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ELDER 20 m
En utsókt modell frán fórr i tiden.
Doftar låderhjålm & silkesskarf! Låmplig 
som fórstamodell. Spånnvidd 135 cm; 
motor 2,5-5 cc el 3,5-5 cc 4-takt;
2-3 kanals radio. CIRKAPRIS 502:-

ELDER BIPLAN
Ett klasslgt utseende. Tack vare stor vlngyta kan 
Du anvånda stor motor. Mycket låg landnings- 
hastighet, Bra "aerobatics". Spånnvidd 163 cm; 
motor 7,5-12 cc eller 10-15 cc 4-takt. Kommer I maj!

WRISTOCRAT
RC handseglare perfekt fór motorflygare 
som vill prova segelplan! Spånnvidd 140 cm, 
radio 2-3 kanal CIRKAPRIS 300:-

ANTARES
En rakvingad
hangseglare med ^
tåvlingsegenskaper.
Spånnvidd 253 cm, radio 3-4 kanal 
CIRKAPRIS 951:-

m e t r ic k
En 2-metersseglare fór såvål 
nybórjare som proffs. Enkel att bygga, 

snåll att flyga. Spånnvidd 200 cm, 
radio 2-3 kanal

CIRKAPRIS 556:-qntgrczj

MonoKote
MONOKOTE Υ/Λ
TopFlite har lett utvecklingen vad galler beklådnads- 
materlal I Over 20 år. Bra vidháftningsfórmága, stort urval 
av fårger. Lått att applicera, snygg yta - går att reparera! 
CIRKAPRIS fr 108:-/rulle 182 cm. Trimark fr 25:-.

minicars
modellhobbygrossisten

Bergsbrunnagatan 18, 752 23 Uppsala 
"Fråga efter våra produkter i Din affår!”

minicars
modellhobbygrossisten
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O M SLAG SBILD EN  Nu bčirjar vårsolen skina och 
den dår super-termiken vantar på att bli upptåckt 
av gammal och ung, av stor och litcn segelmodcll. Om 
samlingen skali fram - och det ska den ju alltid - så år 
nog sommarhalvåret allra båst ťor oss modellflygare! 
Foto: Hans-Olov Lundqvist, MFK Vingarna, Umeå

1988 års Fórbundsmóte år avslulat. Den hår gången behover ingen silta med 
eftertankens kranka blekhet och fundera over vad som gick snett! Nu gav motets hela 
attityd elt goli hopp om framtiden och en meningsfull arbetsuppgift: "tnodeIlfyg år en 
sport med luft under vingarna".
Viktiga beslut togs. Viktiga val gjordes under det framgångsrika motet. Sålunda har 
SMFF nu återigenfått en utbildningsledare och PREK-ordfórande.
Samtidigt fick Lennarth Larsson och Kent Johansson beslut på att de skali fortsåtta 
sitt påborjade ar be te om "ett nytt SMFF".
Delta mote dr kanske bórjan till en ny vår inom SMFF. Som jag kunde bedóma det, så 
gick det i samfor ståndets och samarbetsvillighetens anda. Att det var svårt att få  
kandidater till de olika jobben år bara som det alltid har varii och formodligen alltid 
kommer att bli. Sjålv faste jag mig vid två saker: det forstå att debatterna rorde sig om 
våsenlliga saker och inte personangrepp och småaktigheter. Fór del andra och kanske 
också det roligaste - ungdomarna stack upp! I leja grabbar! (och så småningorn också 
flickorl)

Så till sist: Var det den sko na, lugna och avstressande miljon vid Sundbyholms Slon som 
bidrog? Uur som helst med det — lack fór elt fint Fórbundsmóte!

Vál mott på somrruirens aktiviteter!

T r_vck
TRYCKAB, Halmstad 1988
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Det var allt ett 
riktigt trevligt 

Fórbundsmóte
Fórbundsmóte skali det vara varje år. 

Årets upplaga går till de modellflygiska 
håvderna som ett lugnt och fint móte. 

Men det saknades inte alls åmnen, som 
fick temperaturen på debatten att stiga. 

Roster hojdes då och då, men allt gick i en 
hårlig, positiv och uppbyggande anda.

Man drog åt samma håll - framåt! 
Når skrev vi så om ett Fórbundsmóte?

Årets Farbundsmate var forlagt till Sund
byholms Slott i vacker natur utanfór 
Eskilstuna. Solen sken. Nåra låg en islagd, 
snoklådd, vil målarvik - som gjord fór 
skdnt vintcrflyg. SMFF drog in hår fór 
stormOte med nitra 90 delegater.

Inte ett spoke dok uppl 
Jag har varit på fórbundsmfttcn tidigarc. 
Som jag skrivit om. Nu byter jag stil. Inte 
fór au vi var på ett slott. Fór något sp6ke 
dok inte upp och gav spanning åt motet. 
Slottet har anor från 1500-talet. Slottsherr 
Carl C:son Gyllcnhiclm (1597-1615) hade 
vissi annat att gOra.

Lugnt - inte urvuttnat!
Det blev cu lugnt mate. Men inte urvattnat. 
Ekonomin var godlagbar. Revisorer ultala- 
de sig om bokfóring. Molet godkiinde! 
SMFF hade lå tt andrum och kunde tanka 
framåt. Se framåt. Fremtidsvisioner gled 
nu genom molessalen lik “vita” slottsfruar.

Negativt i positiv anda!
Negativa synpunkter kom i dagen. Men 
uteslutandc i positivt, uppbyggande syftc. 
Lennart FlodslrCms kria “Modellflyg i 
kris” år något fór PREK-folkel att fundera 
Over. PREK-ama (nyvalde Lule-Jupilers 
Gunnar Eriksson & redaktdm) log alla 
lankvårda synpunkter till sig som ord på 
vågen. Bo Någling, SLM, var arg och clak 
mot styrclscfolkct på ett snyggt och inbju- 
dande salt (hur nu del går till?). Bos avsikt 
var att belysa problem. Han lyekades. Sty
relsen måstc via PREK informera om var- 
fór man ska vara SMFF-anslutcn. Om fór- 
dclama. Fina och tunga argument måste 
fram! For man ska vara med i SMFF!

Sjålva moles forhandl ingama barjade på 
Iordagsmiddagcn och avslutades på sOnda- 
gen kl 1524, då omvalde Forbundsordfo
ra i ule Olof Pennbom avslutningsslog klub
ban i bordet. Så tidigt har nog aldrig ett for
bundsmate slulal!

Olof och Bo Bring, fórbundssekr. med 1 
år kvar på mandatet, blev mčtcts dirigen
ter. Gunnar Kalén svingade klubban under 
grenkonferensema, som alltid återfinnes 
“mitt i” fórbundsmňtct. Så åven i år.

Radiogrenen forst ut!
Det bĎrjade i lugnt. John Ilerdin valdes till 
grensekreterare efter Jan Stem. Kenneth 
Holm eftertråddes av Lars-Olof Sundstrdm 
i Au/F3A; Pcr-Axcl Eliasson kom in i Au/ 
segcl. Ovriga Au:n forblev ofórandrade. Så

grenstyrelsens fórslag: nr 1 antaget, nr 2 
antaget, nr 3 avslaget (5  domare i F4C var 
lile kostsamt!) Det gick som tåget fram till 
fórslag nr 10 om F3B-T. Hår kom Bengt- 
Erik SOderstrOm, Per-Axel Eliasson, Kent 
Johansson och John Herdin med putsande 
åsikter, innan det gick igenom med 48 ra
ster “fór” vid voteringen - den enda vote
ringen under mOtet, dår rastraknama fick 
råkna smålappar i luften!

Johan Baggc och Gunnar Eriksson blev 
så nåsta års valberedning. Radiogrenkon- 
ferensen hade kunnat bli kort och koncis, 
om man inte avslutningsvis kommit in på 
radiostomingar och 35 MHz-bandet. Tho
mas Larsson nap till med “skulle vi radio- 
flygare kunna få veta, vilka radioanlågg- 
ningar, som INTE klarar kraven”? En s k 
bra fråga till bl a Bengt-Erik SadcrstrOm, 
som inte ville spccificcra svaga mårken. 
"Nya anlåggningar år klart båttre ån 
aldre".sa Bengt-Erik och utlovade fortsaU 
god och frekvent (!!) kontakt med Tclever- 
ket. 2 timmar tog radiogrenens konferens.

Sen kom friflygarna!
Lennart Flodstram inledde & beråttade om 
“de enda lyekade insaisema inom grenen 
under 1987”. Del var 3:e-piaLsen i lag på 
VM samt AMArs pris till Bror Eimar & 
hans Tilka, som genom Modcll Produkters 
varsamma hand blivit en vårldsberOmd - 
och nu prisbelant - byggsatsmodell.

Ingen friflygslyrelsemedlem fanns på 
plats - “svagt att så få år hår” - endast 8 
aktiva friflygare kunde Lennart F råkna in.

Val av funklionårer i friflygstyrclse och 
utskott kunde inte bli klart fOrrån på san- 
dagsmorgonen. Det tog emot hår och dår. 
Det ldste sig, då många resonerade som 
frånvarandc Kurt Edlund, som per loddrig 
telefon hoppade in som vice grenchef. 
“Å re' rOrigl, så ståller jag upp!” Johan 
Baggc, forbundskassar, återfinns numer 
också som frifiygsekrctcrarc, dår han efter- 
tråder Lennart Findahl, som i sin tur biir 
matcrialfOrvaltarc. LcdamOter i PREK och 
utbildningsstyrelse fick man inte fram. Det 
biir valberedningen Hansson/Persson/ 
Lindblads fórsta uppdrag att ordna!

Bygg en 77-centimeters!
Friflygkonferensen avslutade så Lennart 
Hansson och valkomnade alla modcllfly- 
garc till “Scania Cup” och “Sommamat- 
tens Leende” - två friflygevents under 
sommaren. “Bygg en sjuttisjueentimeters 
och kom till oss” var hans hålsning till alla 
- oavsett grcntillhOrighct! Och nog ligger



del mycket våsentligt i vad Lennart sa oss!
Jag vet inte vad det beror på, men lingre- 

ncn verkar alltid helskarpt vid dessa mO- 
tcn. Bengt Lin-grcn var bisittarc till ofOr- 
trOlllige Gunnar Kalén, medan B-0 Sa- 
muelsson nolerade fór prolokoll. Den hår 
dagen klarades linflyggrenkonferensen av 
på 17 minuter. Det blev omval på de fiesta 
“Oppna” poster. En ny valberedning skapa- 
des utan problem. Revisorerna var nOjda.

Med buss på ryss-vagar!
Som cffcktfullt avslut på linkonferensen 
blev auditoriet inbjudet att medfolja lin- 
flygbussen till Kiev, diir nåsta linflyg-VM 
går av stapcln. Rcsckosmaderna var annu 
inte kanda. Men valkomna var vi! Så tog 
Olof Pennbom och Bo Bring Over igen. 1 
ett huj blev forbundets verksamhetsberåt- 
telse och revisoremas “ansvarsfrihetsre- 
kommendation” godkånda.

Samrna visa men så kom Henrik 
Lindberg!
FOrbundsstyrclsens forslag nr 1 brukar all
tid handia om medlemsavgifter. Så aven i 
år. Frtrslag nr 1 brukar också vålla långa & 
sOvandc diskussioner. Så aven i år. Tilis 
motet snyggt och fint våcktes upp och ru
skades om av Henrik Lindberg, som intog 
talarstolcn. “VarfOr gransen vid 26 år? Jag 
ar 18 nu och kan också bělala mina 120 
kronor! Vi ungdomar har råd! Och allt 
handlar om mindre an l:-/dag! LOjligt!" 
Hanns Flyckt gick på samrna linje “En 25- 
åring, gift, med 3 barn, hus, bil & sommar- 
stuga kan val inte kalias junior! Och han 
bór kunna betala fór sig!” D3r dOk Lars 
Andersson upp med motargument (Lars 
står alltid fór dem och kryddar debatten på 
sitt vis!). Gunnar Kalén efterlyste rena, 
raka linjer och beraitade om bakgrund, 
bidrag & avgifter. Johan Bagge gjorde 
kant, att SMFF inte har så många i åldcrs- 
gruppen 20-25 år.
Vid den fOljandc omrOsmingcn stodde 
lårs Andersson fOrbundstyrclscns forslag. 
Men då var motion nr 2 cmoL "Motion två” 
var lydligen lite val djarv i sina prutandc 
yrkanden.

Kunde varit 32.000:·!
FOrslag nr 2 handlade om “projekt 30-kro- 
nan”. Gert óstergren, Bagarmosscns MFK, 
hade riiknat: "oin alla SMFF-anslutna be
talt sina 30:- skulle Forbundet nu haft ett 
Overskott på 32.000:-". Man enades om att 
det var bra, au 60% av medlemmama har 
betalt sina 30:-. “Del strOmmar an in tret- 
tiokronor” meddelade kassOr Bagge.

Ett nytt SMFF ?!!
Lennarth Larsson och Kent Johansson rc- 
dovisade så om “Distriktens rOsiråtl vid 
Fórbundsmótc mm”. Så kom den hårliga 
stunden då dcras utredning “Ett nytt 
SMFF” ventilerades. Vissa konservativa 
ville behålla del gamla och varnade fór 
framtiden. Andra såg forslaget som den 
genombrytande ljusglimt, som får en att 
ana en fin framtid fór Forbundet. Lennarth 
& Kent fortsåtter sina undersOkningar och 
kommer med en fOrdjupad rapport nåsta 
gång. (Kan bara bli bra, då dessa pojkar år 
igång! Reds anm).

Lingrenens forslag att “urvattna” Stora 
Grabbars mårke gick inte igenom. Fråmst 
tack vare Gunnar Kaléns bidrag i debatten, 
dår vi bjOds på historiska vingslag, pers
pektiv och historisk bakgrund. Och rådda- 
des från att hesluta fel.

Krånglig siikerhet 
GOran Muftig fick så agcra flitigt ett slag. 
Hans och SMFF:s såkerhetskommitté hade 
forslag, som fick folk alt vakna upp. For
slag nr 1 om certifikat, certifikalspruv mm 
gick på återremiss. Roland Ljungkvist: 
“måste man vara FAI-domare fór att bcdO- 
ma fór aerobadccertet?". John Herdin: 
"jagar vi mygg med kanoner?" Ingmar 
Svensson var på samrna “ insckts”-linjc: 
“Utbildning plus det gamla certet råcker!” 
Bagarmoss-Gert var inte ensam om att bli 
lyrisk. “Vilkct mOte!”, tyckte Gert, “Ånlli- 
gen år det ett FflrbundsmOte som ett FOr- 
bundsmOtc skali vara!” Bengt Holmer 
tyckte: “Behovet år stort! Bcsluta om de 
fyra sista alt-saisema och återremittera re
sten”. Så blev det.

Vid Såkerheikommitiéns forslag nr 2 om 
dispenskrav kunde man skónja en viss 
trOtthct hos auditoriet. Det blev lile vål 
myckct av putsningar och åndringar av for
slaget. Hår strOks det spånnviddar. Motor
styrkor blev motorstorlekar.

Ett par att-saiser fOrsvann på återremit- 
tantemas altare. Var forslaget egentligen 
riktigt genomtånkt från bOrjan, om ån ba- 
serat på FAI:s nya beståmmelscr?

7:50 till PR, rek &. utb!
Johan Bagge fick kommentera § 17 om 
utgifts- och inkomststat. Han sekundcradcs 
fOrtråffiigt av Ingmar Svensson, som me- 
delst overheadhild på sckclgammal, viune- 
nad vågg visade vart alla mcdlcmspcngar 
tar vågen. Ingmar gav oss funderingar. Av

cirka 110:-, som vi betalar in, går bara 
7:50:- till PR, rekrytering och utbildning - 
“på tok fór lite”. Ingmar visade också, au 
vi får varje nummer av Modellfiygnytt fór 
mindre ån 5:-. (Och fOr max 1:10 till per nr 
får vi 48-sidor). JåmfOr gåma med priser 
på ulgåvor inom snarlikt område. Budget- 
en blev så spikad och vålsignad av motet.

Per-Axel & Gunnar!
Så valdes styrelsclcdamOtcr i den mån det 
behOvdes. Olof Pbom blev omvald som 
ordfůrande. Johan Bagge likaså som kas
sOr. Per-Axel Eliasson (modcllflygaren!) 
kom in i styrelsen som ledamot och John 
Herdin omvaldes. Gunnar Eriksson, MFK 
Jupiter, Luleå, blev PREK-hOvding och 
Hanns Flyckt tog hand om utbildningen. 
Lått och bekvåmt! Tandeinrevisorema 
Lennart II och Elsy 1. omvaldes naturligt
vis. Kominande valberedning fick Bengt 
Holmer som sammankallande.

Nu ser vi framåt!
Så var FOrbundsmOtet 1988 helt utan sen
sationer. Eller med SENSATIONEN: "bra 
och med framtidslOften”. Vårt kflra, sven- 
ska modellfiygfórbund verkar inte bara 
kommit på ekonomiska fotter. SMFF tycks 
åntligen fått lugn och ro att lyfta blickcn 
och se framåt. Det gåiler nu att ulnytlja 
den positiva situationen och gOra allt fór att 
utOka mcdlcmskårcn och behålla alla dem, 
som vall modellfiyg som sin favorithobby. 
Och stOlta alla nybOrjare. Och ge de lavlan
de vad de begår. Forvisso inga småsaker!

Och om nu inte alla krav kan bli tillfreds- 
stållda under 1988, så får i alia fall årets 
FOrbundsmOtc oss att Uo  på framtiden. Vi 
ar på rail våg. Och det var många år sen, 
som man hade den kånslan då man åkle 
från ett fOrbundsmOtc.

