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OMSLAGSBILDEN Stefan Olsson beråttade ifórra 
numret av Modellflygnytt om sin dH 94 Moth Minor. 
Den farliga omslagsbilden den hår gangen år just 
Stefans Moth i vånslersvång. Foto: Sten-Sture Olsson

Efter en fin Pingst med fint flygvåder hår i Skåne år det åter dags alt "berika" Modell- 
flygnytt med lile skriverier. Når delta skrives har en utbildningsledarkurslkonferens 
hållits under Calle Sundstedts sakkunniga ledning. Mera dårom inne i tidningen. 
Distriktsutbildningen år dårmed igång och vi kan se fram emot en livaklig host med 
många nybórjare. Personligen tror jag alt det år båst all borja med enkla friflygmodellcr 
men ett och annat djårvt drag finns. Vad sågs om en nyborjarkurs med Blue Phoenix? 
Det har MFK Jupiter i Luleå gjort och med lyekat resultat. Då har forstås deltagarna 
inte varii av allra yngsta klassen. Det år emellertid bra gjort och elt prov av stor betydel- 
se. Dårnåst på programmet står en domarkurs i Luleå - fór populårskala.
Det ror sig således mycket om Norrland denna gang. Och varfor inte? Mitten av Sverige 
lår lig ga i tr akten kring Osters und så det år egentligen en rått stor del av vårt land del 
handlar om.
Vidare vet jag, alt Kent och Lennarth nu på allvar kommit igång med utvecklingen av 
"elt nytt SMFF" men jag overlåter till dem att sjålva redogóra fór resultatet i kommande 
nummer av Modellflygnytt.
Ett Europamåsterskap i "aerobatic" står nu fór dórren och Norrkoping biir skådeplatsen. 
Slutligen ónskar jag alla en glad och trevlig sommar med fint flygvåder. Och jag hoppas 
också att vi ses på EM i Norrkoping! ,



Bygget
Jag provade forst 2 olika skalor 
- 1:5,5 och 1:6. Valet foil på 
den senare, då modellen annars 
skulle bli fór tung for de då 
regelmassiga 6 kg. Ett av pro
blemen med Storken ar att pla
net i sig sjalvt år stort medan 
nosen ar forhållandevis liten. 
Motorarrangemanget får trang
as in i en valdigt liten volym.
I min forstå Stork anvande jag 
mig av en 15 ccm3 fyrtaktare, 
vilket i den nya Storken med 
skalenlig nos visade sig bli for 
stor. Valet blev då (med viss 
motvilja) en 10 ccm3/2-takt. 
Tjusningen med en sån har

Fieseler Fi 156 Storch
Bengt Kållstrom har tidigare beråttat om sin Klemm Kl 35, den gamla Sk15. 
Men han har blivit kånd som "Storken" Kållstrom också. Och nog tving as man 
hålla med honom om att man får leta efter charmigare skala-objekt ån Storken!
I min andra artikel om skala- 
flyg skulle jag vilja namna lite 
om ett tidigare bygge, namli- 
gen “Storken”.
Denna lite egendomliga ska- 
pelse har sitt ursprung från 30- 
talcts Tyskland och tillkom i 
samband med en tavling utlyst 
av Tcchnischcn Amt vid 
Rcichsluftfartsm inisterium  
(RLM). Målsattningen med 
tavlingen var att få fram en 
konstruktion som skulle besitla 
goda egenskaper då det gålide 
start och landning.
Resultatet från Fieseler Flug- 
zeugbau blev en mycket lyekad 
konstruktion och det kan nog 
sagas vara en av de allra forstå 
flygplanen med fungerande 
STOL-egenskapcr (Short Take 
Off and Landing). De fiesta 
flygplanskonstruktbrer har se
dan dess efterapat Fieselers 
princip och den kan ses på 
modemare konstruktioner fast 
då med lite forfinad teknik.

Det borjade 1981
Redan 1981 byggde jag min
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fbrsta “Stork” från den då nyut- 
komna byggsatsen från “Sven- 
son”. Konstruktionen var gan- 
ska enkel med konventionen 
uppbyggnad av kropp och 
vingar samt diverse plast och 
aluminumdetaljer. Modellen 
flog mycket bra med forebil- 
dens alla egenskaper, varfor 
jag beslutade mig att bygga en 
till Stork. Nu med battre skala- 
riktighet for tåvlingsbruk. 
Grundkonstruktionen från 
Svensons byggsats ville jag 
behålla då den redan var bra. 
Vissa detaljkonstruktionen bl a 
nos och stall hamtade jag från 
en konstruktion av Robert 
Sweitzer, som också en gång i 
tiden tagit fram en detaljerad 
stork-ri tning.

På Flygvapenmuseum
Nar det galide forebild finns en 
fint restaurerad “Stork” på vårt 
flygvapenmuseum i Malmslatt, 
dit kosan stålides ett antal 
gånger fór kompletterende 
matningar och fotografering. 
Det saknas tyvårr avgassystem

och oljekylare på Malmslåtts 
Stork, men dessa detaljer går att 
rekonstruera med hjalp av foton 
hamtade ur en bok, utgiven på 
ett tyskt forlag, vilken behand- 
lar Storkens historia.
Temat i KONTAKT nr 57 bc- 
handlar just Storken och dår 
finns också en hel del matnyt
tigt atthåmta.
Origirialfdrg, fijrståss! 
Med hjalp av mycket tillmotes- 
gående personal på FFV ordna- 
des originalfårg — den typiska 
grona och grå, som var allmånt 
forekommande på 40-talets mi
li tårplan.

Var en treplansskiss?
Det storsta dilemmat var att få 
lag på en treplanskiss och med 
det menar jag en bra sådan. Ef
ter att ha granskat ett antal som 
forekommer i olika tidskrifter, 
visade det sig att C-G Ahre- 
mark hade en forbattrad ver
sion, som ritats av Richard Ca- 
ruana. Skissen år inte helt per
fekt, men år den klart basta som 
publicerats.

flygplantyp ar att ha elt harmo- 
nierande motorljud, vilket det 
knappast biir med en hogvar- 
vig 2-taktare. Nåvål, noden har 
ingen lag - inte ens inom mo- 
dellflyget! Bygger man en så- 
pass udda modeil som Fieseler 
Storch, så får man verkligen 
vara beredd på kompromisser! 
Det egentliga bygget med 
Storken borjar forst når man 
kommer till dctaljarbelet. Det 
år då man upptåcker vilken 
komplexitet modellen har. 
Sjålva stommen år, som jag 
nåmnde tidigare, ganska enk
el. Det gåller bara att se till alt 
man får rått konfiguration. Dc- 
taljarbetet tar mycket tid i an- 
språk - inte minst når det gåller 
landstallet som sjålvfallet skali 
vara fungerende. I Ovrigt år ju 
Storken begå vad med allehan- 
da stollor och stag, som i 
många fall ingår i den bårande 
konstruktionen.
Materialvalet har varit balsa/ 
plywood till stomme samt alu
minium till landståll och nos. I 
cockpit-inredningcn anvåndes
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Stora bilden t v visar domar- 
granskning i Paris-VM -84 av 
Bengts Stork 67. T h hår land- 
ning av samma Stork på anrika 
le Bourget, dår VM -84 genom- 
fordes. Den andra landnings- 
bilden på den hår sidan visar 
Bengts forstå Stork 825, som 
han SM-tåvlade med då.

mestadels papp och plasttror. 
Radioanlåggn ingen får plats i 
ett bakre bagageutrymme, lått 
åtkomlig från utsidan via en 
lucka (enligt original). I ving- 
ama placerades 4 servon - ett 
fór varje skev och klaff.

Det blev Solartex! 
Klådselvalet blev solartex, vil- 
ken ger ett fint dukintryck om 
man in te målar fór tjockt. Innan 
målning páfórdes något hund- 
ratal nitar på respektive plats. I 
det har fallet anvande jag mig 
av de små cirkelformade bitar- 
na som stansas ut från hålrem- 
soma till datamaskiner. Cirk- 
lama finns i olika storlekar och 
våger i princip ingenting.

Enkla nitar!
Tekniken att få “nitama” på 
plats år enkel. Jag anvande en 
liten plastbit dår jag lagger en 
droppe Zap. Med en nålspets 
plockar jag upp “niten”, doppar 
den fórsiktigt i Zapen och over
for den till det utmarkerade 
stållet på modellen. Fórfarings- 
såttet låter kanske tidsódande, 
men efter en stund får man in 
snitsen och jobbet går rått fort. 
Ett annat detaljjobb, som gjor
des fóre målning var den ka
rakteristiska “sómmen”, som 
finns under kroppen på Stor
ken. Denna “sóm” fanns fór 
óvrigt på många dukklådda 
maskiner på den tiden och var 
helt enkelt fåste och spånnan- 
ordning fór klådseln.
Målningen år inte mycket att 
orda om och målning av kron- 
mårken och óvrig dekor gjor
des på samma manér som jag 
beskrev i artikeln om “Klem
men" i tidigare nr av Mfn.

Provflygning
Under byggets gång hade det

skett en uttagningstavling till 
VM i F4C (enligt de nya regler- 
na, som kom 1984) i Lidkó- 
ping. Dår deltog jag med den 
gamla “Storken”. Uttagningen 
resulteradc i att Kjell-Åke 
Elofsson, Soren Frcdriksson 
och jag skulle forsvara de sven
ska fargema i Paris samma år. 
Eftersom det endast återstod 3 
månader till VM-et blev det en 
hektisk tid i hobbyrummet till 
Ovriga familjens något dåmpa- 
de glådjc. Nåval, bygget flot 
planenligt och cirka 1 månad 
innan VM gjordes provflyg- 
ningen. Inga sensationer kunde 
konstateras. Planet flóg med 
ungefår samma egenskaper 
som min Stork nr 1. Enda fada
sen den hår gången var, att ori- 
ginalfårgen inte tålde metanol, 
utan “krackelerade” på de stål
len brånslet runnit ut. Efter 1 
veckas jobb var det problemet 
avklarat med nylackerad un
dersida + skyddslack.

