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De fiesta modeller 
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omgående leverans.
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OMSLAGSBILDEN Sjófiyg år som allt annat 
modellflyg irevligt, stårkande, intressant, underhållande, 
kamrat-skapande (!), roligt, hårligl, skónt...
Jåmfftr gåma omslaget 1/87 från samma tillfålle!

Den har gångenfår jag på kassórens uppmaning rikta ett hjårtligt tack till Er alla, som 
slutit upp kring Forbundet och be talat in Er “30-krona". Den foreslogs av forrå styrel
sen, antogs på Fórbundsmótet i Góteborg och inkasserades av nuvarande styrelse.
Den kom in snabbt och i stor omfattning. Likviditetskrisen, som kassóren våntade vid 
halvårsskiftet, kom foljaktligen av sig. Det fanns åven de, som Idt det bli en “100-krona"! 
Fór styrelsens del år saken nu utagerad. Men om någon kånner på sig, att han glornt 
betala, så går det fortfar ånde bra att góra d e t....
Så an en gång TACK!

Fór dem, som år intresserade av SMFF.s vidareutveckling (och vilka år inte det?) så 
finns en låsvård artikel på sidan 24-25 i delta nummer av Modellflygnytt.
Lennart Larsson, SLM, och Kent Johansson, WdLM, ligger bakom denna utredning, som 
handlar om distriktens stållning och ansvar inom Forbundet. Utredningen"bestålides" 
på forbundsmotet 1987 i Góteborg och skali redovisas på kommande fórbundsmóte på 
Sundbyholms Slott i Eskilstuna.
Vidare kan nåmnas, att redaktøren Sture Tingwall tilis vidare påtagit sig ansvaret fór 
PREK-jobbet. Den saken får vi såkert anledning att återkomma till. Mer skrivet biir det
inte den hår gången. Jag kanske får anledning återkomma efter forbundsmotet.

m.

Tryck
TRYCKAB, Halmstad 1988
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VD Tom Takamatsu och "h6ka- 
flltsjapanen" Minoru Takenaka 
i kontorets reception!utstållning. 
T h Den gamble med Norihiko 
Nakaj ama- han som designar.

teet den har gången) matte jag 
vicepresidenten fór foretaget 
Tom Takamatsu. Han ar vice. 
Hans far - Mamuro Takamatsu - 
var på tjansteresa nånstans - så 
honom kunde jag inte traffa. 
Men Tom ar inte dum han heller. 
På hans visitkort (en annan ja
pansk vasentlighet) står det, att 
han ansvarar fór R&D, dvs re
search och development - forsk
ning och utveckling. Han om 
någon skulle val kunna ge mej 
ett utfórligt svar på min fråga.

Den gamble hos OK!
Fór flera år sedan var den gamble redaktóren på besdk hos OK-fabriken i Japan. 

Det resulterade i ett reportage om hur de PILOT-byggsatserna tillverkas
- de, som blivit ett begrepp vårlden over. Under juldagarna var det dags fór ett 
nytt besók hos de trevliga och glada Osakaborna.. Hår en Ilten rapport.
Redaktóm har vařit på långresa. 
I tjansten, som det heter. Han 
sysslar inte bara med Modell- 
flygnytt. Och nog blev det en 
tripp av det rediga slaget - fem 
veckor. Australien, Nya Zea
land och Japan var resmålen. 
Återigen kunde jag konstatera, 
att australiensama inte alls ar så 
modellflygfantastiska, som man 
kan luras att tro. Jag minns, då 
jag fór flera år sedan fórsta gång
en var på vag att landa i Sydney. 
Intresserat kikande genom fón- 
stret på Jumbojatten under sjai- 
va finalen kunde jag se, att det 
var mangder av små modeilflyg- 
fait runt om storstaden. Har 
skulle allt tittas på australien- 
siskt modellflyg!! Lite senare 
blev jag varse, att det inte alls 
var modellflygfait. Det var 
kricketplaner. Kricket visade 
sig vara nationalsporten i Au
stralien! Så kan det gå, nar inte 
haspen ar på!

Hokafdltsjapanen
Nåval. Den har gången kom jag
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också till Japan och efter några 
dagar i Tokyo var det dags att ta 
Shinkansen - det berOmda tåget 
med en medelfart på 200 kmA - 
till Osaka. Dar traffade jag min 
gode van Minoru Takenaka, 
som jag upprepade gånger dragit 
med till HOkafUltet i Halmstad. 
Han visade tidigt stort in tresse 
fór modellflyg och har nu sjalv 
kOrt igång med 4-taktare, Pilot- 
modeller och annat! På juldagen 
kunde jag Overlåmna min lite 
speciella julgåva till honom - en 
Góran Kalderensk K-jagare- 
byggsats! Den vackte stort in- 
tresse. Framfór allt vingvarp- 
ningen, som var något helt nytt. 
Och spannande!
Efter några timmars Overså tt- 
ning vid ritningen, som har eng
elsk text, trodde han sig nog kun
na klara av bygget.

På juldagen (enligt svensk al
manack) tog vi hans Subaro och 
drog ivag till OK-fabriken - det 
3r dom, som till verkar alla Pilot- 
byggsatsema. Minuro hade

namligen ordnat “audiens” hos 
sjalvaste vice-presidenten fór 
det varldsberOmda fóretaget.

Vad skulle man prata om?
Ja, vad skulle man nu prata om? 
FOr flera år sedan skrev jag ett 
reportage om OK-fóretaget 
(som f 0 publicerades i kollega 
AoH). Och jag kunde ju inte an 
en gång fóreslá något sådant. 
Men vad att ta upp som intres- 
sant amne den har gången då? 
Efter en stunds funderande i bi
len medan vi sakta hackade oss 
fram i den tata trafiken kom jag 
på det. Jag drar till med min 
“kapphast” sedan mångaår. Och 
faktiskt har jag annu inte fått ett 
i mitt tycke bra svar på frågan : 
“Nar skali vi kunna fórvanta oss 
skalaflyg med elmotorer?” Det 
kanske vore nåt att dra upp med 
sjalvaste hOjdaren på OK-fabri
ken. Vi får val se!
Inget grdnt thé idag!
Over en kopp kaffe (tack och lov 
hade dom hoppat Over det grOna

Når eldrivet skala-flyg? 
Nar skulle vi alltså kunna fór
vanta oss riktiga skalamodeller 
framdrivna av elmotorer. Och 
nar skulle OK-fabriken komma 
med sin fórsta Pilot eller EZ- 
byggsats av en “riktig” skala- 
modell fór eldrift? Det var alltså 
det, som jag drog till med.

Elfly g kommer från OK!
Då han hOrde min fråga - han 
talar bra engelska - så kom ett 
leende med en gång. “Jodå, nog 
har vi funderat på detta”. Redan 
i januari -88 slapper OK ut den 
fórsta eldrivna modellen - en el- 
segelmodeil, som i och fór sig 
inte ar någon skalamodell. Men 
dock eldriven. “Så vi ar dar re
dan”, kunde han meddela mej.

Man har redan testat 
Och dom har också en eldriven 
Piper J-3 Cub på development- 
avdelningen. Den har en spann- 
vidd på 1300 mm och ar utrustad 
med full gamering: ballonghjul



och motorattrapp och flyger siná 
13-15 minuter på en laddning. 
Det år en testmodeil med en 
Mabuchi 5-50 i nosen.
Man har ånnu in te beståmt, om 
man skali ta fram den i byggsats. 
‘Tinns det veikligen en marknad 
fik- den? Vad tror Du?”
Det var nu Tom, som frågade 
mej. Jag kunde bara tala fór mig 
sjålv och svaret blev jakande. 
Men då var konfrontationen ett 
faktum. Tom Takamatsu tror 
in te alls på elmotorer fór annat 
ån seglare, dår man enkelt kan få 
starthjålp tills man hittat ter- 
miken. FOr rena skalamodeller 
år 4-taktsmotorema det enda 
raka, var hans uppfattning. Och 
det var tydligen inte något att 
diskutéra. Det går fórvisso att 
gOra en Jenny eller en Nieuport 
eller motsvarande fór elflyg - 
med spånnvidder på runt 1500- 
2000 mm. Det har man redan 
gjort Men den typen av ska
lamodeller år inte fór “vem som 
helst”. Det biir små upplagor 
och det år man inte intresserade 
av. "Ingen profit", som Tom så 
enkelt beskrev situationen.

Minst 3000 stycken!
Drar man igång med en ny mod
eli, så ligger deras s k break-even 
(dvs då man bOijar tjåna pengar 
och får betalt fór nedlagt utveck- 
lingsarbete, fór stansverktyg 
och annat) på cirka 3000 s t  Man 
måste alltså vara såker på att 
kunna sålja åtminstone 3000 
byggsatser av en modeil fór att 
“få tillbaks” insatta utveck- 
lingspengar - helst siktar man 
mot 5000 st. Då fórst biir det en 
rejål fOrtjånst Och man sysslar 
alltså med affårsmåssig verk- 
samhet och skali alltså tjåna 
pengar! Så enkelt år det. Åven 
fik- en glad vicepresident inom 
modellflygbyggsatsområdet!

USA “beståmmer”
OK-fabrikens stora marknad år 
USA. Och dårifrån har man inte 
alls fått några indikationer på att 
man vill ha eldrivna skalamod
eller. Och dårfOr satsar man helt 
enkelt inte på det Men man år 
beredd, om något skulle visa, att 
marknaden fórándras mot el- 
flygeri.

Så hår år modellflygaren
Tom Takamatsus egen och syn- 
nerligen enkla indelning av da
gens modellflygare ger en god 
bild av hur man ser på modell- 
flygmarknaden av idag.
Det finns -enligt Tom - bara tre 
kategorier modellflygare:

•  dom som bygger
•  dom som lagar
•  dom som flyger

Summan av de hår tre gruppema 
kommer fóimodligen inte att 
flka under de nårmaste åren.
Det år Tom Takamatsus kl ara 
uppfattning. S narare kommer 
den att minská på grund av 
“konkurrens” från andra hobby- 
verksamheter. Och gruppen 
“dom som flyger” år definitivt 
størst, visar de undersOkningar, 
som man gjort bl a i USA. DårfOr 
har man tagit fram EZ-byggsat- 
sema, som blivit en stor fór- 
såljningssucce.

Flera EZ kommer!
Utvecklingen ffamOver kom
mer alltså att resultera i flera EZ- 
modeller - och alltfler 4-taktare 
kommer att driva fram dem. 
Over hela vårlden mOter man 
mots tånd mot modellflyget - 
fråmst på grund av oljudet 
Elmotorema kommer INTE att 
erbjuda en bra och fulhår dig 
losning på det problemet.
De kommer all tid att erbjuda fór 
lite “power”! Och “power” vill 
man ha!
I stållet fórlitar man sig på ffarn- 
tida utveckling/fOrådling av 4- 
taktama - den vågen får man 
fram någorlunda tysta och ac- 
ceptabla modeller.

0 5  år nåstan granne
Och ett gott samarbete har man 
med bl a OS-fabriken, som ock- 
så ligger i Osaka. Mr Mihara hos 
OS år en gammal god vån till 
Toms far. Och det om inte annat 
kan vara en god fOrsåkring att 
utvecklingen går efter de vågar, 
som Tom vålvilligt utstakat fór 
de nårmaste tio årens utveckling 
inom modellflygeriet.

Det biir visst att vånta! 
Dårigenom kunde redaktøren 
konstatere, att hans gamla K- 
jagare (dock ej av GOran Kalde-

réns utsprung) kommer att - 
kanske fór evigt! - få fórbli 
hångande i redaktionstaket 
Den skali ICKE drånkas i olja 
har redaktøren beståmt! Och 
hånger alltså i taket i vantan på 
miljdvånlig elmotordrivning!

Lite sido-fakta 
Idag har man på tillverknings- 
programmet hela 85 konventio
nella tråbyggsatser och 47 EZ- 
byggsatser - fórhoppningsvis då

så låttsålda, så att man uppnår 
den “stipulerede” 3000 mini- 
miupplagan. Den hittills mest 
lyckosamma modellen från OK- 
fabriken var inte alls “Boxfly”, 
som redaktøren trodde. Nej, i 
stållet år ‘Try staren” i dess olika 
skepnader den mest sålda Pilot- 
byggsatsen. På 6 månader såide 
man mer ån 6000 ex - så DEN 
satsningen bór ha givit en hel del 
pengar i yen!

Redaktdrn

Nipponsk K-jagare!
Jag ville ge en rejål svensk jul- 
klapp till min vån modellflyga- 
ren. Vad kunde passa båttre ån 
en byggsats av en åkta svensk 
flygmaskin? Naturligtvis blev det 
en Thulin K-jagare av Kalde- 
renskt ur sprung.
Byggsatsen våckte stort upp- 
seende - åven hos OK-folket. Och 
om något halvt år kan jag råkna

med att få  fotografier från en 
flygande, japansk K-jagare. 
Med autentiskt funger ånde 
ving-varpning - något, som var 
helt nytt for sdvål OK-pojkarna 
som for min japanske vån, som 
hår ses studera K-jagarritning- 
en for fórsta gången!
Vi får se, om vi får några posi
tiva rapporter från bygget!



Rapport från en byggbråda
Hår kommer en rapport från en skånsk byggbråda. Delarna, som Du ser 
på bilderna hår skali under senvintern såttas ihop till en Sk9:a.

Sk9? - vad dr det?
Vad dr då en Sk.9? Jo, den år 

fóregángaren till S k il, dvs Ti
ger Moth och fanns i svenska 
flygvapnct under 30-talet. Den 
officiella beteckningcn var De- 
Havilland DH60T Moth Trai
ner.

Raka vingar, ej pilform
Figurationen skiljcr sig på två 

våsentliga punkter från den vål- 
kånda Tiger Moth. Vingama år 
helt raka utan pilform och med 
mindre “stagger”. Motorn år 
uppråttstående och åndrar na
turligtvis radikalt utseendeL 
Fór Ovrigt år det samma flyg- 
plan som långsamt utvecklades 
ur DH60 till au bl i det vålkånda 
DH82 Tiger Moth.

Orsakcn till att Moth Trainer 
blev en Tiger Moth var rent 
prakliska och hade intc med 
flygfórmágan att gora. DH60 
var nåmligen ett utmårkt flyg- 
plan med fina roderharmonier. 
Problemet låg snarare i den 
fråmre sittbrunnens placering; 
den var mycket svårt att stiga i 
och ur.

5 vår att kliva ur!
DH60 var således en bra flyg- 

maskin fór skolning med behåf- 
tad med en all varlig brist som 
skulle kunna medfora att en av 
pilotema inte kunde hoppa vid 
en eventuel 1 nødsituation.

RAF behňvde ett bra enhets- 
flygplan fór pilotutbildning 
varfór flygministeriet lade ut en

specifikation som motsvarande 
DH60, men med båttre tillgång- 
lighet till fråmre sittbrunnen.

Inga ritningar behovdes
DcHaviIland loste problemet 

genom att llytta fram vingbal- 
dakinen framfór sittbrunnen. 
Fór att bibchålla tryckcentrum 
veks vingama bakåt. Detta gjor
des utan ritningar i olika etap- 
per tilis ratt låge erholls. DårfOr 
har Tiger Moth olika pil- och 
V-form på overvingen och un
dervingen.

Svenska Flygvapnct kopte 10 
st DH60T, som var den sista i 
en lång rad av ulvecklade va
rianter av DH60 Moth. Dcnna 
var fórsedd med forstorade in- 
stigningsluckor till fråmre sitt

brunnen, dår (jvre longerongen 
kapats av. Dessutom var rigg- 
ningen åndrad fór att underlåtta 
i- och urstigning.

Sk9:an var i tjanst i flygvapnct 
mellanl 931-1936.

Varfor bygga en Sk9?
Varfor våljcr man Sk9 som 

projekt? Svaret år det gamla 
vanliga.

o Ett flygplan med fina flyg- 
egenskaper

o Låmplig fór skala 1:5
o Ingen har byggt Sk9 fórut
o Bra bonus i tåvlingssam- 

manhang
o Fungerande detaljer
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Stjårtpartiet ár byggi på balsa- 
flak med formspryglar och bal
kar. En enkel och snabb metod 
som ger en lait konstruktion.

Kroppen
Kroppen år byggd av stålrdr 

som silvcrlbtts. I bakre delen ar 
tvårstdttoma av aluminiumrdr

Inga ritningar fanns
Eftersom ingen 3-plansritning 

har stått att uppbringa Over 
DH60T har jag ritat en med 
hjalp av material från Pete 
McDermott samt ritningar på 
Tiger Moth. Jag har dessutom 
gjort matningar från de DH60 
som finns på Malmen samt på 
Tekniska Muséet i MalmO.

Ving ar na...
Vingama år byggda på tradi- 

tionellt satt med spryglar av 
balsa och balkar av furu. Beslag 
fór infåstningar av rigg och 
stOttor for fastskruvade i ving- 
balkama. Infåstningama till 
kroppsidor och baldakinstóttor 
gdrs efter originalet så alt ving
ama kan fiillas fór transport.

Nu har det kommit nya & 
åndrade F4C-regler! 

Studera dem noga på sid 8 
innan Du bygger vidare!

V_____________________________________________________________________________________________ >

Óverst sid 6 två bilder, som visar den "svetsade" rorkroppen - 
silverlod forover och cyanoacrylat + bakpulver akteróver vid tvår- 
stottorna! Nertill samma sida hager over- och undervinge under 
bygge. Overvingens fastsattningframgår av bilden t h.
Har ovan visas uppbyggnaden av fena och stabilisator med form
spryglar på flak med låtthål. Nedan borjar kropps skelettet få  
lite klådsel. Observera kontrollboxen med komplett spak- och 
pedalfunklion. Nårbilden visar kommande detaljrikedom.

som lim mats med cyanoakrylat 
och bakpulver. Inredningen i 
cockpit år i dagslåget under till- 
verkning med den for Moth så 
karakteristiska kontrollboxen 
med pedalståll och styrspakar.

Regiage fór gas cch bdjdlrim 
år också fårdiga fór ■nontage. 
Det återstående arbeiet iorulom 
klådsel och målning år motorin
stallation och landståll.

Vårpr o vflygning 
Om allt r.u går som jag vill så 
biir det provflygning i maj. Mer 
om detta i en hdstrapport!

Stig Bergstrom 
bygger, fotar och skriver
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PS Till alia skalaarrangdrer har jag en vådjan. Skriv om 
Era tåvlingar och pláta svartvitt fór Modellflygnytt. Då 
vet man vilka som var med och alt det var en bra tåvling. 

J)å kommer det ocksd fler deltagare nåsta år. DS ^

Domarsymposiet 25-26 oktober 1987
1980 var vi inom SMFF ett 

par dussin licensierade domare. 
Nastaň ingen t&vlingsverksam- 
het fdrekom. Under 1980-talet 
startade Bengt Holmar en inten
siv utbildningsveiksamhet som 
gav ett 70-tal nya domare. Tav- 
lingsverksamheten inom skala 
vaxte och kan idag sagas vara 
en av våra mest etablerade tav
lingsformer inom radiogrenen.

Vi domare, tåvlingsarrangO- 
rer och tavlande har lart och ut- 
vecklat oss, vilket resulteret i 
ókade krav. Domarkåren har 
haft svårt att móta upp. Proble
met med vår tavlingsform 3r su
bjektivitet, dvs den tavlande 3r 
utelamnad till domamas skick- 
lighet och “godtycke”.

Dags fór hojning!
Tiden var alltså mogen fór en 

hOjning och likriktning av do- 
markompetensen. Det har do- 
mamat langevarit Overens om.

Karlsborg valdes fór detta do- 
marsymposium av geografiska 
skal. Har behOver vi inte betala 
fór logi och mOteslokaler. F6 
stallde vaivilligt upp med detta.

LOrdagen startade med en ge- 
nomgång av allmanna problem 
kring domarverksamheten. Do
rn arsysslan stailer store krav på 
sina utOvare.

En viktig punkt ar likriktning 
och regeltolkning som varierer 
från tavling till tavling. En an- 
nan ar kompetensen som varie
rer mellan domama beroende 
på bakgrund, kunskap och ru
tin. Eftermiddagen fortsatte 
med statiska regler innan det 
var dags fór middag på massen, 
samt Ovrig social samvaro.

SOndagen gick vidare med 
flygtekniska regler och grupp- 
arbeten fór bedOmningsgrunder 
i flygmomenten.

Domarr&d bildades
FOr att fortsatta met arbete som 
påbOijats och sprida kunskapen 
inom domarkåren och uppnå en
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jamn kunskapsnivå beslOt vi att 
bilda ett domarråd - bestående 
av två grupper.

Den ena med G-C Ahremark, 
GOsta O'Connor, Peter Kailoff, 
Bengt KållstrOm och Stig Berg- 
stróm skali arbeta frem en do- 
marhandledning. En fórhands- 
utgåva skali vara klar i vår fór 
att provas under 1988.

Den andre gruppen består av 
Lars Helmbro och Lars Karls
son. De skali arbeta frem ett un
derlag fór tåvlingsverksamhe- 
ten med tips, råd och anvisning- 
ar, så att vi kan bli proffsigare i 
frem tiden.