Modclljlygmote
Det var elt Modellflyg-mole.
Lennart FlodstrOm flOg oldtimerwentzelsk 
Fantom med taklandning och snObollskast- 
ning som avslutning. Per-Axel Modelltly- 
gare startade med ampéreapparat och visa
de vad elektriskt oldtimerflyg innebår.

På banketten blev "Heli-Ulf Johansson 
och Sven "Mikro" Pontan “stora grabbar”, 
Ove “Stunt” Andersson passerade otroliga 
200 storagrabliarpoång och tick standar. 
Det tick också rekordslående ”lin"-totten 
GOran “Speed" Fållgren.

FOrbundsmOtet avslutades klockan kl 
1524. Delegatema kunde packa och dra 
hemåt. Styrelsen tog sej en kopp kaffe till

och konsliluerade sig, som det heter. Det 
innebår, att dom slår sig ner och kollar, att 
alla nya styrclsefunktionårer fOrståu, att 
dom numer ingår i styrelsen. Man beståm- 
mer når nåsui styrelsemOte skali ske.

Nu kunde man glådja sig åt ett lyekat fOr- 
bundsmOte. Det tror jag också delegatema 
gjorde, då dom via diverse tårdmedel drog 
ivåg hemåt.

Ett formellt fOrbundsmOtesprotokoll dis- 
tribueras snart till samtliga klubbar. Lås 
det och Du får reda på de faktiska besluten 
på mOtet. Jag har hår velat dclge mina in- 
tryek från Sundbyholms Slott och vad som 
håndc dår de soliga dagama 19-20 mars 
1988.

Del var ett fint mole! Redaktorn
\ I

Ovre raden från vånster borjar med en 
oversiklsbild åver målet - sell från talar- 
stolen. Finanslwrgarrådet Johan Bagge 
såg stundtals bister ut - trots trevliga 
nyheter om ekonomin. Per-Axel Eliasson 
kom in i styrelsen mellan flygturerna med 
eldriven oldtimer. Voteringslapparna 
vådrades en gång. då rdstråkning behov- 
de tillgripas. På denna sida ovan Henrik 
Lindberg, som forde juniorer nas talan på 
sitt uppvåckande sålt. Bo Hallgren går 
upprop medan Bo Bring och Olof Penn- 
born kan ta det lite lugnare. Tomas 
Larsson ville ha alla dåliga radioanlågg- 
ningar lislade, men fick noja sig med 
andra forsåkringar från Bengt-Erik 
Soderstrom (SMFF:s specielle Televerks- 
kontaktman). Långst till hoger ovan 
avgående PREK-hovding Jan Såfvenberg, 
Umeå, med pågående Gunnar Eriksson, 
Luleå, som nu tar hand om prekeriernaa 
tillsammans med den vithårige redaktårn. 
Nedre raden visar från vånster Gunnar 
Kalén med RC-grench Anders Gustavsson 
och Jan S långst bort. Bengt Holmer ά  
Kjell-Åke Elofsson hade skalasnack på 
gång i pausen. Lennarth Larsson i 
talarstolcn kommenterar sin och Kent 
Johanssons finaundersokning om ett "Nytt 
SMFF". Goran Muftig och Roland Ljung
kvist forsóker ena sig om någon att-sats. 
Har nederst lite flygerier: Per-Axel E med 
eldriven och "Two Lennarts" + Fantom, 
som slutligen landade på årevårdigt 
slot tstok. Lennart-raden avslutas med 
Lennart "inomhus” Palm.

Kale riperspektiv riiddar!



deHavilland DH 94 Minor
Skalahornet handlar inte bara om superdetaljerade F4C-apparater i museiutforande.
Manga popskala-modeller skulle kunna ta steget upp i "hógsta F4C-klassen, om bara 
dokumentationen hade varit fullgod! I brist på sådan”tvingas" många modeller stanna i 
popklassen. Stefan Olsson beråttar hår om sin fina popmodell dH 94 Moth Minor.

Till skillnad mot tidigarc 
“Mothar” år detta plan endast 
envingat. Moth Minom ar en 
lågvingad trainer, som var ett 
utmárkt skolflygplan under 
slutet av trettiotalet.

deHavilland Moth Minor till- 
verkades av deHavilland-fabri- 
ken i England. Vid krigsutbrot- 
tet skeppades jiggar m m over 
till Australien, dar tillverkning- 
en fortsatte. Eftersom tillverk- 
ningen inte var så varsl omfat- 
tande, finns nu endast ett fåtal 
minor-Mothar kvar. Och det 
var en av anledningama till all 
det var myckct svårt alt finna 
fullgod dokumentation till 
Mothen. Dock finns en bra trc- 
plansskiss (MAP) att få tag i.

Når Pilotfabriken kom ut med 
Moth Minom i byggsats for 
några år sedan, våcktes mitt 
intresse for “kårran”. Modellen 
år i skala 1:6,2 med spånnvid- 
den 1,8 meter. Lagom stor och 
lått att transportera! Enligt 
byggsatstillverkaren kraver 
modellen en 40-45 tvåtakts- 
eller en 60-90 fyrtaktsmotor. 
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Jag byggde min model 1 for att 
tåvla i pop-skala. Fór att få den 
att overensståmma med origi- 
nalet kravs en hel del åndringar 
hår och dår i byggsalsen. Dock 
inte alltfor många.
Kroppen
Den byggs på konventionellt 
sått med plywoodspant och lis
ter. Kroppens runda ovansida 
plankas sedan med balsa. Det 
kan tyckas vara onodigt myck- 
et plywood till kroppen, men 
den medfoljande piywooden år 
ganska lått. Några stOrre ån- 
dringar var inte nddvåndiga att 
gdra på kroppen.

Motorkåpan
Motorkåpan, som år av ABS- 
plast, år felaktig. Hår fick jag 
tillvcrka ett iratlformat insug 
av lunn al umini umplåt. Och for 
att få det hela likt originalet tog 
jag mikroballooner och Zap till 
utfyllnad. Gjorde också en 
čppningsbar lucka i sidan på 
motorkåpan - allt enligt forc- 
bilden. Så nu kommer man åt 
motom på ett enkelt sått vid

mekning m m. Som led vid 
luckans Overkant anvånde jag 
vanliga plastgångjåm. Som 
låsning i nederkant anvånde 
jag vanliga M2-skruv. Molor- 
kåpan forstårktes sedan invån- 
digl med glasfibervåv och 
polyesterplast.

Vinge, fena & stabbe
Mothens vinge byggs upp på 
vanligt sått med spryglar och 
vingbalkar i balsa. For att er- 
hålla båttre lågfartsegenskaper 
skrånkte jag vingama en aning 
genom att hoja bakkanten 6 
mm vid spetsama. Vingens 
plankning (enligt byggsatsen) 
år helt fel. Bl a måste stOrre tor
sionsnåsa tillverkas liksom 
också nya skevroder. For att få 
rått differentiering på “skevar- 
na” bytte jag ut de medfoljande 
90° mot 120° for att minská 
skevroderbromsverkan. Dess- 
utom tillverkades en broms- 
klaff av tunn plywood. Denna 
klaff år helt perforcrad med hål 
och fungerar utmårkt.
Fena och stabbe år uppbyggda

på sedvanligt och normalt Pi- 
lot-såtl med lister. Dock fick 
jag åndra på placeringen av li
stema fOr alt de skulle Overen- 
ståmma med originalets. 
Klddsel
Naturligtvis siden (eller nylon) 
- något annat duger inte hår! 
Jag år inte frålst vid polylex/ 
solartex till skalamodeller. Så 
varftjr anstrånga sig med byg
get och sen få blåsor i klådseln 
efter några månader. I Udde- 
valla kaliar vi sådan hår klåd- 
selmaterial for “slåpp å ' tåek”!
Målning
Nu bOrjar problemen dyka upp. 
Bara en fårgbild på “Minom” 
har jag lyekats skrapa ihop. 
Men målningen var lite tråkig, 
tyckte jag. I en tidning fann jag 
en artikel om Moth Minor. En
ligt den, så fanns ett plan i Eng
land (G-AFPT) som varalumi- 
niumfårgat med stora rdda be- 
teckningar. Eftersom planet på 
treplansskissen har liknande 
beteckning (G-AFPC) antog 
jag att de var målade på samma



satt. Hela modellen sprutmå- 
landes med grundfårg och se
dan på med Beckers alumi
nium!

Bcteckningama ri lades upp 
efter trcplansskissen på clt 
sjålvhåflande papper (3M). Det 
finns hos vålsorterade reklam- 
firmor. Jag skar ut bokståverna 
(som nu logs bort) och faste 
yllcrramen (dvs det som blev 
kvar av sjålvhåftande papperet) 
på modellen på de råtta stalle- 
na. Dårcfler sprutmålade jag 
med vålkånda Beckers rod. 
Och slutligen fick så hela mo
dellen ett lager med halvmatt 
klarlack vilket gav modellen 
en malt och bestandig yta. 
Landstall
Fdr att få en mjuk gång på 
ojåmna fait så utrustades mo
dellen med fjadrande landstall. 
Dessa år låtta att tillverka utan 
några speciclla verkstyg. Se 
skiss hår intill!

Motor
For att få ett skalalikt ljud mon- 
terades en OS61 fyrmki i mo
dellen. Med inbyggd glod- 
strom blev dessutom tomgång- 
en inverterat perfekt. Dess
utom, for alt båttra på driftsså- 
kerheten kbr jag med 5% 
Glyoyle (syntet) + 5% Castrol 
M i brånslct. Detta i kombina
tion med rik motorgång gftr att 
motorn går som en klocka!
Installation
Till hdjdrodret monterades ett 
hdjdroderhorn inbyggt i krop
pen (en med i byggsatsen!) 
Dessutom styr jag sidrodret 
med linor. Till glodstrdmmen 
anvånds en mikroswitch och en 
1,2V <1,4AH acke. Den racker 
lange, om man anvånder sepa
rat acke for starten.

Flygning
Minom våger flygklar 2900 
gram vilket ger en vingbelast- 
ning på 67 g/dm2. Det år såkert 
en av anledningama till att mo
dellen flygcr bra. Stabilt och 
bra lågfartsegenskaper år några 
kannetecken på “kårran”. Tre- 
punktslandningar år inga pro-

SKALA
hornet

Stora tilden på sidan 6 visar 
Stefans fina Moth Minor på 
snoklådd tana. Infdlld Stefan 
sjålv med Minom.
Nedan två fina helbilder samt 
ett par nårbilder framifrån 
resp upp if rån. O van Stefans 
landstållskonstraktion samt 
den treplansskiss Stefan fålt 
fram via MODEL AIRCRAFT.

biem. Med Tp långt fram och 
stort hojdroderutslag kan man 
flyga långsamt med hog nos 
vid landningarna. Trots Tps 
låge år spinnegenskaperna 
fina. Jag hade i borjan problem 
i loopingarna - dåligt drag i 
motorn gjorde att modellen vil
le vrida sig i toppen. Bytte prop 
till Master Antic 13x6. Draget 
blev båltre liksom ljudnivån.

Tåvlingar
Forstå tåvlingcn (popskala) 
gick bra. Bra poång både i sta
tiska och i flygdelen med forde 
en 2:a plats. På senare tåvlingar 
har dock en del problem dykt 
upp. Jag har fått 0 poång i fårg- 
& markeringsavdelningen på 
grund av bristande dokumenta
tion. Flygmåssigt har det dock 
gåli bra. Man kan så konstate- 
ra, att det går bra alt tavla åven 
med en byggsatsmodell.
Och Moth Minor från Pilot år 
en bra sådan.

Stefan Olsson 
Pianovågen 25 

451 62 Uddevalla 
Foto: Sten-Slure Olsson
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—  Varlo r rodnor han dá han llyge r?

han år Inte med i SMFF]

Mo tora ttrapper!

—  Varfór år Du med i SMFF?
— Dom gre je r ju  frekvenser at oss!

Ska la-VM  
i Italien!

Man tvekar många gånger dra igång ett skala-projekt bara fór att 
sjålva motorattrappen verkar vara besvårlig att få till!
Men Stig Bergstrom har några bra tips, som gór att man i stort sett 
bara behover några kvållar fór att få till en fin "motor”!

Ett problem, som ofta dyker 
upp i skala-sammanhang, år 
exponeradc cylindrar i nosen på 
ett tilltankt projekt. Ofta spolar 
man ett sådant bygge just på 
grund av att motoratlrappcn an
ses svår.

Gór ett fórsók efter foljandc 
anvisningar. Proceduren år en
kel utan spccialvcrklyg och en 
stjåmmotor gors på några kvål- 
lar. Materialet år 0,4 mm ply
wood och 1,0-1,5 mm balsa fór 
cyl i ndrama.

Verktygcn bstår av fil, sand
papper samt en gångad slång M6 
med muttrar och brickor.

Metoden går ut på att med en 
vanlig borrmaskin “svarva” ett 
antal diskar. Som “anligg” for 
att styra storlckcn på diskarna 
tillverkas rondeller av 3-4 mm 
plywood av ratt storlck. Fórsók 
få dem så runda som mójligt. 
Perfekt biir det aldrig, men det år 
heller inte nódvandigt.

Bórja med att beståmma stor
lck på cylindrama. Måt upp hur 
stor diameter flånsarna skali ha.

Kom ihåg att en cylinder van
ligtvis har stórre flånsar mol 
cylindertoppen. BILD 1.

Rita upp erforderligt antal dis
kar (flånsar) på 0,4 mm plywood 
och klipp ut dessa med sax - 
något óverstora! BILD 2!

Trad upp & spdnn!
Tråd dessa på axeln mellan 

“anliggen” av tjock plywood 
och spånn fast med muttrar. Tag 
en relativt grov fil och anvånd 
den som “svarvstål”. Borrma- 
skinen skali gå på hógsta varv. 
BILD 3!

Avslutning
Avsluta med finare sandpap

per. Kylflånsama år nu klara. 
Innan diskarna tas av, markera 
ett strcck langs diskarna som 
monteringsanvisning. BILD 4!

Gór likadant med balsadiskar- 
na, som skali utgóra cylinderhu
set - dvs det som år mellan kyl- 
flånsdiskama. Når balsadiskar- 
na tras på axelen år det viktigt att 
vrida dessa detaljer, så att fiber-

riktningen varierar. Bórja med 
filen igen och avsluta med fint 
sandpapper. Giom inte att mar
kera med strecket! BILD 5!

Montering
Monteringen górs med hjålp 

av en 6 mm rundstav. Limma 
(cyanoakrylat) diskarna åt sam- 
ma håll. På så vis mårks inte 
evenluella ojåmnhcter. BILD 6!

Avsluta med ventilkåpor, stót- 
stånger, tåndstift och avgasrór. 
Hår kråvs ett visst målt av fanta
si. Kom ihåg att grundmåla or
dentligt med primer på spray- 
burk. Fårdigmåla med silver 
(ialgfårg) eller svart. Stotstång- 
er tillverkas av aluminiumrór. 
Avgasrór kan góras av runda 
spritpennor av plast. Dessa kan 
varmas och bockas till ónskad 
form.

Vcntilkåpor kan gjutas i plast 
ellersnidas från balsa. Mctoder- 
na måste anpassas till prototy- 
pens utseende och kreativiteten 
får sig en ordentlig knuff!

Stig Bergstrom

Om ungefår ell hal vi år år del dags for VM 
i skala F4C. Detta evenemang åger rum 
llalien i Gorizia 4-11 september.
Sveriges lag består av Kjell-Åkc Elofssoi 
Soren Fredriksson och Bengt Kallstrflm. 
Gorizia ligger i norra Italien nåra grånsci 
till Jugoslavien. Tavlingen kommer att hål 
las på flygplatscn, med inkvartering på sta 
dens hotcll.
Enligt den officiella inbjudan ar lordag 3 
sept ankomstdag med statisk bedomning 
under sňndag, måndag & lisdag. Forstå 
flygomgången borjar onsdag 7 september 
och avslutas på lordag. S ondag år reservdag 
med avsl ulande bankeil. Avresa sker på 
måndag 12 september.
Resan till och från Italien planerar vi att gora 
per bil, en tripp på cirka 150 mil. Naturligt- 
vis inbjudcr en sådan resa till besok på 
iniressanta piaiser på vågen.
Detaljema kring resan år inte klara, men vi 
råknar med en viss samåkning for att hålla 
resekostnadema nere.
Entréavgifter for supporters år 2(X) SFr och 
hotell med måltider l'inns att tillgå från 730 
SFr till 910 SFr, som galler cnkclrum med 
bad. Detta gåller fftr hela låvlingspcriodcn 
3-12 september. Ett billigarc alternativ kan 
vara att bo på den jugoslaviska sidan. 
ArrangOrerna meddelar, au vadret brukar 
vara hyggligt med temperaturer kring 15- 
25°C och mOjligen risk for någon enstaka 
regnskur.
Intresserade supporters bor hóra av sig om 
man Onskar vara med på det officiella ar- 
rangemanget. Jag fOrm odar att efteranmål- 
ningar (efter 30 april) också går bra. Man 
kan då kanske inte rakna med hotellrum etc 
på de officiella hotellen.

Slig Bergstrom 
AU-skala 

040-15 15 24

Evenluella medresendrer, som kanske inte 
vill se modellflygeri en hel vecka, bor vara 
rnedvetna om all Venedig (15 mil) och Vero
na (23 mil) utgor fina sevdrdheter med 
kanaler, konstmuséer, Tomba Giulietla 
mm. Det sista var namnet på Julias grav. 
somfinns i Verona. Han Romeo (som f o inte 
var modellflygare) lår ligga begravd i 
Spanien.