Fórsta tåvlingen med Storken 
blev alltså Paris-VM. Slutpla
ceringen blev kanske inte vad 
jag tånkt mej, men jag skyller 
på inbrott i bil med stulna vitala 
delar, motorhaveri mm. Piloten 
år det ju aldrig något fel på och 
definitivt inte om han dessu- 
tom år forfattare till artikeln i 
fråga! Totalt har det blivit ett 
tiotal tavlingar med Storken 
och i de fiesta fall med place
ringar bland de tre fråmsta.

Résumé
Varfór jag fastnade fór Stor
ken? Jo, det var i forstå hand 
flygegenskapema, som jag var 
nyfiken på. Efter att ha flugit 
Storken ett antal år nu, så kan 
jag verkligen stryka under på 
att det går att fiyga s akta. Kom
binationen fasta slots och stora 
klaffar trollar fram verkligt 
hårliga lågfartegenskaper — 
om man vili. I vissa fall kan det 
ta våldigt lång tid från punkt A 
till B i motvind!

En nackdel man får i gengåld år 
glidtalel. Sålånge motom drar, 
så fungerar det hela bra. Utan

dragkraft får man ett glidtai 
som narmar sig ett strykjams. 
Hår galler enbart att ge dykro
der och hålla farten om man nu 
inte vill “hovra” ner.

Bygg garna en Stork!
Vill Du nu bygga en skalamo- 
dell med ett karakteristiskt yt- 
tre, lite annorlunda flygegen- 
skaper och mycket detaljer, så 
kan jag bara rekommendera 
Fieseler Storch!

Bengt Kållstrom

—  V a rfó r å r  Du m *d  i  SMFF?
—  Dom gre ja r ju  trekvenser å l oss!

Måste italienarna bevakas nattetid? Å propos VM 88

Baskerprydd Stork-tjyv!
Bengt beråttar om proble
men vid VM i Paris. Tjuvar 
snodde nattetid våskor ur 
hans bil. Storken låt dom 
bli! Men våskorna inneholl 
viktiga detaljer till Storken 
och dom fick nytillverkas på

plats. Med hjålp av suppor
ters av olika slag kunde 
Bengt kvålls/nattetid tillver- 
ka en stor del av de saknade 
grejerna (Se bild). No g tog 
det på både nerver och fy 
sik! Hur år italienarna?

5



Skala-SM 1988
i Goteborg! i Gorizia, Italien!
AKMG i Goteborg ordnar 
1988 års SM i F4C. 20-21 au- 
gusti ar tidpunkten. Samtidigt 
med SM kors en Pop-skala- 
tavling. AKMG-pojkamas or- 
ganisationsvana + fina marker 
vid Torslanda Flygfalt - asfalt

V M 4-llsep . Modellflygnytt 
beråttade i forrå numret om in- 
kvartering, kostnader, "samák- 
ning", besbk mm fór suppor
ters. Stig Bergstfóm 040-15 15 
24 ger mer info liksom nasta nr 
av tidningen (vecka 33).

for de tavlande, gras for åskå- 
dare borgar for bra tavlingar! 
Anm senast 5/8 - inga efter- 
anm! 150:- på pg 404 3779-0. 
Tomas Karlevid 031-55 44 25 
eller Ulf Bjomheim 0303-162 
15 har vidare info.

I sommar har vi bl a EM i F3 A i 
Sverige. Norrkoping år platsen, 
om inte detta år kånt. Våra 
F4C-flygare Sčren Fredriks- 
son, Kjell-Åke Elofsson och 
Bengt Kållstrbm drar ivåg till 
Italien och Gorizia fór årets

Calle Sundstedt - SMFF:s 
utbildningsledare under "de 
kårva åren" kan inte låta bl i! 
En vacker helg i maj stålide 
han upp och genomforde en 
konferens fór utbildnings
ledare inom SMFF. Och det 
blev en manifestation om att 
nu år det dags fór SMFF!

Calle Sundstedt utbildar utbildare
Vid årets Ftirbundsmbte i 
Sundbyholm talades det om att 
SMFF måste dra igång med 
utbildning. "Det kan inte få 
fortgå på det hår sattet långre!" 
var mången kommentar!
Med nyutnåmnde utbildnings
ledare Hanns Flyckt som mo
tor och sjålvaste Calle Sund
stedt som primus motor starta- 
de SMFF:s utbildningsår på ett 
fint sått med en tredagarskon- 
ferens i lardomstaden Uppsala. 
Och vem kan dra historien båt- 
tre ån Calle? Och vem kan ge 
oss de nya greppen battre ån 
Calle? Det hår låter som en 
onyanserad hyllning till Calle, 
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men hur många vet, att han i 
det "tysta" låtit lårdomstadens 
bam/ungdomar mota modell- 
flyget? Mer ån 1.500 modeller 
har byggts med Calle som 
toppgubbe och av honom ut- 
bildade handledare som ansva- 
riga fór nårkontakten med ung- 
ama. Vi, som hade formånen 
att vara med på konferensen 
fick se Fia, Nova och andra 
modeller, som utgjort de forstå 
modellema fór modellflyg- 
tbrstandc uppsalaungdomar. 
Vi fick också mojlighet att ge- 
mensamt prata igenom vad 
som behovs i fremtiden fór att 
SMFF skali kunna "slåss" mot

andra trevliga och inte alls oåv- 
na aktiviteter!
Gunnar Eriksson, PREK, kun
de beratta om nyborjarkurser 
med Blue Phoenixar. Gunnar 
Karlsson, Våstergbtlands utbil
dare, gav också exempel på 
vad som kan goras, om man vill 
gbra någonting. Det tycks fin
nas många, som vill nånting. 
Gert Óstergren gav oss prov 
på SLM:s utbildningsmallar. 
Calle gav oss tillbakablickar 
och komprimerad pedagogik, 
som satte sina spår i hungrande 
lyssnare. Vi gick igenom tre- 
stegsutbildning fór handledare 
och utbildare, G bran Muftig

var på plats, så såkerheten fick 
också sitt. Det av SMFF-styret 
bestållda "start/introduktions- 
paketet" blev hår fór forstå 
gången presenterat. Man kunde 
konstatere, att det år efterlång- 
tat och bidrar till att Forbundet 
inom snar fremtid kan tillfreds- 
stalla många av de krav, som 
stalls utbildning inom SMFF! 
Såkerhet, miljb, certifikat, tåv- 
lingsflyg, trånings- & sondags- 
flyg var på tapeten liksom frå- 
gor som rekrytering, admini
stration, grundskolan. Vi får 
många anledningar till att åter- 
komma till årendet!

Redaktoru



— Om Flygbaronen har leví nu hade han bergis

(MODELLFLYG- j

Rått grepp på Massmedia!
Bo Holm bl ad - nybliven grenredaktor fór radiof ly get - har vissa sake ratt saga 
oss "vanliga” modellflygare. Han vet, hur vi skali få ett båttre forhållande till 
massmedia: tidningar, radio och TV. Bo, han vet han, fór det år vad han sysslar 
med, då han inte modellflyger. På sin fritid!

Jag har blivit óvertalad att bli 
fackredaktór for radiosidan av 
Sture Tingwall & Co. Det har 
dr naturligtvis ett vanligt 
ideellt uppdrag utan sarskild 
ersáttning. Jag vill dock ge 
några råd och synpunkter på 
det h2r med tidningar. Forst 
vår egen publikation Modell- 
fiygnytt.
Vi inom redaktionen kan inte 
bevaka det som hander over 
hela landet. DårfOr ar det vik- 
tigt att Ni sjalva skickar in 
material. Tala i forstå hand 
med Sture Tingwall (adress 
och telefonnummer finns i 
varje MFN-nummer). Kom 
overens med honom om hur 
mycket material Du skali ta 
fram. Texten bór vara maskin- 
skrivcn. Anvand dubbla radav- 
stånd. Bildema måste vara 
svartvita fór att uppnå tryck- 
kvalitet.
Den som har en Apple Macin
tosh kan anvanda den och san
da en diskett (som retumeras) 
med materialet. Modellflyg- 
nytt produceras ju med denna 
teknik numer.
Forsók aldrig tvinga på Ting
wall en viss mangd text. “Alla 
sju A4-arken eller ingenting” 
ar ett snack, som ingen ridning 
accepterar. Jag vet! Det år mitt 
jobb! Infór varje utgivning 
sker ofta svåra avgoranden fór 
att bl a ekonomin ska gå ihop.

Plockafram nånting!
Nar Du skriver om en modell- 
flygtraff, så orda inte fór myck
et om sjalva traffen. Plocka 
fram någon annorlunda handel
se eller någon specieli modeil 
från detta meeting i stailet. El
ler beskriv någon specieil per

son - kanske en gammal mo- 
dellflygveteran, som var med. 
Alltfor många ord om tack hit 
och dit intresserar inte den sto
ra lasekretsen specieilt myckct. 
Om klubben anordnar tavlingar 
så bor Ni skicka in resultalli- 
stoma till Redaktoren. Gama 
med ett fóljebrev med lite ord 
runt sjalva tavlingen. Svartvita 
bilder galler som vanligt. Innan 
Ni skickar in mer omfattande 
material, så galler ju forhånds
beskeden till Redaktoren — fór 
att inte onodiga rimmar skali 
agnas vid skrivmaskinen!
Det hander, att en del modell
flygare gnaller over att dcras 
gren får fór lite uppmarksam- 
hct. Gór någonting sjalv istal
let. Leta reda på någonting in- 
tressant och skriv om delta. 
Modellflygnytt ar ingen kom- 
mcrsiell produkt utan en med- 
lemstidning, som bygger på en 
rad ideella insatser. Just radio- 
flyget ar numer så utbrett att 
denna gren måste få merparten 
av ridningens utrymme! Det 
har betyder inte att RC-flyget 
betraktas som någonting battre 
eller roligare jamfort med fri- 
och linflyget. Utrymmet måste 
fordelas med tanke på antalet 
utóvarc!