Domarhandledningen skali

vara ett stód fór domama vid 
tåvlingar och komplettere 
“Sporting Code” med anvis
ningar till regeltolkningar, stan
dard, poångsåttning etc.

Bilder av vaije listad flygma- 
nóver kommer att finnas med 
anvisning och ideala utfóran- 
den samt fel och awikelser som 
kan fórekomma och de poång- 
avdrag, som då bór góras.

Statiska bedómningsan visnin
gar uppdelas i de olika momen- 
ten med t ex godtagbar standard 
på dokumentation, fållor och fel 
samt presentation och upplågg- 
ning av dokumentationen. Ett 
annat exempel kan vara figura-

tionsbedómning med tillvåga- 
gångssått och poångsåttning. 
Nytt symposium

Ett nytt domarsymposium ev. 
med en skalariksdag blir i okto
ber i Linkóping/ Malmen fór att 
samla såsongens erfarenheter. 
Och besóka muséet.

Krav på domarna
En sak var vi Overens om når 

vi skiljdes. Våre domare måste 
stålla upp båttre på tåvlingama, 
annars får vi inte den erfaren- 
het, som behovs fór att arbeta 
vidare på denna utveckling.

Stig Bergstróm 
AU-skala

Regler FA1 gallande to m  19&8-01-01

Føljande åndringar ar besluiade vid CIAM- 
møtet våren 1986 resp. 1987. Andre mot- 
svarande paragrafer i regelsamlingen.

6.1.1 Dermition av skalamodeller
En skal am ode 11 skali vara en 
reproduktion av ett tyngre-fin- 
luft pcrsonbfirandc flygplan med 
fasla vingar.

6.1.4 Domare
1 vårldsmåsterskap i skalaflyg 
skali varje domarpanel Okas till 
fem domare. Min si en medlem 
från respektive sub-kommitti 
skali ingå i varje domarpanel. 
Båda domarpanelema (statisk 
resp. flyg) skali godkånnas av 
CIAM-byrån fore vfirldsmåster- 
skapen.

6.1.6 Anmårkningar, allmånt
C) Tillågg fóre andra styckeL 
Bomber, fålltankar etc miste 
presenteras statiskt, men får er- 
såltas fOre Bygning av enklare 
och reparabla exemplar med 
samma form, fårg och vikL 
g) Utgår

6.1.11 Komplexitetsbonus
Vingar Bonus
Monoplan 0%
Biplan med støtter 5%
Biplan med undercamber 10%
Triplan el fler vingar 15%

Motorer
En motor 0%
Två eller flere motorer 10%

Landståll
Fast noshjulståll 0%
Fast konventionellt el 
infållbart

5%

Allmånt
Flugen føre 1911 års slut 

Bonus
Maximerat till 20% totalt

10%

6.1.12 Poångsåttning
Tillågg:
Vid vårldmåsterskap och konti- 
ncntala måsterskap, då fem do
mare anvåndes, skali høgsta och 
lågsta poång for varje manOver 
utelåmnas och endast tre do
mares resultat råknas.

6.3.1 Allmån karakteristik
Max båryta 250 dm2
Max vikl 7.0 kg
Max baryte- 100g/dm2
belastning
(Ingen begrånsning av motor- 
storlek); jet-, puls- eller raket
motorer år ej tillåma.

6.3.2 Radioutrustning
Tillågg:
Anvfindandet av attityd- eller 
rOrclseslabiliserande utrustning 
(gyro) ar fOrbjuden.

6.3.3 StartfOrsOk
StartfOrsOk foreligger nar den 
tåvlande ges tiUstånd att stana. 
Den tavlande har ea StartfOrsOk 
før varje officiell flygning.

Anmårkning:
Ett StartfOrsOk kan upprepas på 
domamas begåran endast når 
något ofOrutsett intråffat som 
ligger utanfOr den tåvlandcs 
kon troll, t ex radiostOming,

6.3.4 Definition av officielt flygning
En officiell flygning har figt mm 
når modellen vant luftburcn i 60 
sekunder.

6.3.5 Antal flygningar
Varje tåvlande har ratt till tre 
officiella flygningar,

6.3.6 Flygtid
Den tåvlande skali fOrvamas 
minst 5 minuter fore tilltråde till 
startområdet Den tåvlande har 
14 minuter till fOrfogande att 
fullfOlja flygprogrammeL En 
tillåggsminut ges fOr varje till- 
kommandc motor fOr flermotø- 
riga modeller. Tre tillåggsminu- 
ter ges fOr icke aerobatiska 
modeller. Tiden bOrjar råknas 
når den tåvlande bOrjar veva 
motom (i avsikt att starta) eller 
två minuter efter startområdet 
tilltrfitts, vilket av de två fallen, 
som intrflffar fOrsL 
Modellen måste slflppas fOr 
flygning inom de fOrsta 7 minul- 
cma. (Plus en minut fOr varje 
tillkommande motor).

Inga poång ges efter det att tids- 
grflnsen Overskridits. (14 min. 
plus en minut før varje till
kommande motor, plus tre min 
fOr ej aerobatiska modeller).

6.3.9 Poångsåttning - flygning
Bctråffande poångsåttning se 
aven punkt 6.1.12.

Tillågg:
Om domama anser en modeli 
vara osåker eller flygs på ett 
osflkert såu har de rått att beo- 
rdra piloten att landa.

6.3.12 Slutlig poångsåttning
Poång erhållna enligt punkt
6.1.12 (statisk bedømning) 
låggs till medelvårdet av de två 
båsta flygningama enligt punkt 
6.1.10. Om den tåvlande endast 
genomført en flygning skali po- 
ångsflttningen divideres med 2.

ANNEX 6D 
Domaranvisningar F4C

Allmånt
Varje manøver som beskxivs 
skali førtydligas med riming. 
(Underkommiltén skali godkån- 
na ritningama, som skali føljas 
av CIAM-byråns godkflnnande. 
Alla flygmanøvrer startar med 
en rakbana parallcll med domar- 
linjen.
De tåvlande skali alltid (utom 
når det uppstår konflikt med 
såkerhetsfråga) tillåtas vålja 
rikming før taxning, stan och 
landning.

63.7.3 Procedursvång (ny text)
Efter børjan med rak horisontcll 
flygning skali modellen svanga 
90" før att sedan svånga 270" i 
motsatt riktning, återtagande 
rak horisonten flygning i mot
satt rikming mot ingångskuraen. 
Manøvem skali føretas i avsikt 
att placere punkter dår modellen 
andrar rikming från 90“ till 270“ 
i råt vinkel i førhållande till in- 
gången och passere centrum av 
landningszonen.

63.7.X2 Landningskvalitet
Landningscirkel 35 meter har 
ersatts av landningzon 100 me
ter bestående av 2 parallella lin
jer vinkelrfita mot domarlinjen

63.7.2 Rak flygning
Modellen skali gøre en rak han- 
sontell flygning mot vinden i en 
linje parallelt med domarlinjen 
med minsta långd 100 meter el

ler flygtid 10 sekunder, vilket- 
dera som intråffar først. Flyg- 
ningen skad passere Øver land
ningszonen och mitten centre
res fremfør domarna.

6.3.8 Valfria manøvrer
Den tåvlande skali dokumentere 
att de valda manøvrema år typ
iska och inom førebildens nor
mala kapacitet.

Overshoot
Tillågg:
HØjd Øver landningszonen skali 
vara cirka 3 meter.

In- och utfållning av landståll 
In- och utfållning av klafT
In- och utfållning skali vara fulit 
synliga før domama.

Loop
Loop skali utføras prototypiske

Flygfunktlonen utførd av 
førebilden
Den tåvlande måstc førevisa do
kumentation att varje funktion 
kunde utføras av førebilden.

Triangulår flygbana
Varje ben i triangelbanan skal) 
vara minst 150 meter.

Rektangulår flygbana
De långa benen i rektangelba
nan skali vara minst 150 meter, 
de korta minst 75 meter.

Storskalaregter
Allmånt
Regler enligt FAI gåiler med 
føljande undantag

Allmån karateristik
Maximal båryta 500 dm2
Maximal vikt 25 kg
Maximal motorstorlek 100 cc

Statisk bedømning
Minsta distans till narm as te de- 
talj av modellen skali vare 5 
meter. Ingen bonus før kom- 
plexitet delas ul

FlygbedØmnlng
Manøvems storlek skali vare i 
relation till den tåvlande mo
dellen.
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Men till nåsta år igen kommer han vår gamle van! 
Ty det har han lovat!
Tomten alltså. Han hade ju givit 
uypp 1987 som Ni kunde låsa ut 
ur korsordet. “TOMTEN HAR 
GIVIT UPP” skulle det vara. 
Minnesgoda låsare kommer ju 
nam ligen ihåg, att den buttre 
tomten vařit med i jul-hóman i 
flera år. Alltid har han haft pro
blem med sladěn och renama 
infOr flygturen på julafton. Till 
slut gav han alltså upp, men till 
jul ar han tillbaka ... tror jag.

Hur var det med Frippe då och 
friflygtavlingen? Julhčman in- 
neholl ju den rafflande historien 
om Frippe som, med hjalp av sin 
van Kalkyl, vann tavlingen fast 
konkurrenten George Tick battre 
tid. Varftjr? Det var inte fór alt 
Jojes mamma stod med en chok- 
ladmugg vid startplatsen, det år 
inte fórbjudet. Inte heller fór att 
Joje gjorde två startfórsčk eller 
att flaggan var borta eller att han 
startade fór sent. Men den tåv- 
lande skali sjalv ha byggt sin 
modeli, står det i reglema. Och 
enligt Jojes pappa hade de ju 
kčpt den fardig av Eljo Sachs. 
Inte konstigt då att den var per
fekt byggd och utan skevheter! 
Hjalp vid bygge och fiygning får 
man ha, men inte tåvla med en 
fardigbyggd, kopt modeil. Det 
var svaret på frågan.

Kultur
HOman ar naturligtvis vaken fór 
allt intressant, som hander på 
flygels område. Aven den kultu
rella sidan bevakas fórstás. Nar 
det kommer ut något så ovanligt 
som en svensk ungdom sbok i 
flygmiljč (aven modellflyg) ar 
det sjal vklart att HOman harmed 
en recension. Det galler “flygsa- 
botOren” av Bo Gårdstad, som 
kom ut fóre jul på Allt om 
Hobby:s fórlag. Uppdraget att 
skriva recensionen har gått till 
Magnus. Så har tycker han:

Flygsabotoren
En riktigt flygsabotór handlar 
den na fe  norne nalt spåruiande,

håndelserika bok om, som på 
sina stållen ar duktigt rolig. 
Krister, huvudpersonen i boken 
biir vittne till en dramatisk nod- 
landning med ett konstflygplan 
miti på klubbfåltet (!). Var det 
sabotage? Det ta fórsóker emel- 
lertid Krister och hans kamrater 
ta reda på. Sókandet fór dem till 
flyguppvisningar och de upple- 
ver många dventyr bland konst- 
flygare och der as plan. De får 
vara med om dramatiska jakter i 
flygplan och på motorcykel. De 
flyr fór livet i norrlåndska 
skogsmarker och de biir upp- 
marksammade av press och TV. 
Och hela tiden jagar de eller biir 
jagade av Sabotóren. Vem år 
han ? Och varfór vill han attflyg- 
planen skali stortå?Ja, lås bo
ken Flygsabotoren så får Du se!

Magnus B, 13 år 
Jag håller med. En trevlig bok 
fór alla åldrar.

Ritningen
Den har gången fórestaller rit
ningen en linmodel 1 fór 0,8 
kubiks glOdare i fOrsta hand. 
Den ar konstruerad av Lars 
Karlsson och val provad. Den 
går också bra att bygga fór 1,5 
kubik. Då multiplicerar man alla 
mått med 1,3 ungefår. FOrmodli- 
gen har 1,5 motom sidofaste. 
DarfOr behOver Du då en motor- 
bock av nylon fór att fasta mo
tom till motorplattan. Annars ar 
det ingen skillnad på den stOrre 
varianten.
Som vanligt har Modellflygnytt 
och HOman den utmarkta rit- 
ningsservicen att Du får en gra
tis riming i byggstorlek (0,8) om 
Du sander mig ett frankerat 
kuvert med Din adress. Om Du 
lagger med ett extra frimarke så 
får Du dessutom ett roderok, 
som ar lagom till modellen.
Jag tror inte bygget ger några 
stOrre problem, men några saker 
beskriver jag har.
Skar ut alla bitar. Hyvla/slipa 
vinge och stabbe så de biir lite 
sprygelformade. Limma fast

dem. Limma furulisten under 
vingen. Limma plywoodsidoma 
till kroppen. På ena sidan skali 
den gå langs hela kroppen, på 
den andra skali den sluta bakom 
vingen. Limma motorplattan 
langst fram med en list på varje 
sida. Ordentligt med lim. Allra 
bast ar en storis golvlist, som 
snickarekallar“kvartolist”. Den 
ar rund utåt och har innerkanten 
avfasad. Det biir då ett litet hål 
langst in vid kroppen på vaije 
sida. Om Du inte har någon 
sådan list (fOrsOk inte bryta loss 
någon från kåken - då kanske jag 
får skulden!) kan Du forstås tålja 
en sjalv. Limma fdstplattor fór 
roderok och utledare. Slipa, 
lacka och måla allt. Flera gång- 
er. Att ha ett ordentligt land- 
ningsstall ar MYCKET viktigt.

Det skali vara kraftigt och sitta 
fast. Om man sedan har rejåla, 
ganska mjuka hjul får man en 
bra stOtdampning. anvand 2,5 
mm pianotråd som fOrst bojs i ett 
U, lika brett som kroppen ar 
tjock. Bčj trådens čvre del 30 
mm bakåt langs kroppen. Stick 
de två trådama genom hålen 
bakom motorplattan. Om det har 
kommit lim eller farg i får Du 
borra upp dem. Surra den bčjda 
delen mot kroppen. Bčj de två 
bitama på kroppens undersida 
utåt till lagom bredd. Satt på 
hjulen och lod på en mutter som 
låsning. Bransleskyddslacka 
hela modellen. Skruva fast mo
tom med tunna traskruv. Koppla 
in rodret. Klart!



, F ó r  u  
bunds^ . 
móte 881

Sundbyholms Slott 
19-20 mars 1988

F1A sailplane
Ladislav Horak, Canada
Spånnvidd 1990 mm
Långd 1061 mm
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Michael Boreil synar Ladislav Horaks VM-modell:

Válbyggt rácker

På ett VM får man en god in- 
blick i vad som pågår inom 
branschen. Det visas ny a super
modeller till hĎger och ván ster - 
ofta med lugnvådersprestanda 
som en stackars amatOr som 
undertecknad bara kan drdmma 
om. Byggtekniken har utveck- 
lats enormt - lås Per Findahls 
artikel om Stamovs CB 40 i 
Modellflygnytt nr 6/87). Men 
som så många gånger tidigare 
visar sig teori och praktik vara 
långt ifrån varandra. Som tur år 
delas inte medaljema automa
tiskt ut till innehavama av de 
håftigaste prylama. Och tur år 
vål det. Annars skulle den hår 
sporten inte vara sport långre.

Vdlbyggd rdcker långt!
Som ett levande bevis på den 

gamla kånda tesen att en kon
ventionen modell, vålbyggd 
och vålflugen, råcker mycket 
långt visade canadensaren La
dislav Horak. Han blev femma 
med denna mycket konventio
nella modell - endast slagen 
med 4 sek av Preuss och Reyn- 
ders, som var utrustade med 
riktiga lugnvådershåckar.

Då jag hade Peter Allnut som 
nårmaste granne i fdrlåggning- 
en bOrjade vi prata om Horaks 
modell. Det visade sig, att All
nut hade också varit med och 
konstruerat den! Han har byggt 
den i ett par exemplar och var 
fullståndigt lyrisk Over den. Pe
ter tyckte att den hår konstruk
tionen var det båsta han någon- 
sin gjort (utan att jag kunde 
spåra ett uns av skryt i rOsten). 
Allnu borde veta vad han pratar 
om. Han har ju byggt massor av 
FlA-modeller genom åren och 
han var ju VM-tvåa 1975.

Onskade skevheter
Nåvål, vi satte och tillade på 

ritningen och Allnu gav några 
tips om bygget och plitade åven 
ner de rekommenderade skev- 
hetema i vingama. Horak an- 
vånder ciika 1-2 mm wash-in 
på hOger vinge, flat vånster in- 
nervinge. Wash-out i spetsama 
var 3-4 mm på hOger och 5-6
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mm på vånster Ora. Modellen 
kurvar fOrståss hOger. Vinkel- 
skillnaden mellan vinge och 
stabbe skali vara 3 grader och 
det år viktigt att tyngdpunkten 
ligger vid 52%. Den vinge, som 
vi tittade på var helt konventio- 
nellt uppbyggd. Några synliga 
kolfiberfOrståikningar syntes ej 
till, men det år nog ingen nack- 
del att ha - fór att t ex styva upp 
spryglama med. Profilen år 
tjock med bullig nos och en 
bakkant, som var rena motsat- 
sen till Stamovs rakbladsvassa 
bakkant! Jag roande mej med

att jåmfOra profilen med min 
Bluebird. Det visade sig att pro- 
filema liknar varann rått myck
et. Horak anvånder sig tydligen 
inte av diagonalfOrstårkningar 
eller dubbla vingbalkar utan en 
kraftig vingbalk ordentligt 
webbad och ett relativt litet 
sprygelavstånd - 30 mm.

Den som håller i snoret..
Ty vårr fick jag inte tillfålle att 

prata med Horak personligen 
och jag lyekades missa honom 
totalt under tåvlingen så detta år 
i stort sett det enda jag kan be-

råtta om hans modell. Man kan 
dock konstatera, att det hanger 
alltid på den, som håller i snOret 
vilket resultat det skali bli på 
tåvlingen. Ingen skali kånna sig 
slagen bara fOr att han inte har 
kevlar i vingen eller helgjuten 
plastkropp med superfinish. 
Har man byggt den vål och 
trim mat den ånnu båttre, så 
råcker det långt Det gjorde det 
fOr Horak eller mycket långt, 
som det gjorde fór Bob White.

Michael Boreli 
Oster sunds MFK



Modellflygnytt testar:

Flairs Puppeteer
Nar man Oppnar kartongen 

upptacker man en riktig bygg- 
sats. Vad jag menar med det, 
hoppas jag framgår av artikeln. 
Innan man bOrjar bygget, bOr 
man kolla materialet. Det finns 
en bra materialfOrteckning 
langst bak i byggbeskrvningen. 
Dar står materialsort, dimen
sion och vad det skali anvandas 
till. Nar virket val var på bordet 
passade jag på att sortera upp 
det. Jag fick då två hOgar - en 
till vingama och en till kroppen.

Bygge «v vingar och 
stabbe

Så till sjalva byggandet. Fram 
med ritningen. På med 
skyddsplast, eftersom hela byg
get sker på ritningen. Lister och 
spryglar nålades upp till halva 
undervingen. På rimingen finns 
bara hOger undervinge och van- 
ster Overvinge avbildad, så man 
får bygga en halva i taget.

N3r man bygger vingama, så 
bygger man in skevrodren på 
plats i vingen. Senare sågas

skevrodren loss från vingama 
och gOrs fårdiga. Efter det att 
ena halvan ar klar, ar det dags 
fór nasta, som byggs på den 
delen av ritning, som visar 
halva overvingen. Då skali man 
mata fram ett urtag, som senare 
skali passas in i kroppen. Nar 
man bygger ihop de två dclama 
till undervingen bOr man se 
upp, så att man inte gOr fór 
trångt utrymme fór servot. Det 
gOr ingenting om man flyttar 
den bakre vaggen, så att det biir 
stOrre plats fór servot.

Den Ovre vingen ar sedan bara 
att bygga rakt av efter rimingen.

Nar man skali gOra iordning 
skevrodren, skali man tånka på 
en sak. Antingen kan man fåsta 
rodren med riktiga gångjam el
ler gOra dom av klådsel. Om 
man som jag beståmde sig fór 
att anvanda riktiga gångjam, ar 
det en fordel att fOrstårka ro
dren med balsabitar, dår gång- 
jamen skali sitta.

Når man andå har rimingen på 
bordet ar det lika bra att plocka

ihop stabben. Enligt byggbe- 
skrivningen skulle den byggas 
efter kroppen. Stabben erbjuder 
inga problem. Den ar uppbyggd 
av lister, som man slipar till rail 
profil nar den ar fUrdig.

Kropp och fena
Nar vingama och stabben ar 

klara, går man Over till den an- 
dra rimingen. Alla listema till 
det som skali bli två bakkropps- 
sidor kapas och slipas till. Nar 
kroppssidoma ar klara tillver- 
kas ett kroppsspant, som lim
mas ihop av lister enligt riming
en. Sidorstyckena nålas fast upp 
och ned på ritningen varefter 
kroppsspantet limmas in liksom 
tvariister på Over och undersi
dan - och bakkroppen ar fardig.