"lian med VM-bermudas!"
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(TOO
Johan Bagge 
Lokegatan 24 
60236 Norrkópmg 
Telefon 011-133647

fanerier & finurligheter m.m.

— Om Bagges ba llongkillar 
hade levt idag, så hade dom 
bergis vařit med i SMFF!

Broderna Montgolfier -  kan ner Du dom?
Jag tror intc det. Åtminsionc intc 
de broder, Joseph och Etienne, 
som jag tanker på. De levde i 
Frankrike på 1700-talct. Dcras 
pappa var pappersfabrikor. De 
kom på ideen alt låla varm luft 
lyfta en ballong. Papper hade de 
ju lillgång till, och efter lite 
experimenterande kunde dom 
for forsla gången 1782 visa tun
en varmluftsballong steg till vå
ders. Ingen var ombord forstå 
flygturen, men nåsta gång skick- 
ade dom med en tupp, en get och 
en anka. Efter sina uppfinningar 
kallas de hår varmlu ftsballong- 
erna ibland fór montgolficrcr. 
(Till skillnad från våtgasbal- 
longer, som kallas charliercr 
efter gubben som uppfann dem - 
Jacques Charles, 1783).

Nu bygger vi!
Nu skali vi bygga en montgol- 
ficr! Jag sjålv har byggt varm- 
lufLsballonger av papper några 
gånger forr om åren. På sportlo- 
vcl i år kom jag atl tånka på dem 
igen når en norrkdpingskille, 
OlaFagrell, visade en konstruk
tion i en sporthall. Den var gjord 
efter en annan princip; balsalis
ter som bilder en kub med plast

folie runt om. Eftersom den sta
gar (eventuellt med några sytrå
dar om det behovs!) sig sjålv år 
den enklare ån en vanlig sladd- 
rig pappersbal long, som måste 
hångas upp under uppvårmni ng
en. Gemensamt for alla ballong- 
cr år att de måstc goras myckct 
låtta - lyftkraften år, som vi skali 
råknas ut mycket liten. Kon
struktionen år enkel. Eldsladcn 
består av botten av en alumi- 
niumburk, som man cldar en 
Esbit i.

Archimedes dr med!
Hur funderar det då egendi- 

gen? Jag skali forsoka forklara. 
Principen år faktiskt samma som 
fór en båt - Archimedes princip. 
Når luften inne i ballongen 
vårms upp, biir den tunnare och 
dårmed låttarc. Lyftkraften år 
lika stor som skillnaden mellan 
vad luften i ballongcn våger in- 
nan den vårms upp och vad den 
våger under uppvårmningen.

Dårfor okar forstås lyftkraften 
jum er varmluftsom kommer in. 
Man kan också forstå, att det år 
skillnaden i temperatur som 
råknas. En varmluftballong går 
dårfor lika bra om det år 20 gra

der kalit ute som på sommaren. 
Huvudsakcn år alt det år varma- 
re inne i ballongen ån utanfór.

Ldttare ju varmare!
Om man tittar i lite fysikbocker 
kan man finna all 1 kubikmeter 
luft våger 1290 gram och att den 
bl ir 1/273 gånger låttare fór var- 
je grad den bl ir varmare.

En kubikmeter luft bl ir alltså 
1290:273 gram låttarc fór varje

grad. Om vi får upp temperatu
ren i ballongen till 25 grader 
varmare ån ulanfor, kan den lyf
ta, om den våger hogst 120 
gram. Vi måste alllså gora den 
lått! Och det får inte blåsa.

Bind en sytråd i fór såkerhets 
skull, så den biir forankrad - en 
“ballon caplif” som grabbama 
Montgolfier skulle sagt.

Vi hors!
Bagge

friflygare!
Den nyvalda friflygstyrelsen bestårav Lars-G Olofsson (grenchef), 
Ulf Edlund (vice grenchef), Johan Bagge (sekreterare), Ulf Carlsson 
(Au utomhus) och Lennart Palm (Au Inomhus)

Vi 11 Du ha specialtidningen 
FRIFLYG AREN direkt hem i 

b revlådan?
Sått in 50:- på pg 441 24 60-0 
Skriv FRIFLYGAREN, namn 

& adress på talongen, så 
kommer den med nyheter 

& specialartiklar om friflyg!
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—  Varfór ar Du med i SMFF?
— Dom gre ja r ju  frekvense r ål oss!

Hår kommer 
mera om G ro vern! Text & bild: Joakim Ståhi

I artikcln bcskrivs hur resone- 
manget kring Grover-model- 
lema forts. Grundkoncept, pre- 
standautvinning mm. 
Enbitsvinge?
Ett av de forstå avgorandena 
stod mellan enbitsvinge (i ett 
stycke) och en konventionen 
(dvs delbar)vinge med ving- 
stål. Enbitsvingen uteslftts trots 
atl den har både vikl- och håll- 
fasthetsfordelar. Transportpro
blem med behov av combibil 
avgjorde stållningstagandet.

Variabel tyngdpunkt?
Något svårare var avgOrandet 

mellan altemativen variabel 
tyngdpunkt, klaffkoncept eller 
en tryckpunktstabil profil typ 
E-182. De tre altemativen in- 
nebår fórdelar både i forminsk- 
ning av stabbmomentets kraft 
och i motstånd.
En tryckpunktstabil profil har 
oftast låg lyftkraft. Seglaren 
fórlorar prestande i vinsch- 
ningen och vid termikflygning. 
Modellen skulle få en snav ar- 
betsradie och dessa profiler 
dvergavs. Variabel tyngdpunkt 
kråver ett mekaniskt arrange- 
mang med t ex kedjor och en 
blytyngd, som i basta fall steg- 
ldst kan placeras i kroppens 
långdriktning.
10

(Teorien med variabel Tp år att 
Tp skali kunna placeras dår 
tryckcentrumet på vingen bc- 
finner sig). Lyckas det, så kan 
man vålja profiler med storre 
tryckcentrumvandring.

Klaff-fórsedd HQ-profil (HQ 
Helmuth Quabeck)valdes. Med 
klaffen kan nu profilens egen
skaper varieras. I speedmo
mentet vinklas bakkanten ne
gativt (dvs uppåt) och profilen 
får stabilare tryckcentrumvan
dring. Profilen kan anpassas

for uppgiften och tryckcentrum 
kan tack vare klaffen “hållas 
kvar” over Tp. Vid termik flyg- 
ning anvånds ofta några grader 
positiv. Vid distansflygning 
neutral klaff eller negativ vid 
snabb distansflygning.

RG- (RG = Rolf Girchberger) 
och HQ-profilcr år domineran- 
de for F3B-modeller idag. Des
sa profiler år beråknade att 
flygas utan bakkantsklaff. Pro- 
filerna har liten vålvning och år 
reltivt tryckpunksstabila. Profi

len flygs med neutral klaff vid 
hastighetsflygning. F3B-flyga- 
re brukar dock utrusta dessa 
profiler med startklaff.
Negativ klaff fór hastighets
flygning:

HQ 1,5 -l°-2°
HQ 2,0 -2°-4°
HQ 2,5 -4°-5°

Bilden tv: Any Keils modeli 
(VM -83) kunde flylta Tp med 
kedjor & kugghjul. Obs spol- 
formade vingspetsar for att mi- 
nimera inducerade motståndet.

Land Nanm År RC Mode 11 Profil V° Spv Korda V-yta S-yta Vikt Vbel St 11 s

BRD Decker 43 28 _ HQ 2,5/8-9 3 2795 250-210 61,87 6,09 2480 39,8 T 2 2
GB Wurrall 41 14 C-plus HQ 2,5/10 4 2932 230-180 56,60 5,65 2156 38,1 X 2 2
AUT Wasncr 41 17 Quasar RG 15 2,5 3056 250-235-185 66,81 7.40 2900 43,6 X 6 3
GB Blanchard 21 11 Calypso 6 E 374 3,5 3048 240-160 62,13 5,16 2150 34,6 X 3 1
BRD Liese 28 17 Milan II HQ 2,5/8 3 2850 250-210 66,08 7,38 2688 40,7 T 7 2
BRD Fischer 44 27 Impuls HQ 2/9 4 3125 250-180 66,18 6,27 3644 55,0 T 6 3
AUT Aicliholxer 26 14 Diskus I IQ 2/10-9-10 3 3100 250-22-160 64,30 6,28 2616 40,7 T 6 3
BRD Blunder 20 7 Impuls HQ 2/9 4 3125 250-180 65,68 6,32 3642 55,5 T 6 3
AUS Bird 31 19 LB3 E 205 modifierad 3 2935 225-159 58,87 5,77 2400 40,8 X 1 1
GB Dyer 39 24 Q-plus HQ 2,5/10 4 2930 230-180 57,87 6,18 2450 42,3 X 2 2
USA Neu 28 15 Quatro HQ 2/9 3 3068 251-191 67,46 7,07 2700 39,9 X 6 3
AUS O'Reilly 30 17 Europa E 193 3 2880 245-245-185 68,01 6,12 2890 43.5 T 5 1
USA Reagan 33 15 All American HQ 2/12 3,5 2520 218-180 48,26 7,65 3215 66,6 X 5 3
AUS Dale 35 9 Marjalie E 193 1 2950 210-165 56,84 6,19 2500 44,0 X 1 1
ITA Villani 24 14 Casvil HQ 2/9 3 2905 240-200 64,70 7,00 2366 36,6 T 8 2
AUT Mcissl 27 13 Fingur E 205 3 3100 260-170 68,40 8,11 2560 37,5 X 3 1
ITA Givone 41 25 Torino 85 HQ 2,5/9 2,3 2770 230-230 61,60 6,05 2310 37,5 X 4 2
ITA Lorcnzoni 32 23 Falco 22 HQ 2/10 3 2939 270-230 74,03 7,10 3350 45,3 X 6 2
USA Bame 28 15 All American HQ 2/12 4 2438 216-178 47,45 8,05 2588 54,6 X 5 3
CHI Wang 21 2 - - 2 2470 273-183 55,57 7,03 1814 32,8 X 5 1
FRA Huret 38 18 Zen HQ 2,5/9-8 2,5 2892 250-195 64,51 6,06 2692 41,7 X 5 2
CH1 Zhihua 23 4 - HQ 2,5/8 3 2537 260-200 57,01 7,60 1618 28,3 X 5 2
FRA Casaux 30 6 Cirsmon E 205 3 2505 240-240 57,70 7,13 2108 36,5 X 5 2
JAP Yamamoto 63 14 AHQ 3 HQ 2710 3 2832 260-210 65,00 7,13 2390 36,6 X 2 3
SWE Kinnuncn 22 10 Dohle 82 HQ 2,5/9-8,3 2 2840 250-210 64,80 7,13 2500 38,6 T 1 2
CAN Rumpf 38 7 Northern Light HQ 2,5/9-8 2,5 2885 282-222 69,40 7,48 3054 44,0 T 2 2
JAP Furukawa 43 12 Kanon FX 60-100 3 2830 240-200 61,40 6,96 2536 41,3 X 5 3
JAP Sugawara 35 7 Sideslip 3 EB 380 2+1,5 2720 270-200 65,10 7,57 2200 34,4 V 4 1
BEL Lenaerts 23 14 CR 3 HQ 2/9-8 2 2826 240-190 60,07 6,32 2438 40,6 X 5 2
CAN Bedford 35 3 Flamingo E 212 3 2905 220-160 58,97 7,29 3224 54,7 X 1 3
CHI Zhang 24 3 - HQ 2,5/8-F. 180 3 2580 260-200 57,60 7,75 1966 34,1 X 5 2
NWZ Gatland 49 9 Vega Ventura HQ 2,5/10 3 2890 235-200 61,30 7,66 2500 40,8 X 1 2
BEL DeFauconval 45 10 Euroglider HQ 2/9 2,5 3045 250-160 64,57 5,89 2792 43,2 T 6 3
BEL Van Praag 28 16 CR 3 HQ 2/9-8 2 2795 240-190 58,35 5,75 2308 39,6 X 5 2
ARC Cordero 41 29 Cacord E 205 2,5 2650 250-200 61,54 6,70 2528 41,1 X 2 1
ARG Krenkcl 34 10 Augusta E 193 3 2750 250-190 64,00 - 2700 42,3 X 2 3
ARG Soulel 35 10 Virus IV E 193-37/4 3 3(X)0 260-200 70,06 8,20 3680 52,5 X N 1
CAN Sheri ikker 39 7 HLS E 205 3 2795 248-197 61,67 - 2400 38,9 T 2 1
MEX Pedrosa - - - - - 2708 250-210 61,48 6,30 2032 33,0 X 2 2



Innan jag går in på 1988, så 
skali jag gora en tillbakablick 
på tavlingarna 1987.

Klas s F3F
Sverige fick cn nordisk måsta- 
re i F3F forrå året. Det var Jan 
Carlsson, som på hemmaplan 
spdade danskama rcjålt. Sveri
ge var bara 19 poång efter Dan
mark i lagtavl ingen.
Janncs modeli “Shark” har han 
konstruerat sjålv. Den har fól- 
jande data. Spånnvidd 2460 
mm, långd 1200 mm, vikt 
1480-2600 g. Vingkordan lig
ger kring 215-130 mm med en 
profil E-178/modifierad (något 
tunnad). Modellen har vidare 
vridbara vingar i stållet for 
konventionella skevroder. Jan 
såger, att når det blåser bortåt 
12 m/sek, så lågger han bara i 
bly, så att modellen får en flyg-

vikt av cirka 2300 g - vilket en 
vingbclastning av 55g/dm2.
I hand-SM fick dock Janne se 
sig besegrad av Peter Blom- 
dahl. Mikael Persson kom trea. 
Inofti hangflyget har det in te 
skett några storre åndring av 
modellcma. Man tycks fórlita 
sig till gamla beprovade kon
struktioner. Det svenska hang
flyget lider av återvåxtbrist. 
Som låget år idag finns inga 
juniorer, som år med och tåv- 
lar. Jag hoppas verkligen att 
juniorema intresserar sig fór 
hangflyg. Och det galler i lika 
hóg grad, att alla hangflygse- 
niorer gór allt fór att se till att 
återvåxten finns. Hangflyg år 
en spånnande och vål så krå- 
vande modellflygsport!

Klass F3B-T
Termikklassen har fått okat in- 
tresse under året. Enda nackde- 
len år vål att det har varit for få 
tåvlingar. Del tycks dock bli en 
forbåltring under 1988!

Utvecklingen på modellema 
står stilla och man flygcr fort- 
farandc med modeller som 
“Legionair” och “Viking”. Det 
enda nya i termikklassen år 
“Algebra”, som visat sig vara 
cn utmarkt konkurrent i klas
sen. Jag redovisar inga resultat 
hår, utan hanvisar till tidigare 
nummer av Modellflygnytt.

Klass F3B
F3B lider liksom de fiesta an- 
dra FAI-klassema av fór litet 
antal deltagarc på tavlingarna. 
Det år en av anledningarna till 
alt ett rcgclforslag till cn enkla- 
re klass F3B-S kommer att be-

skall flyga så lång lid som moj- 
ligl under de tio minuterna. 
Dock råknas bara den sista 
Bygningen. (Chans till omstart 
pga tjyvkoplling eller linbrott 
finns alltså). Den, som fått bå- 
sta tiden i gruppen får 1000 
poång och dvriga flygares 
poång i gruppen råknas ut efter 
den basta tiden i gruppen. Inga 
landningspoang ges, om man 
flygcr over arbclstidcn.

Eftersom många piloter kan 
få 1000 poång, llygs semifina- 
ler och finaler, om flera piloter 
har uppnåll samrna poång lal.

Segelflygseminariet
Del lange efterlångtade segel- 
flygseminariet kommer att gå 
av stapeln 16-17 april och an- 
målan skali vara gjord till un- 
dretecknad fóre 8 april!

Jag skulle vara våldigt glad,

—  Varfór kaltas han lor en SMurFF?
— Han har gått ur SMFFl

går det bra att hdgstarta.
Pellestova Soar Together 

hålls den 18-26 juni 1988 och i 
år så år det 20-års jubileum dår. 
Inte illa! Jag hoppas, att ett 
gang från Sverige kan åka dit 
och dcltaga. Ni som år intresse- 
rade av detta norska meeting 
skriv till mej, så skickar jag yt- 
terligare information.

Se labellen sida 10
Tabellen på sidan 10 visar de 

modeller, som kom till anvånd- 
ning vid VM i F3B i Waikcric i 
Australien 1985. Vad som 
fråmst har hånt från 1985 till 
1987 år att HQ- och RG-profi- 
lema år mer dominerande.

Det behdvs såkert en liten 
teckenforklaring - hår år den: 

Stabilisatortyp (St):
T = T-stabilisator 
X = låg stabilisator

slutas om på SMFF:s forbunds- 
mote. 1987 fiOgs två provtåv- 
lingar med gott resultat.

På NM i F3B tog som tidigare 
redovisat Sverige storslam i 
både senior- och juniorklasscr- 
na. Svensk måstarc blev Gert 
Holtbåck och på andraplatsen 
kom Joakim Ståhi. Trea Stefan 
Carlsson.

Vad kommer 1988?
Under 1988 skali två provtav- 
lingarna hållas i en ny termik- 
klass. Det biir på Micros ter- 
miktåvling 19/3 och på Zector 
Cup. De nya reglerna innebår 
en maxtid på 10 minuter.