Massmedia
Utse någon inom klubben, som 
har till uppgift att bearbela 
massmedia, de lokala tidning- 
ama, lokalradion, eventuell 
narradio samt lokal-TV. Infor 
en tavling eller traff skickar 
denne in några maskinskrivna 
rader till de respektive redak- 
tionema. Ange rider, plats osv. 
Ta kontakt med redakrionema 
dagen innan evenemanget. Om

de inte kan bevaka det hela, så 
kanske de 3r tacksamm fór att 
få resullatlistor plus några ord 
om handelsema. Bli inte irritc- 
rad om redaktionen sager nej. 
Det finns faktiskt annat an mo- 
dellflyg, som dom måste skriva 
om också! Åven om vi inte tror 
detta. Återkom i stailet nasta 
gång. Ge inte upp! Forr eller 
senare får Ni uppmarksamhet. 
Några viktiga punkter att kom
ma ihåg: Var inte påstridig, ge 
service, var trevlig, gnall inte 
over olika mediers arbetssatt... 
Kom ihåg att det ar redaktionen 
och inte Du som bcståmmer 
vad som skali skrivas eller san
das via etem. Du kan bara hjål- 
pa till och informera om Din 
klubb och dess verksamheter. 
Kom ihåg nyhelsvardct. En 
modellflygtavling, som arrang- 
erades på sondagen år intres- 
sant under de narmasle dagama 
fór en ridning. Se darfor till att 
redaktionen får sitt material/ 
prislistor mm samma dag. Om 
de har oppet under helgen. 
Massmedias uppgift att INTE 
att stå fór gratis reklam åt olika 
organisationer. Forstå darfor 
att en olyckshandelse eller bråk 
om bidrag ger mer spaltutrym- 
me an att klubben drar igång 
byggverksamhet infór vintem.

Slå till på sommaren!
Varje sommar skakas redaktio- 
nema av problem att hilta upp- 
slag. Foreslå då olika reportage 
under slutet av juni samt hela 
juli och några dagar in i augu- 
sti. Det kan vara om någon spe- 
ciell personlig profil i klubben, 
någon snygg 1/4-skalamodell, 
ducted-fan, helikopter eller

annat som ar NYTT eller AN
NORLUNDA!

Forbered i forvåg!
Varfór inte forbereda Dig? Gór 
en allman beskrivning av klub
ben. Med verksamhetsområ- 
den, var faltct finns, styrelsens 
sammansatlning med telefon
nummer till alla, avgifter, antal 
medlemmar, kort historik, kor
ta uppgifter om de olika gre- 
nama osv. Ha sådana beskriv- 
ningar klara. Stoppa dem i han- 
dema på joumalistcma ndr, el
ler om, de kommer ut till klub
ben., Så kan Ni koncentrcra Er 
på att beratta om intressanta 
detaljer i verksamheten.
Vidare skaffar Ni er en lista 
med adresser och telefonnum
mer till alla slags massmedia i 
och kring Er egen ort. Infór 
excmpelvis en tavling ar det då 
bara att skicka ut information 
via Postverket. Anlita Tclcver- 
ket dagen eller dagama innan 
alt checka upp om de kan kom
ma. Återigen: Gnall inte om 
redaktoren sager nej. Var en- 
tragen. Återkom i stailet nasta 
gång!
Det har jobbet kan góras om
fattande. Och det har stor be- 
tydlelse fór klubben. Idag gal
ler det att synas. Fór att få med
lemmar och forståelse från oli
ka myndigheter.
Hor av Er!
Ja, det var några råd och tankar 
runt det har med publicering i 
vår egen och andra tidningar— 
samt radio och TV. Hór garna 
av Er till mig. Adress och tele
fonnummer finns i bórjan av 
Modellflygnytt.

Bosse Holmblad 
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Så h å r få r D u  
D in  P ea n u t 
a tt flyga  lite  
lå n g re !
Hår fóljer en kort forklaring till hur Du 
bar Dig åt fór att få Din Peanut-modell 
att flyga stabilt. Sedan kommer också 
några goda råd fór att forlånga flygti- 
den. Det år Sven Pontan, som tar oss 
med på en liten inomhus-runda.

Nar man slapper iv3g en frifly- 
gande modeli måste den obe- 
vekligen på direkten borja lyda 
alla aerodynamiska lagar. For 
att redan från børjan få chanscn 
att uppleva den stolta kanslan 
n3r din egenhandigt ihopknå- 
pade lilla skalamodell sakta 
svavar runt varv på varv och 
slutligen landar mjukt och stil
la på golvet MÅSTE Du valja 
en lamplig førebild.

Modellval
Hógvingad modeil på grund 
av okad stabilitet, som den ger. 
Lång nos fór att slippa extra 
nosvikt, då tyngdpunkten inte 
bor vara bakom 1/3 av vingkor- 
dan. Dvs hellre radmotor eller 
turboprop an stjammotor.

Stor vingkorda så att det biir
storsta møjliga vingyta, då ju 
spannvidden ar begransad till 
33 cm. Dctta ger också en rim
lig chans till låg barytebelast- 
ning = lång flygtid.
Som du marker så har urvalet 
nu krympt av lampliga flyg- 
planstyper. De, som har visat 
sig flyga bast 3r (se figur 1):
- Fikc E 1971 3,1*
-Lacey M-10 1962 3,7*
- Piper J3 Cl Wing Cub 5,6*
- Nesmith's Cougar 57 5,4*
- Whittman's Tailwind
- Pilatus Turboporter

* = sidoforhållande

Om Du vaijer någon av dessa 
eller någon snarlik så vågar jag 
garantera succé från børjan.

Men givetvis bara under forut- 
sattning all Du laser och tar lår
dom av det som nu kommer.

Stab- & feny ta 
Du måste lyvarr fuska lite med 
skalautseendct - stabilisatorns 
yta behover nastan fordubblas 
och 3ven fenan måste forstoras. 
Varfør? Jo, nar formatet min
skar så sjunker 3ven det Rey- 
noldska talet, så stabben biir 
nastan verkningslos i skalafor
mat. Dessutom finns ingen pi
lot som styr, utan allt måste 
programmeras i forvag. For 
liten fenyta ger risk fór s k 
dutch roll. Det ar då modellen 
vaggar från sida till sida med 
stjarten eller t o m hamnar i sk 
tailspin. Men en alltfor stor 
fena ger i stallct problem med 
spiralstabiliteten. “Lagom” ar 
som alltid bast!

Valj ratt byggsats!
Bli inte avskrackt nu bara. Om 
Du vaijer en byggsats eller en 
publicerad ritning på någon 
snåll modeil av ovannamnda 
typ, så ska konstruktøren ha 
testat ut det har redan.

Grundtrim
A) Ratt tyngdpunktsiage = 

cirka 1/3 från framkanten 
(max 50%)

B) Ratt anfallsvinkelskillnad 
(dekalage) mellan vinge 
och stabilisator (3°).

C) Ratt propelleraxclvinkcl = 
2-3° neråt och 2-5° åt sidan. 
Se figur 2!

Tyngdpunktsldget 
Det ar helt avgørande fór 
langdstabiliteten. Mitten av 
gummimotom hamnar oftast 
bakom tyngdpunkten. Då biir 
det problem om Du provar en 
tyngre motor utan att oka nos- 
vikten.

Dekalaget
Dekalaget eller anfallsvinkel- 
skillnaden måste byggas in ratt 
från børjan. Och gør inga før- 
søk med att fuska efteråt med 
att boja till hojdrodret.
Det som då hander ar att:

- trimmet biir fartberoende
- stjartplanet fórsvagas
- luftmotståndet okar
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—  M od e llflyga re , ár Du s o lid a r is k ?

R3tt metod ar istållet att skara 
loss hela stabben och limma 
om den ifall vinkeln inte stam
mer.

Propelleraxelvinkeln
Den vinkeln ar en mycket verk- 
ningsfull trimfaktor specieilt i 
starten. Åven mycket små 
vinkeiandringar kan vara helt 
avgorande:

- fór lite nedát = stall
- fór mycket ner = tryckning
- for lite åt sidan = ingen 
svang

- for mycket åt sidan = stort- 
spiral.

Motverka vridmomentet 
Fór att motverka propellems 
vridmoment anvands vanligen 
en sidoriktning till hóger. Mo
dellen klarar då hfiga startmo
ment men stiger ofta hbgt upp. 
Det kan ge problem i våra van
liga små gymnastiksalar. Då 
kan man istallet forsoka flyga i 
vånstervarv.

Men då kravs:
- wash-in i vanster vinge, dvs 

skevrodret nedåt se fig 2.
- något lite okning av nosvik- 

ten fór att kompcnsera fór 
andringen i dekalage.

De allra fiesta måste antingen 
limma på små pallningar av 0,4 
mm plywood eller också skara 
loss och fórsoka limma fast 
nosblocket i r3tt vinkel. Verkli- 
gen bókigt, eller hur?

Man visste redan 1978 
Redan 1978 presenterades en 
overlagsen losning av Kurt 
Enkenhus i hans utmarkta 
Folkerts-artikel i januarinum- 
ret av Model Builder: en bal- 
saplugg med ett lock av 0,4 
mm ply framtill och med sjalva 
lagringen monterad 5° snett. Se 
figur 3! Då kan Du genom att 
bara vrida på balsapluggen ste- 
glost stalla in ner- och sidorikt
ning. TrOg passning kravs!
Till lagring anvander jag ett 2 
mm aluminiumrdr med teflon
slang invandigt. Man får klåm- 
ma ihop andama lite, så att

slangen sitter kvar. Med ett par 
teflonbrickor framtill biir re
sultatet en nastan friktionsfri 
och helt tyst lagring. Se figur4!

Hur kan nu modellen flyga 
alldeles sjalv?

Jo, nar Du har hittat den råtta 
kombinationen av A) tyngd- 
punkt B) dekalage och C) pro- 
pelleraxelvinkel. Andra aero
dynamiska faktorer hjalper till, 
men stammer inte dessa tre 
grundiaggande, så kraschar 
modeller helt enkelt.

Ratt byggd - latt byggd! 
Men om den ar latt byggd och 
Du borjar trimningen med start 
från golvet och bara halvt upp- 
vriden motor, så brukar det inte 
bli några storre skador...

Lycka till med Din peanut!
Sven Pontan 

Haninge MFK 
08-7773711 hem 
08-713 51 65 arb

På sid 8 Georg Tornkvist, 
Haninge, med sin udda 
Langley's. Georgs version 
fly ger långre ån originalet - 
hela 750 sekunder. Nertill 
samme Georg Tornkvists MFI 
"Slåndan".
Hår nedan Georgs Solar 
Challenger med skalenlig 
pilot. Stora bilden t h Solar 
Challenger igen.
Text och foto:Sven Pontan

0 Ί Π ) ® β % |> ]
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/ —  V artór rod na r han dá han flyger?
—  Jo, han år Inte med i SMFFI

Vintertid år inomhustid och det 
byggs fór hårliga sommarfrójder! 
Men kór igáng med inomhusflyg!. 
Gór som kringelstadsborna som 

samlade ihop ett stort gång till en 
mycket vålbesokt inomhustråff!