Framre delen av kroppen be
står av fyra balsaflak, som lim
mas ihop till två sidostycken. 
N3r dessa limmas till bakkrop
pen får man en plan Oversida 
utefter hela kroppslangden.

FOr att få motorspantet på ratt 
plats marker man ut och satter

fast två lister som kroppssidor- 
na skali limmas moL Det finns 
bara ett spant till i kroppen. Det 
ar det, som tanken skali sitta 
fast i. Jag tyckte, att det var lite 
“dåligt”, så jag satte dit en bit 
balsaflak som stod, dar fram- 
kanten av tanken skulle hamna. 
Jag sågade också ut ett hål i 
spantet, så att jag skulle kunna 
komma åt aek-paketet. det skul
le annars - enligt rimingen - 
byggas helt in i kroppen.

Det skali också limmas på 
halvmånformade balsabitar, 
som stod fór plankningen av 
framkroppen. Nar kroppen ar 
plankad skar man ut sittbrunns- 
hålet och tillvcrkar fasten fór en 
kulspruta. Fenan tillverkas på 
samma satt som stabben - av 
balsalister. Nar man har kom
ín it så har långt ar det dags att 
montéra ihop alla dclama, så att 
alla vinklar kan justeras in. Det 
bOrjar nu synas, att det skali bli 
en dubbeldackare.

Omdome
Ritningen ar bra och tydlig. 

Materialet står val angivet med 
dimension, så att man anvander 
rått virke till ratt detalj. Bygg- 
beskrivningen ar enbart på eng
elska. Den ar också i vissa 
stycken - enligt min mening - 
lite svårbegriplig. Det vore en 
klar fordel, om det gick att få 
fram en Oversattning. Den kun
de aven kompletteras med upp- 
lysande illustrationer - en stor 
hjalp fór dem, som inte ar så 
kunniga i det engelska språket.

Tramaterialet, som till stOrsta 
delen består av balsa var av 
blandad kvalitet. En del lister 
och aven spryglar var så hårda 
att det knappt gick att få igenom 
en byggnål. Byggsatsen inne- 
håller annars nastan allt mate
rial som behOvs till bygget. Det 
jag saknade var lister till stOt- 
stanger. Man får också kOpa till 
en pilot, hjul, en kulspruta samt 
några inslagsmuttrar. Jag an- 
vande inslagsmuttrar i stallet 
fór traskruvama, som rimingen, 
fór att fasta Overvingen med.

Jag satte fyra inslagsmuttrar i 
motorspantet också. Det går låt- 
tare att montéra motom på det

Fortsdttning sidan 26!
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stabil motor. óverstrOmnings- 
kanaler och bronsbussning (fór 
vevaxel) ar ingjutna i vevhuseL 
De gjutna kanalema matchar 
perfekt fodrets portar. Back- 
locket tatar mot vevhuset med 
en tunn papperspackning och 
hålls på plats av fyra insex- 
skruvar.
Vevaxelns huvuddiameter ar
12,5 mm och den frårnre delen ar 
nersvarvad till 6,3 mm. Axeln ar 
gangad UNF 1/4-28. Insugs- 
Oppningen har måtten 7x10,7 
mm och gaspassagen genom 
axeln ar borrad med ett 8,5 mm 
borr. Insuget ar Oppet totalt 177°. 
Axeln ar balanserad genom att 
material har frasts bort på båda 
sidoma om den 5,5 mm tjocka 
vevtappen. Medbringaren som 
ar gjord i maskinbearbetad alu
minium sitter fast genom att en 
avfasning på vevaxeln svarar 
mot medbringarens form. Axi- 
alspelet var 0,43 mm och ett 0,15 
mm stålshims låg mellan vevhus 
och medbringare.

Cylinderenheten och 
vevstaken
Vi har vant oss vid att det går en 
grans mellan 35:or och 40:or 
vad betraffar cylinderkonstruk
tionen. Vanligtvis brukar 35- 
’’cyllama” vara gjorda i lappad 
stål och 40-motorema och dår- 
Over antingen i ABC-utfórande 
eller med ringad aluminium- 
kolv. Cylinderenheten i FP 40:- 
an skiljer sig darvidlag från 
gangse praxis i det att enheten ar 
tillverkad i stål trots att det ar en 
sexhalva.
Fodret, som ar 1,2 mm tjockt, 
har två normala schneurleportar 
å 5x10 mm plus en boostport 
10x8,5 mm. Avgasporten ar 
5x14 mm. Fodret, som 3r 36,15 
mm hOgt ar fórsett med en 1,5 
mm tjock flans upptill, som tatar 
axiellt mot vevhuset.
Kolven som ar 18,5 mm hOg har 
ett 8 mm hål borret i vaggen fór 
att fórbattra gasstrOmningen i 
boostporten - naturligtvis får 
kolven dårmed battre kylning 
som fóljd. Kolvbulten som ar 5 
mm tjock har andskydd i plast 
eftersom den ar fritt rOrlig i 
sidled. Den bronsbussade vev
staken ar tillverkad i aluminium

Modellflygnytt testar vidare:

OS Max 40FP-S
Från OS-fabrikens nya, helt datorlserade anlåggning fór tlllverkning 
av uppskattade modellmotorer kommer nu OS Max 40FP-S -  

en ny motor, som år speciellt låmpad fór stuntflygare.
Det ar sannerligen inte alltfOr 
ofta som en ny stuntmotor dyker 
upp har i Sverige. Det ar darfór 
med stor nyfikenhet vi tar oss an 
en test av OS Max 40 FP-S(tunt).

OS-fabriken har byggt upp en 
ny, helt datoriserad motortill- 
verkningsanlaggning på utsidan 
av Osaka, dar de nya FP-motor- 
ema tas ffarn. FP-serien finns i 4 
versioner: 20FP, 25FP 35FPoch 
40FP. FOr att i viss mån stan
dardisere och darmed fórbilliga 
produktionen har motorerna 
vissa gemensamma delar. Så har 
t ex 20 och 25:an samma vev

axel, vevstake, backlock, med
bringare, skruvar mm. Samma 
galler aven 35 och 40:an. Vissa 
detaljer ar till och med gemen
samma fór samtliga motorer. 
Utmarkande fór FP-serien ar, att 
den omfattar motorer med fin 
finish, modern schnuerleport- 
ning, bronsbussad vevaxel och 
en del originella konstruk
tionsdetaljer - mer darom se- 
nare. Samtliga motorer i serien 
kan fås antingen i lin- eller RC- 
utfórande - en konvertering, 
som man fór Ovrigt latt kan 
utfóra sjalv. Det ar en ren frOjd 
att Oppna locket på fórpack-

ningen, som molom ligger i. 
FOrutom den fantastiskt fint 
gjutna motom, så finns i lådan en 
modellfórteckning Over de 
fiesta OS-motorer, ett dekalark, 
en insexnyckeln, en montage- 
mall med monteringsmått och 
en fOredOmlig instruktions- 
broschyr. Den broschyren ar fór 
Ovrigt utan tvekan marknadens 
basta och ger nybOrjaren en ut- 
markt handledning i hur man 
skali handdskas med motom.

Vevhus och backlock
Vevhus och frontbox ar gjutna i 
ett stycke fór att ge en latt och
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OS Max 40 FP-S
Frontmatad motor med sldoutblås och Schnuerle-
portning + boostpost. 
Vevaxellagrad I bronsbussning.
Cylinderdiameter: 21,2 mm
Slagldngd: 18,4 mm
Slag/cyllnder fOrhdllande: 0,87 (Overkvadr)
Slagvolym: 6,49 cm3
Kompression (teoretisk): 10,3 :1
FOrgasararea (effektiv) 15 mm3
Insug Oppet: 177°
Insug Oppnar: 40° END
Insug stdnger: 38° EÓD
Avgasport Oppen: 143°
óverstrOmningskanaler óppna: 116°
Boostport Oppen: 82°
Vlkt RC-verslon: 245 g
Vlkt Linversion: 230 g

och 3r fórsedd med borrade 
smĎijhál.

Topplocket
Topplocket - pressgjuten alumi
nium - haren måssingsbussning 
ingjuten fór gfódstiftet. FOr- 
brånningsrummet år kupolfor- 
mat och omgårdat av ett cirka 4 
mm brett squishband. Djupet år 
4 mm. En 0,4 mm tjock alumini- 
umpackning tåtar mellan foder 
och lock. Sex insexskruvar hál- 
ler topplocket på plats.

Ljudddmpare
Dåmparen år av konventionen 
expansionskammarmodell. Den 
år gjord i två delar: bakdelen 
med utslåppsrdret kan roteras 
360° och ger mOjlighet att vålja 
låmplig utslåppsvinkel fór av- 
gasema. Utloppsfóret har en in- 
våndig diameter på 6,5 mm, vil- 
ket ger en area på 33 mm2. Dåm- 
paren år utrustad med en nippel

fór brånsletryckmatning. Nip- 
pelns hål -1,75 mm - år nog lite 
fór stort fór stunt Fdr dvrigt kan 
sågas, att aven dåmparen år lite 
vål stor och klumpig fór stunL 
Men mycket tyst!

P rovkorning
Linversionen år FP40 år utrus
tad med en svarvad alu-venturi, 
vårs 7 mm begrånsas av brånsle- 
rdrets 3,4 mm tjocklck. Det ger 
en effektiv inloppsarea av en- 
dast 15 mm2.
OS-fabriken rekommenderar 
endasl en kort - 5-10 minuters - 
inkdming på backen. Dårefter 
kan motom kdras in genom att 
man flyger med motom - då 
något rikt instålld - de fóljande 
fem-sex gångerna. Fabriken 
rekommenderar en 25% olje- 
blandning vid inkdmingen och 
att man inte underskrider 20% 
inblandning dårefter. Motom 
kdrde dock in på vanligt sått och

Moist sida óverst: OS-40 år ytterst vålgjord - lått konstruktion. 
Nedtill: Många delar i OS-forgasaren, som var den basta vi 
någonsin testat - helt linjårt pådrag. Stållbar nål - extra ňllbehor. 
Th foder & kolv, hålet i kolven matchar boostporten.
Denna sida: Ovan FP40-R något långre án S35, men samma 
montagemått. Nedan foregångaren & ersåttaren -ganska lika.
Th Avfasningen framfor vevaxeltappen underlåttar stromningen t 
ill boostporten. Hålet i kolven fyller samma funktion.
efter cirka 1 timme måttes varv- 
talet upp (se separat varvtalsru- 
ta) med några typiska stuntpro- 
pellrar. Visserligen år varvtalet 
tåmligen ointressant fór stunt- 
flygning, men en viss fingervis
ning ger det om motoms fór- 
måga att svinga stora propellrar.

P rovflygning
OS Max 40 FP-S fungerade 
utmårkt i provbånk och lika bra 
gick den i praktisk test. Eftersom 
monteringsmåtten år desamma 
som fór den gamla S-35:an så 
monterade vi 40FP i en g am mal 
Nobler och provffóg. Med ori
ginalnål, venturi och ljuddåm- 
pare ffógs motom cirka 1 timme 
utan några som helst problem. 
Hela programmet ffógs igenom 
på tredje tanken. FP 40:an drog 
som en håst, tyst och mjukt. 
Overgången mellan 2- och 4- 
takt skedde hela tiden perfekt. 
Bránslefórbrukningen var unge

får lika stor som fór min gamla 
slitna S-35:a, dvs 110 cm3 fór 7 
minuters flygtid. Och genom att 
byta motor hade ett gammalt 
trdtt stuntplan fórvandlats till cn 
ystcr fåle - det finns således mer 
ån en anledning att i dcssa dagar 
kontatera, att en ny motor kan 
åstadkomma underverk med en 
garn mal modeli.

Text: Renman 
Foto: Åquist

Ring mej gårna på telefon 
031-194816 om Du undrar 
6ver något eller vill tipsa mej 
om någon intressant motor.

Varvtalsmdtnlng 
OS 40 FP-S
med original Ijuddampare (utan 
Ijuddamapre inom parentes)

Rev-up 10x6 EW 9.000
(10.000)

Zinger 1 0 x 6 9.600
(10.200)

Zinger 11x7 8.000
______________________
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Mycket blåsiga Nordiska Måsterskap i

Carlsson!
Vicka hangflygare!

I september 1987 avgjordes 
det NM i hangflygning på Ham- 
mars Backar i sydligaste Skåne. 
Det blev en spånnande uppgd- 
relse mellan Sverige, Danmark 
och Norge, som stålide upp 
med sina basta piloter. Svenska 
landslaget bestod av Jan Carls- 
son, Peter Blomdahl och Mi
chael Persson - dvs de som 
dominerat svenskt hangfly g.

Oslagbara danskar?
Danskama har på senare år 

visat sig vara oslagbara. De år 
otroligt duktiga hangflygare 
som tåvlar året rant. Det var 
Jttrgen Larsen, Knud Hebsgård 
och Mads Hebsgård - ett trev- 
ligt och våltrimmat gång. Norr- 
månnen Raymond Kvemvik, 
Fritz Kristoffersen och Paul 
Antonsen kom med våssade 
klor och hade ståilt in sig på att 
klippa en bra placering.

FOrutom ovannåmnda tung- 
viktare fanns det också med 
några juniorer i bagaget. Att de 
var juniorer syntes inte på flyg- 
ningen. De hade samma goda 
fart som oldboysen och hade 
kommit upp en bra bit mot top
pen vid en svensk lokaltåvling. 
Sverige hade dåremot inte nå
gra juniorer - så vi måste satsa 
mer på ungdomen. Hangflyg år 
både billigt och roligt!

FOrutsåttningama fór att Sve
rige skulle ha en chans i denna 
tåvling var en lugn, jåmn vind 
4-8 m/sek. Det blåste nu cirka 
15 m/sek 35-40 grader snett 
från våsL Vilken mardfóm - 
och vilken tur fór danskar och 
norrmån, som år vana vid 
stormvindar och dessutom har 
utrastning fór detta ovåder!

Jan Carlsson slog till!
Det var tider kring 50 sekun

der på den utvalda enkilometer- 
stråckan. Som alla fórstár Finns

det ingen plats fór några miss
tag i sådan fart en meter ovan- 
fór marken! Jan Carlsson från 
Sverige satte respekt i danskar 
och norrmån med en gång och 
tog två race - tusenpoångare! 
Danskama låt tått inpå med 
någon tiondels marginal, óvri- 
ga svenskar, Blomdahl och 
Persson (jppnade i lugnt tempo 
fór att kånna sig fram.

Mot mitten av tåvlingen bOrja- 
de danskama visa sin hdga stan
dar. Aven norrmånnen bórjade 
hota i toppen. Som vål var vak- 
nade Blomdahl och i viss mån 
åven Persson till liv och de tre 
låg så lika att vem som helst 
kunde ta hem fórstaplatsen.

Vicken blåst!
Michael Persson hade svårt 

fór att hitta den råtta råisen fór 
sin lilla låtta kårra som de sena
ste åren klippt både grås och 
pokaler. Den svenske måstaren

Peter Blomdahl hade inte heller 
lyckats riktigt av samma anled
ning som Persson - det blåste 
fik- mycket fór deras låttviktare. 
Trots detta kfóp de sakta upp i 
sista racet och gjorde en otrolig 
insats.

Han lever dnnu!
Hur gick det då fór Jan Carls

son - lagets gamla ankare? Jo - 
Janne Carlsson hdll danskama 
på avstånd och kunde till sist bli 
Nordisk Måstare trots en mis
sad svång i sista racet. Otroligt 
med detta motstånd, men Carls
son lever ånnu och har mycket 
att låra de unga pojkama!

Ty vårr var det en lagtåvling 
också - och hår blev det vårre. 
Det råknades långe och vål. Vi 
fórstod alla att det skulle vara 
mycket jåmnt. Norrmånnen 
med Kvemvik i spetsen hade 
nårmat sig toppen mot slutet. 
Skulle Blomdahls och Perssons 
sista andhåmtning råcka? Ingen 
visste fórrán tåvlingsledaren 
låste upp resultatet

Danmark hade vunnit med 
Sverige på andra plats endast 19 
poång efter. Det biir till att vaxa
båttre till nåsta år!

Resultat
Seniorer:
1. J Carlsson S 8932 p
2. J Larsen Dk 8567 p
3. R Kvemvik
4. P Blomdahl 
8. M Persson

N 8546 p

Lagtåvling 
1. Danmark 25 386 p
2. Sverige 25 367 p
3. Norge 24 889 p

Landlagsledare &. hangflygare
Rune Berglund

Upptill : Jan Carlsson klar fór 
fórsta start med Michael Pers
son som utkastare. Nertill tv 
det stolta svenska landslaget: 
Från vdnster Peter Blomdahl, 
Jan Carlsson och Michael 
Persson med placeringarna 5,
1 och 8. Lilla bilden visar 1987 
års Nordiske Måstare · han 
lever ån! - Jan Carlsson!
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Låttast att bygga och flyga!
En helt ny generation tråningsmodeller. Kroppen 
består endast av 11 delar, snyggt utstansade bitar, 
Micro-Lite plywood, med jiggóglor, låttbyggd vinge. 
Riklig instruktion med 200 ritningar. Dekaler medfóljer.

Sportkårra for avancerad flygning 
Byggsatsen år låttbyggd med sedvanlig 
Midwest-kvalitet med fårdiga fram- och 
bakkanter, skevroderoch aluminiumståll. 
Låg vikt, lågvingad, snygg och tuff modeil.

# 158 Aero Star .20”
Spånnvidd 133 cm 
Låmplig motor: 3,2-4 ccm 
eller 4-takt 4-5 ccm 
Cirkapris: 645:-

#159 Aero Star -40"
Spånnvidd 157 cm 
Låmplig motor: 4-6,5 ccm 
eller 4-takt 6,5-7,5 ccm 
Cirkapris 815:-

#156 The Hots
Spånnvidd 122 cm 
Låmplig motor: 4-7,5 ccm 
eller 4-takt 6-9 ccm 
Cirkapris 575:-

#157 Super Hots
Spånnvidd 137 cm 
Låmplig motor: 6,5-12 ccm 
eller 4-takt 10-15 ccm 
Cirkapris 862:-

DuBro-katalogen år GRATIS - fråga efter den!

#354 5/32" (4 mm) Justerbar hjulaxel

Sporrhjulsfåsten & sporrhjul 
Fasten i tålig nylon.
# 375 faste fór 6.5 CC kårror 21 >
# 376 faste fór 10 cc kårror 27:50
# 377 fåste fór 1/4-skala 35:-

Sporrhjul med aluminiumnav.
075TW 19 mm x 1.5 mm h å l 11: 
100TW 25 mm x 2,3 mm hål 14:- 
125TW 31 mm x 2,3 mm hål 18:- 
150TW 38 mm x 3.2 mm hål 21:-

Varfór vålja något udda fabrikat 
når Du har råd med det basta?
Sullivan erbjuder ett komplett starter-system tor alla:
#600 Elstarter standard 346:-
#601 Elstarter De Luxe 381:-
#603 Elstarter fór Dig som behover 

det dår sista fór att starta 
båtmotorn 543:-

#612 Helikopterforlångare 159:-
#614 Startadapter, extra stor 113:-
#624 Bilstartergummi med låsning 41 :-
#626 Startrem V-typ, slirar ej! 51:-
#631 Silikonadapter, blå, djup 71:-
#632 Silikonadapter, vit, medium 73:-
#633 Silikonadapter, rod, grund 76:-

mimcars
modellhobbygrossisten

Fråga efter våra produkter i "Din” butik. 
Box 464, 751 06 Uppsala. Tel 018-11 20 15 mimcars

modellhobbygrossisten



Fart, hets och spanning
Tycker du tillvaron år grå och trist? År Du trótt på att ha en låda 
på magen? Vill Du slåppa loss di na inneboende krafter?
Losningen kanske finns att håmta i Modellflygnytts nya serie om Combat!
Alla som kUnner till Combat 

vet ju att det Ur linflygklassen 
med fart, hets och spanning. I 
ett antal årti klar i kommande 
nummer av Modcllflygnyll 
skali vi fórsóka ta upp de fiesta 
aspektema av combatklassen - 
allt ifrån att bygga modeller, 
prata teknik och lara oss regler- 
na. If you dig Combat - HONK!

Vad dr Combat?
Combat ar en tavlingsklass fór 

linstyrda modellflygplan, dar 
de tUvlande mdts två och två i 
heal. Varje heat pågår en be- 
stUmd tid och varje tUvlande får 
plustid fór tid i luften under 
heatet. Minustid utdelas fór 
marktid. Vid varje modeil Ur 
fastad en pappcrserpentin, 3 cm 
bred och cirka 3 meter lång. 
Under heatet gUller det att ta så 
många klipp som mojligt i mot- 
ståndarens serpentin. Efter hea
tet rUknas flygtid, marktid, 
klipp och eventuella straff- 
poUng ihop fór de tUvlande och
16

den som har hdgsta poangen 
vinner heatet. NUr en tUvlande 
fått två forlustcr Ur han utsla- 
gcn. TUvlingen fortsUtter tilis 
det bara finns en pilot utan två 
fórluster kvar. Han Ur då vinna- 
re av tavlingen. Varje heat 
iivervakas av domare, tidtagare 
och klipprUknare fór att allt ska 
gå juste till.