Flygama delas upp i olika 
grupper. Arbctstiden år 10 mi
nuter, vilket innebår att man

om Ni som år intresserade vill 
anmåla Er så snart som mojligt 
till mig. Anmålan år ej bindan- 
dc. Når datum, priser, program 
etc år faststållda, så skickar jag 
information direkt till Er, som 
har anmålt intresse.

Det år inte bara tåvlingar un
der 1988, utan ett stort antal 
meetings forekommer också. 
Och det år tåvlingar under des- 
sa meetings. Ett fint meeting år 
det norska “Pellestova Soar 
Together”. Pellestova ligger 
utanfor Lillehammer på en 
hojd av 938 meter over havet. 
Hår flyger man med allt mellan 
termikkårror, hangracers, F3B 
till storseglare.

Man tåvlar på alla mojliga 
sått och om det inte blåser så

Bromstyp (B):
1 = Mpx-broms
2 = Bromslucka typ Grover
3 = Bakkantbroms typ Optima
4 = Huvbroms
5 = Skevroder brom s
6 = Butter-fly
7 = Bromslucka på

undersidan

Skev/klaff-koncept (S):
1 = konventionella skevroder
2 = flaperon

(skev/klaff i ett stycke)
3 = Delade skev & klaffar

(4 klaffkonceåt)

Scgla forsiktigt - vi hčjrs!

Stefan Carlsson 
Bråtenvagen 17B 

703 75 Orebro
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Cylinderfoder
Fodret till OS 61 VF ar av 

ABC-typ. Dock ar det inte, 
som brukligt ar, belagt med 
krom, utan det har bchandlats i 
ett nickelbad. Fabriken uppger, 
att det biir mycket hårdare och 
med langre livslangd an med 
krom. fodret har två normala 
schneurle-portar med måtten 
12x5,5 mm samt en boostport 
på 10x10 mm. De två avgas- 
portama ar på 9x6 mm. Over- 
stramningsportarna ar oppna 
120° (130° fór ST) och avgas- 
porten ar oppen 150° (160° fór 
ST). Fodret ar 2 mm tjockt, 
hojden ar 43,5 mm. Upptill har 
fodret en 1,5 mm tjock flans, 
som tatar axiellt med vevhuset 
- en styrpinne ser till att fcl- 
montage ar omojligt.

Kolv och vevstake
Kolven till 61 VF ar gjuten av 

kisellegerad aluminium och 
darefter maskinbearbetad. Ner- 
till på kolven år en lucka bort- 
frast fór att fórbattra strom- 
ningen till boostporlcn. Den 6 
mm grova kolvbulten ar fixe- 
rad i kolven med två G-forma- 
dc låsringar. Den bronsbussade 
vevstaken ar tillvcrkad i bear- 
betad aluminium och borrade 
hål håller lagcrytoma smorjda. 
Ett oljespår ar svarvat 2 mm 
ner på kolvmanteln.

Topplocket
Topplocket ar pressgjutet av 

aluminium och har en ingjuten 
glOdstiftsgånga av massing. 
Till skillnad mot ST-toppen ar 
OS-toppen helt konventionen, 
dvs topplocket går ner en bit i 
fodret. En 0,4 mm tjock alumi- 
niumbricka ser till att det biir 
talt mellan foder och topplock. 
Runt det 4 mm djupa hemisfå- 
riska fórbranningsrummet lig
ger ett 4 mm brett squishband 
(klamkant). Topplocket hålls 
på plats av sex insexskruvar.

Forgasaren
Motom levereras med en 7M- 

fórgasare. Det ar en mycket 
bastant och komplex sak, som 
fungerar oklanderligt. Det ar 
utan tvekan den båst fungeran-

Modellflygnytt testar vidare. Hår del 2 av 2:

OS 61 VF ABC
Normalt behOver ju en japan 

renhom fór alt det skali bli frås 
på honom. Den hår japanen, 
OS 61 VF ABC RC, var dock 
potent utan renhomspulver (lås 
nitro!), dåremot år den inte lika 
eldig som Super Tigren. Bc- 
roende på OS:ens timidare 
portning.

Vevhus
Vevhus, frontbox och bak- 

lock ar ihopbultade med tunna 
papperspackningar emellan. 
Gjutningen år superb till det 
yttre och nar man Oppnar bak- 
locket får man sig en Overrask- 
ning - vevhusets interior år

maskinbearbetad till spegel- 
glans! Hålet i frontboxen fór 
fastsattning av forgasaren år 1 
mm stOrre på OS:en (15 mm) 
an på Super tigren (testad i 
Modeli flygny tt nr X/1987).

Forgasaren låses i frontboxen 
på samma satt som på ST:n, 
dvs med en urfråst pinnbult. På 
OS:en fungerar det dock okla- 
derligt. Kylflansama år utdrag- 
na bakåt vid avgasroret fór att 
Oka den kylande ytan vid cylin- 
dems hetastc stalle.

Vevaxel och lager
Vevaxelns huvuddiameter år 

17 mm och dess fråmre del 9,5

mm. Gangan ar4 5/16 - 24. In- 
sugsOppningen har måtten 10,5 
x 16,5 mm och gaspassagen 
genom axeln ar borrad 11,5 
mm och insuget ar oppet totalt 
200° .

Två spårkullager
Axeln ar balanserad genom 

att material har frasts bort på 
båda sidor om den 6,5 mm 
tjocka vevtappen. Mcdbringa- 
ren sitter fast på vevaxeln med 
en slitsad kona. Vevaxeln år 
lagrad i två spårkullager. Det 
framre lagret år kapslat och har 
måtten 22x9,5 mm; det bakre 
30x17x7. Båda lagren år av 
japanskt fabrikat.
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OS Max 61 VF RC ABC
Frontmatad motor med bakutblås 
portning + boostpost. 
Vevaxellagrad i två kullager.

och Schnuerle-

Cylinderdiameter: 24,0 mm
Slaglångd: 22,0 mm
Slag/cylinder fórhállande: 0,9 (óverkvadr)
Slagvolym: 9,95 cm3
Kompression (teoretisk): cirka 14:1
Fórgasararea (ostrypt) 85 mm3
Fórgasararea (strypt) 72 mm2
Insug čppet: 200°
Insug óppnar: 33° END
Insug stånger: 54° EÓD
Avgasport óppen: 150°
Óverstrómningskanaler óppna: 120°
Boostport óppen: 120°
Vikt RC-version: 528 g

Super Tigre X 61 TST

+ Priset 
+ Låttstartad 
+ Hóg effekt

- Vibrationer
- Problematisk pip- 

& motorinstaliation
- Ej m ojligt ansluta 

RC-justerbar nål
- Knapphåndiga 

instruktioner
• Något torstig !

OS 61 VF RC ABC
+

+ Suverån forgasare 
+ T illfo rlitlig  motor 
+ Uppåtvinklat avgasrór 
+ Utforl instruktion 
+ Bred vridmomentkurva

- Priset (men man får 
dock mycket fór 
pengarna!

- Med strypningen bort- 
plockad år motorn 
något torstig!

- Klena skruvar till mont 
av avgasstos!

dc RC-fdrgasaren, som vi nå- 
gonsin har testat. Med sina se
parata instållningar i såval hog, 
mellan oeh låg fart år forgasa
ren i sin funktion helt linjår, 
och trots sin kompliccrade 
uppbyggnad (se bild) år hand- 
havandet helt okompliccral. 
forgasaren levereras med en 
“strypning”, men testmotorn 
fungerade lika bra med “stryp
ningen” bortplockad, så dårfor 
måttes varvtalct utan strypin- 
satsen monterat. Forgasarens 
diameter med “strypningen” 
monterad var 9,6 mm eller 72 
mm2 och utan strypring 10,4 
mm eller 85 mm2. Dcssa vår- 
den att jåmforas med ST:ns 9 
mm eller 63 mm2.

Provflygning 
OS VF 61 ABC hari skrivan- 

de stund gått 33 timmar helt 
utan problem. Två glddstift har 
brånts. Molom har hela tiden

varit myckcl låltjusterad. Vi 
har åven testat med stållbar nål 
men det behovs knappast. Obs, 
att forgasaren måste modificras 
lite for att den juslcrbara nålen 
skali passa! Motorn har en bred 
vridmomentskurva, så den 
svingar gialt slora propellrar. 
Slitage som i t ex vevstaksla- 
gret år omatbart storre ån då 
motorn var helt ny!! Kullagren 
kånns fortfarande som nya.

Kommentar till varvtals- 
matningen

En varvtalsmåtning av dc hår 
slaget bl ir med nddvåndighet 
subjektiv, då motorema ar 
lånkta att gå med pipa. All fin- 
na den optimala pipinstållning- 
en for varje propeller till res
pektive motor tar alltfor lång 
tid i anspråk, så dårfOr år det 
praxis att sådana hår motorer 
kdrs utan någon form av dåmp- 
ning.

I praktiken upplcvdes motor- 
erna ganska jåmbordiga 
ST:n hade clt något hOgre varv 
ån OS.en når pipan och en min
dre propeller var monterad. 
Men OS:cn å andra sidan hade 
ett bredare “vrid”. ST:n har en 
“håftigare” portning; OS-mo- 
torn å andra sidan en storre for- 
gasararca.

Kommentar till +/- 
tabellen

Under en sådan hår unik lång- 
test får man vcrkligcn reda på 
var motorema går for. T ex 
gångorna på pipadaptern till 
OS-motorn holl exakt 33 tim
mar (dock var de låtta att fixa 
nya med en storre gångtapp). 
OS-motorn var mycket låttstar
tad, men Super Tigren var ex- 
tremt låttstartad (vi handstartar 
alltid).

Text & foto: 
Conny Åquist-Renman

S tora b ilden tv de två m o to re r -  

na med original avgasstos. OS 
t h.Nertill sid 12 OS (t v) & ST 
cylinderenheter. Boostportar- 
na ses hår - ST har dubbla av 
ansenlig storlek. T h foder och 
topplock, avgasport "hitåt". 
Ilår nerlill t v de båda vevhu- 
sen med kanalerna till portar- 
na ST (t h) har två stora. Milt- 
bilden OS61VF t v. T h de två 
toppar na -  OS till hoger.

Ring mej gårna på telefon 
031-194816 om Du und rar 
over något eller vill tipsa mej 
om någon intressant motor.

Varvtalsmåtning 
OS Max 61 VF RC ABC
utan pipa/ljuddåm pare samt utan 
originalstrypning i forgasaren.

Zingali 10x8 3-blad 13.000 rpm 
Zinger 11x7 2-blad 12.500 rpm 
Zinger 12x6 2-blad 11.300 rpm 
Zinger 12x8 2-blad 10.000 rpm
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Ο Varfor ár hun a lltid  ute i og jo rt vader? 
— Jo, han ar en SMurFF!

Blev Du lockad av forrå num
rets artikel om livets spanning? 
I så fall ar Du valkommen alt 
kasta Dig direkt in i bygget av 
vår combatmodell. Vi skali 
borja med framkanten, men 
fórst lite teori.

Teori framkanter
Liksom allt annal inom mo- 

dcllbyggc kan en framkant go
ras på lika många sått som det 
finns modellflygare. For att re
da ut begreppen visar vi hår nå- 
gra olika typer av framkanter.
1. Massiv fram kant Enkelt
och okomplicerad alt gora. 
Enda jobbiga (och svåra) mo- 
menten år formningen av fram
kanten. Vissa vålsorterade af- 
fårer kan åven ha fårdigfråsta 
lister, som passar. Nackdelen 
med denna typ år alt det kan 
vara svårt att åstadkomma en 
vettig vingprofil.
2. Massiv balsaframkant typ 
U-balk. Genom att vålja en 
massiv lista av klenare dimen
sion samt limma på flakbitar 
Over och under åstadkommer 
man en U-balkslist, som ger

mycket båLLrc ån alternativ 1.
3. Massiv balsaframkant typ 
U-balk med l'uru- eller balsali
ster. Furulister (t ex 5x5 mm) 
eller irckantlisler av balsa gor 
framkanten ånnu slarkarc. 
Nackdelen år, alt ju starkare 
man gor konstruktionen desto 
mer okar vikten. Ibiand skulle 
kanske en framkant av plåt el
ler massiv aluminium vara Ons- 
kvård, men ur viktsynpunkt år 
det helt oacceptabelt. Det man 
kan gOra for att latta upp det 
hela år att vara noggrann i siti 
materialval och overlåmna all 
“tung” balsa till någon Konti- 
ki-byggare!
4. Fram kant uppbyggd av
balsaflak (t ex 5 mm). Ger en 
omtålig framkant for combat- 
modellens framfart och år mer 
låmpad for scmistuntmodell.
5. Samma som 4, men for- 
stårkt med furulist (eller balsa).
6. Uppbyggd fram kant typ 
“Ruter Ess” original. Ger en 
stark, lått framkant med ut- 
mårkt profil med år jobbig att 
bygga. Balsaflaket (1,5 mm) 
blOtlåggs forst och når det år

tillråckligt bojbart formar man 
det over framkanten, fixerar 
det med hjalp av tejp eller gum- 
mistonddar och låtcr det torka. 
Når del ar torrt kan man passa 
in det cxakta och limma dit del.

Bygge framkant
For vårt bygge våljer vi en typ 
3-framkant med trekants balsa
lister. Det behovs 1 st balsalist 
20x20x1000 mm, 2 st balsa- 
flaksbilar 5x30x1000 mm och 
slutligen 2 st irckantsbalsalister 
1 Ox 10x1000 mm. Limma bal- 
saflaksbitama 10 mm in på li
sten. anvånd vitlim och knapp- 
nålar. Var noga med att listen 
biir rak. Når detta torkat lim
mas trekantema dit och resulta
tet skali nu se ut som skiss F7. 
Profileringen av framkanten 
skali Du intc gora nu utan vånta 
med tilis hela vingen år furdig. 
Undantaget år om Du har till- 
gång till en fråsmaskin, så att 
man kan fråsa profilen. Det år 
en enorm tidsbesparing men 
kan gdra med maskinens hjålp. 
Om man offrar 1 limma på alt 
slipa fråsstålet till rått profil

samt stalla in frasen kan man 
ledigt fråsa 40 framkanter på 
en halvtimma! Med en finish, 
som enbart kråver lått slipning!
Bygg enjigg!
Om man tanker gora många 
framkanter av samma typ (t ex i 
klubben) underlåttar det lim
ningen om man har en jigg. 
Skaffa en plan byggbråda (t ex 
spånskiva 22 mm) 20 x 100 
cm. Ta en balsalist 20x20x100 
mm (gårna den hårda, tunga, 
som kasserades som framkant- 
list) och såga upp den i 20 st 5 
cm långa bitar. Limma fast bi- 
tarna i två rader på byggbrådan, 
10 cm mellan radema och 5 cm 
mcllan bitarna. Når detta torkat 
har Du en limjigg for två fram
kanter åt gången.

Teori bakkanter 
Minsi lika viklig som framkan
ten år bakkan Len, ty utan den 
skulle spryglama fladdra som 
lov i vinden. Olika sått finna att 
få till en bakkant.
1. Balsaflakslist. Målt t ex

For is aiming sidan 19!



— Vart or dr Du så glad?
— Jag dr mad I SMFF. feståru!Meddelanden från Forbundet Mi

Material t ill ” m itt” -sidorna insåndes alltid direkt t ill SMFF:s exp, Box 10022, 60010 Norrkóping

t e .

Expeditions-
nyheter
Hej alla klubbfunktionårer, 

byråkrater, papperstigrar och 
andra pårmbårare; kort sagt 
alla ADMINISTRATORER!

Har kommer ett nytt inslag i 
vår kåra publikation Modell- 
flygnytt. Bosse på expeditio- 
nen och jag som kassór skali i 
fortsåttningen fdrsoka hålla en 
stående spalt med, som vi hop
pas, dubbelriktad information 
om registrering, avgifter, med
lemslistor, utskick, pengar, bi
drag och allt annat som handlar 
om det dår som vi egentligen 
inte vill hålla på med, men som 
åndå år nodvåndigt; alltså ad
ministration.

Skriv garna till oss!
Vi kommer att ta upp problem 
som kan dyka upp, nya rutiner 
och en massa annat, som vi vill 
sprida. Det år alltså ett komple
ment till månadsmeddclande- 
na. Frågor vi får av allmånt in- 
tresse passar fdrstås in - vål- 
komna per telefon eller brev!

Vi vånder oss fråmst till kas- 
sóren, sekreteraren och ordfd- 
randen i Er klubb eller motsva- 
rande funktionårer i distriktet.

Så hår i “fdrsta numret” vill 
jag ta upp en liten lapp, som 
kom från en klubb—  jag skri
ver inte vilken. På lappen stod 
kort och gott den lite uppgivna 
frågan: “kunde ni inte hittat på 
ett krångligare sått att registre - 
ra medlemmar?” (Det var alltså 
med anledning av de nya med- 
lemslistoma och den frivilliga 
faktureringen av avgiftema.) 
Om man låser ordagrant år det 
vål bara att svara “Jovisst, det 
finns tusen sått som skulle vara 
krångligare”. Men jag forstår 
att vånnen klubbkassOrcn 
egentligen menar tvårt om - 
han tycker att det år krångligt!

Men det tyckcr inte jag (som 

Fortsåttning nåsta sida!