Inomhustråff 
i Sodertålje!

Inomhusflygandet i Sverige 
har under senare år avtagit. Så 
också i vår klubb, Sodertålje 
MFK. Vi har i klubben varje år 
anordnat en inomhusflygtraff 
med AMA-Cup (fd Flugan 
Cup) i Turingehallen, Ny- 
kvam. Deltagarantalet har min
skat från år till år och forrå året 
var det i stort sett enbart ar- 
rangorema och de inbjudna 
som kom. Eftersom vi år några 
stycken i klubben, som tycker 
att denna form av modellflyg 
har stora varden och aboslut 
inte får dd ut, beslutades det att 
vi skulle gdra ett fdrsok aven i 
år. Tråffen anordnades den 7 
februari.

Lait aktivera folket!
Fdreningslivet i klubben fung- 
erar numer helt nOjaktigt och 
det var inte svårt att aktivera 
klubbmedlemmama till att 
bygga enkla och aven något 
mera komplicerade maskiner 
till traffen. Vi gick också ut i 
fackpress och affischerade fór 
motet. Inomhusflygama Sven 
Pontan och Jonas Romblad 
från Haninge inbjOds att visa 
upp sina fardigheter.
10

N3r portama Oppnades till Tu
ringehallen blev det genast full 
aktivitet. Ungdomar och aven 
medelålders herrar bOrjade att 
bygga AMA-Cubar till tav
lingen, som skulle arrangeras 
senare under dagen. Klubben 
holl med byggsatser, lim och 
byggbrador till alla juniorer.

Sven & Jonas -  oj!
Sven och Jonas plockade upp 

sina fantastiska flygande ma
skiner och bjod på många “tju- 
siga” flygningar med både 25- 
ores och andra extrema model
ler. Svens udda helikopterflyg- 
ning lockade till många skratt. 
Jonas Romblad vackte storsta 
uppmarksamheten med flap- 
permaskinema (en gummimo- 
tormaskin med enkla eller dub- 
bla, flaxande vingar utan pro
peller) som flog bra och gan- 
ska lange.

Flapper-ritning finns!
(Se f o ritning till en av Jonas' 
flappers i Modellflygnytts jul
nummer 1986. Den år mycket 
lamplig fór nyborjar-flappa- 
ren! Reds kommentar!)

Georg, Langley & Moth
Georg Tomkvist från Sollentu- 
na flOg med två synnerligen 
fina skalamaskiner. Langleys 
Aerodrome, flygplanet, som 
var så nara att snuva brddema 
Wright på aran att vara forst i 
luften med ett motordrivet 
flygplan. Georgs modeli har 
två gummimotorer, som driver 
var sin propeller. Den fldg 
mycket bra. Den andra skala
modellen var en liten Tiger 
Moth, vikt 3 gram! Den vara 
skalalik och mycket snygg och 
hade goda flygegenskaper.
Det ar roligt att se dessa masta- 
re i aktion.

Peanuts och Auster
Klubbmedlemmama hade lyc- 
kats få till en och annan pea- 
nut-modell, men aven andra 
modeller kunde upptackas. Bl 
a en Auster, som tagits fram 
efter underlag från gamla mili- 
tara dokument.
Flygargladjen var stor både hos 
unga och aldre. Det surrade i 
luften - Getingar, Mosquiton 
och “flugor” i mangder fyllde 
luftrummet i hallen.

Traffen avslutades med AMA- 
Cup, som samlade hela 14 del- 
tagare. Från fórskolebam till 
40-åringar! Långa och korta 
flygtider presterades. Segrare 
blev Thomas Stenarsson med 
en total flygtid på 62,08 sek. På 
andra plats kom Kicki Lind
gren med 57,82 sek. 
Arrangdrema kunde rakna ihop 
minst 43 personer, som på oli- 
ka satt deltog. Nya positiva 
idéer och tankar kom fram. Vi 
fick ett fint bevis på att ett ak
tivt fóreningsarbete ger resul
tat. Det blev succé och vi kom
mer igen nasta vinter.

Johannes Raukola

Bildraden från Sodertålje-tråf- 
fen visar från vånster Sven 
Pontan med sitt udda helikop- 
teiflygtyg. AMA-Cub-segrade 
gjorde Thomas Stenarsson. 
Jonas Romblad demo-flog en 
av sina "Flappers" - intressant 
och awikande uppvisning! 
Langst till hoger Georg Torn- 
kvist - en annan gåst på 
inomhustråffen - med knepig 
modeil av Langleys Aerodro
me - flog fint i Turingehallen. 
Foto: Johannes Raukola



Forbundsmotet
Efter att ha vařit Au suppleant i 
fyra år så har nu Gdsta Lfívgren 
avsagt sig sitt uppdrag. Vi tack- 
ar honom fór hans insats. Efter- 
trådare blir Per-Axel Eliasson 
(det var han, som var på Pro- 
Hobby) och vi halsar honom 
vålkommen i ganget.
Vidare togs några regelan- 
dringar i de olika segelklasser- 
na enligt foljande:

F3B-TLandningspoangen gors 
avtagande firån 30 p i 
mitten med avdrag på 2 
p/m ut till 0 p 15 meter 
från mitten.
Vid flygtid mindre an 
30 sek har man ratt till 
en omstart i slutet av 
omgången.

F3B-S F3B-Sport-reglema an- 
togs och F3B-Sport ar 
nu en ny klass.

F3B De svenska reglema ska 
fOlja FAI Sporting Code 
med undantag fór vissa 
speciella regler fór 
Sverige.

F3F Inga andringar.
Har Ni några frågor angående 
de nya reglema, så hdr av Er.

Segeflygseminariet 
Den 16-17 april avholls Sveri
ges forstå segelflygseminarium 
på Ålleberg - segelflygcentrum 
i Sverige.
Dcltagama kom från Lomma i 
soder till Boden i norr. På pro
grammet bl a konstruktion med 
hjalp av glasfiber, kolfiber, 
kevlar och andra material, stor-

seglare, berakning av model
lens prestanda etc. Deltagama 
var nojda och jag hoppas att 
seminariet skali bli ett åter- 
kommande evenemang.

Tdvlingar
Orebro Open gick den 7-8 maj. 
Som vanligt vann Joakim Ståhi 
fore Conny Roos och Gert 
Holtback i n3mnd ordning. I 
juniorklassen segrade Klas 
Persson tått foljd av Mattias 
Carlsson och Pasi Vaisanen.
På flygplanssidan var det inte 
mycket ny tt. Det nya stod John 
Herdin for. Han flog sin nya 
kårra under sondagen. Vingar- 
na ar ett par forstarkta Pirahna 
medan kroppen år en Fisher - 
dvs en modifierad Impuls. 
Modellen flog bra och lovar

gott till NM i Norge i sommar 
Ållebergståvlingen, som år 
Sveriges storsta tavling avholls 
den 14 maj på Axvalla Hed - 
som vanligt. I motsats till fórra 
årets tåvlingar var vadret den 
har gången perfekt, men lite 
svårfluget. F4C-måstare Kjell- 
Åke Elofsson, Tibro, vann fóre 
Leif Pemstig, Ikaros, och Joa
kim Stáhl, Ikaros. For forstå 
gången var det en separat ju- 
niorklass, dår Klas Persson, 
Ikaros, vann (han blev 4:a to
talt) fóre J Lindqvist, Alingsås, 
och Andreas Carlsson, Blue 
Max.

Segla nu lugnt!
Stefan Carlsson.

Zector Sailplanes och RFK Ikaros inbjuder till Zector Cup
Zector-Cup flygs 20 augusti 
med den 21 som reservdag på 
Pilangens modellflygfalt i Ore
bro. Kfir mot Pilångens indu
striområde och fólj sedan 
skyltning.
Tåvlingsklassen år F3B-T 10
Arbetstiden år 10 minuter och 
under den itden skali man flyga 
så långe som mfijligt. Man har

alltså chans till att start om vid 
tjuvstart eller dåligt våder. 
Den sista Bygningen råknas. 
Flygama lottas i gmpper om 
4-5 (olika vid varje omgång). 
Den båsta tiden i varje grupp 
får 1000 p och ovriga poång i 
forhållande till den båsta ti
den i gruppen.
Landningspoången år samma

som i F3B-T, dvs 30 p i mit
ten. Avtagande med 2 p/m ut 
till 0 p. Man Byger i 3 el 4 
omgånger beroedne på våder, 
antal tåvlande & ev fly-off. 
Vid 4 el fler omgående stryks 
den såmsta. Om fler på sam
ma poång flygs fly-off. For
stapris totalt en Algebra 4M + 
många andra priser. Startav-

gift: 60:- och anmålan via 
postgiro 39 78 19-4 (Zector 
Sailplanes) med namn, adress, 
klubb och ev junior + så 
många frekvenser som moj- 
ligt. Sista anmålningdag 8 
augusti!! Upplysningar via 
Stefan Carlsson 019-23 26 85. 
Vålkomna till Pilangen! 
Zector Sailplanes RFK Ikaros

Det stod en gång i en norsk modellflygtidning:

POSITIVA TECKEN  I SVERIGE
"Vi her hjemme på berget har i 
månge år undrett over det sven
ske bladet ModellflygnytL RC- 
flygingen har der hatt et påfal- 
lenbde lite sidetail i forhold till 
denne grens utbredelse i Sveri
ge. Særlig har dette vært tilfelle 
for RC-seilflygingen som stort 
sett har druknet i alt pratet om 
frittflygende linestyrte model
ler!
Nå kan det bli andre boller. 

EgenRC-seilflyspalte er nylig 
startet i det nevnte blad. I nr 4/

87 presenterar spaltisten Stefan 
Carlsson en del aktiviteter som 
er på gang, bl a et seilflygsemi- 
nar og et alndsmote for RC- 
seilflygerer. Det tas også opp et 
forslag om et forenklet F3B- 
klasse som muliggjør deltakel- 
se med en vanlig termikmodell. 
Vi må virkelig ønske Stefan 
lykke till. Måtte han lykkes i å 
bringe mer RC-seilflyging in i 
SMFF's organisasjon og med
lemsblad!”