Reglema rUknar upp en rad 
saker som man får och inte får 
gOra och regel brott bestraf fas 
antingen med poUngavdrag el
ler diskvalifikation. En forut- 
sUttning for att kunna hUvda sig 
i tavlingar Ur att kunna reglerna. 
Åtskilliga Ur de piloter, som bli- 
vit utslagna eller diskvalificera- 
de på grund av dålig rcgclkun- 
skap.

Vilka klasser finns det då 
inom combaten?

1. F2D Combat Int. som Ur
den intcmationella klassen i vil- 
ken det hålls SM, EM och VM. 
Motorstorlek 2,5 cm3.

2. Combat-Open som Ur en
nationell klass fór motorstorle- 
kar upp till cirka 6,5 cm3. Klas
sen finns också i USA.

3. Slow-Combat anvUnder sig 
också av motorer på 2,5 cm3, 
men har Iler begrUnsningar Un 1 
ovan. År frUmst tankt som en 
introduktionsklass samt som 
terapi fór garn la avdankade pi
loter med dåliga reflexer. Finns 
i ett flertal europeiska lunder.

4. Combat-A med motorer på
1,5 cm3 Ur ingen officicll klass i 
Sverige, men flygs i flcra andra 
lUndcr.

Vilken klass då?
Vilken klass skali man vUlja Ur 

ju upp till var och en, men ett 
allmUnt tips Ur att kanske borja 
med 3 fór att sedan dvergå till 1 
nUr man blivit skickligare. Att 
ge sig direkt på 1 kan gora au 
man trdttnar i stUllet fór att bl i 
Unnu mer peppad. 2 Ur kul att 
flyga då och då, men eftersom 
det hålls så få tUvlingar i klas

sen Ur det inget att satsa på som 
huvudaltemativ. 4 kan man ju 
flyga med hemma på klubbfUl- 
tet.

Historik
Åven om allt stUndigt utveck- 

las (=Undrar sig) kan man sUga 
att en stor brytpunkt fór comba- 
tens del kom fór ungcfUr 1 år 
sedan. Från att nUstan uteslutan- 
de anvant dieselmotorer bdrja- 
de huvuddelen av all vUrldens 
piloter anvUnda glodstiftarc. 
Modellcma Undrade sig från au 
vara balsatrU till cellplast, bary- 
tan okade, profilen blev tjocka- 
re plus en mUngd andra detaljer. 
Huruvida dagens combat Ur 
svårare eller lUttare, roligare el
ler tråkigare, dyrarc eller billi- 
garc Un gårdagens kan vUl få 
vara osagt, men ett obestridligt 
faktum Ur att det Ur fUrre som 
flyger och att det går åt fler 
modeller idag. Dagens model
ler flyger juockså på ett helt



annat satt an de gamla balsa- 
håckama. Nåval, cn sak år defi
nitivt såker och det år att man 
har roligt når man fiyger com
bat oavsett ny eller gammal stil.

Ordning och reda
Många combatheat vinns inte 

på låvlingcn utan hemma i 
byggverkstaden. Låter det kon- 
stigt? Det år inte det! Fdr att 
vinna i combat kråvs inte bara 
att man kan flyga bra och ta 
många klipp utan också att ut- 
rustningen år i ordning. Utan 
intrimmade och vålflygande 
modeller med vål fungcrandc 
motorer vinner man inte oavsett 
hur bra man år. Linor, handtag 
reservdelar och verktygsvåska 
skali man också ha ordning på. 
Historien har gett många exem- 
pel på heat forlorade på grund 
av struntsaker, som kunnat und- 
vikas med en noggrann forbere
delse.

Eftersom combat år cn utprå-

glad tåvlingsklass år del ingel 
for den som vill stå och harva 
for sig sjålv. Tråning får man 
forst når kompisen också borjar 
flyga. Ju fler desto båttre. Alt 
det går modeller åven på trå
ning år något man får acceptcra 
om man vill bl i bra.

Modellbygge
Det forstå vi skali bygga biir 

en balsamodcll avsedd for cn 
motor på 2,5 cm3 (diesel eller 
giod) anvåndbar for i forstå han 
slow-combat. Bygg gama flcr 
ån en modeil ål gången, de 
kommer till anvåndning. Des- 
sutom biir byggtiden per mo
deil mindre om man bygger fle- 
ra åt gången. En inbiten flygare 
bygger aldrig mindre ån tio åt 
gången!! Modellen vi skali 
bygga år en modifierad variant 
av “Ruter Ess” - en modeil som 
skordat många framgångar un
der dicselepoken. Bygget star
tar ftjrst i nåsta nummer men

det skadar inte att forbereda sig 
genom att kopa hem material. 
Per modeli behovs det till att 
borja med:

1 st bal sal i si 20x20x1000 
mm, 2 st trekantbalsalister 
10x10x1000 mm, 1 st balsaflak 
3x100x1000 mm, 1 st balsaflak 
4x100x1000 mm och 2 st bal
saflak 5x100x1000 mm. En bit
1,5 mm plywood, 1 bit 3 mm 
plywood samt 1 flak 20x- 
100x1000 mm balsa (eller 20- 
x70xl000 mm eller 10x70- 
100x1000 mm). Delta sista Hak 
råcker till flera modeller.

I verktygsvåg behovs en vass 
hobbykniv, cn ldvsåg, knapp- 
nålar, vitlim, en plan byggbråda 
30x100 cm, vinkelhake, penna, 
linjal saml sandpapper och cn 
fil.

Tilis ndsta gång, HONK!
H Urner

U od °<s?

. Lin. dans!
Hår skali inte ansas
några lindar -  hår 
skali dansas lina!
Nu år det dags alt ta nya tag infor 
1988 års suverånaste lintåvling - 
LIND ANSEN 88! Lindansrc- 
glcma hittar Du på sid XX. Du 
kan bcstållla dem från SMMF:s 
e x p -011-13 21 10.

Borja bygga redan nu!
Men det viktigaste år, att Du 
redan nu borjar bygga Din mo
deil, som Du skali flyga med un
der våren, då kvalificeringen till 
riksfinalen sker. Och Du, som 
redan har en modeli klar, mås te 
ut och tråna redan nu, så alt Du 
behårskar den till 1000 till tåv- 
1 ingen!

Lindansen 1988
Tidsplanen for kvalificeringen 
till årets LINDANSEN framgår 
hår nedan. Till årets upplaga 
gåiler, att de, som går till finalen 
får uppehålle & mat av arrango- 
ren. Dessutom får segraren start - 
avgiften till SM betaid av lingre
nen.

K valificeringsperioder...
Tidema for att kvalificera sig till 
riksfinalen år foljande:
Maj 88 Klubbtåvlingar 
Juni 88 Disiriklståvlingar

... och stora Riksfinalen!
Den stora riksfinalen går sedan 
av stapeln i samband med EM- 
tåvlingama i F3A/konstflyg. 
Riksfinalen flygs enligt semi- 
slunt-reglema.

Bengt Lindgren
'

Lindans 
regler 

på sid 19!
V, -  ■ ✓

•  På grund av MODELLFLYGNYTTS specialhåftning i detta nummer ber vi Dig att vånligen språtta tidningen hår mellan sidorna 17 & 18! 12



Helikopter- "
Från och med i år hoppas vi 

kunna tiivla i ett nytt mera an- 
passat helikopter/populår-pro- 
gram. Om vi ska kunna tavla 
med det beror på om grenkonfe
rensen i RC under SMFF:s for- 
bundsmdte godkånner det redan 
for sasongen 1988.

Vi presenterar programmet 
redan nu så de tavlande i lugn 
och ro kan trana in det nya. 
Nuvarande program år gammalt 
och år ej anpassat till FAI:s F3C 
(hkp) program. Meningen år att 
detta skali vara ett enklare pro
gram, men dock styra in den 
tåvlande mol F3C-programmet 
fór en enklare overgång, når 
han år mogen fór det.Meningen 
år också att ha relativt få ma- 
ndvrar som år lagom enkla att 
genomfóra. Det medfór att tids- 
åtgången per tavlande ej biir så

lång och att fler tavlande kan 
vara med och tåvla.

Arrangorema kan också ge- 
nomfora flera omgångar fór ett 
råtlvisarc resultat.

Regler
Alla regler utom sjålva tåv- 

lingsmandvrama år enligt 
FAI:s “Sporting Code” (erhålls 
från Forbundsexp) dvs starttid i 
“ready box” år 5 minuter, tåv- 
lingstid 10 min, tåvlingsområ- 
de, domamas placering mm.

Tilldgg
Under de hovrande manovrer- 

na skali al la “stopp” vara i 2 
sekunder. Under de flygande 
manovrema skali “såker” llyg- 
hdjd våljas. Piloten våljer sjålv 
hela tiden sin position under 
manovramas genomforande

(piloten får gå med helikopter- 
na). Domama skali se manijv- 
rama från sidan.

T avlingsområde
Se skissen på motstående sida!

Program
1. Hovrandc triangel K4
2. Hovrande “cirkel” K5
3. Hovrandc “åtta” K8
4. Top Hat K6
5. Stigande svang K6
6. Landning K8

v_________________________

Beskrivning
1. Hovrande triangel.
Helikoptcma hovrar upp från 

den inre heliporten vertikalt till 
dgonhojd (rotom) och stannar. 
Hovrar sedan snett framåt ho- 
gcr och stannar dver flagga 2.

Hovrar sedan rakt vånster till 
flagga 3 och stannar. Dårefter 
snett hoger tillbaka till helipor
ten och stannar, varefter land- 
ning sker rakt ner. Nosen på he- 
likoptem skali peka åt samma 
håll (mot vinden) under hela 
mandvem.

2. Hovrande cirkel
Helikoptcm startar från den 

inre heliporten vertikalt till 
dgonhdjd och hovrar. Helikop- 
tem flygs antingen i hoger- eller 
vånstervarv på konstant hojd 
och beskriver en cirkel med 
stjårten inåt. Cirkelns diameter 
skali vara 10 meter. Manovém 
avslutas med hovring (2 sek) 
over startplatscn (i dgonhdjd) 
fóre landning. Cirkelns mitt 
skali vara en av de yttre helipor- 
tama.

r

móte 88 J Sundbyholms Slott 
19-20 mars 1988

5. Stigende svang

Fór kommentarer till illustrationerne se ovenstående text!

18



I detta exempel årflaggorna 1-4 placeradø for 
utritad vindriktning. Flaggornas numrering 
anvånds i beskrivningen av de olika mandvrarna

t
o
diameter 
1,2 meter

Linda ns 
reglerna

Lindans
s '

3. Hovrande åtta.
Helikoptem startar vcriikall

från den inre heliporten och 
hovrar i ogonhojd (2 sck). Hcli- 
koptern bórjar att - framåt - 
gora en cirkel endera åt hóger 
eller ål vånsler.

Cirkeln skali passera over 2 
hOmflaggor på ena sidan av ru- 
tan och sluta over den inre heli
porten. Utan att stanna upp 
llygs den andra cirkeln i 8:an på 
saníma siitt och avslutas over 
den inre heliporten.

Helikoptem stannas upp och 
hovrar over heliporten och lan
dar vertikalt. Nosen på helikop
tem skali peka åt samma håll 
under hela manOvem.

4. Top Hat
Helikoptem flygcr i Ogonhojd 

10 m framåt utan hojd- och si- 
dofOråndringar, stannar upp (2 
sek) over en av de yttre helipor- 
tama. Stiger sedan vertikalt 4 
m, stannar upp (2 sck) och Ryg
er sedan framåt 10 m med rak 
och konstant hojd Liils den år 
over den motslående helipor
ten, dår den stannar upp och 
hovrar 2 sek. Nedstigning 4 m 
till OgonhOjd, stannar upp och 
flyger sedan på Ogonhojd med 
konstant hojd och kurs 10 m 
rakt fram.

5. Stigande svang
Helikoptern flyger rakt fram

minst 10 m på en konstant och 
såker hojd. Mitt framfOr domar- 
na påborjar helikoptem en sti
gande 180 graders svång ål vån- 
ster eller hoger och flyger till- 
baka på kontrakurs rakt och på 
konstant hOjd. HOjdvinstcn ska 
vara minst 5 m. Mandvern av
slutas lika långt bort som den 
bOrjade.

6. Landning
Helikoptem borjar manovém 

på en hojd av minst 20 m. Land- 
ningen in till den inre heliporten 
skali ske i en vinkel av 45 gra
der och med jåmn hastighet 
utan hovring. Del innebår, alt 
landningen inte får foregås av 
cn hovring.

S am m anfattn i tig
Vi hoppas nu att de klubbar, 

som arrangcrar en hclikoptcr- 
tåvling verkligen kor den hår 
klassen också. Det år viktigt att 
alla som vill tåvla också får 
mojlighet att gora det.

Vidare skali nåmnas, att FAI:s 
F3C-program år nytt fór i år. 
Man tåvlar nu i ett helt fast pro
gram, dår inga valbara manOv- 
rar finns kvar.

Man får åven från i år ha trim- 
vikter av metali infråsta i rotor- 
bladen (hårdtråbitar i tråblad). 
Dessa skali sitta fast så att de ej 
kan si ungas i våg - åven vid cn 
eventuell “krasch”.
,--------------------------------- -

F 3 C-pro gram m et
1. Hovrande M
2. Hovrande åtta
3. Nosin cirkel
4. Top Hat
5. 540 grader stall turn
6. Looping
7. Roll
8. Rolling stall turn
9. Autorotation i 180 

graders svång
_________________________j

Aul helikopter 
Ulf Johansson

M o de Iler na
Alla typer av stuntmodeller år 

tillålna. Max. spvidd 1300 mm.

Motorer
Motorer med en cylvolym 

under 6 cc år tillålna. De skali 
vara koras med ljuddåmpare.

Molorcma skali vara av stan
dard ulfórande, dvs de skali gå 
att kopa i affårema. 

Resonanspipa år ej lillålen.

Linldngd
Max linlångd år 21,5 meter.

Pen o din deln ing
Lindansen skali hållas i minst 

tre omgångar, varav den såmsta 
får råknas bort.

Domare
Del skali linnas en tåvlingsle- 

dare, som samtidigt år huvud- 
domarc i tveksamma fall. Till 
sin hjalp bOr han ha funktionå- 
rer, som tar tid och fy lier i pro
tokol 1. Om tavlingen går i flcra 
cirklar ska det finnas en bitr. 
domare i varje extra cirkel.

To taltid
Hela tåvlingsprogrammet ska 

vara avslulal inom 7 minuter. 
Tar Rygningen långre tid ges 
poång bara fór de manOvrar, 
som genom forts inom sjuminu- 
tersperioden. Det behovs två 
klockor, en fór starttid och en 
for total Liden.

T d vlingsprogram
Mellan varje manover ska 

man Ryga minst två varv. 
Poång ges fór genomfOrd ma
nover, inte for dess kvalitet. Om 
domaren bedómer att manOvem 
inte gjorts rått ges ingen poång.

Manover - Start
Den lavlande ska sjålv hand- 

starta sin motor. Från det han 
anmålt sig klar for start tas 
starttid. Når piloten anser att 
motom går bra ger han tecken 
for avslulad starttid. Då knåpps 
starttiden av. Om motom slan- 
nar efter detta - innan planet lyft 
- forloras startpoångcn.

Tåvlande får poång efter fOl- 
jandc tabcll:

inom 30 sek = 30 poång 
inom 60 sek = 20 poång 
inom 120 sek = 5 poång

Efter två minuter får den tåv
lande ta emot hjalp med au star- 
ta motom.

Manover - Wingo ver
Två wingovers ska gOras. De 

ger 10 p vardera. GOr man dem 
direkt efter varandra, med upp- 
stigningen på samma stalle i 
cirkeln, ger andra wingovem 20 
p. For att manOvem ska råknas 
som wingover måsle den uppåt- 
gående delen vara mer ån 70 
grader mot markplanet.

Manover - Loopingar
Tåvlande ska gora 3 looping

ar. De ger 10 p vardera. Gor 
man två i foljd ges 15 p for an
dra loopingen. Gor man tre loo
pingar i foljd ges 15 p fór den 
andra och 20 p fór den tredje.
Landning

Tåvlingslcdarcn avgór m. 
hånsyn till underlaget om mo
mentet ska tas med. Lugn land
ning, utan alltfór hOga studsar 
och med modellen stående på 
hjulcn, råtlvånd, ger 20 p.

Skiljemanover
Om två tåvlande hamnar på

Fortsdttning sidan 25!



Inomhusnomogfó171
Fór ett bra tag sedan tick jag dessa smarta och 
matnyttiga nomogram av Korsgaard.
Det karms som det år på tiden att delge dem fór 
andra intresserade.
Så skriver Sven Pontan, som också inhåmtat 
Jórgens vålvilliga godkånnande fór publicering 
i vår husorgan Modellflygnytt.

Nomogrammen ar mycket 
anvåndbara - och jag har en 
Onskan om att på något sått få 
dem tillverkade/tryckta i form 
av sjålvhåftande dckaler, som 
kan såttas exvis på meklådan - 
fint inom synhåll, då man behd- 
ver dem som båst!

Figur 1
Att måta propellems varvtal år 

lika viktigt som att mata pulsen 
i andra sammanhang. Med hjalp 
av detta nomogram rocker det 
att måta hur lång tid det tar fór 
propellem att snurra tio hela 
varv. Då får Du ut varvtalet per 
minut (RMP=revolutions per 
minute).

Figur 2
Hår finner Du fdrhållandet 

mellan en gummimotrs långd, 
vikt och sjålva gummits bredd. 
Tjockleken antas vara 1 milli
meter. Det har dock visat sig, 
att det år låttare att måta vikten 
fór en meter skuren gummimo
tor ån att fórsdka måta bredden 
exakL JåmfOr vidare fig 6.

Figur 3
Ifall Du med figur 1 har en 

uppfattning om Din modeils 
genomsnittliga varvtal och vet 
hur många varv Du har vevat 
upp, och hur många varv, som 
backats tillbaka, så kan Du med 
denna tabell uppskatta den tro
liga flygtiden. Om Du har valt

Fortsåttning sidan 23!
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Hela aggregatet fór den fdllbara 
propellern kommer helt fårdigt - nåntii 
som definitivt vålkomnas av "mindre 
bemedlade" byggare, som dock vili 
fórsóka sig på en hógklassig modell.

___U_________U____________ 1]_____



Fin byggsats
Byggsatsen Ur av mycket hóg 
kvalitet och Ur till och med lUm- 
pad for nyborjare med någon 
modcll bakom sig. Den Ur inte 
mycket svårare att bygga Un t ex 
Cikada. Bra ritning och en bra 
byggbcskrivning medfoljer. 
Spryglama Ur stansade. Jag Ur 
ingen stOrre Ulskarc av stansade 
spryglar, då det krUver mycket 
hOg precision vid tillvcrkning av 
stansama om spryglama skali 
bli lika. Riktigt bra biir det bara 
om man anvUnder en stans och 
koren sprygel i taget. Vilketgor 
byggsatsen dyrare. FOrdclama 
med stansning Ur att priset kan 
hållas nere och att kvaliteten på 
sprygelmaterial måste vara bra 
for att man skali få ett accep
tabelt resultat. I min byggsats 
var balsan toppen.

Hur bunta spryglar?
Tillverkare av byggsatser med 
stansade spryglar skriver alltid 
att man skali bunta ihop spryg
lama och putsa dem lika. Så ock 
Modeli Produkter. Men inget 
om hur man skali få ihop denna 
bunt. Och inget om hur man 
skali få dem att sitta ihop når 
man skali putsa. Med Over 70 
spryglar Ur det inte så lutt att få 
ihop ett bra paket.
På Tilkan justerades balkurta
gen så att jag kunda bunta ihop 
alla spryglama mellan två lister. 
dUrefter justerades balkurtagen 
for framkanten och turbulenslis
ten. Så byggdes vingen klar. NUr 
allt var fUrdigt putsades ovansi- 
dan jUmn med en plan putsklots

50x250 mm med slippapper 
fastsatt med dubbelhUftande 
tejp. Stabben fick samma be
handling.

Lite personligt också!
Ving- och stabbspetsar fOrsågs 
med tjockare Undar, eftersom 
jag fortfarande inte kan med att 
papperet spanner in Undspryg- 
lama. Jag lade också till lite 
plywoodskoningar fór gummi
banden i vingroten. 
Kroppsmaterialet var toppen. 
LUtt och fiberrik balsa. Slarva 
inte med klådscln på insidan av 
motordelen. Denna kluds med 
papper och lackas ordentligt 
innan kroppen byggs. Slarvar 
man biir det att bygga en ny 
kropp senarc, når gummioljan 
trUngt igenom. Men anvand 
gammalt hederligt balsalim nUr 
motordelen limmas. Vitlim och 
cyanoakrylatlim fUster inte bra 
på den sida, som Ur papperkladd.