Tåvlingskalender 1988 - Inomhusflyg
Nr Datum Tavlingens namn Arrangbr Kontaktman telefon bost/arb
X sep 23-24 SM Inomhus 

SM Inomhus
Blue Max Jan Oddn 0515-370 76

Tåvlingskalender 1988 -  Friflyg
Nr Datum Tavlingens namn Arrangor Kontaktman telefon bost/arb

7 maj 7 Vårellan Solna MSK Jan Zcttcrdahl 08-97 91 52
res maj 8 Vårcttan

8 maj 21 UT ankomstdag) AKM Lennart Hansson 040-19 37 90
maj 22 UTF1A 040-718 65
maj 23 UTF1B

9 maj 28-29 Vastgdtatiivlingen MFK SL3ndan Herbert Hartman 0510-122 48
Nils Wallertin 0521-220 91

res jun 4-5 VastgOtatdvlingen Lars Larsson 0322-421 17

10 jun 4-5 Sommamattens Leende AKM Lennart Hansson 040-19 37 90 (Ovr)
Alla klasser + Oldtimer mm Einar Hákansson 046-29 24 19 (Old-t)

11 jun 18-19 Nattiivlingen
NatUivlingcn

MFK Skvadcrn Ulf Ledstrand 060-51 30 33

12 jul 12 Wcnl7.clpokalen/Korg-011c Trofdn Ostersund MFK Niklas Karlsson 063-12 92 14

13 jul 22-24 Scandinavia Open Revinge Hcd T Koster, Harloscvcj 184, 
DK-3400 Hillcrod,Danmark

14 jul 29-31 Scania Cup 
Scania Cup

AKM Lennart Hansson 040-19 37 90

15 aug 13 Solna FAI-cup Solna MSK Jan Zcttcrdahl 08-97 91 52
res aug 14 Solna FAI-cup

16 sep 17 Obacka Hdst-tdvling Obacka MK Leif Eriksson 0611-234 52
res sep 18 Obacka HOst-tiivling

17 sep 18 AKM:s Host-tavling AKM Lennart Hansson 040-19 37 90 
040-718 65

18 oft 15 OktobcrtriiiTcn Obacka MK Leif Eriksson 0611-234 52
res okt 16 Okioberlraffen

19 okt 22 Iljelmcrus Memorial
/

MFK Linkoping Per Johansson 013-520 86

20 nov 13 Novembcrtriiffcn 1 AKM Lennart Hansson 040-19 37 90 
040-718 65

21 dec 4 MERA-Cup Solna MSK Jan Zetterdahl 08-97 91 52

\  1

ď

B \ t ]  i f j )J ' - I  I d  i  — Vartor rodnar han då han llyger?
'"Ί —  Jo, han år inte med i SMFF!

Tåvlingskalender Lin-flyg 1988 - Alla klasser
Nr Datum Tavlingens namn Arrangiir Kontaktm an telefon bost/arb

1 maj 7 Solnas Pokal F2A F2C C. Y Solna MSK Jan Gustavsson 08-751 99 62

2 maj 14-15 Vårtavlingen Alla klasser 0  S F K/Mfs Staffan Hovmark 0755-120 96

3 maj 28 AKMG Scmi-slunt AKMG L Å Andersson 031-26 24 37

4 maj 28 Vasby-klippel F2D Vasby MF MaLs Bcjhem 0760-801 79

5 jun 4-5 Oxcldpokalen Alla klasser Oxeldsunds MFK Hans Fiillgren 0155-156 86

6 ju 11 Windmill Cup 88 F2B, semi-stunt Trellcborgs MFK Lars Roos 0410-102 83

7 jun 11 Brunnsklippet F2D, Slow Combat Ronncby MFK Christian Johansson 0457-246 07

8 aug 27-28 DM 1988 Alla klasser Resp distrikt

9 sep 3-4 SM 1988 Alla klasser B08I/D103 Staffan Hovmark 0755-120 96
Hans Fallgren 0155-156 86
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Tåvlingskalender Lin-flyg 1988 - Alla klasser (fortsåttning från foregående sida!)

Nr Datum Tavlingens namn A rrangbr Kontaktman telefon host/arb

11 sep 10-11 Vånersborgspokalen F2B, Scmi-stunt 
F2D, SlowCombal

Vanersborgs MFK Ingmar Larsson 0521-112 10

12 sep 25 Våstcråstii vi ingen F2A, F2C, GY Viistcrås FK/Mfs Ove Andcrsson 021-13 1742

13 okt 1 Hosttiivl ingen F2A, F2C, GY MFK Galax Kjell Axtilius 08-774 49 15

Internationella tåvlingar 1988
1 maj 21-22 Lim fjordstavlingen Alla klasser

2 Nordiska Miisterskap Alla klasser

3 aug 16-23 VSrldsmasterskap Alla klasser

ΗΕΜΠΗΟΗAT MHPA

Danmark 

Danmark 

Kiev, Sovjet

1. Ekjro CMAM 't'AH (1987 
Grenchcfcn n p -H /ia ra e n b ix  K H acTO snuei’ 

IV p a 3 f l e / i y  C n a p T n B H o -·

Grcnehefen „Βιορο r
K » '' v

Grenchefen

4 aug 27 Brittiska Miisterskap Storbritianien Grcnehefen
Man ar val med 1 SMFF!

Tåvlingskalender RC-flyg 1988 - Klass F3A
Nr Datum Tavlingens namn Arrangbr Kontaktman telefon bost/arh

l jun 18-19 Dala Acro 
Dala Acro

Hcdcmora RFK Ingvar Stues 0225-401 12

2 jul 2-3 Granscupen
GrSnscupen

Tidaliolms MFK Ingemar Gustavsson 0502-430 92

3
res

aug 6-7 
aug 13-14

Solstads-Cupen, SM F3A Karlstads MFK JOrg Drcnske 054-83 57 37

Tåvlingskalender RC-flyg 1988 - Klass F3B

Nr Da tu tn Tåvlingens namn Arrangbr Kontaktman telefon bost/arb

1. apr 9 DM F3B-T fflr Miilardalens MK RFK Ikaros Conny Roos 019-728 50

2
res

apr 23 
apr 24

Vårtriiffen F3B-T 
Vårtriiffen F3B-T

Acroflycrs Lennart Olsson 040-48 06 89

3 maj 14-15 Ållcbcrgstiivl ingen F3B-T MFK Blue Max Jan Odén 0515-335 78

4 maj 21-22 Órebro Cupcn +
DM MMF F3B-FAI

RFK Ikaros Conny Roos 019-728 50

5 maj 28-29 Tcrmiktriiffcn F3B-T RFK G ri pen Jan-Erik Andcrsson 0435-411 88

6 jun 11-12 Olanda Tåvlingen F3B-T Herrljunga MFK Rolf Lundvall 0512-405 61

7 jun 18-19 Kungsången Cup F3B.FAI 
F3B-sport

Kungsiingcns MFK John Herdin 0758-763 17

8
res

jul 2 
jul 3

Skagcrntriiffen F3B-T 
Skagerntråffcn F3B-T

Åtorps MFK Einc Mobcrg 0586-44651

9 jul 9-10 Hdkatcrmikcn F3B-T Hbkaklubbcn Lennart Olsson 035-12 8649

10 aug 6 SM F3B-T Herrljunga MFK Kent Johansson 0513-504 13

11 aug 20 "ZectorCup" F3B-T 10 RFK Tkaros S lefan Carlsson 019-23 26 86

12 sep 10-11 Gallen Cup & SM F3B-FAI 
Galten Cup & SM F3B-Sporl

Kbpings Fk/MFS Tommi Kinnuncn 0227-106 15

13 sep 24-25 UT till 1989 års landslag 
F3B-FAI

RFK Ikaros Conny Roos 019-728 50

Tåvlingskalender RC-flyg 1988 - Klass F3F
Nr Datum Tåvlingens namn Arrangbr Kontaktman telefon bost/arb
1
res

jun 18 
jun 19

Semestertavlingcn
Scmestertåvlingen

Acrollycrs Kent Andcrsson 0416-132 71

2 aug 13 ModclCraft Cup Jonny Savnor 040-22 06 16

Fortsdttning från foreg sida!

hittat på det). Satt ett B eller M 
eller X eller vilken markering 
som helst på medlemslistan vid 
de som vill fortsåtta att vara 
medlemmar och sand tillbaka 
listan. Nya medlemmar såtts 
upp på den gamla vanliga 
blanketten. Betala når det kom
mer en faktura! Det år allt man 
behdver gdra. Jag vill vånda på 
lappen och saga: “enklare kun
de vi inte hittat på!”

Fin donation från IBM!
Genom ett valvilligt erbjudan- 
dc från IBM har vi till expedi- 
tionen fålt ett sprillans nytt sy
stem - Serie 80 - likadant data
system som vi hade sedan tidi- 
garc alltså. Vi kan nu jobba 
parallellt i båda systemen; list
ningar i det ena och ordbehand
ling i det andra till exempel. 
Jattebra! Effektivare jobb och 
båttre service till klubbama.

Tack Ingegard!
Slutligcn. Ingegard Kålen som 
troget kåmpal hos oss i många 
år slutade i januari sin anståll- 
ning hos SMFF. Vid en liten 
ceremoni blev hon då avtackad 
av ordforanden.

Ni som var med i Eskilstuna 
vid Forbundsmotet vet ju, att 
hon aven var med dar och fick 
blommor och applåder, men 
fdr en vidare krets av medlcm- 
mar vill jag passa på att har i 
Modcllflygnytt saga ‘Tack fór 
jobbet, Ingegard, och ha det så 
bra i fortsåttningen hemma i
Mogata!”

Johan Bagge
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— Han ar en SMurFF!
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Kanske fler 
frekvenser?
I slutet av mars, så kom det ett 
par forhoppningsfulla rader 
från Bcngt-Erik Soderstrom, 
som ju skoter SMFF:s kontak
ter med Televerket.
I all sin enkelhet lod rubriken 
på hans skrivelse:

Fdrhandsutgdva av 
Televerkets nya beståmmelser 
fo r  radiostyrning.

Så stod det upptill på luntans 
fórsta sida. Trist så det forslår! 
Men så kom Bengt-Eriks sam- 
manfatlning, som gor att man 
stråcker på sig som SMFF-arc. 
Den (jversånda fdrhandsutgå- 
van omfattar "tekniska krav att 
galla fór radioanlåggningar 
avsedda fór radiostyrning, tele
metri och larmoverforing" och 
kommer på officicll remiss 
inom kort. Det låt också råti 
knepigt, men for oss modellfly-
gare innebår det fråmst delta: 1

1 Nr Datum Tavlingens namn

1 1 maj 7 QM Barkarby

-  Nytt frekvensbånd 30 MHz
-  Fler frekvenser på 35 MHz

1
1

2 maj 28 QM Våsterbik

-  Fler frekvenser på 40 MHz 1 3 aug 20 QM Motala

Om nu det hår forslaget går
1
1

4
res

sep 10 
sep 11

QM SM

igenom, så innebar det fór oss 
modellflygare, att vi får ånnu 
iler "modcllflygsbundna" fre
kvenser på 35 MHz-området. 
Och det år ju inte alls dumt! 
Det nya på 30MHz-området 
omfattar 8 helt nya radiostyr- 
ningsfrekvenser, medan vi 
modellflygare kan råkna in to
talt 18 st frekvenser på 35 MHz 
-  fórutsatt forslaget biir anta
get. Nu gåiler det fór SMFF:s 
radioexperter att noggrannt 
låsa igenom remissfórslagct då 
det nu kommeroch komma 
med synpunkter. Bengt-Erik, 
som har mycket fina kontak- 
ter(!) i Televerket såger, att s k 
faststallandetidpunkt kan tank
as bli redan 1 juli 1988. Mfn 
hoppas kunna få meddela den 
glådjande nedkomsten i sitt 
nåsta nummer.

Távlingskalender RC-flyg 1988 - F3C & helikopter popular
Nr Datum Tiivlingens namn Arrangor Kontaktman telefon bost/arb

1 maj 14-15 Gninscupcn i helikopter 
F3C + helikopter pop

AK MG, Gdtcborg Rjňrn Friberg 031-49 2041 bost 
031-10 19 00 arb

2 jun 11-12 Lcmstands
VGF:s 10-årsjubiIeum

V Giistrike flygklubb Bo Svcnsson 0290-228 07

3 aug 6-7 SM i F3C
Riksmiisterskap helikopter pop

AK.MG, Goteborg Bjom Friberg 031-49 20 41 bost 
0.31-10 19 00 arb

4 aug 20-21 F3C + helikopter popular 

Intemationella tšv lingar

NykOpings Mk 
Stigtomta/klubblalt

Per Nordstrom 
Thomas Cedergren

0155-835 71 
0155-824 81

1 sep 13-18 EM F3C Holland, Eibergen Ulf Johansson 011-12 65 12 bost 
011-1941 29 arb

2 sep 24-25 NM i F3C (landslaget)
F3C + helikopter pop (ovriga)

Norrkftpings RFK 
Hcrrebro/klubbfall

Ulf Johansson 011-12 65 12 bosi 
011-1941 29 arb

Meetings fór helikopterflygare

7 maj 7 Hclikoplcrmccting Norrkdpings RFK Ulf Johansson 0II-12 65 12 bosi 
011-1941 29 arb

MFK Viking 
Loddckdpinge

Lasse Olsson 040-92 15 14
Rickard SjCstrom 040-49 39 05

8 maj 14-15 Helikoptermeeting

Hclsingborgs MFK Bjrtm Pcmed 042-13 44 92

Távlingskalender RC-flyg 1988 - klass F3D___________________________

9 jun 24-26 Intcrnationellt hclikoplermccting 
Vasatorps Modcllflygfalt

Arrangor

Stockholms RFK

RFK Utvandrama 

Motala MFK 

Motala MFK

Kontaktman

Lars Fasterius

Hikan Florén 

Bo Magnusson 

Bo Magnusson

telefon bost/arb 

08-96 17 li

0490-312 29 

0141-539 94 

0141-539 94

Forfrågningar och regler och material mm kan ske till resp tavlingskontaktman eller till Borjc Ragnarsson 0470-305 77. 
Nils Holliiian 08-97 44 54, Ingvar Larsson 0480-320 56, Olle Carlsson 0346-168 27.

Távlingskalender RC-flyg - Klass F3E
Nr Dalum Tavlingens namn 

1 maj 15-16 F3F. popular

jun 4 F.3E, 10 celler, 7 celler

"Utmanariiivlingen”jun 18

jun 18-19 F3E, 10 celler

jul 23-24 NM F3E
Sundbro, Uppsala

jul 30-31 F3E popular

aug 6 - På grund av VM lil 
sep 4

8 sep 9

9

F3B-FAI, 10 celler, 7 celler

sep 24-25 SM F3E, 10 celler + F3E popular 
Tullingc eller Sundbro, Uppsala

10 okt 15 F3E UT
Kontakt tas med de kvalificerede!

Arrangor Kontaktman telefon /bost/arb

Djursholms MF Stefan Engberg 08-735 65 22

MFK Starllyers Jan I.cvensiarn 08-36 18 32

MFK Starllyers Jan Lcvcnslam 08-36 18 32

Djursholms MF Bo Samuclsson 08-53 10 13

Stefan Engberg 08-735 65 22

Djursholm MF Bo Samuclsson 08-53 10 13

ilionell tåvling under denna tidsperiod!

MFK Starllyers Stefan engberg 08-735 65 22

Djursholms MF Be Samuclsson 08-53 10 13

Arbctsulskotlet
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SMFF - m odellflyga rnas fackforem ngl

Tåvlingskalender RC-flyg 1988 - Klass F4C & populårskala
Nr Datum Tavlingens namn A rrangér Kontaktman telefon bost/arb

1 maj 14-15 ICA-lyfiei, populår-skala Helsingborgs FMK Stefan Blomquist 
Claes Johansson

042-16 04 09 
042-775 59

2 jun 4-5 Havgård Scale Trophy 
F4C UT + popullir-skala

RFK Gripen 
Klippan

Berne Gunnarsson 042-767 09

3 jun 18-19 Skaladagama Barkaby, populUr-skala Stockholms RFK Einar Johnsson 0756-332 29

4 aug 6-7 HOkaskalan
F4C UT+ populår-skala

Hékaklubbcn
Halmstad

Kurt Lennå 035-370 67

5 aug 20-21 SMF4C
F4C UT + populår-skala

AKMG
Torshuida

Thomas Karlcvid 
Ulf Jornhcim

031-55 44 25 
0303-162 15

In te rna tiona lla  tå v lin g a r

6 sep4-l 1 VM F4C Aero Club Ciuliano Slig Bergsuom 040-15 15 24

M eetings

7 jun 4 Skalafiyg mm Tidaliolms MFK 
Stacklanda

Stellan Beckman 0502-139 41

Tåvlingskalender RC-flyg 1988 - Meetings mm
Nr Dalum Meetingets namn Arrangor Kontaktman telefon bost/arb

l
res

maj 7 
maj 8

Helikoptermeeting NorrkOpings RFK Ulf Johansson 011-1265 12

2 maj 12 Modellflygcts dag Sodertiilje MFK Esbjorn Forslund 0753-510 84

3 maj 12 "For allt som fiyger och far" Åtorp MFK Eine Mobcrg 0586-446 51

4 maj 14-15 Alla typer av flygplan 
Spec skalalielikopter

MFK Viking 
1,Odde kopi nge

Lasse Olsson 
Rickard Sjostrom

040-92 15 14 
040-49 39 05

5 maj 21-23 Pingstmeeting Hokaklubben Lennart Olsson 035-12 8649

6 jun 4 Skala-meeting Tidaliolms MFK Stellan Beckman 0502-139 41

7 jun 24-26 Internationellt hcUkoptermeeting Helsingborgs MFK Bjom Perncd 042-13 44 92

8 aug 6-7 Knallclråffcn Borås MFK Bengt Olsson 033-934 62

9 aug 20 Olandatråffen Herrljunga MFK Rolf Lundvall 0512-405 61

10 sep 3-4 Hclikoptcrmctting RFK Gripen Christer Pcrsson =35-207 55

TILLFALLE!
COX .049, obetydligt begagnade eller 

endast provkórda, 85:- per styck! 
Porto tillkommer. Levereras kontrollerede.