Ottar Stensbøl

Såkerhetschef Goran Muftig

Nu galler endast 
det sakral
Den, som hade fórmánen att 
vara med på årets FOrbunds-

mote, kunde konstatera, att 
såkerhetsfrågoma nu står 
hogt i kurs. Det gåiler flyg- 
fålt, depåer, ljudnivåer, cer- 
tifikat/mårken, cyano- & 
epoxi och mycket annat. 
Det hår år en mycket viktig 
och angelågenuppgift fór 
SMFF att ta tag i.
GOran Muftig - SMFF:s 
specielle såkerhetschef drar 
nu igång med UTBILD- 
NING. Såkerhetschefer på 
distriktsnivå ska utbildas, 
De skali sedan (a hand om 
distriktens intema utbild- 
ning bland klubbfunktionå- 
rer m fl. Det hår Iåter BRA!
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På stora bilden tråningsflyger 
Ulf sin X-cell-helkopter vid en 
banånda, dår han ofta landar 
betydligt storre flygmaskiner. 
Ner till fr  v avklådd X-cell dår 
"kroppen" visas från två håll. 
Man ser "Magna Pipe"-pipan, 
som år bojd runt mekanismen 
i två nitti-bojar. Aluminium, 
glasfiber och kolfiberfårstårkt 
nylon år materialen. T h smart 
stjårtrotorlfen-konstruktion. 
På motsatta sidan hovrande 
X-cell och till hoger två 
nårbilder på Ijuddåmpande 
"Magna Pipe"-montaget.

"E xce llen t X-celltycker U lf
Jag flek min fórsta X-cell-heli- 
kopter i februari i år. Den har 
nu varit på tapeten sedan ett år, 
då den presenterades på 
Niimbergmåssan. Många har 
sedan vantat spånt på att den 
skulle levereras till Sverige.

Walt konstruerade!
X-cell år alltså en amerikansk 
helikopter konstruerad av en 
mycket erfaren helikopterfly- 
gare vid namn Walt Schoo- 
nard. Han driver en firma som 
heter "Miniture Aircraft" i or- 
lando, Florida, tillsammans 
med sina två sOner.
Som gammal van helikopter- 
flygare tog Walt och tankte till 
ordentligt når han nu skulle 
konstruera en ny helikopter. 
Han visste att det fannas många 
fina lflsningar i andra helikop- 
trar, så varfór inte umyttja des- 
sa i en och samma helikopter? 
Mycket riktigt blev losningen 
den, att man kånner igen olika 
tekniska lfisningar med viss 
utveckling från andra mårken.

X-cellen finns i två versioner, 
en 60 och en 50, vilket motsva- 
rar molorstorleken, som ska 
anvåndas till respektive heli
kopter. Jag har testat 60-versio- 
nen.
Om vi bčrjar med byggsatsen 
år den av den vanliga typen. 
Numrerade plastpåsar innehål- 
ler de skruvar och den materiel 
som byggbeskrivning refererar 
till. Allt år snyggt och prydligt 
upplagt i kartongen. Ritningen 
år lått att arbeta efter, dår vissa 
delar typ rotorhuvudet visas 
med språngskiss. Ritningen år 
också ritad som"steg-for-steg" 
och refereras i byggbeskriv- 
ningen.

Engelska & beskrivande
Byggbeskrivningen som sådan 
år på engelska och år mycket 
beskrivande vad avser hur man 
ska gå tillvåga i uppbyggna- 
den. Materialet år aluminium i 
sidoplåtama, stjårtbommen & 
fOrstyvningsplåtar i chassit. 
Glasfiber och kolfiberfórstárkt

nylon i hela rotorhuvudet 
(utom axlar och lager, fórstás) 
samt åven i lands tail, våxelhus, 
huvudrotordrev, stjårtrotorblad 
och pitchmekanik. Utstansad 3 
mm plywood fór radiomonte
ring. Rotorbladen år helsym- 
metriska tråblad (bok-balsa) 
med inlågg av cirka 20 g bly
stav i framdelen av bladet. Kul- 
linkama har god passform, 
men notera att man trycker på 
linken endast från ett håll. 
Nåstan alla rorliga delar år kul
lagrade. Det enda stållet som 
inte år det, ror sig mycket litet 
på en pitchbygel mellan sidop
låtama.
Monteringen av delama går 
snabbt och enkelt om man fól- 
jer beskrivningen och det bor 
man gora fór att dår står det om 
skruven eller kulbulten skali 
låsas med exempelvis cyano- 
lim eller "lock-tite".
Ty vårr fattades van stra kylkå- 
pan i min byggsats (jag fick två 
hoger!) men den ersattes direkt 
av Kungs-Hobby, som år gene

ralagenten i Sverige.
Jag valde en långslagig OS- 
motor, 61 RFH ABC, som pas
sar direkt i motorfåstet. (Den 
motom råcker till mer ån vål 
fór att flyga alla former av 
avancerad flygning).
Som ljuddåmpare valde jag 
Schoonards "Magna Pipe" - en 
pipa, som år bojd runt mekanis
men i 2 90°-bojar. Den ar en 
effektiv ljuddåmpare som stjal 
mycket litet kraft från motom. 
Vid monteringen av stjårtrotor- 
drivaxeln måste man se upp. 
Axeln måste sitta rakt i linje 
med stjårtbommen. Ett tips år 
att ta ett 20 mm ror cirka 25 cm 
långt. Monterad det dår stjårt
bommen ska sitta. Montéra 
sedan dit en 2 mm pianotråd 
cirka 28 cm lång, dår ordinarie 
drivaxel skali sitta. Då skali vid 
rått montering pianotråden sitta 
i centrum på růret (snurra runt 
drevet också) och det bor inte 
vara något glapp alls mellan lil
la metalldrevet och stora plast
drevet. Men det får heller inte
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γγοο
fanerier & finurligheter m .m .

Hello Guys and Dolls!

Johan Bagge 
Lokagatan 24 
60236 Norrkůping 
Telefon 011-133647

— V artor å r Du med i SMFF? 
— lag år ju m odeflllygare ! s

Vilket betyder "Hej gossar och 
flickor" - ungefår i alia fall! 
Varfór jag har en rubrik på 
engelska till den hår Hdman 
skali Du forstå langre fram. 
Fflrst vill jag beratta att jag inte 
har sett några rapporter i tid- 
ningar om underliga lysande 
fOremål på himlen. Ja, for Hdr- 
nanlåsama år de forstås inte 
underliga! Bara varmluftbal- 
longcr av Gladpack och balsa
lister, beskrivna i forrå numret. 
Tydligen har de vařit bra fóran- 
krade. Frippe i Skinn skatteberg 
har byggt en och tycker att 
bredden var onddig stor i den 
beskrivna konstruktionen. Jag

tror har har rått, for en kubik
meter ballong biir så svår att få 
ut genom donen. En ballong 
som ar en meter hfig, men bara 
en halv meter bred, ar båttre. 
Lyftkraften biir stor nog andå! 
Men Du får inte skicka ivåg 
någon så har års, om det ar torrt 
i markema.
Så till den engelska rubriken 
igen. Engelsman och amerika
ner ar mycket duktiga modcll- 
flygare och har gamla fina tra
ditioner inom det området. Att 
det kommer massor av bygg- 
satser från de landema behover 
man bara titta i en katalog for 
att upptåcka. Om Du också

raknar med att alla japanska 
byggsatser har engelsk text så 
forstår Du, att engelska språk- 
kunskaper år valdigt anvåndba- 
ra i modellbyggeriet. Eftersom 
vi ofta anvander fackuttryck, 
alltså ord, som bara anvands 
om modellbygge eller flyg- 
plan, ar det inte sakert att man 
hittar en oversattning i ett van
ligt lexikon.
Ur boken Modellflygning av 
Molin/Sundstedt, från 1978, 
har jag forut ham tat material 
till Homan. Det ar en utmarkt 
bok som ty vårr sedan lange ar 
slut på forlaget. Dar finns en 
jattebra lista med engelska ord, 
som vi ofta behover vid låsning 
av ritningar och byggbeskriv- 
ningar. Har har jag plockat ut 
en del specialord, men om jag 
får ett kuvert med ditt namn 
och adress och porto på (for 
100 gram), så skali jag sanda 
en kopia av listan. Den ar på 9 
sidor. Du får då också en sida 
med omvandligstabeller mel- 
lan olika mått och en tabeli 
over hur fort ett linplan går vid 
olika varvtider.

Aft baktill,

Aileron
långt tillbaka 
skevroder

Airfoil vingprofil
Airscrew propeller
Angle of attack anfallsvinkel
Bellcrank roderok
Bulkhead spant
Cement, glue lim, limma
Centre tyngdpunkt
of gravity 
C.D. tyngdpunkt
Covering kladsel
Dihedral enkel V-form
Dope lack, ibl. farg
Dethermalizer termikbroms
D.T. termikbroms
Elevator hojdroder
Fin fena
Flap klaff
Fuselage flygplankropp
Grain fiber, -riktning
Hinge gángjam
Hose slang, rOr
Joint fog
Leading edge framkant
Moisten fukta
Scrap spill-(virke)
Trailing edge bakkant
Tube slang, ror

vara ett tryek mellan dessa (dvs 
inget glapp, men inte mer!) 
Delta måste kontrolleras efter 
några timmars flygning (dvs 
det handlar om viss inslitning). 
Stjartrotorvåxeln och fastsatt- 
ningen år av en smart konstruk
tion, dår fenan också ar monte- 
rad något åt hoger.

Glappfri pitch! 
Pitchomstallningen på stjartro- 
tom år av en bra glappfri kon
struktion. Positivt år att stjart- 
rotorbladhållaren har ett van

ligt radiallager, men också ett 
centrifugalkrafts-upptagande 
axiallager.
Kabinen ar av rokfargad plast 
(lexan). Man klipper bort en 
del av overskottsplasten, mat- 
tar sedan ner den med 600-vat- 
tenslip-papper, dår den ska må
las. Sedan lagger man på den 
sjalvhaftande dekoren och ka
binen ar klar.