Klart fiillbart aggregat! 
Propellemavet kommer klart. 
Delta som normalt hindrar 
många från att bygga och flyga 
Wake. Det Ur bara att forma de 
fardigsågade och borrade bla
den och bocka axeln for gum- 
mikrok altemtitvt bobin. Hur 
nosblocket tillverkas står utfór- 
ligt i anvisningarna.
Jag anvUnder alltid en stor mo- 
rakniv. Helst ny - det Ur svårt att 
få fram samma skUrpa igen. Jag 
borjar med att skåra “baksidan” 
till 1 mm från mUrkningen, som 
finns på bladUmnena.

Fortsåttning nasta sida!



Pr i sad Bror
Dårcftcr skårs “framsidan” pa- 
rallellt med “baksidan”. Tunna- 
re mot spetscn for att undvika att 
bladen vrider sig.
Nu slipas “baksidan” ner till 
mårkningama. Jag anvånder cn 
10x20 mm balsalist, som år 
“halvrund” på ena sidan. Slip
papper Tasts på denna sida. V ik 
runtoch Tast med håftor, håftslift 
eller något annal. Tjockleken 
måts upppåcttbladmed20mm 
mcllanrum. Jag anvåndcr cn 6% 
tjock profil. Lite tjockare mot 
roten. Det andra bladet slipas 
lika.
Efter att båda bladen ar lika 
tjocka mårks hOgsta punkten 
upp på “framsidan”. 35% från 
framkantcn. Nu år det dags att 
slipa bladen till profil. Vill man 
ha vålvd profil så fór man slip- 
pinnen snett dver “baksidan”. 
Bladnavet snyggas till och tun
nas ut något. Ett par rorbilar 
diameter 2-3 mm anpassas och 
limmas i hålen. Jag surrade runt 
rdrbitama med tråd och lim- 
made tråden med balsalim.

Lars-G & nytt satt
Dags fór ytbehandling. Dår pro- 
vade jag ett nytt sått. Ett lager

epoxy smetades in på bladen. 
Ugnen stålides på 100 grader 
och bladen placerades dår. Efter 
någon timme plockades två 
knottriga ljusbruna blad ut. Epo
xyn hade då trångt in i balsan., 
Nu vattenslipades dessa tilis 
trået kom fram igen. Nytt lager 
epoxy, denna gång fór att fåsta 
ett lager 25 grams glasfibervåv. 
Och så ugnen igen. Och vat- 
lenslip. Efter 2 lager tunn dope 
blev ytan som jag ville ha den. 
Prova sjålv.

Det var Lars-G's bladbehand
ling. Byggbeskrivningen fore
slår, att man bara klar bladen 
med papper. Lacka dem en 3-4 
gånger med sedvanlig slipning 
med fint sandpapper mellan lac- 
kningama. Fåst sedan papperet 
med aceton och lacka ytterligare 
2-3 gånger.

"Prova Tilka med en gång", år 
Lars-G's slutord. "Fdr 194:- får 
Du en byggsats till en modell, 
som år klart i klass med det båsta 
i Sverige". Och den har nu, som 
sagt, också fått sin intematio- 
nella uppskattning i och med 
NFFS pris till Bror Eimar.



11
0

2 m m  balsa

Prisad Bror & Tilka!
Vid Friflyg-VM 1987i Thouras i Frankrike kom svenskarna på tredjeplats 
i Challenge Cup - inte dåligt! En som tick en annan fin och personlig 
utmårkelse vid samma tåvlingar var Bror Eimar - Tilkamodellens fader.
Under friflyg-VM fick Bror Ei

mar la cmol clt specieilt pris, 
som utdelas till personer, som på 
något satt gjort sårskilda insatser 
fór friflygcL Anledningen till att 
just Bror fick utmårkelsen år 
hans Tilka - en F1 B-modell, som 
finns i byggsats från Modeil 
produkter.

Kitning i Modellflygnytt!
Modcllflygnytt presenterar hår 
Tilka med cn fullskalaritning 
mitt i ridningen. Vi har fått den 
mdjligheten genom vånligt 
bemotande från såvål Bror sjålv 
som Modeli Produkter. 
Ritningen år en kopia av den, 
som medfoljer den uunårkta

byggsalscn - och Du kan sjålv- 
fallet bygga efter den. Bctydligt 
enklarc biir det dock om Du be
ståiler cn komplett byggsats. Du 
får då inte bara vål stansade 
spryglar ulan också komplett 
propellemav med långt forar- 
bctadc propellerblad.

Forlsåltning inne i ritningen!





Prisad Bror
Med ritningen hyllar vi inte 
bara Bror fór den fina utmár- 
kelsen - vi vili ocksá ge mOj- 
lighet fór alla lin- och RC- 
flygare au bygga en val
ily gande friflygmodell.
Ta chansen och prova på 
något vålflygandc inom en 
annan modellflyggren! Bygg 
och flyg en friflygmodell - 
den kan ge Dig stor glad je vid 
sidan om det ordinarie radi- 
ostyrandet eller lin- 
mittsnurrandet! Allt fór kon
takt “Over” gransema!

Vi citerar har delar av Lars-G 
Olofssons artikel i Modell- 
flygnyu 1982. Han byggde 
den då. FOr utfórligare be
skrivning av modellen hanvi- 
sar vi till byggbeskrivningen 
i byggsatsen.
"Bror Eimar har under många 
år dominerat FIB-klassen 
med en myckct enkel modeil. 
Den dOplcs fórst till Flux och 
som sådan fanns den med i 
Modellflygnytt som riming 
och med Brors idéer om 
Wakeflygning.

Modellen dóptes senare om 
till TÍLKA och fóreslogs som 
enhctsmodell iFIB . Brors re- 
sultatsvit visade att det var en 
bra modell och den hade re
dan blivit “enhetsmodeU" i 
Solná MSK, dar bl a nya ju
niorer nått bra resultat med 
den. Något senare kom Mo
deil Produkter Overens med 
Bror aU ge ut modellen i 
byggsats och det ar den bygg
satsen, som nu ligger bakom 
Brors utmarkelse. 
Fortsåttning inne i ritningen!
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iJIlk





Ny FlA-byggsats 
på gång!

Modellen har funnit sedan två 
år tillbaka som ren nybórjarván- 
lig rakkroksmodell. Under 1987 
tillvcrkades 15-lalet byggsatser 
(inie helt perfekta) av Lars Lars- 
son. Dessa tog slut under 1987. 
Sex av dem har byggts av inbitna 
radioflygare i Våstergotland - 
och de deltar nu på friflygtraffar 
och DM med den modellen. 
Detta blev en positiv óverrask- 
ning fór Lars L.

Nu byggsatsmodell
Under 1987 har modellen trim - 

mats ytterligarc och en version 
II har tagit fram av Sky Lady, 
som modellen nu kalias. Flyge- 
genskapema år mycket fina och 
hon har hOg prestanda i fórhál- 
lande till sin spånnvidd på 1850 
mm. Ladyn har bra egenskaper: 
hon år låttbyggd (ingen webb- 
ning i vingbalkar, trots tunn, 
modem profil). Ladyn har vida- 
re delbara vingar, som byggs i ett 
stycke - mittvinge och vingspet- 
sar fór sig. Vingen har visat sig

biir mycket stark och vridstyv 
och våger run t 170g. Till klådsel 
har anvånts modellpapper från 
Modeil Produkter. 2 lager an- 
vånds på mittvingens undersida.

Kroppen består av en nosstom- 
me av abachi med låtthål samt 
har utrymme fór blyvikt och 
timer. Den år vidare forsedd 
med snurrekrok. Nosen år åven 
fórberedd fór en bakkropp i 
glasfiberror - den medfóljande 
bakkroppen år dock tillverkad i 
trå: konad med 2 furu- och 2 
balsalister med 2,5 mm B-flak 
på båda sidoma. Modellen år 
utrustad med snurrekrok av 
Bjóm Ehns konstruktion.
100 byggsatser 

Byggsatstillverkning (mate
rial & spryglar) kommer nu att 
igångsåttas av Modell Produkter 
och 1 (X) satser biir fårdiga någon 
gång under mars 1988 - klara fór 
fórsáljning under våren -88.
Krok och timer 

Till byggsatsen kommer att 
finnas Bjóm Ehns krok (krop
pen år fórberedd fór denna) lik- 
som också timer typ KSB. Priset

fór enbart modellen inklusive 
komplett ritning och byggbe- 
skrivning beråknas ligga om
kring 200:-. Preliminåra priser 
fór snurrekroken och timem lig
ger vid 150:- respektive 100:-.

Bestall redan nu
Kl ubbar/privatpersoner år vål- 

komna med bestållningar redan 
nu - fórsáljning sker så långt 
lagret råcker. Beståil endast 
skriftligen till MFK Slåndan.

MFK Slåndan, 
Postlåda 4342, 

466 00 Sollebrunn

Irvine från Natan
Natan Hobby har tagit hem en 
hel del av Irvine's nya motor
program. Bl a .20ABC och .20R. 
Den senare har konstruktóren 
Peter Hallman flugit 311 kmh 
med - priset i Sverige 1.150:-. 
Irvine .20ABC ger 0,81 hk/ 
20500 varv och kostar 602:-. 
Natan har också ett par fina .40- 
motorer. .40RC ligger på 686:- 
och samma'storlek i ABC-ver
sion 795:- - den ger 1,2 hk vid 
16500 varv. Alla RC-motorcr

levereras med ljuddåmpare 
utom de med bakutblås.

Natans Hobby 
0340-600 66 efter 17.

Fågel Blå från Ackus!
RedaktOren har fått några test- 
byggsatser på små flygtyg från 
Ackus "hangar". Nyast år hcl- 
balsamodellen Fågel Blå - en 
"avanccrad" med skjutande pro
peller och nosvingc typ 37 Vig
gen. Bygget klaras av på två lug- 
na kvållar - inga problem mer ån 
kanske inhångningen av snod- 
den, men åven hår ger Ackus 
goda tips. Flygformågan verkar 
mycket bra - tyvårr bjód våstku- 
sten inte på nåt vidare proflyg- 
ningsvåder, så endast en halv- 
timm stod till forfogande. Vi får 
vål återkomma!
Från Ackus Hangar kom också 
redan vålkånda lilla dubbcl- 
dåekaren "Tre Kronor" - en un
derbar liten skapelse. Snygga 
mark- (golv)starter (oj!) och 
lugn och hårligt långsam Byg
ning. "Knott" - en annan skón- 
flygande liten stavmodell med 
SIG-bakgrund kom också med i
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pakclct. "Tre Kronor"-startema 
fick oss alt utrusta Sven "Knot- 
ten med landstiill - ett måste fór 
ungar, som vili flyga "på rik- 
tigt". Samtliga tre modeller re- 
kommenderas varmt!

Ackus 
Åkersliden 3 

446 00 Ålvången

Fly g 88 - Flygets årsbok!
Nionde utgåvan av FLYG 88 har 
nu kommit ut. Red som vanligt 
"vingpcnne"-belonade Per 
Kristoffersson. Årets upplaga 
med hela 50 fårgsidor innehål- 
ler myckct intressant fór den 
flygintresserade: fårgrikt foto- 
reportage om Jaktviggcn av lan
dets fråmsta flygfotografer; från 
amatdrbyggamas fly-in i som- 
ras; "den fórsta levande Mu
stangen på trettio år" mm mm. 
SAAB SF 340, SAS och Linje- 
flyg år också med på ett horn. 
Boken avslulas som vanligt med 
den oumbarliga kronikan Over 
årets flyghåndelser.
Boken kan bestallas med 135:- 
(ord pris 195:-) via postgirokto: 
447 60 94-0 "Aviation Words"
Ovre raden från vdnster: Den 
nya FlA-modellen från Lars 
Larsson, som snart tas fram av 
Modeil Produkter. "Knott" he- 
ter den trevliga stavmodellen - 
har med landståll (s k "hottad" 
version!). Ovan Flyg 88 från 
Aviation Words. Nedre raden 
från vdnster: Ackus nya, intres- 
santa "Fågel Blå" med skjutan- 
de propeller samt "Tre Kronor" 
- en mysig dubbeIdåckare!

En bild från SM 1987 med 
F1 D-segraren Sven Pontan 
med sin Le Volatile och det 
tjusiga vandringspriset = 
AKMG:s Inomhus Cup (fo 
donerat av Ove Pettersson) 
Foto: Lars Tolkstam

Inomhus-SM i Falkoping i september!
Odcnhallen i Falkoping biir i 

år platsen for alla inomhusklas- 
semas tåvlingar om SM och 
RM. SM i FID, 20-ores och 
Pea-nut, riksmåsterskap i EZB 
samt Hkg, under två dagar, 3-4 
septcmbcr.Inkvartering på Se- 
gelflygskolan Ålleberg i 1- eller 
2-båddsrum till låga priser. På 
lordagskvållen biir det en enkel 
men smaklig supe på Ålle- 
bergsrestaurangen fór alla in- 
omhusflygvånner!

Årets Nyhet" innehåller dess- 
utom att danska, norska och fin- 
ska modeil flygforbunden år

inbjudna. Visscrligcn kan de 
intc bli SM-medaljerorer, men 
de får ndjet att klå upp "di sven
ske". Vid SM 1985 i Orebro 
lyekades finnama gora detta 
utan att forta sig. I nordvåstra 
Skåne forekommer ett låvlings- 
samarbetc med danskarna, som 
fått olika segrare - varicrande 
från de två låndema. Tavlingar- 
na har dock inte gått i Fl D, dår 
danskama f n år oss overlågsna.

Falkdpingståvlingama skulle 
dårmed bli extra spånnande - 
kanske resulterar delta “sam- 
tåvlande” i ett Nordiskt Måster

skap i inomhusflyg inom de 
nårmaste åren!

Tåvlingama i Falkoping bdr- 
jar kl 0900 varje dag med trim
ning. Pea-nut biir huvudintres- 
set på lordagen och F1D på 
sondagen. Ett extra russin i ka- 
kan blir sokerligen ldrdagssu- 
pén i Ållebergrestaurangen - 
aldrig fórr har detta varit mflj- 
ligt!

Lennart Palm 
Tdvlingsplanerare

Inomhusnomogram från Jórgen Korsgaard!
Fortsåttning från sidan 23!

en motor med rålt vikl och 
långd, så kommer modellen att 
landa med lika många varv 
kvar, som Du backadc ur innan 
start.

Figur 4
Om Du stråcker ut Din nya 

motor cirka 7 gånger och behål- 
ler den så i någon minut, så blir 
den något långre = inkord. Efter 
noggrann smdrjning och stråck- 
ning till 500% går det med bra 
gummi att få in så många varv/ 
cm slinga, som denna figur vi
sar.

Figur 5
Med denna gcnialiska figur 

kan Du på ett overskådligt satt 
se vilken stigning Din propeller 
har på olika delar av bladel. Du

kan åven riut upp en egen kan
ske olinjår stigningskurva och 
sen se vilka vinklar detta mot- 
svara. Detta borde åven kunna 
an våndas fór F1B och varfor 
inte elflyg...

Figur 6
Om Du vet att gummimolom 

bor våga ungefår lika myckct 
som modellen utan motor och 
att slingans långd till att borja 
med bor vara cirka 110% av 
krokavståndet, återstår att gissa 
vilken gummivikt som ger det
ta. Istallet for att ta fram Din 
miniråknare kan Du med hjalp 
av figur 6 direkt se vilken gram- 
vikt som behovs.

Vid det nyaste vårldsrekordet 
i katergori (takhdjd upp till 8

meter) anvånde hollåndaren en 
motor med en vikt på 110% och 
en långd på 89%. Vid VM 1976 
anvånde Jim Richmond en mo
tor med vikten 140% och lång- 
den 111%. Thedos rekord lyder 
på 28,54 min och Jim's vårids
rekord i kategori IV (åver 30 
meter) år hela 47,44. Medel- 
varvtalet var rpm 46 resp. 42.

Det vanligastc fclcl vid inom
husflyg år att modellen landar 
med alltfor många varv kvar. 
Den enklaste åtgården år då att 
vålja en tyngre motor. Som Du 
mårker, så dkar totalvikten fort 
om modellen från bórjan år fór 
tung. Men med den råtta mo- 
tom kan man åndå flyga långe - 
ofta t o m vinna tåvlingar.

Sven Pontan
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Ett ny tt SMFF!
Vårt engagemang i distrikten, tillsammans med uppdraget att se over 
distriktens rostrått vid fórbundsmóten, bli i ett slag dubbelt intressant 
når man låser ledarspalten i Modellflygnytt nr 6/1987

Distrikten på  ratt plats
Vi modellflygare har en viss 

kaka att dela. Denna skali råcka 
till allt vi foretar oss: admini
stration, tåvling, tidning, fór- 
såkring mm mm. En allt for stor 
post utgórs årligen av fórbunds- 
mótet. Detta måste góras både 
effektivare och till en lagre 
kostnad. Vi har från distrikten 
haft mójligheten att under de 
senaste fórbundsmótena vara 
aktiva, 2 roster var, i besluten. 
Något negativt om distriktens 
roster har intc fram forts trots 
alla skrackbilder som målades 
upp i Sundsvall, dår bcslutet 
togs. Tvårtom, ute bland klub- 
bama får vi istallet frågan: 
“Varfor kan vi inte ha represen
tation genom distriktet?” och då 
fullt ut. Med distriktsombud, 
utsedda av klubbama vid exem- 
pelvis distriktens ársmóte. Del 
år viktigt att distriktsstyrelsen 
inte automatiskt biir “sjålv- 
skrivna” representanter. På det
ta sått skulle distrikten hamna 
dår de hor hemma. Mitt i, och 
mellan klubb och riksforbund 
samtidigt som frågor låttare kan 
behandlas och beslut underbyg
gas och forankras inom vidare 
kretsar ån nu. Detta borgar fór 
effektivare móten till lagre 
kostnad. Om distriktens infly- 
tande skali baseras på antal 
kjubbar eller på medlemsantalet 
kan diskuteras.

Sondagsflyg  = M odellflyget
Nuvarande form av PREK och

utbildning i SMFF:s regi år rena 
katastrofen for modellflyget. 
Ingen av dessa avdelningar har 
fungerat under senare år. I en ny 
organisation skulle frågor av 
endcra arten kunna hanteras 
som sig bór. Inte komma ut från 
PREK, dåligt underbyggda, 
omójliga att anvånda bland 
klubbama och dårmed bli ett 
slag i luften. PREK skulle i ny 
organisation góras “marknads- 
ansvarig”. Att på riksnivå be- 
sluta om kampanjer fór att óka 
medlemsantalet, utan att forst 
ha fórankrat detta bland distrikt 
och klubbar år mcningslost och 
sloseri med pengar.

Modellflygare rekryteras, och 
kommer att rekry teras av klub
bama. År inte klubbama med 
på notema och kan hantera ny- 
borjarverksamhet står vi oss 
slatt. Ddrfór gållcr det att forsi 
marknadsfóra modellflyget i 
våra egna led, sedan se vad som 
skali goras mot “marknaden”. 
Vi får inte glomma att bortåt 
85-90% av SMFF:s mcdlcm- 
mar år, vad vi kaliar, sóndags- 
flygare. TILLS PETS AT kan 
man saga, au dessa utgor mo
dellflyget. Ddrfór måste en 
stark organisation ta tillvara 
dcras intressen. Detta kan vi få 
om vi ger klubbar och distrikt 
den råtta uppbackningen. Når 
det gåiler utbildningen måstc vi 
få igång den i “tre steg”. SMFF 
utbildar distriktsfunklionårer 
som utbildar klubblcdarc som 
skóter “tråningen” i klubbama.

Med denna skiss får vi en diffe- 
rentierad verksamhet, dår 
SMFF låttare kan få ut kunska
per om krav som stålis på oss 
utifrån, samtidigt som distrik
ten kan fånga upp onskemål och 
krav från klubbama.

Aktuellt just nu år såkerhets- 
frågor, dår RC-cert år en del i 
komplexet, såkcrhctschef i 
klubben en annan.

M  odellflyglandslag
En organisation, sådan vi skis

sar den hår, har intc behov av de 
grenorganisationer, som finns 
idag. Bara tanken att grenama 
skali skóta spridningen av re- 
kryteringen for respektive verk
samhet och nå annat ån spora
disk framgång, år beiangd. Nej, 
lål grenama arbeta tillsammans 
i en ren tåvlingssektion. Åntli- 
gen skulle vi då kunna ha ett 
landslag i modellflyg. Vem har 
vål hórt talas om ett landslag i 
långdhopp eller diskus? Låt oss 
se till att vi får ett landslag och 
utnyttja de fórdelar delta kan gc 
i form av foredomen fór junio
rer mm och kanske kan det un- 
dcrlåtta att få in sponsorpengar. 
Naturligtvis kommer kravet att 
óka vad galler tillgånglighet 
och beredvillighet på “landsla
get”. En landslagsplats skali ju 
vara något au kampa for, och 
som uttagen skali det vara en 
sjålvklarhct att stalla upp då 
Modellflyget kan ha nytta eller 
glådje av mitt deltagande. Fór 
att inte tala om når det galler att

fOrsvara de blå-gula fargema.
En omorganisation av tåv- 

lingsvcrksamheten, med ge- 
mensam budget och styrelse, 
skulle underlåtta allt detta. Info- 
randc av tåvlingslicenser, en 
pott från centralt håll fór admi
nistration samt tåvlingsavgif- 
tema skulle kunna forse sektio
nen med de nodvåndiga med- 
lcn.