Garanti låmnas ej — dåremot full returratt 
Inom 8 dagar. Tlllfålle fór klubbar och enskllda!

AERO-HOBBY
08-48 77 00 Box 16 163, 103 24 STOCKHOLM 4

I allra sista 
MINUTEN

MFK Vingama, Umeå inbju- 
der till modcllflygmeeting och 
tral'f for atl bilda ett VASTER - 
BOTTENS MODELLFLYG- 
FÓRBUND. Meetinget borjar 
11/6 kl 1100 och har tonviklcn 
lagd på flygning & trivsel. 
Vingamas fait ligger S om 
Umeå i Degemas, kdr mot 
flygplatsen Alvik, fortsått mot 
Obbola, svang ho Dcgcmås, 
dår skyltar finns. Camping!
Bo (090-186340) & Jan (090- 
192262] kan ge mer besked!

inomhus-SM!
I forrå numret av Modcllflyg- 

nytt presenterades och inbjdds 
till inomhus-SM, som flygs i 
Odenhallen i Falkoping 3-4 sep
tember. Danska, finska och 
norska kollegor ar inbjudna, vil- 
ket gdr de har låvlingama extra 
intressanta.

Model lflygnytts utsånde har 
tråffat eldsjålen bakom arrange- 
manget - Lennart Palm, MFK 
Vingama, Helsingborg. Lennart 
år glatt fórvánad Over intresset 
fór tåvlingama! Bl a har en flyg- 
are som inte tavlat i Fl D (mikro
filmklassen, alltså!) på 10-12 år 
anmålt sig och ett par nybyggda 
modeller - inte bara i FID utan 
åven i “25-ores”. Och han ar van 
vid fórstaplaceringar!

En annan kommer med en pea
nut forsedd med våxel, som ger 
ett ovanlig motorljud. FOrebil- 
den ar en goodyear-maskin från 
30-talel, som med sin långa 
kropp och exakta vingmått biir 
en svår konkurrent bland senio- 
remas dubbeldåckarc och andra 
topprankade modeller. Lennart 
Palm har f 0 skickat pcanut-rit- 
ningar Over snart sagt hela Sveri
ge. Många ar radioflygare som 
upptåckt tjusningen med skala
modeller, dår domarna tillåts 
“krypa in” in modellema i stållet 
fór att från långt håll fingranska 
byggena. I peanut finbedóms 
modellema mot varandra.

SM biir i form av en tvådagars- 
tåvling. LOrdagskvållssupén ger 
tillfålle att dryfta olika inomhus- 
funderingar. Bl a kommer såkert 
ett regelåndringfOrslag upp 
inom peanut.

Har Dufrågor i anslutning till 
Inomhus-SM, så kan Lennart 
Palm såkerligen ge svar på alla 
frågor. Ring 042-816 66.
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5x35x1000 mm. Den ger cn liitt 
men något Omtålig bankkant.
2. BaLsaflakslist. Den biir nå- 
got starkarc an foregående oeh 
år det vi våljer i vårt bygge.
3. Balsaflakslist. Vissa model
ler kanske kraver cn bakkant 
med delta uLsccnde och det ar 
ju intc mycket att gora åt (om 
man inte vill bygga en annan 
modeil). Kan bii lite skor i 
skarven vid mittsprygeln.

4 & 5. Balsaflakslist med
furulister. Som ovan, men for- 
starkt med furulister. Okar 
hållfasthctcn, men åven vikten.
6. Ger en stark bakkant som i 
kan limmas i val fri bojning. 
Allt som behovs for att limma 
ihop listerna år en byggbråda, 
plastfolie samt tre stycken spik 
( 1-2").

Lagg plastfolien på byggbrå- 
dan. Måt ut var spikarna skali 
sitta och låst dem i byggbrå- 
dan. Ta lim på listema, sått 
ihop dem och lågg dem mellan 
spikarna. Når limmet torkat sli
pas bakkanten och år sedan får
dig att anvåndas.

7. Bakkant av balsaflaks- 
li ster

Du kan hår anvånda t ex 
2x20x1000 mm. Ger en lålt

Bygge bakkant
Anvånd 5 mm balsa och skår ut 
de tre bitama med målt enligt 
skiss B8. Obscrvcra att skarven 
på trekan tbi tarna inte kommer 
milt på den långa listen heroen - 
de på att inner- och yttervinge 
år olika stora. Limma ihop bi- 
tarna (anvånd byggbrådan) och 
var observant på fiberriktning- 
en hos trekan tb i tarna.

Stabilisator och fena
Skår ut biiarna for stabilisator, 
roder, mcllanbit och fena

(over- och underbit) saml de 
lunna plywoodb i tarna, som 
ska bl i forstårkningar dår ro- 
derhomet ska sitta. Slipa kan- 
terna plana och limma ihop 
mcllanbit och stabbe. Slipa. 
Limma dit fenans over- och 
underdel. Limma också dit ply- 
wooden på rodret. Slipa.

Låt torka 8 veckor!
Vånta nu på att allt skali torka. 
Nar Du vånlal fårdigt kanske 
nåsta nummer av Modcllflyg- 
nyll kommil. Då kan vi skåra ul 
resten av bitarna och limma 
ihop vingen. PS. Anvånd vit- 
lim till alla limningar om del 
inte står något annat.

Till dess! HONK! 1 Ulmer

r λ

C L Ó D S T IF T S
D R IV Å R E

Inga instållningar 
behóver góras

KORTSLUTNINGSSÅKER 
6 månaders garanti!

10 dagars full returrått! 
PRIS 258:-

K S -E L E K T R O N IK
Master Danielsgatan 2 

211 58 Malmo
.1—  Telefon 040-23 71 51 —

SI6TUNA HOBBY
Bygg en Puppeteer 

Du också!
Pris 865:-

Låmplig motor år 
HP61 4-takt! Pris 930:-

Andra FLAIR-modeller i
lager t ex Legionair 

spv 1320 mm Pris 760:-

Låmplig motor HP49 4-takt 
fór 870:-:

Fredriksbergsvågen 14 
k. 193 00 Sigtuna 0760-505 55 „
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Puppeteer flyger!
Lars Stjern strom fortsåtter hår sin bygg- & flygtest av Puppeteer. 
Byggsatsen kommer från Flair och Natans Hobby år generalagenten, 
som också har upp-fiffande til I behor, som såtter pricken over i-et.
Installation
Till att borja med måste man 
fixa till ett motorfåste. Det 
meddljer en aluminiumplåtbit i 
byggsatsen. På den ska man 
marka av hålbilden på motoms 
baklock och sedan borras 
låmpliga hål. I dessa hål skru- 
var man fast plåtbiten tillsam- 
mans med baklocket i motom. 
Når jag skulle skruva dit plålbi- 
ten, konstaterade jag att de 
måste bytas skruv. Dom som 
håller baklocket i motom var 
fór korta. Man ska också borra 
fyra stycken hål, så att man kan 
fåsta motom vid motorspantet. 
Som jag skrev i fórra artikcln, 
så monterade jag fyra stycken 
islagsmuttrar i motorspantet. 
Så nu var det bara att skruva 
fast motorpaketet med M3- 
skruv. fór att dessa inte skali 
vibrerar loss, har jag borrat 1 
mm-hål i skruvskallama, så att 
dessa kan låsas med låstråd. 
Fdr att slippa gora en massa hål 
i motorkåpan tillverkade jag en 
egen ljuddåmpare. Jag gjorde 
också en anordning, fór att 
kunna finstålla branslcnålen. 
Till glddstiftet har jag en fast 
anslutning, så att glodstrdm 
kan kopplas från undersidan.
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Nar motom satt på plats var 
det dags att bor ja montéra ser- 
von till hojd, sida och trottel. 
Dessa skruvade fast på två 
hårdtrålister i flygkroppen en
ligt ritningen. Dårefter tillver
kade jag två stotstånger av bal
salister och passade in dom till 
hdjd och sida. Till trottel an- 
vånde jag flexibel stotstång. 
Dårefter var del skevroderser- 
vots tur att komma på plats.

Trångtfor skevservot! * 
Eftersom utrymmet i vingen år 
så trångt gick det åt lite funde- 
randc, innan jag kom på hur jag 
skulle montéra servot. Jag vill 
nåmligen inte ha det permanent 
monterat. Jag fick tag i servo- 
fåsten av fabriketet Multiplex. 
Det bestå av två fåsten - ett fór 
var sida. Dessa skruvas fast på 
två hårdtråbitar, som sedan 
limmas stående i urtaget i ving
en. Fåstcna består av två pin- 
nar, som man såtter fast servot 
på, viker over en låsklack och 
servot sitter på plats. Når jag 
hade allt monterat passade jag 
på att våga in tyngdpunkten. 
Då Tick jag Fåsta en li ten vikl 
vid bvre vingspetsen fór att få 
ratl tyngdpunktsplacering. Det

år bra om denna invågning gdrs 
innan planet klåds. For ovrigt 
var tyngdpunkten perfekt.

Kladsel
Jag valde att klå modellen med 
Solartex i fårgema oliv och 
antiq. Framdelcn av kroppen 
ska vara aluminium, så den bi
ten maskade jag och målade 
med aluminiumiårg.

Till national i tctsbcteckningar 
och mårkningar gjorde jag 
mallar i papp efter ritningen. 
Dessa gjorde jag sedan av So- 
larfilm, som jag vårmdc på. 
Enda fclet år vål att fårgen 
skulle varit matt. Men jag lyck- 
cr det blev ganska bra åndå!

P rovflygning
Flygning med Puppeteer fo

regås av en stund plockandc 
med vingar, sloltor och stót- 
stanger, men en dubbeldåcka- 
res skdnhet uppvåger en hel del 
mOda. Tankat och klart var det 
så dags att starta motom och 
stålla in den ordentligt. Nar det 
var gjort tankades det upp på 
nytt och nu skulle det åntligen 
ske!

Lite nervdst var det allt, inte 
minst dårfor att kamrater utta-

lat sina tveksamheter om att 
motom var fór liten fór en så 
stor modeli. Men det skulle 
dom allt få åta upp! Efter en 
mycket kort startstråcka med 
långsamt gaspådrag låttade 
hon! Tvckldst redan vid halv 
gas. Fortsatt gaspådrag gjorde 
att den steg som en kork mot 
det blå. Fullt dyktrim råckte 
inte vid full gas, utan det blev 
till att minská gasen annars 
skulle den snart vara en svart 
prick dår uppe.

På halv gas med fullt dyktrim 
fldg den snallt runt i planflykt.

Efter att ha kånt på modellen i 
några varv och den trimmats ut 
ordentligt var det dags att klått- 
ra upp lite hdgre fór stall- och 
vikningsprov. Modellen fidgs 
upp i motvind och gasen drogs 
av helt. Med fullt hojrodcr 
sjonk modellen mjukt framåt 
utan att klippa. Vingen stalla- 
des aldrig ut helt med en lång- 
sam ingång, utan till det kravs 
stfjrrc roderutslag.

Puppeteer går att flyga myck
et långsamt utan att det år nå- 
gon storre fara. Det ser den sto
ra vingytan och den flatbottna- 
de profilen till.

En riktig dubbeldåckare fly
ger våldigt yvigt når man bor- 
jar ge sig på roll-manOvrar. Så 
åven Puppeteer!. Det forstå 
rollforsoket fick avbrytas ti
digt, eftersom ingången gjor
des fór flack. Det ska till en re- 
jål hojning av nosen i ingången 
for att man inte ska tappa fór 
mycket hdjd!



Nu fly ger Puppeteer'n, som Lars Stjernstróm, Norrkoping, har 
byggt - bilderna på sidan 20 dr tagna under forsla flygningen. 
(Tyvårr tagna på negativ fårgfilm, men i alia fall!) Hår ovan ser 
vi motorinstallationen med den egentillverkade Ijuddåmparen, 
som lillåt Lars att behålla den tryck-svarvade aluminiummotor- 
kåpan hel. Bilden nertill hår visar de snygga utblåsroren, som 
kommer fram under motorkåpan. Fast anslutning till glodstiftet 
gor också att man inte behover ta sig in under kåpan. Bra!

Dags fór fotografering. Ner 
på låg hojd och sedan cirkla 
runt fotografen som inte hade 
några som helst problem att 
hånga med i den låga farten. 
Når filmen var slut var det dags 
fór återkomsten till Moder Jord 
- dvs landning. Inflygningen 
var rena sdndagspromenaden. 
Stadig som en klippa kom Pup
peteer in fór landning. Farten 
sånktes tills man nåstan hade 
kunnat gå fram och fånga den i 
hånden. Såttningen blev be- 
ståmd med en lite fór kraftig 
studs. Studsen skyller vi på att 
hójdroderutslagct var en aning 
knappt eftersom det fortf ar ån
de var trimmat fullt dyk (pilo
ten glOmde gå igenom checkli
stan infor landningen!)

Provflygningen skedde från

betongbana. Då visade det sig 
vara omojligl att taxa modellen 
med kontrollerad styming. Om 
det kom en vindpust styrde mo
dellen dit den ville. Detta be- 
roende på att sporren utgors av 
en icke styrbar pianotråd!

Sammanfattningsvis kan 
nåmnas att det år en byggsals 
som år rolig att bygga. Den får- 
diga modellen flyger bra och 
syns bra i luften tack vare sin 
storlek. p ars Stjernstróm

Natans Hobby har också 
de hår låmpliga sakerna:

Pilot 18:-
Vintagehjul 74:-
Vapenattrapp 55:-
Glodstiftsanslutning 35:-
Dekalark 115:-
Flottorset 275:-

VARNYHET!
Vi slapper loss

RC/AUTOGIRO med
DIREKTSTYRD ROTOR

Trebladig POLA rotorhuvud
Motor: 40 FSFt Radio: 4-kanal 

Hór med Din hobbyaffår eller beståil direkt från oss

PeAs Rotorblad | Kållarvågen 13 
S-810 10 Torsåker 
0290-851 37, 407 32

—  A llt i plast —
Ska Du tillverka någon detalj i flera exemplar?

GJUT AV DEN!
Vi har material for formtillverkning 
och avgjutning i sinå och stora serier
Rhodorsil silikoner, gjut- och laminerings- 

epoxys, polyuretaner, polyestrar...

i metervara bra priser i metervara bra priser i meter

GLASFIBER & KEVLAR
i metervara bra priser i metervara bra priser i meter

Vi har åven de fiesta plastsorter i skivor 
t ex polystyren, ABS, polykarbonat

Bestdll vår katalog!

NOVAPLAST
Stadshagsvagen 42A o 724 65 Vasterås 
-----------------  021-18 60 75 -----------------
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— Varfór kallas han fo r en SMurFF?
— Han har gaif ur SMFFl
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Argus Books
Argus Books kor hårt! For nå- 
gon tid sedan kom "Model Fly
ing - the first fifty years". Det 
år en fin resumé Over modell- 
flygeis forstå femtio år. Nu kan 
vi glådja oss åt två utgåvor 
till."Aircraft Archive" utgoren 
"detaljerad samling av origi- 
nalskalaritningar" Over olika 
flygplan. Serien inleds med 
"Fighters of World War II" och 
"Post-war jets". Bóckema ar 
fina & nddvåndiga fór plast- 
byggaren eller då man soker 
dokumentation fór i varje fall 
pop-skalaklasscn. Vi forutsåt- 
ter, att Hobbybokhandeln fór 
de nya bockema ffån Argus.

Hagel & Picconyheler!
Vid årets Numbergmåssa visa- 
de Picco hela silt nya sorti
ment av motorer och tillbehor 
att man nu satsar på såvål fart- 
fantaster som sdndagsflygarc. 
Bland nyhetema återfanns 
PICCO 80 DUCTED FAN. 
Den motom har samma in- 
byggnadsmått som tidigarc, 
dvs alla modeller med utrym-

me fór lOcc-motorer har plats 
Sven fór detta kraftpaket. Extra 
stora kylflånsar samt en ny 12 
mm forgasare ger maximal 
andning. Den hår motorn finns 
åven i ett 10cc-utforande med 
samma vevhus. Frir de mindre 
flåktaggregaten kom Picco 
med en ny 7,5 cc Ducted Fan
motor.
En helt ny serie fiygfórgasare 
låmpliga fór 2,5-15 cc visades. 
De fungerar bra åven med helt 
onitrerade brånslen.

Modellteknik/Rolf I lagel 
Box 74 

230 40 Bara

Forstå Friflygaren ute!
Fri fly garn as specialutgåva har 
mritt vårldcn. Enligt Holger 
Sundberg (tf red) utgor Frifly
garen ett "Nyhetsblad fór sven
ska friflygare". Dår ska man 
finna allt, som intresserar fram- 
fór allt aktiva tåvlingsflygare. 
"Friflygaren" år ett bra komp
lement till Mfn, som inte kan 
gå djupt in i friflygeriet med 
omfattande resultattabeller etc. 
Vi hoppas få anledning att "ci

tera" den nya friflygtidningen i 
framtiden. Vi dnskar Friflyga
ren all lycka i tidningsutgivan- 
dets knepiga vårid!

