anlaggnm gar Byggsatser 

T illbehor och Balsa 

B i i a r Carlsson och Challenger

Buggy TT. Sigma och Carlsson 
och aven EleKtroniKKomponenter

BIS ELEKTRONIK & ΝβΒΒΤ
Kungsgatan 20 AB
30245 HALM STAD Tet035-124070

HOFORS

PeAsROTORBLAD
Allt i trå fór modellbyggare

Specialitet AUTOGIROS & 
rotorblad

Vingstottor, prolilhyvlade i turu 
Roderlist, skevroderhst 
Balsa, turu, plywood osv 
Atertorsaljare anlages 
Prislistor mot brevporto 
Besóksadress Nyangsraden 
Gruvstugan, Lángnás, Hofors 
Postadress Kallarvagen 13, 
S-810 10 Torsåker 
Telefon 0290-851 37, 407 32

c r a a ť B & f t ť f t r t LIDKÓPING

Silverskjóldsgatan 7
531 00 Lldkoping Tel0510/262 34
Skalaritningar av Brian Taylor

B R A Dekaler Tre kronor
Sortering tor alla hobbyentusiaster RADIO: JR, Sanwa

Alltid ratta MOTORER: Webra, OS, Irvine
P R IS hH BYGGSATSER: Av basta och kanda

Valkomna in eller ring fabrikat bl a Robbe och Cambria
KBA Lek & HoOby TILLBEHÓR: Ca 500 olika artiklar.
Sodra Torggatan 7 Valkomna

434 01 KUNGSBACKA
Tel 0300-141 36 Bo Ny lund

HÓGANAS

HÓGANAS
Kopmansg 5 Hoganas 042-302 30 

Oppet Månd fred 9 30 18 00 
Lunchstangt 13 14 Lord 9 '3

•  RC-flyg-bil-båt
•  RC-anlåggningar
•  Stort sortiment tillbehór
•  Hobbytrå
•  M otorer-OS, Enya & 

Thunder Tiger
Ring garna'

LINKOPING

BO RG S h o b b y
Apotekargatan 7, 582 27 Lm kopm g 

Tel 013 12 39 81

M odeli -flyg, -bat, -bil 
M otorer — R ad ioan laggningar

M odelljárnvágar — B ilbanor 
Plastbyggsatser — 

E xperim entlador — T illbehor

LULEA

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

hobby och 
e lek tron ik

Huskvarna

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

GROSSIST MED DIREKTIMPORT 
Radioanlaggningar. byggsatser och mo
torer med kvalitet till rán pris.
FRAN: Futaba, Pilot, Enya, Cox, HP, 
Saito, IM. Fuji, AYK, MK. Aviomodelli.
KONTOR OCH UTSTALLNING
Grånnavaggen 24 561 32 HusKvarna
Ordertel 036-14 53 60
Oppet vard 9 12. 13-17, Fred 9 12

MOLKOM

ELL-AIR
Box 77, 66060 Molkom 

Telefon 0553/211 17

RC-FLYG
Motorer, radioanlaggningar 

och tillbehor.

MALM° B I / N r M - ·MODEL
CRAFT
Rundelsgatan 16 
20012 Malmó 
Tel: 040-71435

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

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

KVALITET TOPPRESTANDA

Svensk MODELLTEKNIK !
Distributor / gotr ugen ;
Box 74 Ordertel. 040-4461 17
23040 Bara (17.00-20.00)

OXELOSUND

ALLT FÓR 
MODELLHOBBYN

Specialitet
LINFLYG

TRÁDGÁRDSGATAN 10 A 613 00 0XEL0SUN0

SIGTUNA

•  ELITE skalaritningar/Dennis 
Bryant

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

stora tlllverkare
•  Det mesta i material och tillbehor

Sigtuna Hobby & Hantverk HB
Fredriksbergsv 14. 193 00 Sigtuna 

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

Prislistor mot dubbelt brevporto

• RC-flyg-bil-båt & tillbehor 
■ RC-anlåggningar: JR 
Acoms Multiplex 
Motorer: OS, Webra, 
Veco, Picco 
Reservdelar

CYKEL & HOBBY
Norrhammargatan 5 - Tel 0910-190  05]

STOCKHOLM

Hoftes modellflyg
Upplandsgatan 66, 113 44 S tockholm  

Tel 08/33 30 44

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

Modellflyg —  bát — bil 
Radioanlaggningar 

CB-spinner och kvartskala- 
tillbehór Macs Product

STOCKHOLM

KÅRBY
FRITID

Box 6008. 18306 Tåby 
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.

TROLLHATTAN

7ϋΜα
ø B a ø Q f a ø Q

LEKSAKER HOBBYART1KLAR

TRESTADS LEDANDE 
HOBBYAFFÅR 
* BIL * * FLYG 
‘ BÅT * TÅG

Drottninggatan 41 (Box B8)
461 22 Tfollháttan Tal 0520-135 45 

i Arkaden vid torget

VARBERG

Natans 
H o b b y

Byggsatser

Motorer
Brånsle

Flair
Ben Buckle 
Deans Marine 
OS. Merco 
Diesel, Giod

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

ÓREBRO

B0RJESS0NS
M0DELLFLYG-
Η0ΒΒΥ
Specialaffår fór 
Modellflyg

R/C-anlåggnmgar · byggsatser 
tillbehor · motorer ■ bilar · båtar 
Gummirep (Borjesson-repet)
PI 45557, 70590 Órebro 
Besóksadress KårstaO, Hovsta 
Tel 019/22 62 90,22 70 22
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POSTTIDNINGRADIO CONTROL CENTER

Andersson Evert 
Bokvågen 22 
29500 Bromolla

L022
01715

E2 Mustang P 51 D 
FW 190

RADIO

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

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

SALJES I HOBBY- 
FACKHANDELN. 
DISTRIBUERAS AV

Radio Control Center AB
Grånnavågen 24, Box 124, 561 22 Huskvarna, order tel 036-1453 60