Kanske kan sponsorpengar gc 
ytlerligarc hjalp?

H ur ser det nya SMFF ut?
Skali vi kunna uppnå de fórde- 

lar vi talat om hår, måste SMFF 
komma nårmare klubbama. 
Marknadsfóringcn av Modell
flyget behover startas omedel- 
bart. Arbetet med att sålja kun- 
skaper om vad som kråvs av 
oss, samt insamling av vad 
klubbama ónskar, behóver allt 
det stód vi tillsammans kan er- 
bjuda. Ett landslag i Modellflyg 
behóvs som fórebild i ungdom- 
sarbetet, och det snarast. Mo
del Iflygnytt, som organ fór oss 
modellflygare år ett måstc.

Det år hår det riktigt svåra 
bórjar. Vi behóver få en rad frå
gor besvarade. Som vi ser det 
måste vi alla bjuda till och gora 
SMFF till det SMFF borde vara 
och dårmed få ett starkt modcll- 
flyg. Intc ett modellflyg fór 
enbart tåvlandc, utan ett mo
dellflyg som vårnar om hela 
medlemskadem. Vi har inte alla 
svar idag, då hade allt varit tam- 
ligen enkelt. Eftersom med
lemsantalet inte stiger som del 
borde måste vi ha svaren fort. 
Låt oss góra SMFF till en 
sjålvklarhct fór alla modellfly
gare. Men vi måste bórja nu. 
Det år bråttom!

M odellflygnytt
Som Ni alla vet har Modcll- 

flygnytt varit mycket omdisku- 
terat de senaste åren. Detta be
roende på redaktionens ofórmá- 
ga att hålla sig till budgeterade 
mcdcl. Anledningen verkar ha 
varit avsaknaden av kunskaper 
om hur en tidning biir till och 
var det går att spara pengar och 
vad som år tillåtet inom upp- 
hovsmannaråtten. Dessbåttre 
ha vi nu under 1987 fått forsåk-



En fuse till Tem!
Det år i nte roligt om en s modeil fly ger bort! 
Åven om man ibland ónskade att man var
så bra -  eller modellen

A propos TERN-ritningen så 
kommer har några komplette
rende rader från Lars Anders- 
son - f G en framgångsrik Tem- 
byggarc/ilygare.

“Det år aldrig roligt att sen en 
nybyggd och vålflygande mo
deil få termikansl utning och 
fórsvinna i horisonten. Tem har 
så goda flygegenskaper, att ri
sken ar uppenbar.

Erfama modellflygare elimi
nerer faran genom att fórse 
modellen med termikbroms - en 
s k “fuse”. Då många nya byg- 
gare ej vet hur en sådan skali 
gOras, visar vi har en skiss på en 
enkel konstruktion.

(1) ar en balsalist, som limmas 
på kroppen fór att hålla stjårt- 
partiet på plats. (2) och (3) 
bockas till av 0,75 mm piano
tråd och sticks in och limmas i

så attans fin!
stabilisatom respektive akter- 
blocket. Cyanoacrylatlim ar att 
fóredra vid infastningen. (4) ar 
en “gummisnodd”,tillverkad av 
ventilgummi, som klippts i 1 
mm breda ringar. (5) ar stubin- 
tråden eller “fusen”.

Denna kan tillverkas av sno
ren av ren bomull. I ett glas 
vatten Idses salpeter tilis au los
ningen biir koncentrerad. SnO- 
rena laggs ner i losningen och 
skali drånkas helt igenom. Då- 
refter tas de upp och får torka 
val - hangande! Stubintråden ar 
klar till anvandning. Genom 
prov avpassas langden på “fu
sen”, så man får lagom brinntid.

(6) ar en 0,75 mm pianotråd. 
Den fores in genom fenan och 
bockas enligt skissen. UtfOran- 
det skali vare så, att nar den lilla 
gummisnodden drar, så skali

.For
bunds i 
móte 881
Sundbyholms Slott 

19-20 mars 1988

stjartpartiet slå upp så mycket 
att vinkeln mot kroppen biir AS
SO grader. Mellan kroppen och 
pianotrådsOgloma (6) får det ej 
vare fór stort spel, enar man då

latt kan få oOnskat kurvroder! 
Lycka till med Din flygning!”

Lars Andersson 
Limhamn

NyttSMFF...
Fortsåttning från foreg, sida!

ringar om au budget hålls och 
det, skulle vi vilja påstå, har vi 
Sture Tingwali att tacka fOr. 
Inte nog med att budget hålls, 
han har aven lyckats hOja kvali
teten på ridningen. Vi tycker 
oss marka detta, inte bara i ar- 
riklama, utan i det faktum att 
ridningen nu anvands som idé
gi vare och diskussionsunderlag 
ute i klubbama. Skulle inte fOr- 
våna, om annonsOrema också 
upptacker detta. De når ju cirka 
8000 personer inom en ytterst 
smal målgrupp. Lagg dartill att 
dessa lasare också ar presumri- 
va kunder inom alla andre nå- 
ringsgrenar. En och annan an- 
nonsdr utanfór modellflyget 
borde också gå att få.

Kan vi hjålpa Sture att fylla 
ridningen med intressant mate
rial och kanske aven annonser, 
drdjer det kanske inte lange in- 
nan ett Overskott kan redovisas.

Kent Johansson & 
Lennart Larsson

Lindansregler
Fortsåttning från sidan 19!

samma poang på de två basta 
flygningama ska hOgsta enkilda 
poang, i en av de två flygningar- 
na som raknas, avgOra place
ringen.

Om poangtalet fortfarande ar 
lika, ska en skiljeflygning gOras. 
Denna fkiljeflygning innefattar 
ordinarie flygprogrammet plus 
tre buntar, två liggande åttor, 
två stående åttor samt två Over- 
liggande åttor. Buntama påbOr- 
jas i ryggiage och de ger 10 p 
vardera; gOr man alla tre i fOljd 
ger den andre 15 och den tredje 
20 p. Varje åtta ger 15 p; vid 
båda åuoma i fOljd ger den an
dre 30 p. Vid lika poangtal i 
skiljeflygningen delas segem.

Finaltavling
Riksfmalen flygs enligt semi- 

stunt-reglema. SkiljemanOver 
tillgrips bara vid rangordning 
av platsema ett, två och tre.

Bengt Lindgren 
t f  Grenchef Linfly g
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Picco finns hos vålsorterade hobbyhandlare. 
Du kan också kopa direkt av oss på postorder. 
Vi har service, reservdelar och tillbehór.

OBS: Alla PICCO ar av ABC - typ och har dubbla hogvarvskullager.

P 21 
P 21 
P 40 
P 45 
P 60 
P 60 
P 80  
P 80
P 40 ■ 45 
P 60 - 87 
P 80 
P 5 
P 40 
P 21 
P 21 
P 5
P 40 - 45 
P 60 · 67 
P 80

SE RC 
RE RC 
SE RC 
SE RC 
SE RC 
RE RC 
RE RC 
SE RC 
RE RV 
RE RV 
RE RV
3.5 cc
6.5 cc 
SE 
RE
3.5 cc

Ducted Pen
Ducted Fen
Ducted Fan
Pylon
Pylon
Marin
Marin
Marin
Marin
Marin
Marin

765
765
890
945

1045
1095
1095
1.095
1.075
1.175
1.295 

975 
995 
895 
895

1.125
1.125
1.295 
1.350

P 90 Marin 1.595 :·
P 90 Bit
P 21

Marin C om petition 2.185

SE Sport 645
P 21 RE Sport 645
P 21 SE Buggy 795
P 21 RE Buggy 795
P 21 SE Car 795
P 21 RE Car 795
P 5 Car 995
P 5 Buggy 995
P 5 Car Turbo 1.295
P 5 Buggy Turbo 1.295
P 21 RE Stunt 595
P 21 SE Stunt 595
P 40 -4 5 SE Stunt 745
P 60 RE RV Speed 1.095
P 15 RE Com bat Kom m er t i l l
P 15 RE Speed váren 1

Baste banbilsfórare !
Mikael Fransson, 14 år, Våxjd. 
Final i alla fjorton deltåvlingarna. 
Sex st. 1 :a platser,
3:a i junior EM.
GRATTIS !
P5 + Serpent - bil.

Årets Buggyfantom !
Christer Eriksson, Ronneby. 
Nio vinster av tolv mdjliga.
P5 Buggy + Siccom - bil.

Rolf Hagel
Modellteknik

Box 74 230 40 BARA Tel. 040 - 44 61 17 Tel.tid: Vard. 17 00 - 2000
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Flairs Puppeteer...
Fortsåttningfrån sidan 11!

sattet. De tla var alltså det, som 
jag hade lite synpunkter på.

I dvrigt år det en bra byggsats. 
Den ar rolig att bygga. Mycket 
tack vare att man får gdra nå- 
stan allting sjaiv. Det enda, som 
var utstansat var spryglama och 
de halvmånformade bitama till 
framkroppen. Det ingår en fin 
motorkåpa i aluminium, tank 
och en påse med skruv, ok och 
andra småprylar, som behdvs.

Natans Hobby, som byggsat- 
sen kommer ifrån, har aven de 
kompletteringsdelar, som be
hovs fór att få en helt fardig 
maskin. Flair har bland mycket 
annat också ett vitlim, som jag 
har provát.

Jag ar nu inte någon fantast av 
vitlim. Men jag tyckte detta var 
bra. Det torkar snabbt och gick 
ratt latt att slipa.

Nu ar alltså modellen fårdig- 
byggd - trafardig!. Jag återkom- 
mer i nåsta nummer av Modell- 
flygnytt och tar då upp kladsel,

Faktaruta
Flair Puppeteer
Spannvidd 1524 mm 
Vikt 2 ,5kgca
Motor 30-40/2-takt

40-60/4-takt 
Avsedd fór 4 kanals radio. 
Pris cirka 865:- 
Saijes av Natans Hobby, 
Box 47,430 24 VarObacka, 
Tel.: 0340-600 66 eft kl 17

Lars Stjernstróm 
Urbergsgatan 63 

Norrkoping

i  s ista  m inuten
Av många samverkande skål biir 
det inte något Flugeby-låger i år.

Men Ripa-lågret år klart liksom 
ev också Ljungbyheds-lågret!

Den nyaste motorn från IRVINE år en .40 R/C-ABC.
Den representerar det senaste inom teknologi och design 
från Englands ledande modellmotorfabrik. IRVINE .40 
R/C-ABC erbjuder sportflygaren 1,2 Hk vid 16.500 rpm, 
perfekt trottling och lått att starta såvål varm som kali. 
Motorn år konstruerad fór att hålla långe och fór ett enkelt 
handhavande. Alla IRVINE's motorer år tillverkade av båsta 
mojliga material och i de allra modernaste CNC-maskiner. 
Dårfor kan IRVINE erbjuda en motor till oslagbart pris och 
kvalitet. Alla motorer levereras med Ijuddåmpare.
Prlsexempel: IRVINE .40 R/C Sport 686:- 

IRVINE .40 R/C-ABC 795:- 
IRVINE .20 R/C Sport 532:- 
IRVINE .20 R/C-ABC 602:-

N A T A N S  H O B B Y
Box 47, 430 24 Váróbacka, 0340-600 66 efter kl 17

Í  IR VINE

R/C-ABC

R ITN IN G A R
från 1940-1960-  skala 1:25

friflygande modeller, oldtimers

SAAB B18, B17, J21, J22, Safir, A32 Lansen, J35 Draken, 
Catalina, Klemm 35, DC-3, Scandia, Mosquito, Mustang 

och många andra!

Begår prislista! Fråga åven efter ritningarna i 
HOBBYHANDELN

CENTO
C. E. Truedsson 

Fack 541 - 200 10 Malmó 
040-15 51 98 eller 040-15 16 43
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Hår kommer julnotterna!
Råtttipsrad år x x x  1 1 x x 2 x  1 1 2  1x

Flygjulnottema biir mer och 
mer populara. Redaktóren har 
med redaktionskatlcma Bella & 
Ballo fått kampa hårt fór att fin- 
na vinnarna - kårt besvar!

Var ar priserna?
Innan vi går in på årets vinnare, 
måste vi konstatera att ett par av 
fjolårets vinnare ånnu inte fått 
sina priser. Grov fadås från re
daktøren! Flygvapnets eminen
te J 37- & modellhelikopterfly- 
gandc pilot Ulf Johansson, F13, 
har genomfortprisuldelningen i 
form av flygturer med Sk50. De 
"borttappade" från forrå året - 
Tomas Johansson & Alf Eriks
son skali få sina priser - i en el
ler annan form. Det lovar vi.

Tretton ratt viirst!
Fijr att borja med jultipset, så 
har vi ingen med 14 rått! Alf 
Eriksson - han, som inte Fick nåt 
pris fórra året - belade forsta- 
platscn i år med 13 rått. Alf 
missade bara fråga 9 - kryss: 
Jetex 200 kostade 29:- 1954! 
Rimforsabulan - hang??
Dåremot klarade han en annan 

svårlOst "ndt" - "rimforsabulan" 
- som år en Viggen-detalj, hur 
konstigt det ån kan låta. Enligt 
sågnen, så hade man acrodyna- 
mikproblem med 37- 
protolypcn.Vid ett mote, avhål- 
let vid Rimforsa kursgård, lostc 
man knuten. Och idag kan vi- 
med råtta kalia en upphdjning

- en liten "knula" på "ryggen" 
på 37.an fór "Rimforsabulan”. 
"Bulan" loste Viggenproble- 
men, men vållade foljdproblcm 
fór julnotsldsarna. Tvåan, Pon- 
tus Eriksson - också en "garn- 
mal" julnotsknåckare - missade 
forutom Jetex-frågan ll:an  - 
priset på Sunnanvind, som upp- 
gick till 7:50!

nFinn fel stadning
Vad betråffar "finnfel"-tåvling- 
en, så fick vi som vanligt "stå
da" lite i inkomna svar. Endel 
hade de fyra fåglama i milten 
som fyra fel, andra som ett. 
Scgrare hår blev Anders Fors- 
berg i Bjurholm, som upptackte 
hela 72 fel. Tvåan, Lennart Jo

hansson, Trollhåttan, fick ihop 
71 fel, medan tredjeplatserna 
delas mellan Sodcrlundama 
Urban & Lars, Linkoping (ock
så gamla jul-notknåckare) och 
Mikael Engstrom, Genarp.

Priserna i år då?
Betråffande priserna, så lovar 
vi återkomma (ill pristagarna - 
de två frdmsta inom varje di
sciplin inom kort. Vi forsoker 
ordna flygpriser, men del kan 
tankas, att vi går andra vågar.
f  —

Den råtta "finn fel"- 
teckningen ska vi 
forsoka få  med i nåsta 
nr av M odellflygnytt

Y

M FA:s N ew  Yam am oto! ̂‘r '3r‘, - ::

6 9 5 : -

For .40 tvåtakts- eller .60 fyrtaktsmotor 
Glasfiberkropp och fårdigplankad vinge 
En DeLuxe-byggsats! Rek. cirkapris

Finns åven for
μ 2 0 - .2 5 -η ο Ιθ Γ ,
Skyhawk!
Rek. cirkapris

5 9 5 : -
Generalagent och distributor Finns hos Din hobbyhandlare!

B E H C O  AB Box 136 162 12 Vållingby Telefon 08-87 30 30
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Lennart Tysklind dod
So nda gen den 18 oktober 
1987 avled Lennart Tysklind 
hastigt. Han blev 60 år garn- 
mal. Lennart var kantor 
samt lårare och ijånstgjorde 
på ett flertal orter i landet.
Vi minns Lennart som en 
mycket duktig modellflygare 
och ungdomsledare. Under 
åren efter andra vdrldskri- 
get, nar balsatrå åter gick alt 
kopa, byggde han utsbkt fina 
gummimotormodeller. Wa- 
kefieldmodeller var hans 
stora specialitet och han var 
också framgångsrik vid 
landslagsdeltagande i inter- 
nationella tdvlingar och VM. 
I slutet på 50-talet, når han 
arbetade i Svinnegarn i ndr- 
heten av Enkbping, bedrev 
han kursverksamhet i mo
de Ilfly g. Många blivande

modellflygare fick dår sina 
forstå lårdomar. Han hade 
också ett brinnande inlresse 
fór vårl forbund, SMFF. 
Under de forstå arbetssam- 
ma åren i forbundets histo- 
ria var han styrelsemedlem, 
bland annat ordfórande år 
1958.
De sista åren var han bosatt 
och verksam som kantor och 
kor ledare i Arbrå.
Vi som hade formånen att få  
samarbeta med Lennart 
minns honom som en trevlig 
och entusiastisk mode Ilflyg- 
kamrat. Han var en optimi
stisk och glad person som 
alllid bidrog till en god 
stdmning nar han fanns med 
i vår krets.

Gunnar Kalén

MFK Blue Max inbluder 
till Ållebergståvlingen!
MFK Blue Max inbjudcr alla 
Sveriges modellflygare till den 
sjuttonde upplagan av Ålle- 
bcrgståvlingcn. Tavlingen hålls 
på Axevalla Hed, mellan Skara 
och Skovdc lordagcn den 14 maj 
med sondagen den 15 maj 1988 
som reservdag. Gcnomgång 
sker kl 0800 och forstå start kl 
0830.
Tavl ingen som galler radiostyr
da scgclmodcllcr har myckct 
cnkla regler. Start sker med fóp- 
lina, flygning i max 6 minuter 
och landning i cirkel.
Anmålan sker per postgirokonto

11 22 37-3. Fftrsta anmålnings- 
dag år 19 april - sista anmål- 
ningsdag 2 maj. Anmålan skali 
innehålla namn, adress, telefon
nummer, klubb, frekvens och så 
många reservfrekvenser som 
mojligt. Startavgiften år 60 kro
nor.
Har Du frågor, så kontakta gåma 
Jan Odén, telefon 0515-335 87.

Vålkomna till Axevalla Hed!

MFK Blue Max 
Falkóping 

Thommy Hermansson

Raketflyg i Sverige?
"Finns det några raketflygare 
kvar i Sverige?" Den frågan får 
redaktoren från Mikael Soder- 
back i Våsterås.
Mikael har ett stort intresse for 
denna sort av modellflygeri och 
efterlyser information mm om 
åmnet. "Delta vore något fór 
Modellflygnytt att ta upp", tyck- 
er Mikael.

Så det år bara att låta tidningens 
låsekrets ta del av denna ganksa 
rimliga begåran.
Raketflygare - fór det bor vål 
finnas några sådana i vårt land - 
kan kontakta tidningens redak
tion - eller ringa till Mikael på 
telefon 021-12 52 82.
Så får vi se vad det kan bli av den 
hår efterlysningen.

Vill Du veta mer så 
kontakta gåma vår 
Alf Olsson 0302-411 59 Vi ses! GRÅBO MFK

\
28

Ta chansen sålja, byta eller kopa, begagnade eller nya hobbyprylar - flygplan 
motorer, radio, byggsatser, ritningar, tidskrifter, kameror, kikare, tåg etc ...
I BYGDEGÅRDEN, GRÁBO SONDAGEN DEN 10 APRIL KLOCKAN 10-15



ž í  FRÁN KLUBBAR NA

MFK Blue Max inbjuder till 
SM i F1D, Pea-nut, 25-óres mm
Modellflygklubben Blue Max, 
Falkoping, inbjuder hármed till 
SM 1988 fór inomhusklassema 
F1D, Pea-nut och 25-dres & 
Riks-masterskapet i EZB och 
Hkg.
Tåvlingama kors i Odenhallen, 
som crbjuder en hallyta på 20,5 
x 40 m. Frihójd 13 m/cirkel 15 
m diam - en s k hall av Klass II- 
typ.Arrangóren har måttsatt en 
enkel skiss over hallen, som 
kan rekvireras.
Som vanligt gålier också, att 
alla skali anvånda rena gymna
stikskor.
Startavgiftema år 40:-/klass fór 
juniorer, 60:-/klass fór seniorer, 
och de skali betalas over postgi
ro 11 22 37-3; Mik Blue Max, 
tillsammans med skriftlig an-

målan till Mik Blue Max, Box 
186, 521 02 FalkGping. 
Segelflygskolan Ålleberg kan 
rekommenderas - hiir forlågg- 
ning (fina 1-bådds & 2-bådds- 
rum) liksom restaurant. Boka 
via Siw Hjortmar, tcl 0515-370 
76.
Har Du frågor kontaka Jan 
Oden, 0515-335 87 eller tåv- 
lingsplancrarc Lennart Palm, 
tel 042-816 66.
Det kan nåmnas, att onskemål 
har fórts fram att vi skali bjuda 
in våra grannlånders inomhus- 
flygarc for att utbyta erfarenhe- 
ter och ge varandra nya impul
ser.
Vål mOtt i denna fina hall!

For tavlingslcdningen 
Lennarl Palm

INTERNATIONELL

MODELLFLYGTRÅFF
\TOSTARED

11-12  J U N I

1988

® GOTEBORG
b o r a s

i) TOSTARED

VARBERG

PLANERA FOR DENNA TRAFF REDAN NU! 