Ett stabilt fullblod!
Flygegenskapema ar mycket 
goda. Den har helikoptem ar

ett fullblod både fOr nyborjaren 
som for tavlingsflygaren. Den 
ar mycket stabil i hovringen, 
samtidigt som Du kan flyga 
fort med den och rolla. Och 
loopa enkelt! "Den sitter direkt 
i hånden", som någon helikop
terfly gare sade (Hej, Anders!) 
Autoroterar gor den underbart, 
till viss del på grund av den 
låga vikten.

Tekniska data:
Lángd, total 1346 mm
Hójd 412 mm
Huvudrotordiam 1455 mm
Utvaxling 9,0:1
Pitchomráde 20
Vikt (1000mA acc, 4200 g

gyro, radio)
Vid radiomonteringen: 
Sått strombrytaren infålll 
så mycket att hålet i kabi
nen ej kan stånga av radion 
om den (kabinen) skulle 
rora sig ur normallåget!
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delst en 2 mm flans. En styr- 
pinne ser till att felmontage biir 
omOjligt. Kolvbulten ar 6 mm. 
Vevstaken ar bronsbussad i 
båda åndar. 3 oljehål fOrser den 
kansliga storåndan med smorj- 
ning. Det tvådelade topplocket 
tåtar mot fodret med en 0,2 mm 
kopparpackning. Klamkanten 
år 4,5 mm. Forbrånningsrum- 
met ar 6 mm. Fabriken rekom- 
menderar 40 min inkoming, 
varav 10 min med 25% oljein- 
blandning och max 8000 rpm.

Forgasaren ar av portioneran- 
de vridtrotteltyp. Den kan fås 
med justerbar brånslenål.

Novarossi C09FI 
Det har ar en liten trevlig motor 
med ett stabilt yttre, som lam- 
par sig till såval RC-segelflyg 
som linflyg.

Bróderna Rossi
Vår motortestare Conny Åquist-Renman har tittat på några Rossi-motorer den 
hår gången. Den gamla klassikern Rossi R61 får såliskap i motorspalterna av en 
ny Rossi-variant - "Novarossi" - en motor som kommit fram ej genom samarbete, 
utan mer på grund av splittring - hur konstigt det ån låter!

Broderna Rossi moter 
varann
Når brčdema Rossi inte langre 
drog jåmt startade den ene bro
dem helt sonika en egen fabrik 
under namnet Novarossi. Ge
nom den svenske generalagen
ten Rolf órell i Stockholm har 
vi fått ett par motorer till test.

Rossi R61 F l RC ABC år en
gammal klassiker - still going 
strong. Vi skali har titta narma
re på en del originella kon

struktionslOsningar, som doljer 
sig på insidan av det mycket 
vackert kokillgjutna vevhuset.

I den fastbultade frontboxen 
sn urrar en 17 mm vevaxel i 
dubbla kullager. Vevaxelns 
anlåggningsyta mot frontboxen 
ar minimal, så att huvuddelen 
av lagringen sker i de två kulla- 
gema. Detta gor att friktionen i 
motom år den lagsta tånkbara, 
vilket ar en mycket viktig for- 
utsattning fór att få en varvvil- 
lig motor. Vevaxelinsuget år 
óppet hela 216°, så axeln har

fått forstarkas runt insuget med 
1 mm mer gods. Resten av gas
passagen ar 12 mm. Vevslang- 
en år balanserad men trots det 
helt rund - detta fór att hoja 
vevhuskompressionen. Vev- 
tappen år kraftig med sina 7 
mm diameter.
Cylinderenheten år av kon

ventionen ABC-konstruktion, 
dvs i ett kromat och honat mås- 
singsfoder går en kisellegerad 
aluminiumkolv. I det hår fallet 
år fodret 2,5 mm tjockt och tå- 
tar axiellt mot vevhuset me-

Motom har fått låna en del 
konstruktionsdrag från bl a den 
gamla goda tidens dieselmoto
rer, men åven från Coxmoto- 
rema. Så bland annat år cylin- 
dem fastgångad i vevhuset och 
baklocket år gangat i huset. 
Vevaxeln sitter monterad på 
splines å la Cox, men åven 
kolvvevstaksfastsåttningen 
med kula (saknar kolvbult) och 
det igångade topplocket leder 
tankama till Coxmotorer. N i
val, motom har ett mycket per
sonligt utseende och en mycket
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fiffig topplockskonstruktion. 
Man kan namligen vålja mel- 
lan att anvanda vanliga glod- 
stift eller fabrikens egna glod- 
toppar!

Tillvcrkaren rekommenderar 
en inkfiming i 15-30 minuter 
och 25% ricinoljeinblandning. 
Sedan går det att flyga på van
lig 80/20-soppa utan nitro.

Behovs for linflyget!
For att svenskt linflyg inte 

helt skali do ut ar det viktigt att 
det finns tillgång till nyborjar- 
motorer och byggsatser. Nova- 
rossi 09 har en viktig funktion 
att fylla som nybdrjarmotor i 
lina samtidigt som den passar 
utmårkt som hjalpmotor åt ra
diostyrda segelflygplan.

Text & foto: 
Conny Åquisl-Renman

Stora bilden: Rossi 61 i bitar: 
stabil konstruktion och mycket 
fin finish. Nertill 61 :ans forga- 
sare med stållbar nål - vettig 
konstruktion som funger ar bra. 
Rossins balanserade vevaxel 
med stort vevaxelintag. Så den 
vassa Novarossi 09 (helbild) & 
th toppen for vanliga glodstift 
(vånster) och glodtopp å la 
Cox (mitten & hoger). Den se- 
nare ger cirka 1.000 rpm mer!

Varvtalsmåtning I 
Rossi R61 F1 RC ABC
Alla varvtal uppmatta med 
Rossis teleskopiska avgassys- 
tem (pipa). ST pipa gav lagre 
varvtal.
Zinger 11x7/2-bl 15.900
Zinger 11x8/2-bl 15.000
Zinger 12x6/2-bl 13.200

 ̂ Tornado 10x6/3-bl 15.200 j

Ring mej gårna på telefon 
031-19 4816 om Du undrar 
over något eller vill tipsa mej 
om någon intressant motor.

Fakta om Rossi R61 Fl RC
Allmånt: Tvåtakts våndspolade glódstiftsmotor.
ABC-kolv och foder. Dubbelt kullagrad vevaxel.
Frontinsug och bakutblås. fórgasare av vridtrottel-
typ med metringsfunktion.

Cylinderdiameter 24 mm
Slaglångd 22 mm
Slag/cylinderfbrhållande 0,9 (Overkvadr)
Slagvolym 9,95 cm3
Kompression (teoretisk) 13,5:1
FOrgasararea 57 mm2
Insug, óppet 216°
Insug, Oppnar 38°END
Insug, stånger 64°EOD
Óverstrómn och boostport bppna 117°
Avgasport óppen 148°
Vikt motor 540 g

ÅTERFORSÅLJARE: Roffes Modellflyg,
Upplandsgatan 66,113 44 Stockholm, 08-33 30 44

Rossi 61 med tyst pipa. Markeringen visar hur man måler pipav- 
ståndet, dvs från centrum av cylindern till pipans håjdpunkt.
/  \

Varvtalsmåtning II
ROSSI R61 F1 RC ABC
Alla varvtal uppmatta utan 
pipa eller ljuddåmpare.

Zinger 11x7/2-bl 13.900
Zinger 11x8/2-bl 13.000
Zinger 12x6/2-bl 11.500
Tornado 10x6/3-bl 13.200

y_____________________ >

Varvtalsmåtning 
Novarossi C 0.9 F1
Alla varvtal uppmatta utan 
pipa eller ljuddåmpare men 
med glodtopp.

Kavan 6x4/2-blad 18.200
Kavan 7x4/2-blad 14.800
Kavan 7x6/2-blad 11.200

V______________________ >

Fakta om Novarossi C 0,9 Fl
Allmånt: Frontinsug med dubbla sidoutblås.
Glidlagrad vevaxel. Stålkolv i stålfoder.

Cylinderdiameter 12,5 mm
Slaglångd -12,5 mm
Slag/cylinderfOrhållande 1,0 (kvadratiskt)
Slagvolym -1,5 cm3
FOrgasararea 25 mm2

-4  mm2 (effektiv)
Insug, Oppet 190°
Insug, Oppnar 43° END
Avgasport, Oppen 130°
Vikt motor 95 g

LINDANSEN
LINDANSEN

Óstergčtlands Modellflygfor- 
bund inbjuder harmed till 
STOR FINAL i Lindansen, 
som ar SMFF:s rikståckande 
propagandatavling fór unga 
linflygare (åldersgrans hogst 
18 år under 1988).
Den stora finalen går av sta- 
peln den 30 juli 1988 kl 0930 
och platsen fór den stora han- 
delsen ar sjalvaste Himmel- 
stalundsfaltet vid Norrko- 
pings Måsshall (intill E4:ans 
sodra infart till Norrkåping). 
Det finns tillfalle till tråning 
från kl 1400 på fredagen - 
cventuellt tidigare efter kon
takt med arrangoren.
SMFF står fór kost och logi 
for deltagama; mat från fre
dag kvall, logi (dubbelrum), 
frukost, lunch och s k LIN- 
DANS-bankett på lordags- 
kvållen. For icke tavlande 
kostar motsvarande 390:-. 
Ónskas camping eller andra 
fårlaggnings/matalternativ, 
så kontakta arrangoren. 
Anmalan per brev senast 15 
juli till undertecknad eller till 
SMFF:s expedition.
Som vi hoppas Ni observerat, 
så pågår Europamåsterskapen 
i F3A (radiostyrt konstflyg) 
under samma period strax i 
narheten. Det finns alltså yt- 
terligare ett bra och vålmoti- 
verat skål att besoka Norrko- 
ping och Óstergotland (=mo- 
dellflygets hemort i Sverige) 
(tycker i varje fall ostgbtama, 
och det ar ju bra! reds anm). 
Arrangorema halsar valkom- 
na till en trivsam tavling - Du 
minns val de lyekade LIN- 
DANSFINALERNA forrå 
året, som gick under EM- 
veckan i linflyg & skalailyg i 
Nykoping?

Johan Bagge
Lokegatan 24 

602 36 Norrkåping
011-13 3647^
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Prova på an nat, go van n er! De ] 
flinka Nykópingsbroderna har 
gjort det! Och den gamble vite 
redaktórn har också gjort det!