Vitlim från Natans!
Vår Puppelecr-bygg/flygtesta- 
re Lars Stjemstfóm var ingen 
vitlimsentusiast! Flairs vitlim 
fick honom på andra tankar! 
Och det bor påpekas att vitlim 
år inte bara de svenska "vanli
ga" Casco och Bostik bygglim- 
merna. Flairs vitlimmer år både 
snabbtorkande och slipbara 
och rckommenderas på det 
varmaste!
20 st Mill's Diesel
På lite krångliga vågar har Na
tans Hobby lyekats fórvárva 35 
st av de vålkånda Mill's nylill- 
verkade gamla dieslar. Av des- 
sa finns nu bara 20 st kvar och 
den bcfómda oldtimer-motom 
på 0.75 cc kostar omkring 
600:- per styck!

Flottorsats från Natans
For omkring 275:- får Du ett 
par oldtimer-flottorer (med alla 
ståil, beslag, skruv etc) till Din

nya modcll. De passar fór ov- 
rigt utmårkt till den testade 
Puppeteem. De år uppbyggda 
på en abachiklådd "frigolit"- 
kama. Flair-flottOrema år 75 
cm långa ochlåmpar sig fór en 
maximalt 3 kg tung modell.

4-takts Rollce Royce! 
Amerikanska motortestare an
ser att engelska Lascr-motom 
tillhor toppskiktet bland 4- 
takts-motorema. De tillverkas 
hantverksmåssigt av Mr Neal 
Tidney i England. Han tyckte 
inte att de japanska massprodu- 
cerade motorerna var tillråck- 
ligt bra. De finaLascr-motorer- 
na finns 1-cyl i .45, .50, .61, .75 
& .90 medan de tvåcylindriska 
"twin-2:oma" finns som .120, 
150,. 180. Du kan sjålv via Na
tans Hobby bestålla en Laser
spis! Råkna med 6-8 veekors 
leveranstid, fór de tillverkas 
endast på bcsUillning! Natans 
hobby år ombud fór Skandina
vien - beståil via honom!

Natans Hobby 
Box 47,430 24 Vårobacka 

0340-600 66

Ovre raden fr  v: Nya Picco 80 
Ducted fan-motornfrån Ilagel; 
skalaby g garldmpliga Argus- 
bocker samt 1- & 2-cylindriga 
Laserskonheter från Natans. 
Bilderna har nertill fr  v visar 
den nya "Friflygaren"- special- 
tidningenfor friflygare. 
Ndrmast så Flair-vitlimmet 
från Natans Hobby, som också 
har ett fåtal ex av den trevliga 
"ny-gamla" Mills-dieseln kvar.
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ånd in till Modellflygnytt Skriv om aktiviteter pá klubbnivá, plata svartvitt och sand in till Modellflygnytt Skriv om aktiviteter p,

Stor helikopterfest 
på Vasatorp 
i Helsingborg! meeting

Tidemas sfórsta intcmationcl- 
la helikoptertriiff (i varje fall i 
Sverige) kommer att arrangeras 
av Helsingborgs Modellflyg- 
klubb under midsommarhcl- 
gens 3 dagar 24-26 juni 1988. 
Plats: Vasatorps Modellflygfålt, 
Ůsterleden 101 i Helsingborg.

Till traffen kommer bl a euro- 
pamUstaren Ewald Heim från 
Tyskland, svenska landslaget 
med Thomas Cedergren (se bild 
hUr till hoger), PUr Nordstrom 
och Ulf Johansson och deltagare 
från Schweiz, Danmark, Norge,

England samt från andra sven
ska klubbar. Utstiillare från lc- 
dande hobbyforetag kommer 
också att finnas på plats.

Program: torsdag/fredag in
stallation, allman flygning och 
midsommarfirande. Lordag biir 
det tavling och allman flygning, 
medan sondagen ar vikt for upp- 
visningsflygning samt något av 
en Modcllflygets Dag.

Vid fåltet, som ar ctt av landets 
storsta och mest valutrustade 
med en total yta av 10 tunn- 
land.finns stort campingområde

for talt och husvagnar, clplintar 
fór 220V, vatten, toaletter, tele
fon och klubbstuga med TV 
samt under midsommar också 
kiosk med mojlighct till matbe- 
sUillning.

Boka midsommarhclgcn på 
Vasatorp och ring Bjdrn Pcrncd 
som ar initiativtagare till traffen 
och tala om alt Du kommer.
Då har vi annu battre mojlighe- 
ter att planera en bra m idsom- 
marhclg for Dig och Din familj. 
Numret till Bjom Perned ar 
042-13 44 92.

Hokaklubben i Halmstad in- 
bjuder till sitt sedvanliga 
pingstmeeting, som i år infaller 
21-23 maj. Det biir flygning 
med alla sorters radiostyrda 
(och andra?) modellflygplan. 
Som vanligt finns goda camp- 
ingmojligheter intill klubbstu- 
gan. Plats Hokaklubbens Mo
deil flygfalt, som ligger mitt 
emot Pilkingtons Glasverk på 
vag 117 just ulanfor Halmstad.

Har Du frågor, så kan Christer 
Persson på 035-207 55 ge al la 
svaroch upplysningar!

(Gót-Hobby) Kungsbroplan 1 ·  112 27 Stockholm 
08-54 70 77 ·  Óppet 0930-1800, 0930-1400 lordagar
Katalog 211 sid skickas mot 30

‘ A - * ' - ' , . 'L‘, ' ··
---------------------------- — ------------------

FIFTY AND SIXTY SERIES HELICOPTERS

Långd 1346 mm ·  Hójd 412 mm  ·  Flygvikt cirka 4 kg 
Rotordiameter 1455 mm  ·  M otor 10 cc 9 Pris 4.990:- 

"X-cellen år lå ttbyggd & låttflugen", såger U lf Johansson
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SMFF · m odellllygarnas tacklb rem ng!

cllllygare , ar Du so lidarisk?  — Var med i tacket - var med i SMFF!

Tioårsjubileum i Norberg
_ i _  f l y o
i  W I A U M O

I år fyller Norbergs Flygklubbs 
modellflygsektion tio år. Dårfor 
biir det elt meeting på Bålsjofål- 
tet på Kristiflygardagen den 12/ 
5. Alla år vålkomna. Det år bara 
att dyka upp. Klubben bjuder på 
någon eller några dverraskning- 
ar. Den som vill får stålla upp sin 
husvagn på fåltet.

Vi våntar oss att en rad kånda 
och okånda modellflygarc kom
mer. Asfaltbanan år inte rikligt 
låmplig for flåktflyg. Men det 
finns en del kommunala planer

på att bygga ut och forbåttra 
fåltet. Tiden får visa vad som 
skali hånda med delta.

Kristiflygardagen år ju en tors
dag som vanligt. Den som vill 
kan ju ta “lillsemester” och stan- 
na i Norberg over helgen. Vill 
Du veta mer, så ring Stig Gro
ning 0223-212 06, Hans Olsson 
0223-215 59 eller Lars Petters- 
son 0223-600 78.

Vålkomna!
Norbergs flygklubb 

Modellsektionen

Malmri Radioflygsållskap in- 
bjuder till sitt årliga “el-fly-in”, 
som går av stapcln lordagen den 
28 maj 1988 med påfoljande 
srindag som reservdag. "Vi hål- 
ler till på vårt modcllflygfålt, 
som ligger invid Lv4 roboliali 
och vi brirjar klockan 1030 och 
flyger med alla sorters elektri
čka flygplan", såger Gert Zaar. 
"Det biir elsegel, skala, pylon 
och multi och kanske en och 
annan eldriven old-limcr.Folj 
våra skyltar lrån Malmo Speed-

waybana tilis du ser oss - for 
clflyg hors ej! Vi skyltar också 
från Kvambykaruscllen, som 
finns i Sallerupsvågens forlång- 
ning.

“Gåsapågarna” från Skanor/ 
Falsterbo kommer med tvåmo- 
toriga Partenavia, Kalle flyger 
Playboy oldtimer, Trellcborgar- 
na kommer som vanligt. Sven- 
Åke flyger tvåmotorig sportma- 
skin & Ampere Flyer mm mm . 
Vill Du veta mer - kontakta 
Gert Zaar 040-29 23 00.

modellflygmårke 

tåvllngskort

domarkort 

távlingsregler

—  tygmårke

klubb-blazermarke 

rockslagsmarke

tavlingsprotokoll 

SMFF-deka ler

Identifierlngsnummer 

handbocker

HAR

Fórbundsmárke, rockslags-brosch 8
Nyckelring med fórbundsmárke 2
Modellflygmårke, brons 20
Modellflygmårke, silver 22
Modellflygmårke, guld 23
Modellflygmårke, elit 25
Fóreskrivna prov skali avlåggas och kontrolleras av ansvarig klubbledare

SMFF-dekaler, 1 st 70 x 70 mm 5
SMFF-dekaler, 8 st på karta, 300 x 300 mm 10
Tåvlingsregler fór olika FAI-klasser m fl, per st 10 
Handbok: "Att vara modellflygledare" 10
Handbok: "Modellflygets grunder" 20
Bokpaket: "Vi modellflyger", 2 delar 20

Getingen, introduktionsmodeil, byggsats 17
AMA-Cub, introduktionsmodeli, byggsats 17
LINUS, linmodell, byggsats 285
LINUS; enbart ritning 25

Byggplatta 120 x 24 cm 40
Byggplatta 60 x 20 cm 20

T-shlrt, specialtryck från EM 1987 40:·

Κόρ grejor från Fórbundsexpedltíonen som år låmpllga fór Dig sjålv, Dina modeller eller Din klubb!

Klubbar och skolor faktureres -  

ovrlga leveranser sker mot postforskott
SMFF:s expedition 011-13 21 10 
Postadress box 10022, 600 10 Norrkoping

24



m p R O P O
JR COMPUTER1WOPOtomputer Mixing System

computer Mixing System J B  m  m  IComp-Mix
JR Max series FM35 MHz år en 
nyutvecklad kvalitetsradio i flera 
modeller från 4-6 kanaler — de 
finns också i computer-utfórande 
till låga priser.
Computerradion levereras med 
PPM vilket gór att åven aldre 
FM-mottagare kan anvåndas.

Prisexempel:
W4C-3S FM 35 MHz 1.450:- 
W6C-3S F Computor 2.600:-
Hor efter hos din hobbyhandlare pá din ort eller direkt till oss

Modeller & Elektronik AB
Ångsgatan15 ·  332 00 Gislaved ·  0371-107 09 & 107 45

- v n o ř  rodnar han r *  h a n k e r  
Jo. han ar im e mod I SM IT !

f  WORLD ^  
V CHAMPION V 

PROPO ^
yy
V
5» C

model
fligM Chevron 2 & Mini-Chevrøn

CHEVRON 2 
8-10 cc motor 
Glasfiberkropp  
Fårdigplankad vinge 
Låttbyggd C Z ■
Rek cirkapris f  * T w  ■ "

Mini-CHEVRON 2 
5-6,5 cc motor 
Glasfiberkropp  
Fårdigplankad vinge 
Låttbyggd
Rek cirkapris w  w  w  ■

Generalagent och distributor Finns hos Din hobbyhandlare!

BEHCO AB box136 162 12 Vållingby Telefon 08-87 30 30

25



SteÉ $.í£ .
Ψ!ΐνΠίΉΐ17Ή1!1Ι71!1'·Τι1ΜΒ'']ΜΙΈΑπΐΛΜΗ*·ι·)ΐΜΦ.ΐίΐ<

FRÅN KLUBBARNA tefc. **

A. W w  ^ v . 4 ,  t e .
ιιι.ι,,Μ -ίίΐΜ ίττπΒ

-  Varfdr ar Du med i SMFF?
— Jag ar ju rnodeflflygare!

ffi

Gr*-

Scania Cup" 
Sommarnattens Leende ff

Friflyggrenen inbjudcr Lill cn ny 
och internationell tåvling kallad 
"Scania Cup". Den tavlingen går 
29-31 juli 1988, dvs veckan efter 
danskarnas Scandinavia Open. 
Plats biir Revinge Hed. Inbju- 
dan Lill svenska dcltagare kom
mer i SMFF Månadsmeddelan- 
den i maj 1988.
Programupplåggningen biir 
ungefår som de vanliga UT med 
FlA-flygarna forstå dagen och 
F 1B/F1C andra dagen. Arrange- 
randc AKM vådjar således till 
de svenska friflygarna, som 
kommer au deltaga i Scania Cup 
att också vara funktionår den 
dag, som man inte tavlar.

Modellflygama i Aeroklubben i 
Malmd inbjudcr till friflygtåv- 
lingen "Sommarnattens Leen
de'^ och 5 juni 1988 på Revinge 
Fled. I inbjudan sags, att alla slag 
av friflygandc modcllllygplan 
kan deltaga: Al, B l, C l, F1A, 
F1B, FIC, F1G, 77 cm, HKG - 
alla med såval senior som ju- 
niorklass. Friflygande Oldtimer 
år också valk om na i al la sorter 
och storlekar: A2, B2, C2, D, S1, 
S2, F. Lordag 4/6 genomgång 
och information kl 12. Dårcfter 
5 perioder svenska 1-klasser. 
Sondag 5/6 genomgång kl 1000. 
Dåreftcr 5 perioder FAI-klasser 
&F1G.

— Att vara e ller in te vara ...
— Det e ' k la rt att Du ska vara med i SMFF!

Nu ere dags! 
Planera igen fór Ripalågret!
Nu år det dags att planera for 
88års RIPALÅGER! Vi hoppas 
på båttre vådcrforhållanden den 
hår gången. 1987 års sommar 
var ett fiasko for alla - inte bara 
modcllllygarna! Nu hor inte
Skåne och blåst ihop, så n u ....
Vi gor allt for att RC-fåltet skali 
vara dppet 0800-2100 varje dag 
for flygning.
Som vanligt har vi ett program: 
Sondag 10/7 ser vi som cn sam
lingsdag. 1 l/7:landningståvling 
och linflyg/combat (tag med 
linflyggrejer!). 12/7: segelflyg 
på distansbana. 13/7: ballong- 
jakt och på kvållen uppvisning i 
den hogre skolan. År Du duktig

på aerobatic så ståli upp - med- 
dcla kontaktpersonema. 14/7: 
den långsamflygning, som blå- 
stc bort forrå året, handluns på 
kvållen. 15/7: Manovcrflygning 
och på kvållen cn avrundande 
avslutningsfest.
Vill Du komma tidigare eller 
åka hem scnarc, så går det bra!

Om Du har goda kontakter med 
vådrets makter, beståil bra vå
derfor vecka 28!

Kontaktpersoner: Goran Muftig 
044-560 82 eller 044-560 57 el. 
Dennis Nielsen 044-505 08.

SMFF:s helt nya 
introduktionsmodeil

Har kommer Getingen!
Låttbyggd gummimotormodell spånnvidd 33 cm PRIS 13:—
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, 
60010 Norrkůplng, telefon 011-13 21 10.

** ~ * * * 4 1 ~ * < ar
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& Specialdesignad 
kamaxel fór 
basta vridmoment

❖  Specialutformat 
forbrånningsrum 
for basta effekt

❖  Lått och kompakt 
design

❖  Datadesignade 
kylflånsar fór 
basta kylning

❖  Radialmontering 
fór viktbesparing

❖  Standardbrånsle 
med 10% oljein- 
blandning utan 
nitro motverkar 
rostbildning

H I-M A X  120 H I-M A X  91

Borrning 30,5 mm
Slaglångd 26,0 mm
Kompresssion 9,2:1 
Vikt 765 gram
Effekt 2,1 Hk9000 v

INTRODUKTIONSPRIS

2 . 4 3 0 : -

Borrning
Slaglångd
Kompression
Vikt
Effekt

27.0 mm
26.0 mm 
9,4:1
765 gram 
1,65 Hk/9500 v

INTRODUKTIONSPRIS

1 . 8 3 5 : -

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

NAMN : _ 
ADRESS
POSTNR./ ORT ___________________________

□  SAND MOT POSTFORSKOTT
□  DEBITERA MITT KONTO/KONTOKORT

□  WS4 [ J d /NERS CLUB O  AMERICAN EXPRESS

liv
T T H Z 1 1. 1

G I L T I G  t . c . m . 1 1 ] M Å N A D  A R

A N T A L A R T  N R V A R U B E N A M N I N G P R I S ·

vrsA‘
Butik:
E nge lbrektsgatan 42 
778 00 NORBERG

n a m  ru  e c k η i n g



FRÅN KLUBBARNA

id  in till Modellflygnytt Skriv om aktiviteter pa klubbnivå,
— Om Flygbaronen har levi r

HOBBEX
Modellflygmeeting i Tostared
Marks Modcllflygklubb arrang- 
erar en stor modellflygtråff 11 - 
12 juni 1988. Den biir som van
ligt i Tostared, som ligger en bit 
utanfor Kinna. Det kommer att 
bli en enkel klassindclning/fre- 
kvenshantering fór att så många 
som mojligt ska få flyga. Vissa 
grannlandsklubbar har också 
inbjudits till tråffen, som kom
mer att innehålla uppvisnings- 
flygning och andra aktiviteter -

åven fullskalauppvisningar. 
Det finns vidarc slora mojlighe- 
ter till bad och friluftsaktiviteter 
i naturskon rniljo. Forrå året 
hade vi 100 piloter och cirka 
2000 åskådare (se bild) och vi 
hoppas på lika många i år. Om 
Du vili veta mera kontakta Åkc 
Johansson, 0320-119 02 eller 
BorjeMagnusson 0320-117 43.

Skaladagarna på Barkarby
har åndrats till 18-19 juni 

i stållet fór vad som tidigare sagts!

Picco finns hos vålsorterade hobbyhandlare. 
Du kan ocksá kopa direkt av oss på postorder. 
Vi har service, reservdelar och tillbehor.