HUVUDSPONSOR HOBBEX

NORWEGIAN
Tel. nr 
0223-225 00MODELLERS ab

NYA SUPER TIGRE NYA SUPER TIGRE NYA SUPER TIGRE NYA SUPER TIGRE

Super Tigre S 61 K ABC 

SUP 6112 Pris: 1340:-SUP 6114 Pris: 746:-
HOBBY KAT ALOG—8 7 Gal 1 ør till Maj—Juni —88 1 ! ! Den tommer direkt
i brevladan om ni satter in 40:— pa vart postgiro-konto.
BESTALLNING NORWEGIAN MODELLERS A.B. POSTGIRO: 479 78 52 3SANDS TILL: BOX 37 - 778 01 NORBERG BANKGIRO: 868-8210 Λ 29



Meddelanden från Forbundet
Material till ” mitt”-sidorna insándes alltid direkt till SMFF:s exp, Box 10022, 60010 Norrkoping

Nr Datum Távlingens namn
x 880923 SM Inomhus 

880904 SM Inomhus

Tåvlingskalender 1988 -  Friflyg

Arrangor
Blue Max

Kontaktman
Jan Odén

telefon bost/arb
0515-370 76

Nr Datum Távlingens namn Arrangor Kontaktman telefon bost/arb

1. 880213 Norrlándska Vintertávlingen Óbacka MK Leif Eriksson 0611-234 52
res 880214 Norrlándska Vintertávlingen óbacka Mk Leif Eriksson

2. 880306 Lilia VT, Fl A-cuptávling MFK Slándan Herbert Hartman 0510-122 48
Lars Larsson 0322-421 17

3. 880319 VLM:s Vártávling VLM Mikael Holmblom 060-212 10

4 880320 Norbergstráffcn Norbergs FK/MFS Bengt Wendcl 0223-226 24

5 880327 AKMG fftis Vintertávling AKFM fft Lars-G Olofsson 031-49 3055

6 880424 Majtávlingen Uppsla FK/MKS

7 880507 Várettan Solna MSK Jan Zeuerdahl 08-97 91 52
res 880508 Várettan

8 880513 UT AKM Lennart Hansson 040-19 37 90
880514 UT 040-718 65

res 880515 UT

9 880528 Vástgdtatávlingen MFK S Lån dan Herbert Hartman 0510-122 48
880529 Vástgdtatávlingen Nils Wallertin 0521-220 91

res 880604 Vástgdtatávlingen Lars Larsson 0322-421 17
res 880605 Vástgdtatávlingen

10 880604 Sommamattens Leende AKM Lennart Hansson 040-19 37 90
880605 Sommamattens Leende 040-718 65

11 880618 Nauávlingen MFK Skvadem Ulf Ledstrand 060-51 30 33
880619 Nattávlingen

12 880712 Wentzelpokalen/Korg-OIle Trofén óstersund MFK Niklas Karlsson 063-12 92 14

13 880722 Scandinavian Open
880723 Scandinavian Open
880724 Scandinavian Open

14 880729 Scandia Cup AKM Lennart Hansson 040-19 37 90
880730 Scandia Cup 040-718 65

15 880817 Solna FAI-cup Solna MSK Jan Zetterdahl 08-97 91 52
res 880814 Solna FAI-cup

16 880917 óbacka Hdst-távling óbacka MK Leif Eriksson 0611-234 52
res 880918 óbacka Hdst-távling

17 880918 AKM:s Hdst-távling AKM Lennart Hansson 040-19 37 90
040-718 65

18 881015 Oktobertráffen óbacka MK Leif Eriksson 0611-234 52
res 881016 Oktobertráffen

19 881022 Hjelmerus Memorial MFK Linkdping Per Johansson 013-520 86

20 881113 Novembertráffen AKM Lennart Hansson 040-19 37 90
040-718 65

21 881204 MERA-Cup Solna MSK Jan Zetterdahl 08-97 91 52

UT-lista
Efter tdvlingsresultat 1987

Klass F1A
1 PFindahl U284 2706
2 L Larsson P186 2704
3 L Findahl U284 2704
4 M Boreil Z052 2695
5 U Edlund DO 16 2687
6 I Sundstedt W064 2660
7 BWendel U284 2646
8 A Berglund B258 2640
9 A Persson MOIO 2633
10 LO Danielsson 0024 2629
11E Astfeldt D016 2617
12 H Hartmann P186 2603
13T Ekendahl D016 2592
14 H Sundberg C092 2585
15 A Eriksson Y305 2560
Sammanlagt 95 tavlande 1987

Klass F2B
1 B Eimar B256 2701
2 BO Tómqvist U284 2670
3 L Hansson B010 2634
4 B SóderstrOm B256 2618
5 L Ericsson Y383 2509
6 L Flods tróm 0024 2502
7 H Broberg W024 2475
8 A Håkansson M010 2425
9 K Andersson M010 2349
10 C HOgberg E140 2175
Sammanlagt 30 tavlande 1987

Klass F1C
1 H Lindholm U044 2691
2 G Ågren C092 2681
3 G Bohman B256 2611
4 U Carlsson 0024 2544
5 LG Olofsson 0024 2172
6 E Astfeldt DO 16 1801
7 L Karlsson E021 1047
8 Å Andersson E021 896
9 L Åhman E021 438
Sammanlagt 9 lavlande 1987.

Klass A1 juniorer
1 J Åsberg Y108 1771
2 A Broberg W064 1590
3 JZetterberg C092 1542
4 R Fredriksson U024 1325
5 R Johansson U024 1309
6 J Wiese C092 1260
7 F Johansson U284 1187
8 Sara Sundstedt W064 1069
9 LSbrlén Y108 983
lODWiik U284 917
Sammanlagt 48 tavlande 1987.
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Meddelanden från Forbundet
Material till ”mitt” -sidorna insándes alltid direkt till SMFF:s exp, Box 10022, 60010 Norrkóping

ί VARNING j
I - dethander på 
I 35 MHz-bandet! I

I En medlem i SMFF:s sty- I 
I rclse mcddclar, atl man I 
I fått rapporter om flera till- |  
I bud, som orsakats av att |  
I RC-bilar kfjrs på 35 MHz- | 
i bandet.
■ Enligt uppgift beror detta ■
■ på att vissa handlare "upp- . 
J graderar" de radioanlågg- J
* ningar, som medfóljer bil- J 
i ama till exempelvis en 4- · 
I kanalare "om Du skali I 
I bdija med RC-flyg kan det I 
I vara bra att ha".
I Samtidigt har då radioan- | 
I låggningen kunnat "bii" en | 
i 35-MHz-are och så har ■
■ problemen fOtts.
■ Det såljs idag 30.000- . 

50.000 radiobilar av olika J
I storlek och kvalitet. Om ·
I 10% av dessa styrs på 35 I 
I MHz-bandet, så år del in te I 
I svårt att fdrstå, att mycket |  
I allvarliga RC-flyghaverier |  
I kan upptråda - framfOr dår I 
i bilkOming forekommer i i
■ nårtieten av RC-fål ten.
* Flera RC-flygfålt har fått ■ 

"låggas ner" på grund av J
* den hår typen av svårbe- J 
I måstrade stOmingar.
I SMFF tar nu upp den hår I 
I saken med reprcscntanter I 
I fór leksaks- & hobby- |  
I handlarorganisationerna |  
I fór att få stopp på den hår I 
i olagliga verksamheten.
■ Ett forslag år, att samtliga ■
■ RC-bilar - stora som små, . 

leksaker som hobbybilar - J
[ skali vara mårkta med en J 
I etikett, en vamingsetikett ■ 
I -som talar om, att bilar I 
I ICKE får kOras på 35 I 
I MHz-bandet.
I Så får vi hoppas, atl pro- |  
I blemen dårmed snart år ur I 
i vårlden!

Tåvlingskalender RC-flyg 1988 - Kl as s F3A
Nr Datum Tåvlingens namn A rrangor Kontaktman telefon bost/arb

1 880618
880619

Dala Aero 
Dala Aero

Hedcmora RFK Ingvar Sares 0225-401 12

2 880702
880703

Grånscupcn
Grånscupen

Tidaholnts MFK lngemar Gustavsson 0502-430 92

3

res

880806
880807
880813
880814

Solsiads-Cupen, SM F3A Karlstads MFK Jórg Drenske 054-83 57 37

Tåvlingskalender RC-flyg 1988 - Klass F3B
Nr
1.

Datum
880409

Tavlingens namn
DM F3B-T fór Maiardalcns MK

Arrangor
RFK Ikaros

Kontaktman
Conny Roos

telefon bost/arb
019-728 50

2
res

880423
880424

Vánraffen 
Vårtraf fen

Acroflyers Lennart Olsson 040-48 06 89

3 880507
880508

Orebro Open sánu DM fór MMF 
órebro Open samt DM fór MMF

RFK tkaros Conny Roas 019-728 50

4 880521
880522

Orebro Cupen 
Orebro Cupen

RFK Ikaros Conny Roos 019-728 50

5 880528
880529

Termiktraffen 
Termik naften

RFK Gripcn Jan-Erik Andersson 0435-411 88

6 880611
880612

Olanda Tavlingen 
Olanda Tavlingen

Herrljunga MFK Rolf Lund val 1 0512-405 61

7 880618
880619

Kungsången Cup 
Kungsången Cup

Kungsangens MFK John Herdin 0758-763 17

8
res

880702
880703

Skagemtraffen 
Skagem trallen

Λ torps MFK Eine Mobcrg 0586-446 51

9 880910
880911

Galten Cup & SM F3B-FA1 
Galten Cup & SM F3B-Sport

KOpings Fk/MFS Tommi Kinnunen 0227-106 15

10 880924
880925

UT till 1989 års landslag 
F3B-FA1

RFK Ikaros Conny Roos 019-728 50

Tåvlingskalender RC-flyg 1988 - Klass F3F
Nr Datum Távlingens namn Arrangor Kontaktman telefon bost/arb

l
res

880618
880619

Semesiertåvlingen
Semestertavlingcn

Acroflyers Kent Andersson 0416-132 71

Tåvlingskalender RC-flyg 1988 - Klass F3D
Nr Datum Tavlingens namn Arrangor Kontaktman telefon bost/arb

1 880507 QM Bar karby Stockholms RFK Lars Fasterius 08-96 17 11

2 880528 QM Vastervik RFK Utvandrama Håkan Florén 0490-312 29

3 880820 QM Motala Motala MFK Bo Magnusson 0141-539 94

4 880910 SM Quarter Midget Motala MFK Bo Magnusson 0141-539 94

Tåvlingskalender RC-flyg 1988 - Klass F4C
Nr Datum Távlingens namn Arrangór Kontaktman telefon bost/arb

1 880514
880515

ICA-lyftct, popularskala 
ICA-lyftet, popularskala

Helsingborgs MFK Stefan Blomquisl 042-16 04 09

2 880702
880703

Havgård Scale Trophy 
F4C, popularskala

RFK Gripcn Beme Gunnarsson 042-767 09
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Meddelanden från Forbundet
Material till ”mitt” -sidorna insåndes alltid direkt till SMFF:s exp, Box 10022, 60010 Norrkoping

Tåvlingskalender Lin-flyg 1988 - Alla klasser
Nr Datum Tåvlingens namn Arrangin' Kontaktman telefon bost/arb

1 880507 Solnas Pokal F2A F2C GY Solná MSK Jan Gustavsson 08-751 99 62

2 880514
880515

Vårtåvlingen Alla klasser O S  F K/Mfs Staffan Hovmark 0755-120 96

3 880528 AKMG Semi-stunt AKMG L Å Andcrsson 031-26 24 37
4 880528 Våsby-klippel F2D Vasby MF Mats Bejhem 0760-801 79

5 880604
880605

Oxetópokalen Alla klasser Oxclósunds MFK Hans Fallgren 0155-156 86

6 880611 Windmill Cup 88 F2B, semi-stunt Trelleborgs MFK Lars Roos (M10-102 83

7 880611 Brunnsklippet F2D, Slow Combat Ronneby MFK Christian Johansson 0457-246 07

8 880827
880828

DM 1988 Alla klasser Resp distrikt

9 880903 SM 1988 Alla klasser B081/D10.3 Staffan Hovmark 0755-120 96
880904 Hans Fallgren 0155-156 86

10 880910
880911

Galax Open Alla klasser MFK Galax Kjell Axtilius 08-774 49 15

11 880910 Vanersborgspokalen F2B, Semi-stunt Vanersborgs MFK Ingmar Larsson 0521-112 10
880911 F2D, SlowCombat

12 880925 Vasteråstavlingen F2A, F2C, GY Våstcrås FK/Mfs Ove Andcrsson 021-13 1742

13 881001 Hósttavlingen F2A, F2C, GY MFK Galax Kjell Axtilius 08-774 49 15

Internationella tåvlingar 1988
1 880521

880522
Limfjordståvlingen Alla klasser Danmark Grenchefen

2 Nordiska M as terskap Alla klasser Danmark Grenchefen

3 880816
880823

Varldsmas ters kap Alia klasser Kiev, Sovjet Grenchefen

4 880827 Brittiska Masterskap Storbrittanien Grenchcfcn

mote 88
Sundbyholms Slott 

19-20 mars 1988

Biljettrabatter hos SJ!
SMFF har fått biljettrabatter hos SJ - 
som idrottsrórelsen i ovrigt. Rabatter 
galler for alia SMFF-medlemmar.
Det finns tre forbehåU for rabattema:

1. Man másle vara borta over cn natt.

2. Man måstc kopa biljeltema hos SJ:s 
eller Resos rcsebyråer - ej direkt vid 
biijettluckan eller av konduktoren på 
tåget.

3. Resan ska ske i samband med mo- 
dellflygverksamhct. Vid beslålln./in- 
kop visas inbjudan/kallelse till arrange- 
manget, som skali besokas eller intyg 
från klubb/distr. med anmodan att resa.

Bestall en biljett med "ΓΤ rabatt" och 
visa att Din forening eller Ditt distrikt 
år anslutet till SMFF.

Rabattema år i korthet:
a) 40% 1 kl fredag, lordag, sóndag.
b) 30% 2 kl alla dagar i veckan.
c) 30% imder lågprisdagar.
d) Ingen rabatt på lid rab priser.

V inn 
Lindansen’8 8 
med 
Linus!

Ny lin f ly g m o d e ll!  B asm ode ll fo r L in d a n se n ! K op  den d ire k t från  
SMFF:s exped ition , B ox 10022, 600 10 N o rrkop ing , 
te le fon  011-13 21 10.

forlag

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

Bygg i sommar, tråna i host -  och vinn Lindansen nåsta år!
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χ Spånnvidd 1400 mm ·  långd 950 mm φ 1,3-1,5 kg

Flyg T4!
i Hogvingad nyborjar-"sondagsmodeir ■ 
I for 3 kanaler och 15-20 motor j

M ycket kraschtålig, stabil m ed låg sjunkhastighet - I 
Kan term ikflygas vid  bra termik

Helt fårdigbyggd (ange motorstorlek) I 
I Balsa, plywood, furu, monterade roder, hjul I 

Pris 500:-
Fårdiga pontoner till T4 

I Det racker med 15-motor for sjoflyg!
Pris 90:-

I MODELLIMPORT I
^  Box 3040,462 03 Vanersborg, tel 0521-153 54 J

fór flyg
MAXI 60 (Twin)

OPS - kvalitet, till- 
fórlitlighet och pres- 
tanda. Det år vad mo
ci ellflygare over hela 
vårldcn nppskattar.

20 OHC (Fyitakt)

OPS, en av de åldst.a till- 
verkam a av hogprestanda 
modellmolorer, anvånder sina 
stora kunskaper inte enbart fór 
racingmotorer. Det "know-how" 
man har anvånds också fór att 
konstm era m otorer lor olika 
specialåndarnål. Exempel på 
detta å r OPS 60 Super F3A 
"LOW TIMING". OPS 60 Super 
HELIKOPTER, de STORA mo- 
torerna ιΜΑΧΙ 30 och 60 (Twin). 
En verklig "paria" år FYR- 
TAKTSMOTORN 20 OIIC med 
overliggande karnaxel.

rr
Såljs i vålsortcrade lek- och hobbvbuUker. 
listribucras av:

C A R R O C A R A B
Box 1211,581 11 UilkOylng. Tel: 0 1 8 1 0 4 9 2 9

Carrocar katalog 20,-
OPS katalog 30.-
mot likvid i sedel eller frtmårken,

Åte.rJorsa{jcire sokes

Ge Dig en frasig ÅRFtill våren!

M A G IC IA N -25 ' - ν ' · TOM  CAT

*

MAGICIAN-25 år en lågvingad, snabb och vålflygande trainer- 
modell. Mycket stabil i luften. Planet år uppbyggt i plywood/ 
balsa med brånslebeståndig film med tuff dekor med fråcka 
fårger, vingarna i "ribbforstårkt" frigolitoch klådda med samma 
material. Samtliga tillbehor medfdljer - utom motor och radio.

TOM CAT år en hogvingad ARF-modell, som år anpassad forst 
och fråmst fór nyborjaren. Planet år byggt i samma princip som 
MAGICIAN. Samtliga tillbehor såsom linkar, gångjårn, roder
horn etc medfoljer - utom motor och radio. Mycket stabil i luften 
och har en fantastisk flygfórmága! REKOMMENDERAS!

Hór efter hos återforsåljaren på Din ort eller kontakta oss direkt! 
Mer an 25 års erfarenhet i RC-hobby!

Modeller & Elektronik AB
332 00 GISLAVED SWEDEN, Telefon 0371-107 09 33



WS SLOTCAR NEWS SLOTCAR LOT

Rekommenderat cirka pris 1.545:-
CHALLENGER 720 3r den nya radlon fůr Dig 
som vill ha en flyg och helikopterradio utan att 
ruinera Dig.
Radion dr fuilt fčrberedd fór flyg och helikopter 
med alia de råtta mixningsfunktionerna, servo
reversering på alia kanaler, uteffektslnstrument, 
battericheck, ladduttag etc.
Spakarna har en kånsla som Du annars bara kan 
få på såndare, som kostar åtskilligt mer och 
alltihop år inneslutet i ett gediget aluminiumhfilje. 
Levereras med 3 servon, skarvkabel etc.
Finns i Din vålsorterade hobbybutik. Vi upprepar 
priser fór såkerhets skull: cirka 1.545:-!

Såljes i hobbyfackhandeln. Distrlbueras av 
AB SLOTCAR · BOX 30191 · 104 25 STOCKHOLM 
TELEFON 08-53 57 30
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M é ar
ny sensationell modell- 
akta balsabyggsats - mycket låttbyggd- 
gummimotor - skjutande propeller 
fantastisk flygfbrmåga.

J e i j t m l h U k

JULEN -87 år FÅGEL BLÅ fårdig. Det år en modeli 
som byggs med nya enkla metoder. De goda flyg- 
egenskaperna har provats fram med drygt ett års 
flygande - allt från Ålvångens -10°C till +35°C i Ohio, 
USA!

I----------------------------------------

Spånnvidden år 36 cm, långden 47 cm (med den skjutande propel
lern 49 cm), 6 turns propeller, vingyta cirka 7 dm2. Delarna år fårdig- 
sågade, propeller med axel klara for inmontering. 180 cm gummi
band ingår. Modellen behover inte klås eller lackas. (Bór inte flygas i 
regnvåder). Putsning behovs ej, men Fågel Blå biir ånnu snyggare 
om Du putsar fjådrarna (kanterna)!

Vid bestfillning tom  maj 1988 
fir priset fortfarande 100:-!

Beståli mot postfårskott eller 
genom att betala in till postgiro 
nr 32 76 90-4 ACKUS.
Skriv FÁGEL BLÅ på inbetalnings 
kortet. (Du slipper porto och 
avgift om Du gor på detta sått!)

ENKLAST: Fyll I Ditt namn på 
annonstalongen och sfind in 
den

Jag vill ha . . . .  st FÅGEL BLÅ

Mitt namn: 
Adress: .... Till

Gårna telefonnr:

ACKUS 
Åkersliden 3 
446 00 ÅLVÅNGEN

Skicka in kupongen eller avskrift i ett kuvert eller klistra kupongen på en kartongbit 
och skicka som kort. Eller ring tel 0303-38481.
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ROSSI R61 FI RC ABC 1175:-. Effekt: 2.45 hp vid 18000 rpm. 
Med ljuddampad pipa 1555:-.
ROSSI R61 FI RC ABC Long stroke 1175:-.
Effekt: 2,4 hp vid 13500 rpm. Med ljuddampad pipa 1555:- 
ROSSI R81 FI RC ABC 1495:-. Effekt 3,3 hp vid 16500 rpm. 
Med ljuddampad pipa 1845:-.