■m* j l
■Γ' -rv;,*· % - ■

Modellflygare - oj!
Modellflyg år mer ån vad man forst tanker på. Inte ens friidrotten har 
så många grenar att vålja mellan. Man hoppar, springer och kastar. 
Sen då? Mer då? Stanna upp en stund och tank på modelifiyget och 
all den skonhet och variationsrikedom, som finns att håmta dår!

Jag ar modellflygare! Bara en 
sondagsflygare! Varfor "bara", 
for resten? Nu for tiden biir det 
inte så mycket flygande. Har 
man tagit på sig ansvaret for 
Modellflygnytt, så har man! 
Men handlar det bara om mo- 
dellflygeri, så biir man lyeklig. 
Jag har mina rčtter i 1940-ta- 
lets modellflygeri.På den tiden 
kopte vi Tummeliten från 
Wentzels, furuflak och gummi. 
Lim "kokade" vi sjalva med 
aceton och gamla filmer. (En- 
del av dessa skulle man haft 
kvar nu!) Sen kom Tem och 
Korda's. Och Sigurd I med 
Auster och hela ganget! Vi 
konstruerade sjålva. Ibland 
fldg dom! Jag tillhfirde Torfti- 
ga Flygklubben i Upsala. Vi
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tavlade mot Lilla Flygklubben. 
Ibland flog vi mer an 60 sek! 
Jag år alltså gammal friflygare. 
Åven om Lars-G och hans fri- 
flygande frånder inte kan god- 
kanna mej som en akta frifly
gare. Idag år jag RC-styrare 
efter att i många år hos Hoka- 
klubben i Halm stad styrt både 
Boxflyar och annat. Och egen- 
konstruktioner - se f o Mo- 
dellflygnytts omslag nr 1/87 
och snutten i nr 2/87!
Men då jag borjade med Mo- 
dellflygnyttredaktioneriema så 
blev det tvarstopp. Ingen lid 
blev over for modellflygeri. 
Men så en dag blev jag lite for- 
kyld och måste stadda hebba 
några dar. Jag hittade Tem - 
Cento hade ritning. Sen bygg-

de jag Flugor och Getingar, 
Fågel Fenixar, Tilka och annat. 
Allt for att jag skulle hålla mej 
a jour, som det heter. Man kan 
ju inte driva en modcllflygtid- 
ning utan att veta vad det hand
lar om? Så blev jag snubig 
igen. 38,2°. Gamla julnummer 
av Mfn kom fram. Orjan 
Gahms "Tolvskilling" dok upp 
som ritning. Med byggbeskriv- 
ning. Sagt, gjort och snutet! 
Har skali byggas!
Jag korde igång. Hade material 
hemma. Boijade bygga. Men 
allt gick åt pipan, då jag skulle 
klå med Gladpack. Stråckte fOr 
mycket. "Pinnstakctet" brast. 
Ffirsokte igen. Det brast igen! 
Jag gick upp i dimension. Jag 
skulle ha fram en slags tjufem-

oring, det hade jag bestamt! 
Och nu gick det! Plotsligt frisk 
kom jag till gemensamhetskon- 
toret (dår Modellflygnytt kom
mer till!) med en Tolvskilling 
med 2 mm balsa nastan over
allt. Med dubbla antalet spryg- 
lar både i vinge och stabbe. 
Och en propp, som många an- 
dra skulle ha skåmts dver! Men 
jag var stolt. Och den rackam 
flog sakta och skont runt kon
toret over ritbord och skriv- 
bord, kopiatorer och kameror 
(vi har s k landskap!) De andra 
blev eld och lågor!
Min Tolvskilling/spccial vagde 
lite over tjugo gram - det var 
nog mera som en tjufemoring 
den skulle vaga! Enligt Órjans 
byggbeskrivning skulle "1x2 
mm tvarsnitt på gummimotom 
vara lagom, om vikten på mo
dellen år max 3,5 gram". Håpp! 
"Har modellen blivit for tung, 
kan man minská propellerdia- 
metem 2-3 mm åt gången", sa 
Órjans instruktion. Jag kapade 
och kapade. Det var inte myck
et till snurra kvar, då jag åntli- 
gen fick min hårliga modell att 
flyga snyggt.
Men tjugo gram!? Jag gav inte 
upp. 3,5 gram. En utmaning. 
Jag gick till verket igen. Skar 
lister, blotte lister. Satte lister i 
boj. Kladde med Gladpack och 
3M:s spraylim (tack Sven Pon- 
tan for det tipset!) Den digitala 
och elektroniska postvågen på 
jobbet visade 13 gram den hår 
gången. Inte dåligt - åt rått 
håll! Nu bchovde jag bara kapa 
propellem någon centimeter 
for alt den skulle flyga schysst! 
Och nu långsammare, mjukare, 
rent av vackert! Men 3,5 gram! 
Jag gick till verket igen. Och 
nu skulle det goras sakta och 
snyggt och fint. Och inget cya- 
noacrylat med bakpulver! Jag 
år tyvårr en bakpulverlirare.
Nu skårs 1 mm lister i mångd. 
Det kokades vatten ångades 
och bojdes. Propellerblad sli- 
pades (hur många, som kasse
ras har jag gldmt) Cyanosop- 
pan fick skåmmas i ett horn till- 
sammans med bakpulvret. Vit- 
lim blandades med vatten och 
det gick bra. Tog en natt fdr att 
torka, men låttslipat. Starkt!.



Grånsoverskridande 
flygeri i

Radioflygare, bliv ej vid Din låst! 
Prova på annat! Gor som dom i 
Nykoping! Friflyg en smula!
Det gor Dej såkert gott!

Allt modellflyg iir kul! Bli inte 
fackidiot. Prova andra grenar 
an den Du vanligen agnar Dig 
år. Denna Flugebyfilosofi be- 
slot man praktisera i Nyko- 
pings Modellklubb och man 
inbjbd flygama i klubben och 
trakten till Nykoping Winter- 
nationals på Skavsta flygfålt

Nu har jag en Tolfskilling, som 
bara vager 8 gram. Det ar jag 
nojd och glad Over. Och den 
flyger som en gud. Men hur 
skali inte en Orjan Gahmsk 
tolvskilling på 3,5 flyga, då 
min "halvtonnare" imponerar 
på de andra på kontoret? Ingen, 
som inte vet nånting om det 
har, kunde dromrna om, att en 
modeil bverhuvudtaget kunde 
flyga som den har gor. Sakta, 
sakta. Lugnt med propellem 
knappt roterande. Uppåt går 
det och runt. FOr man har tiltat 
och stallt snett enligt alla kon
stens och instruktionens regler! 
Varfor skriver jag nu de hår 
radema? Pojkar och flickor! 
Modellflygare av alla katego-

den 20 februari. I Nykoping 
flyger man nåstan bara RC. 
Darfor var mottot for årets traff 
"Friflyg I alla Former - men 
absolut inteRC!"
Kallelsen gick ut i december. 
Så det fanns tid att bygga nytt. 
Och det hade nastan alla gjort. 
Klubbens ordforande Carlinge

rier! Prova på annat! Ni kom
mer att få kul och trevligt. Ni 
kommer att lara Er mera om Er 
favorithobby! Jag garanterar! 
Och var inte så forbaskat gren- 
fixerade som jag vařit! RC ar 
inte det enda saliggomade! 
Prova på inomhus! Prova på 
friflyg. Eller oldtimer! Oj, vad 
det finns!
Det skulle inte forvåna mej, om 
jag snart står i en lincirkel och 
donar med något stuntliknande 
eller combat! Eller forsoker 
mej på pyloneri och F3F och H 
och X - eller vad det nu kan 
heta i FAI-boken. Prdva, poj
kar och flickor, fór sjutton gub- 
bar och tanter på allt inom den 
hår hårliga hobbyn vi hamnat

Lindberg visade vågen genom 
att komma med sju nybyggda 
karror av olika slag! Luften 
over Skavsta fylldes denna so
liga lordag av segelplan, hand- 
lunsare, glodstiftare, gummi- 
motor, elplan, Jetex och ett 
skala-oldtimer-trupptransport- 
glidplan (phu!), namligen rap-

i. Gor det! Det ar hobbyn vård. 
Det ar Ni varda. For vilken 
hobby kan erbjuda så mycket 
som modellflyg? MODELL
FLYG!
Frimårksamlaren (jag år sån!) 
raknar sina tander och soker 
plåtsprickor och annat. Brid- 
gespelaren (jag ar sån också) 
raknar sina poang och bjuder 
sina slammar. Men vad har han 
jamfort med modellflyg? Golf- 
spclaren (jag år sån med) slår 
sina drivar och shear och har 
sig. Han kollar sving och tranar 
putt. Och han gor sina birdies. 
Men vad har han, som kan mata J 
sig med modellflyg?

Grattis, alla modellflygare. Ni

portorens Hotspur. Forrå årets 
Nykoping Wintemationals 
galide Oldtimers. Och i år allt- 
så friflyg. Vad biir det nasta år? 
Fyrmotoriga friflygande elp
lan? Jetex-helikoptrar? 
"Oandligt ar vårt stora aventyr 
..." (Karin Boye)

Gósta Leijon

har valt nåt fint! Var rådda om 
det! Och beråtta for andra om 
det. Eller ta med en liten "Tolv
skilling" till jobbet och flyg i 
verkstan, på kontoret eller i su- 
permarketen. Men gor det for
stå gången innan kundema, 
chefema kommer! Men var 
inte rådd for att visa aven dem! 
For alla faller for modellflyg! 
Alla har den unga "liraren"i 
sig. Det gåller bara att hjalpa 
dem locka fram den!

Grattis, alla modellflygare!
Vi har nåt fint!
Vi har nåt fin t att bjuda alla 
andra på, också! Går det!

Redaktorn
17



Combat combat combat
Har limmet nu torkat? I så fall 

startar vi genast med spryglar- 
na, men fórst lite teori.

Teori spryglar
Få eller många, smala eller 
tjocka, hårda eller mjuka, 
tunga eller låtta; frågelistan 
kan gdras lång. Tittar man på 
olika vingkonstruktioner kan 
man hitta tre varianter. Den 
forstå, som Ruter Ess Original 
dvs många 1,5 mm balsaspry g- 
lar, kan kånnas jobbigt att gdra 
och limma dit många spryglar, 
men å andra sidan får man en 
ratt bra vingprofil. En andra 
variant år att ha 5 st tjocka 
spryrglar i vingen; en i mitten, 
en vid varje vingora och en mitt 
på varje vinghalva. Går fort att 
gfira men ger en “insjunken” 
vingmitt på varje vinghalva. På 
vår modeil gOr vi ett mellan- 
ting! 11 spryglar av lite olika 
tjocklek.