OBS: Alla PICCO ar av ABC · lyp och har dubbla hogvarvskullager.

P 21 SE RC 765
P 21 RE RC 765
P 40 SE RC 890 >
P 45 SE RC 945 :·
P 60 SE RC 1045 :*
P 60 RE RC 1095 :
P 80 RE RC 1095
P 80 SE RC 1.095 :
P 40 - 45 RE RV Ducted Fan 1.075
P 60 - 67 RE RV Ducted Fan 1.175
P 80 RE RV Ducted Fan 1.295 :
P 5 3.5 c c Pylon 975 :
P 40 6.5 CC Pylon 995 :
P 21 SE Marin 895 :
P 21 RE Marin 895 :
P 5 3.5 cc Marin 1.125 :
P 40 · 45 Marin 1.125 :
P 60 · 67 Marin 1.295
P 80 Marin 1.350 :

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

P 90 Marin 1.595
P 90 
BIL
P 21

Marin Competition 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 - 45 SE Stunt 745
P 60 RE RV Speed 1.095
P 15 RE Combat Kommer ΜΗ
P 15 RE Speed váren !

Arets Buggyfantom !
Christer Eriksson, Ronneby. 
Nio vinster av tolv mójliga. 
P5 Buggy ♦ Siccom - bil.

Rolf Hagel

Modellteknik
Box 74 230 40 BARA Tel. 040 - 44 61 17 Tel.tid: Vard. 17 00 - 2000.

Vinn
Lindansen’8 8  
med 
Linus!

Ny lin flygm ode ll! Basm odel I fó r L indansen! Kop den d irekt tran 
SMFF:s expedition, Box 10022, 600 10 Norrkoping, 
telefon 011-13 21 10.

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.

forlag Bygg i sommar, tråna i host -  och vinn Lindansen nåsta år!
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MULTIPLEX
Kvalitet for alla!

Flyga eller programmera?
Royal MC - den nya tidens system for experter 
och for Dig som tycker det år roligt att flyga.

Commander - PPM/PCM FM smalband 
35 och 40 MHz.
Modulsystem, ackar, mottagare Uni 9, 
såndare 4 kanaler (7 med tillsats), 
Rate/Dual-rate, variabel Combi-switch, 
flyg/helikoptermoduler.

Combisport 4/7
De olika satsernas sam m ansåttn ing år f.n. under 
om arbetn ing, va rfó r fasta p rise r ej kan anges v id  
tiden fó r denna tid n in g s  presslåggn ing.

Nya servon
Multiplex presenterar nu en helt ny- 
konstruerad servofamilj snabba 
glappfria servon med mycket hóg upp- 
losning.

Forstfódd år MICRO BB. Upplos- 
ning 0,2-05 % 0,12 sek for 40° 
utslag. Vikt 48 gr.
Pris 535:-

Nu firms ocksá en dub- 
belsupermottagare fór 
vanlig FM-PPM
(endast fór 35-bandet) 810:-. 
Klarar storningarna från de 
nya P4-såndarna!

ZAP
Superlimmet!
CA tunnflytande, CA+ tjockt och utfyllande, faster också på oljiga ytor, 
Plastzap fór plast, Kicker fór snabbare hårdning och Debonder loser. Ett 
års lagringstid utan hjalp av kylskåp.
CA, CA+ 28 gr 60:-, 14 gr 39:-, 7 gr 25:- 
Plastzap 37:- 
Kicker 62:- 
Debonder 44:-

Bygg Dig en Oldtimer — flyger av sig En riktigt Oldtimermotor i nytillverkning: 
sjålv, motor 2,5 cc eller OS 20 4-T. OS K6, 1940 års modeil, 9,5 cc, tåndstift, 
Playboy 425:- tåndspole och kondensator medfoljer,
Lanzo Bomber 440:- 1.850:-.

ORBO AB Vi soker fler återforsåljare!

Lidgatan 20, 171 58 Solna 
Telefon 08-83 25 85
Begrånsat oppethållande, men Du kan ringa in din beståll- 
ning når som helst. Vår telefonsvarere år alltid vaken!
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a l i n g s A s

M O D E L L M A T E R I A L
t i l l  s a lu

Byggsatser! trå, metali, plast 
Balsatrå, plywood, pianotråd 
Radioanlåggningar 
Tillbehor. brånsle mm 
Åven postorder

Specialitet: MODELLMOTORER 
Delar på lager Sven till åldre motorer

Telefon 
DAGTID 
0322-311 13 
KVÅLLSTID 
0322-350 78

GAVLE

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

MODELLFLYG · BÅT - BIL 
TÅG MOTORER 

RADIOANLÅGGNINGAR 
TILLBEHOR mm

GOTEBORG

T R Ú L U N D A

FRňl UhOA 'ORG

R/c RilDl I SOM SPECIALITET

Bilar: ex Tamiya, Kyosho Marui, SG, 
Garbo. Serpent, Yankee, Ass, PB 

Bilmotorer: Picco, OPS, OS 
Radloanl: JR. Futaba, Acoms.Sanwa

RC-tlyg o RC-bát o Tågbanor 
Bilbanor

Postorder telefon 031-45 94 01

HALMSTAD

RC-anlåggningar Byggsatser 

Tillbehor och balsa 

Bilar: Carlsson och Challenger 

Buggy:TT, Sigma och Carlsson 

och åven elektronikkomponenter

Kungsgatan 20 ^  ®  035-12 40 70
302 45 HALMSTAD

SÅL JES
ARROW 60, fardig och målad, 
aldrig flugen. Bara att insLallcra 
radio, tank och motor. En We- 
bra 61 med pipa mcdfoljer. 
Aldrig kord. Karran och motorn 
slumpas for 2.100:-. Fråga eft 
Bosse på 0223-520 62 kvållar.

OS 120 SF. Bånkkord 10 min. 
2.000:-.0522-378 01. Stefan! 
30

A E C G
P P C D L K T E K

Nymåvågen 110, 290 34 Fjålkinge ,
Tel: 044-560 57
RITNINGAR & MATERIALSATSER till 

Lillen 15-60, Mlxen 25-120, Stabil, 
Albatross,Solo, Limbo, X-et, Johanna, 
Josefin, Sk-78, Kompis 
Åven ritn ingartill skalamodeller 

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

STOR SORTERING PA BALSA 
KLUBBRABATTER 

ÅVEN BILAR OCH BATAR 
POSTORDER - Katalog mot 10:- 

ÓPPETTIDER: Vardagar 1600-2000 
LOrdagar 0900-1300

GENARP

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

m fl samt tillbehór och service.

Modeller, motorer, beklådnad, balsa 
och diverse modelltillbehór.

Digital fickmultimeter I plånboks-format 
endast 108 x 54 x 8 mm.

X
(30 års erfarenhet av RC-flyg!)

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

GOTEBORG

l i £

HOBBYCENTER
Karl Johansgatan 7 

Box 4021 Telefon 031-12 62 20 
400 40 Gdteborg

Hår hittar Du:
TAG nytt & beg FLYG BAT BIL 

RC Plastbyggsatser 
Massor av annat smått och gottl

VÅLKOMNA IN!

GOTEBORG

FOLKE V. JOHANSSON AB
Hjalmar Brantingsgatan 1 

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

D E T  M E S T A  
F O R  R C !!
o BALSA
o BEKLADNADSMATERIAL 
O BYGGSATSER 
o LIM, LACK, etc

^GÓTEBORG I

STORT URVAL

i

n
Norra Hamngatan 30 Tel. 13 29 17 GÓTEB0RG Jk

-----  Modelljårnvågar
—  RC bil, bat, flyg
-----  Plastmodeller
-----  B ilbanor

GĎTEBORG

Hugget’s Fårg
•  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 Linnégatan 3 2 A.
413 04 Goteborg
Tel: 031/14 18 14, 14 46 14

fynd · 
torget

SVERIGES
MODELLFLYG FOR BUM)
SMFF bildades 1957 och har 
klubbar, klubbmcdleniniar 
och enskilda personer som 
medlemmar.

Fórhundsordrórande
Olof Pennborn 
Tjomgatan 17 
253 72 Helsingborg 
Telefon 042-22 25 53 host 
(Kvalistid 1800-2000)

Vice forbundsordfórande
Bengt-Erik Sóderstrom 
Rulistensvågen 17 
616 00 Åby
Telefon 011-605 58 bost

Sekretcrare
Bo Bring 
Stora Nygatan 15 
411 08 Goteborg 
Telefon 031-10 07 lOarb

Kassór 
Johan Bagge 
Lokegatan 24 
602 36 Norrkoping 
Telefon 011-13 36 47 bost 

011- 19 13 86 arb

Lcdamot
Pcr-Axel Eliasson 
Spaningsvågen 1 
175 63 Jårfålla 
Telefon 08-761 33 11 bost

PR och rekrytering
Gunnar Eriksson 
Ostrá Parkgatan 26 
951 36 Luleå 
Telefon 0920-239 26 bost 
Telefax 0920-228 87 fvb

Suppleant
John Ilerdin 
Hallonvågen 100 1 
196 31 Kungsången 
Telefon 0758-763 17 host

Ltbildningsledare
Hanns Flyckt 
Åkershultvågen 2 
564 00 Bankeryd 
Telefon 036-721 lObost

SIG SKYBOLT, for 60-mo- 
lor, saljes, Maskinen har hångt 
med i etl par såsongcr och år i 
fint skick. En trevlig dubbcl- 
daekare, som saljes for 750:-. 
Ring 0223-520 62 kvållar och 
fråga efter Bosse!
EMIL Linmodell. Byggsats + 
ritning på Piper Cub 135 cm + 
nylon 110 x 250 cm; hjul dia
meter 80 mm till dito. Solar- 
film, 2 rullar. Allt tillsammans 
billigt! 0470-294 12kvållsiid! 
CHRISTEN EAGLE - kåp- 
sats till Byron's Christen Eagle 
saljes. Satsen innehåller motor- 
kåpa, kbainhuv och hjulkåpor. 
Allt i ett: 500:-! 090-512 37 
efter klockan 18!

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

KOPES
COSMIC WIND for .19-mo
tor. Helst flygduglig. Fråga eft 
Mats på 08-758 62 72.
2,5 cc GLÓD-MOTOR dn- 
skas kdpa. Ring 0410-196 32.

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

Grenchef Linflyg, tf
Bengt Lindgren 
Orrstigcn 60 
144 00 Ronningen 
Telefon 0753-538 36 host

08-779 03 87 arb dir 
Telefax 08-774 38 24 arb fvb

Grenchef Radioflyg
Anders Gustavsson 
Alstavagen 6 
702 21 Orebro 
Telefon 019-16 15 41 bosi 

0589-826 70 arb

Expeditions forestån dare 
Bo Hallgren 
Box 30
618 00 Kolmården



HOFORS

PeAs ROTORBLAD
Allt i trå Ibr modellbyggare

Specialitet AUTOGIROS & 
rotorblad

Vingstottor. profilhyvlade i furu 
Roderlist. skevroderlist 
Balsa, turu, plywood osv 
Återtdrsåljare antages 
Prislistor mot brevporto

Besoksadress: Nyångsraden, 
Gruvstugan. Långnas, Hofors 
Postadress: Kållarvågeri 13,
S-810 10 Torsåker 
Telefon: 0290-851 37 & 407 32

HUSKVARNA

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

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

KONTOR
Grånnavågen 24, 561 32 Huskvarna 
Ordertelefon 036-14 53 60 
Oppet vard 9-12 13-17, fred 9-12

HĎGANAS

HOGANÁS
Kopmansgatan 5, Hoganås, 042-302 30 

ĎPPET: Måndag-fredag 9.30-18 
Lunchstångt 13-14, Lordagar 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

BRA
Sortering fór alla hobbyentusiaster

Alltid råtta

PRISER
VSIkomna In eller ring!

Vi skickar åven mot postorder!
KBA Lek & Hobby, Sodra Torggatan 7 

434 01 KUNGSBACKA, Tel 0300-141 36

l id k Oping

Silverskjbldsgatan 7
531 00 Lidkbping, telefon 0510-262 34

Skalaritningar av Brian Taylor 
Dekaler: Tre Kronor

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

Stort sortiment I RC-bil och -flyg 

POSTORDER

Oppet Må-Fre 1530-1800, Lor 1000-1200

KVALITET TOPPRESTANDA
2.5-3.5-6 5-7 5-10.0-10 7-11.1 -13.0-15 Occ

Flyg- Marin- Bilmotorer
Tillbehor Reservdelar. Service Tuning

MODELLTEK NIKDistributor / rol* hacel
Box 74 Ordertel. 040-4461 17
23040 Bara (17.00-20.00)

LINKÓPING

BORGS hobby
Apotekargatan 7, 582 27 Linkoping 

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

LULEÁ

RC-FLYG TILL LAGA PRISER

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

Marutaka
■ Stort balsasortiment
•  Stor tillbehorssida
• Postorder. ingen egen katalog
• Ring for information

Vattentornsvågen 12 951 61 Luleå

MOLKOM χ \ | /

E L M IR
RC år modellen!

Ritningar fran 
BRIAN TAYLOR

Katalog 10:- - ej frimarken! 
SIDEN 42:- per meter!

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

MALMÓ

MODEL
CRAFT
Rundelsgatan 16 
200 12 Malmb 
Tel: 040-714 35

Det mesta och det båsta fOr RC-tlyg, 
-bil, -båt, tillbehOr, modelljarnvåg, 
bilbanor mm.
O.S. Engines, Marutaka, Model Tech, 
Pilot, Corel, Sigma, Master Airscrew, 
Kell Kraft, X-acto, Powermax, Tettra, 
Ishipla, Solarfilm, Deluxe Materials, 
Reservdelar, Service, Postorder.

OXELŮSUND

ALLT FÓR 
MODELLHOBBYN 

Specialitet 
LINFLYG

TRÁDGÁRDSGATAN 10A 613 00 OXELÓSUND

SIGTUNA

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

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

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

Acoms, Multiplex 
o Motorer: OS, Webra 

Veco, Picco 
o Reservdelar

CYKEL & HOBBY
Norrahammarsgatan 5 0910 190 05

STOCKHOLM STOCKHOLM

Hoftes modellflyg
Upplandsgatan 66. 113 44 S tockholm F m iTel 08/33 30 44

BY RON C ~ '-\ 
O R IG IN A LS  y x

Box 6008, 183 06 Tåby
Bergtorpsvagen, Karby Gård

M otorspecia lis ten: Rossi, Cox, Tel 0762-103 80 S 113 92

K&B, O.S., Quadra. Kawasaki Specialitet:
RC-flyg, radio, motorer, balsa,

M odellflyg  —  båt —  bil byggsatser, tillbehor, Futaba. Pilot,
R adioan låggningar Enya, OS mm.

C B-spinner och kvartskala-
tillbehor Macs Product KONTOKORT TAGES. 

Postorder

TROLLHÅTTAN

T lU ftC L
Ø B Q Ø Q C I f l Ø

LEKSAKER HOBBYARTIKLAR

TRESTADS LEDANDE 
HOBBYAFFÅR

* BIL * FLYG
* BÅT * TÅG

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

I Arkaden vid torget

Byggsatser Flair
Ben Buckle 
D Boddington 

Motorer Irvine, Laser
Brånsle Diesel, Giod

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

ÓREBRO

BÓRJESS0NS
MODELLFLYG·

: X ;  Λ  HOBBY
)  Specialaffår fór 

Modellflyg
RC-anlåggningar . byggsatser 
tillbehor. m otorer. b ila r. båtar 
Gummirep (Borjesson-repet) 
Postlåda 45557, 705 90 Órebro 
Besoksadress Kårsta Ó, Hovsta 
Tel 019-22 62 90,22 70 22
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’OSTTI DNING

N Y H E T E R · N Y H E T E R · NYH ETER

MAX 10FP: Ny pigg mo K a d e t  s S ° a  ^
Låttstartad och gångsåf , λο  2  ρ,οΥΜ å SeU  ·λλ l a
ny dåmpare av tvåkamrr, a , - j \ 5  oQSOO
gång som mójligt. 0 11 L?
MAX 10FP-M och 1OFP-S 
linkontrollversion av ovant 
MAX32F-H: Ny "stor" mott „,,idneli- 
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 for skala- 
helikoptrar el. likn. dår man vill eliminera 
startremmen.
MAX 40SF: Ersåtter trotjånaren 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 stórre pro- 
pellrar. Fórsedd med 4D trottel fór lite friare andning Motorn 
levereras med ny dåmpare av tvåkammartyp fór att hålla buller 
nivån så låg som mójligt. Sagolikt fina prestanda over hela varvtalsrpnktrot 
Finns åven i ABC-utforande som MAX 40 SF ABC *»regisirei.
MAX 46SF & MAX 46SF ABC: Dessa ersåtter den tidigare 45FSR-spripn
uppbyggnadsom Max 40SF men med lite stórre cyl.volym. Aven
stórre; måktiga 1,43 hk. ektuttaget ar

STOP PRESS!!
O.S. MAX 61RF ABC-P 
vinner SM i F3A,

suverånt flugen av 
Anders Johansson, 
Linkóping.

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 mójligt. I sitt sortiment 
har Tettra manga 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 
beromda jaktplan från denna perioden. Mycket avancerad 

I 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. 

i Satsen innehåller bl a motorattrapp, hjulkåpor, beslag 
m m. Idealisk fór .120 4-takt el. .90-. 108 tvåtakt. 
Spånnvidd: 1702 mm Långd: 1438mm 
Vingyta: 56 dm2 Vikt:3,8-4,3kg

FINNS I ALLA VÅLSORTERADE HOBBYAFFÅRER
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