Saftes modellflj/g Upplandsgatan 66 
113 44 Stockholm 
Tel 08-33 30 44

Ár detta den basta, kullagrade 
Schniirleportade 10:an? Jåmfor sjålv!

rítiodellflýg

i Passa på!
! F 80 S h o o t i n g  S ta r

o Spånnvidd cirka 160 cm 
o Flåkt: Byro Jet 
o Motor: .65 - Rossi .81 
o Radio: 4-7 kanaler 
o Infållbara stall och 

split flaps kan monteras 
o Innehållsrik byggsats

WIGÅS Import & Export
Nyckelvågen 4 o 281 00 Håssleholm 

0451 - 829 90

Något ny tt till våren? En frasig ARF kanske?

APACHE-20s år en ARF-modell som skiljer sig lite från andra modeller. Detta så kallade "semesterplan” kan man nåmligen LATT montéra ihop 
ute på fåltet och flyga. Når man sedan år kan man lika lått demontera det och packa ner det i originalkartongen. Det finns extra plats i lådan fór 
t ex radio och/eller andra tillbehór. Detta gor det faktiskt mojligt att ta med sig modellen till fåltet på cykeln! Planet år byggt i plywood/balsa och 
klått i tjock, brånslebeståndig film - och med tuff dekor i fråcka fårger! Vingarna år spryglade i balsa och har samma beklådnad som kroppen. 
Alla tillbehór ingår - utom motor och radio. Denna hógvingade trainer-modell passar nybórjaren lika vål som den erfarne piloten. Den år stabil 
och låttmanovrerad i luften och rekommenderas varmt!

APACHE-20S

Hór efter hos återforsåljaren på Din ort eller kontakta oss direkt! 
Mer an 25 års erfarenhet i RC-hobby!

Modeller & Elektronik AB r "
' 332 00 GISLAVED SWEDEN, Telefon 0371-107 09 —

W
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d f c ^

V! HHR HVO RUN:
PILOT·MARUTAKA· 
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Τ.Τ.·ΚΫ05Η0·ΜΕϋΑΤί· 
SIO· GRfíUPNER*MFA· 
FLAIR· KATO

to o p Æ
PM?% % 8tr£ R l!'

HOS OSS GALLER
, Finax-MtasterCard· 
^  Kopkort- Sparbkcrt' 

E unczrd· Y/sa
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SMFF:s helt nya 
introduktionsmodeil

Har kommer Getingen!
Låttbyggd gummimotormodell spånnvidd 33 cm PRIS 1 Si-
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 
utforlig 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,
600 10 Norrkóplng, telefon 011-13 21 10.

forlag

★  Optimerad fór termikflyg (F3B-T)

★  Låmplig efterfóljare till "2-metørs"

★  Glasfiberkropp

★  Vingar: Abachi/Cellplast

★  GRATIS prospekt i =^>

sailplanes

Bråtenvågen 17 B 
70375 ÓREBRO

Hof fes modellflyg Uppiandsgatan 66 
113 44 Stockholm 
Tel 08-33 30 44

Så hår kommer Model Iflygnytt 
ut under 1988!

*34
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fore vårje utgivning

År dessa de basta, kullagrade 
Schniirleportade 15-kubikarna?

Jåmfor sjålv!

ROSSI R91 FI RC ABC 1825:-. Effekt: 3,9 hp vid 15500 rpm. 
Med Ijuddampad pipa 2260:-.
ROSSI R90 FI RC ABC 1825:-. Effekt: 4 hp vid 16000 rpm. 
Med Ijuddampad pipa 2275:·
ROSSI R90 RV RC ABC 1900:-. Effekt 4,2 hp vid 16500 rpm. 
Med Ijuddampad pipa 2350:-.
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alingsAs

MODELLMATERIAL
till sálu

Byggsatser i trå, metali, plast 
Balsatra, plywood, pianotråd 
Radioanlåggningar 
Tillbehdr, bránsle mm 
Åven postorder

Specialitet: MODELLMOTORER 
Delar pá lager åven till åldre motorer

Telefon 
DAGTID 
0322-311 13 
KVÅLLSTID 
0322-350 78

A t M
PR O D U K TE R

NymĎvágen 110, 290 34 Fjfllklnge ,
Tel: 044-560 57
RITNINGAR & MATERI ALSATSER till 

Lillen 15-60, Mlxen 25-120, Stabil, 
Albatross,Solo, Limbo, X-et, Johanna, 
Josefin, Sk-78, Kompls 
Åven ritningar till skalamodeller 

MOTORER Magnum, Webra, Enya, OS 
RADIO Graupner, Sanwa, Futaba 

STOR SORTERING PÅ BALSA 
KLUBBRABATTER 

ÅVEN BILAR OCH BÅTAR 
POSTORDER - Katalog mot 10:- 

OPPETTIDER: Vardagar 1600-2000 
LOrdagar 0900-1300

GENARP

Romele
Elektronik-RC-Hobby
RC-anlåggningar Futaba, JR, Sanwa 

m ti samt tillbehčr och service.

Modeller, motorer, beklådnad, balsa 
och diverse modelltillbehór.

Digital fickmuttimeter i plånboks-format 
endast 108 x 54 x 8 mm.

K
(30 års erfarenhet av RC-flyg!)

Telefon 040-48 06 89 (1600-2000)
- Sånder gårna per post! -

GAVLE

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

MODELLFLYG - BÁT - BIL 
TÅG MOTORER 

RADIOANLÅGGNINGAR 
TILLBEHÓR mm

GOTEBORG

F R Ø L U N D A

R/C Bil

HOBBY
i-holunoa tor r.

SOM SPECIALITET
Bilar: exTamiya. Kyosho, Marul, SG, 

Garbo, Serpent, Yankee, Ass, PB 
Bilmotorer: Picco, OPS, OS 
Radioanl: JR, Futaba, Acoms,Sanwa

RC-flyg o RC-båt o Tagbanor 
Bllbanor

Postorder telefon 031-45 94 01

HALMSTAD

RC-anlåggningar Byggsatser 

Tillbehůr och balsa 

Bilar: Carlsson och Challenger 

Buggy:TT, Sigma och Carlsson 

och åven elektronikkomponenter

BJ$ M M © i K  & W D W  
ABKungsgatan 20 035-12 40 70

302 45 HALMSTAD

SÅLJES
SKALAMODELLER, 8 st
obyggda, ickc flygande. Men 
dc år val vårda att hånga upp i 
taket eller stalla på byrån. I sat
sen ingår det bl a: Junkers Ju52, 
Dassault Falcon 70 m fl. Pris 
for hela satsen (8 st) år 165:-. 
Model lema behdvcr ej målas! 
Ring 040-15 98 14 - Bernt

GOTEBORG

E
HOBBYCENTER

Karl Johansgatan 7 
Box 4021 Telefon 031-12 62 20 

400 40 Gfiteborg

Hår hittar Du:
TAG nytt & beg FLYG BÅT BIL 

RC Plastbyggsatser 
Massor av annat smått och gott!

a VÅLKOMNA IN!

GOTEBORG

FOLKE V. JOHANSSON AB
Hjalmar Brantingsgatan 1 

417 06 Goteborg 
Telefon 031-22 40 56 & 22 98 31

D ET M EST A  
FÓ R  RC!!
o BALSA
o BEKLÅDNADSMATERIAL 
O BYGGSATSER 
o LIM, LACK, etc

I GOTEBORG

! STORT URVAL
----- Modelljårnvågar
----- RC bil, båt, flyg

^  ----- Plastmodeller
Bilbanor

i
^  Norra Hamngatan 30 Tel. 13 29 17 GOTEBORG ^

GOTEBORG

HuggeťsFarg
•  Stor sortering i glasvåv och 

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

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

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

fvnd · 
torget

MODELLMOTORER, 5 st
med elstarter, glodaekar, glod- 
klåmmor och myckct mer i cn 
fåltbox. Allt for 1000:-.
Ring 0510-412 56 fore kl 1500.

CELLPLASTSÅG med trans
formator - helt ny! Pris 400:-. 
Ring 0510-412 56 fore kl 1500.

NYTT FLYGPLAN med mo
tor - Pris 450:-.
Ring 0510-412 56 fóre kl 1500.

FLYG PLANSMODELLER
Skybolt 750:-, Sk 16 1.600:-, 
Mirage 650:-, Salto 150:-, 
Windfree400:-, Flamingo 750:- 
linkontrollbyggsats 50:- mm. 
Ring 042-416 95 efter kl 1800

JAG SÅL JER UT ALLT1
Jag såljer ut allt mitt modell- 
flyg, såg och svarv - alltsam- 
mans fór 10.000:- - eller till 
hogstbjudande. Lista mot svars
porto. S-Å Ståhi, Aktrisgatan 6, 
214 83 Malmo.

NATANS HOBBY 
(den lilla vånliga butiken med 
det stora sortimentet) utokar nu 
med modeller från FLAIR.
År Du nojcsflygarc? Gillar Du 
dubbedåekare? Kan Du ndja 
Dig med scmi-skala?
Kontakta då snarast 
NATANS HOBBY, Box 47, 
430 24 Vård-Backa.
0340-600 66 efter kl 1700.

SVERIGES
MODEIJTTYGFORBUND

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

Forbundsordfdrande
O lo fP e n n b o rn  
T jó rngatan  17 
253 72 I telsingborg 
T elefon 042-22 25 53 
(K valistid 18.00-20.00)

Vice ordforandc
B cngt-E rik  S oderstrom  
R ullslensvagen 17 
016 00 Åbv 
T elefon: 011-605 58

Sekreterare
Ho Bring 
S tora N ygatan 15 
411 08 C O teborg 
Telefon: 031-10 07 10

kassor
Johan  Bagge 
L okegatan  24 
602 36 N orrkoping  
Telefon: 011-13 36 47 bost 

011-10 13 86 arb

Lcdamol
H erbert I la rtm an  
M ann lunda. Ó rslosa 
531 07 L idkoping 
T elefon: 0510-122 4.x host 

0510-805 00 arb

PR och rekrv tering
Jan  Safvenberg 
B arnstensvagen 28 
002 42 U m ea 
Telefon: 000-10 22 62 bost 

000-10 13 30 arb

Suppleant
John  1 terd in  
Hallonviigcn 100 I 
106 31 K ungsångcn 
T elefon: 0758-763 17

Utbildningsledare
Vakant

Grenchef ITiflyg
I ars-G  Olofsson 
Box 8044
421 08 V åstra  F rolunda 
T elefon: 031-40 30 55

Grenchef l.inflyg, tf
B engt L indgren 
Sågstuvagen 24 
141 40 H uddinge 
Telefon: 08-770 31 18

Grenchef Radioflyg
A nders G ustavsson 
O rnskoldsgatan  117 
70.3 50 O rcb ro  
Telefon: 010-1.3 75 76

Expeditionsforestandare
Bo H allgrcn 
Box 30 w
618 00 K olm ården 
T elefon: 011-025 07
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HOFORS

PeAs ROTORBLAD
AIK i trå fór modellbyggare
Specialitet: AUTOGIROS & 

rotorblad
Vingstčttor, profilhyvtada i turu 
Roderlist, skevrodertist 
Balsa, turu, plywood osv 
ÅterfOrsåljare antages 
Prislistor mot brevporto

Besóksadress: Nyångsraden, 
Gruvstugan, Långnås, Hofors 
P o s ta d re s s  K å lla rv å g e n  13,

S-810 10 Torsåker 
Telefon: 0290-851 37 & 407 32

HUSKVARNA

Radio Control Center AB

GROSSIST MED DIREKTIMPORT
Radioanlåggningar, byggsatser & 
motorer med kvalitet till rått pris. 
FRÁN: Futaba, Pilot, Enya, Cox, HP 
Saito, IM, Fuji, AYK, MK, Aviomodelll 

KONTOR
G ra n n a v a g ø n  2 4 , 561 3 2  H u s k v a rn a  
Ordertelefon 036-14 53 60 
Óppet vara 9-12. 13-17, tred 9-12

HÓGANÁS

HÓGANÁS
Kópmansgatan 5, Hóganás, 042-302 30 

ÓPPET: Måndag-fredag 9.30-18 
Lunchstångt 13-14, Lórdagar 9-13

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

Thunder Tiger

Ring gårna!

hobby och 
elektronik

KUNGSBACKA

g g a a a a a f t i i a A

BRA
Sortering tůr alla hobbyentusiaster

Alttid råtta

PRISER
V å lk o m n a  in  e lle r  r in g l 

Vi sklckar Sven mot postorder!
KBA Lek & Hobby. Sódra Torggatan 7 

434 01 KUNGSBACKA, Tel 0300-141 36

LIDKÓPING

Silverskjóldsgatan 7
531 00 Lidkóping, telefon 0510-262 34

Skalaritningar av Brian Taylor 
Dekaler: Tre Kronor

Radio: Sanwa. Futaba 
Motorer: Webra, OS, OPS

Stort sortiment I RC-bll och -tlyg

POSTORDER

KVALITET i TOPPRESTANDA
2 5-3 5 -6 5-7 5- 10 0 - 10 7 - ti 1-13 0-15 Occ

Flyg- Marin- Bilmotorer
Tillbehor Reservdelar, Service Tuning

snveni k, (  M O O ELLTEKNiK IDistributor j bolthacxl /
Box 74 Ordertel. 040-44 6117
23040 Bara (17.00-20.00)

LINKÓPING

BORGS hobby
Apotekargatan 7, 582 27 Linkóping 

Telefon 013-12 39 81

Modellflyg Modellbåt Modellbil 
Motorer - Radioanlåggningar

Modelljårnvågar - Bilbanor 
Plastbyggsatser 

Experimentlådor - Tillbehor

RITNINGAR från 1940-1960 
Skala 1:25 och fri flyg

BYGGSATSER MOTORER 
BYGGMATERIAL mm

CENTO
C E TRUEDSSON 

FACK 541 200 10 MALMO

040-15 51 98 & 15 16 98

LULEÅ

RC-FLYG TILL LAGA PRISER

e Futaba 
e Enya, Saito. HP 
e Byggsatser: Pilot, Kato, SIG. RPM 

Marutaka
e Stort balsasortiment 
e Stor tillbehorssida 
e Postorder, ingen egen katalog 
e Ring fór information

Vattentornsvågen 12 951 61 Luleå

MALMO

MODEL 
/  3̂  λ CRAFT
I H « Rundelsgatan 16

200 12 MalmO 
Tel: 040-714 35

Det mesta och det båsta tór RC-flyg, 
•bil, -båt, tlllbehOr, modelljårnvåg, 
bilbanor mm.
O.S. Engines, Marutaka, Model Tech, 
Pilot, Corel, Sigma, Master Airscrew, 
Kell Kraft, X-acto, Powermax, Tettra, 
Ishlpla, Solarium, Deluxe Materials, 
Reservdelar, Service, Postorder.

ILLU IR b
RC år modellen!

Ritningar trån 
BRIAN TAYLOR
Katalog 10:- - ej frimårken! 
SIDEN 42:- per meterl

POSTADRESS Box 77, 660 60 Molkom 
0553-211 17 Postgiro 22 97 20 - 8

OXELÓSUND

ALLT FÓR 
MODELLHOBBYN 

Specialitet 
LINFLYG

TRÅDGÅRDSGATAN 10A 613 00 OXELÓSUND

SIGTUNA

SIGTUNA HOBBY
Fredriksbergsvågen 14,193 00 Sigtuna 
Telefon 0760-505 55

Båtar med många tillbehór 
RC-flyg trån bl a SIG, Modelhob, Pilot. 
Premier Balsa och FLAIR 
Motorer OS, Webra. HP. Super Tigre, 
Irvine m ti
Astro elmotorer 05-25 inkl ack tr 200:- 
RC: Sanwa, Futaba, Hi-Tec m fl 
Ritningar från Dennis Bryant (ELITE) 
och Bo Gårdstad 
F1A och A1-r0r trån Ron Pollard 
Prislista mot dubbelt svarsporto 
Óppet vardagar 16-18; lordagar 10-15, 
Ovriga dagar telefonsvarere.

o RC-flyg -bil -bát & tillbehór 
o RC-anlåggningar: JR 

Acoms, Multiplex 
o Motorer: OS, Webra 

Veco, Picco 
o Reservdelar

CYKEL & HOBBY
Norrahammarsgatan 5 0 9 1 0 1 9 0  05

STOCKHOLM

Hoftes modellflyg
Upplandsgatan 66. 113 44 Stockholm 

Tel 08/33 30 44

BYRON Τ 'Γ 'Ν  
ORIGINALS

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

Modellflyg —  bát —  bil 
Radioanlåggningar 

CB-spinner och kvartskala- 
tillbehór Macs Product

STOCKHOLM

FiBTO©
Box 6008, 183 06Tåby 
Bergtorpsvågen, Karby Gård 
Tel 0762-103 80 & 113 92 

Specialitet:
RC-flyg, radio, motorer, balsa, 

byggsatser, tillbehor, Futaba, Pilot, 
Enya, OS mm.

KONTOKORT TAGES. 
Postorder

TROLLHÅTTAN

T u b tC L
a Q a ø D Q B Q

LEKSAKER HOBBYARTIKLAR

TRESTADS LEDANDE 
HOBBYAFFÅR
* BIL * FLYG
* BÅT * TÅG

Drottnlnggatan 41 (Box 88)
461 22 Trollhflttan Tal 0520-135 45 

I Arkaden vid torgat

VARBERG

N a tan s í?fPř
H obby

Byggsatser Flair
Ben Buckle 
D Boddington

Motorer Irvine, Laser
Brånsle Diesel, Glod

Box 47 430 24 Váróbacka
Telefon 0340-600 66 eft 1700

ÓREBRO

B0RJESS0NS
MODELLFLYG- 

Λ ^ ;  Λ  HOBBY
A  J Specialaffår fór 

Modellflyg
RC-anlåggningar . byggsatser 
tillbehor. motorer. bilar. båtar 
Gummirep (Bórjesson-repet) 
Postlåda 45557, 705 90 Órebro 
Besóksadress Kårsta Ó, Hovsta 
Tel 019-22 62 90, 22 70 22
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POSITIONING
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L022
01715

Andersson Evert 
Bokvågen 22 
29500 Bromolla

MAX 10FP:Nypicjg motor i 1,5cc-klassen.
Låttstartad och gångsåker. Levereras med 
ny dåmpare av tvåkammartyp fór så tyst 
gångsom mojligt.
MAX 10FP-M och 10FP-S år marin- resp. 
linkontrollversion av ovanstående.
MAX 32F-H: Ny ’’stor” motor fór småheli- 
koptrarna. Med over 1 hk. i effekt lockar 
den fram prestanda somdu inte trodde 
fanns i din Shuttle el. Baron 20! Mycket 
driftsåker med utmårkta trottlingsegen- 
skaper.
MAX 32F-HS år samma som ovan men 
fórsedd med startkona. Perfekt fór skala- 
helikoptrar el. likn. dår man vill eliminera 
startremmen.
MAX 40SF: Ersåttertrotjånaren Max 40 FSR.
Robust uppbyggd med helt vevhus och något 
långre slaglångd. Låmnar hogre effekt (1,22 hk) och 
vridmoment vilket innebår att den kan dra något storre pro- 
pellrar. Fórsedd med 4D trottel for lite friare andning. Motorn 
levereras med ny dåmpare av tvåkammartyp fór att hålla buller- 
nivån så låg som mojligt. Sagolikt fina prestanda over hela varvtalsregistret.
Finns åven i ABC-utforande som MAX 40 SF ABC.
MAX 46SF & MAX 46SF ABC: Dessa ersåtter den tidigare 45FSR-serien. Samma 
uppbyggnad som Max 40SF men med lite storre cyl.volym. Åven effektuttaget år 
storre; måktiga 1,43 hk.

STOP PRESS!!
X 61RF ABC-P 
\/l i F3A,
suverånt flugen av 
Anders Johansson, |

ETTFIA#
LÅSBAR GLÓDSTIFTS- 
KLÅMMA
Garanterar såker kontakt

Gór sofistikerade tillbehór fór en kråvande kundkrets. Vånder sig huvudsakligen till 
tåvlingsfolk som kråver så stor såkerhet och tillfórlitlighet som mojligt. I sitt sortiment 
harTettra många ovanliga och ’’listiga” tillbehór som man inte finner någon annan 
stans.

AVGASFORLÅNGNING
Fór flera olika 
dåmpare

SNABBKOPPLING
Såker låsning. Passar 
1,5-2 mm stotstång

MINIKRAN
Finns med o utan filter

WIRELINKAGE
Utmårkt fór skala
modeller

MARUTAKA
Ny 30-tals klassiker från Marutaka
Utmårkt våldesignad byggsats på en av USAAF:s mest 
berómda jaktplan från denna perioden. Mycket avancerad 
fór sin tid och med fina prestanda. Modellen har samma 
fina egenskaper och byggsatsen år underbart fórarbetad 
med stansat och sågat material samt utmårkt passform. 
Satsen innehåller bl a motorattrapp, hjulkåpor, beslag 
m m. Idealisk fór .120 4-takt el. .90-, 108 tvåtakt. 
Spånnvidd: 1702 mm Långd:1438mm 
Vingyta:56dm2 Vikt: 3,8-4,3 kg

MODEL-CRAFT
BOX 2074 ·  RUNDELSGATAN 16 
200 12 MALMÓ · TEL 040/714 35 FINNS I ALLA VÅLSORTERADE HOBBYAFFÅRER