Spryglar
Gdr en sprygelmall av 3 mm 
plywood enligt skiss. Genom 
att vara extra noggrann vid till- 
verkningen av mallen besparar
18

man sig senare arbete. Med 
mallens hjalp kan man sedan 
skåra ut spryglama ur balsan. 
Bygger man få modeller ar det- 
ta satt snabbt och enkelt, men 
skali man ha många spryglar ar 
det låttare att bunta ihop en hog 
balsabitar tillsammans med 
mallen och såga ut med hjalp 
av en bandsåg. Till varje mo
deli går det åt 7 st 3 mm, 3 st 6 
mm och 1 st 20 mm sprygel. 
Den senare år mittsprygel och 
har en annorlunda profil be
roende på att roder och fena 
limmas mot denna. Mittspry- 
geln år låttast att såga ut med 
en bandsåg. Den uppmårksam- 
me lasaren (byggaren!) har 
markt, att många av spryglama 
år fór långa. Det år inget att 
oroa sig for, utan kommer att 
konigeras efter vingens ihop- 
limning. I mittsprygeln ska 
man också gdra ett uttag for ok- 
plattan. Titta noga på skissen 
hur hålet ska vara då det år lått 
att gora fel. Hålet skali goras i 
mittsprygelns under del, dvs 
mot modellens undersida och 
med hålets smala del pekande 
mot innervingen. Såga ut ok-

plattan ur 3 mm ply och borra 
ett 3 mm hål dår oket skali sitta. 
Limma dit ok-plattan.

Ihopsattning vinge
Titta på den måttsatta skissen 
av vingen och mårk ut på fram- 
kant och bakkant var spryglar- 
na skali sitta. Forlimma spryg- 
lamas framkant (=andtrå!). Det 
går till på så sStt att man stryker 
tunt med vitlim på åndtråt och 
låter det torka. Forlimningen 
gor att limfogen mellan fram
kant och sprygel biir starkare. 
En god regel vid modellbygge 
år att forlimma allt åndtrå.

Ta fram knappnålar och en 
vinkelhake och boija limma 
spryglama mot framkanten 
från vånster till hoger (I princip 
kan man ju limma dit dem 
frång hOger till vånster, men 
hur man gor då hoppar vi Over 
nu). Nåla fast dem och kontrol
lera med vinkelhaken att de 
inte sitter snett. Då alla spryg
lama ar på plats ska bakkanten 
på plats med vitlim och knapp
nålar. Kolla återigen att inget 
år snett. Nu skali allt torka, 
men den hår gången råcker det

med någon timma. Under tiden 
bor man ha skurit ut vingoron 
av 5 mm balsa, kollat att de 
passar, forli mmat dem for att 
slutligen limma dit dem. På yt- 
tervingens vingora limmar man 
fast en tyngd på cirka 10-15 
gram. På innervingens vingOra 
limmar man två stycken 3 mm 
aluminiumror (eller massing) 
dar styrlinoma skali gå ut. Se 
riming for mått. Ovanpå roren 
limmas en 10 mm balsabit, for
mad efter profilen i ving- 
spetsen. Balsabiten har två 
funktioner: en år att det år lat- 
tare att fåsta plastklådseln i en 
plan balsabit ån i två aluror och 
en annan år att roren då sitter 
båttre fast.

Styrmekanism
Nu ar det dags att tillverka ett 
ok (se skiss). Sjålv anvånder 
jag 1,5 mm glasfiberlaminat 
(samma som i kretskort) men 
det går också bra att anvånda 
plåt eller plywood (2-3 mm). 
Naturligtvis kan man också 
kfipa ok. Som styrlinor (lead- 
outs) anvånds t ex 7-trådig 
Laystratewire, som fastes i



oket enligt skiss. Som stotstång 
anvandes en cykeleker (22,5 
cm lång), finns i cykelaffaren 
eller på någon cykel. I den 
gangade andan skruvar man 
fast en plastlink (t ex kavan). 
Tillverka också en sakerhets- 
wire, som skali forbinda ok 
med motor, diameter på wiren 
skali vara minst 0,5 mm. Skru- 
va fast ok och sakerhetswire i 
ok-plattan enligt skiss.

Motorbockar 
Såga ut motorbockar i 10x10 

mm rodbok samt en platta i 2 
mm plywood. AnvMnd epoxi- 
lim (anvand skyddshandskar!) 
fór att limma motorbockama 
på plattan. Avståndet mellan 
dem skali vara 28 mm vilket 
gålier fór de fiesta 2,5 cc:s 
motorer. Delen framfór bock- 
ama utfylles med en bit balsa, 
som slipas ur fór motom. Borra 
sedan hål fór motoms fåst- 
punkter (3 mm borr). Var mo
tom skali sitta beror på hur 
mycket motom vager (diesel 
vager mer 3n glOd) samt hur 
tung eller latt modeil man byg
ger. FCrsta modellen kan bli

lite av den chansning, men det 
går att justera med vikter i ef
terhånd. For en diesel kan man 
ha som riktmarke att motoms 
bakkant skali vara 5-10 mm 
framfór bakkanten på den ply- 
woodplatta man limmat motor
bockama på. Nar hålen fór 
motorbockama 3r gjorda skali 
de borras upp till 4 mm på bak
sidan (Borra 5 mm djupt). Har 
limmas M3 T-mutter fast med 
epoxilim. Giom ej alt ha skruv i 
vid limningen annars biir gang- 
oma igenlimmade. På den del 
av motorbockama, som sticker 
utanfór plywoodplattan limmar 
man nu 2 mm balsa och utanpå 
hela biten limmas ett balsa- 
block 40-50 mm tjockL Såga 
bort balsan, dar vingen skali 
vara men vanta med att forma 
blocket.

Med tanke på sommarens alla 
andra aktiviteter avslutar vi nu. 
Vi har lite om tankar (bransle) 
kvar och återkommer i n3sta 
nummer med resten som be
hovs fór att få modellen klar 
och flygfårdig.

Tilldess! HONK!
Hilmer

19



M e d d e la n d e n  från  F o rb u n d e t
Material till ”mitt”-sidorna insándes alltid direkt till SMFFts exp, Box 10022,60010 Norrkopinq
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Távlingskalender Inomhusflyg 1988
Nr Datum Tavlingens namn
x sep 23-24 SMInomhus 

SM Inomhus

Távlingskalender 1988 - Friflyg

Arranger
Blue Max

Kontaktman telefon bost/arb
Jan Odén 0515-370 76

12 jul 12 Wentzelpokalen/Korg-Olle Trofén

13 jul 22-24 Scandinavia Open

14 jul 29-31 Scania Cup 
Scania Cup

15
res

aug 13 
aug 14

Solna FAI-cup 
Solna FAI-cup

16
res

sep 17 
sep 18

Obacka HOst-ldvIing 
Óbacka HOsl-tSvIing

17 sep 18 AKM:s HOst-lávling

18
res

oft 15 
okt 16

Okiobertraffen
OktobertrMffen

19 okt22 Hjelments Memorial

20 nov 13 NovembertrSffen

21 dec 4 MERA-Cup

Oslersund MFK 

Revinge Hed

AKM

Solná MSK 

ObackaMK 

AKM

Óbacka MK

MFK Linkfiping 

AKM

SolnaMSK

Niklas Karlsson 063-12 92 14

T Koster, Harlosevej 184, 
DK-3400 Hillerød, Danmark

Lennart Hansson 040-19 37 90

Jan Zetterdahl 08-97 91 52

Leif Eriksson 0611-234 52

Lennart Hansson 040-19 37 90
040-718 65

Leif Eriksson 0611 -234 52

Per Johansson 013-520 86

Lennart Hansson 040-19 37 90
040-718 65

Jan Zetterdahl 08-97 91 52

Távlingskalender Lin-flyg 1988 - Alla klasser
8 aug 27-28 DM 1988 Alla klasser Resp distrikt

9 sep 3-4 SM 1988 Alla klasser B081/D103 Staffan Hovmark 
Hans Failgren

0755-120 96 
0155-156 86

10 sep 10-11 Galax Open Alla klasser MFK Galax Kjell Axlilius 08-774 49 15

11 sep 10-11 Vanersborgspokalen F2B, Semi-sLunt 
F2D, SlowCombat

Vanersborgs MFK Ingmar Larsson 0521-112 10

12 sep 25 Vasteråståvlingen F2A, F2C, GY VSsterås FK/Mfs Ove Andersson 021-13 17 42

13 okt 1 Hosttiivlingen F2A, F2C, GY MFK Galax Kjell Axlilius 08-774 49 15

Internationella tåvlingar 1988

3 aug 16-23 Varldsmasterskap Alla klasser
Η Ε Μ Π Μ Ο Η Α Τ  M H P A

Kiev, Sovjet Grenchefen
\ *

T fx
4 aug 27 Brittiska Masterskap Storbriltanien Grenchefen Man ar vål m « l i SMFF! I J I

Tå vlingskalender RC-flyg 1988 - Klass F3A

2 jul 2-3 Granscupen
Granscupen

3 aug6-7 Solstads-Cupen, SM F3A
res aug 13-14

Tidaholms MFK

Karlstads MFK

4 sep 10-11 HOsttavlingen F3A, F3A-sport, RA-pop LinkOpingseskadem
LEN:s klubbfalt

Távlingskalender RC-flyg 1988 - Klass F3B

Ingemar Gustavsson 0502-430 92 

JOrg Drenske 054-83 57 37

Anders Johansson 013-13 96 56

8 jul 2 
res jul 3

Skagemtraffen F3B-T

9 jul 9-10 Hokatermiken F3B-T 
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Atorps MFK

HOkaklubben

EineMoberg 0586-446 51

Lennart Olsson 035-12 86 49

Mera nytt från 
expeditionen!
Hej igen alia klubbfunktionarer 
byråkrater, papperstigrar och 
andra parmbarare - kort sagt 
alia ADMINISTRATORER! 
Som Ni minns från forrå num
ret av Modellflygnytt så kom
mer vi från SMFFis expedition 
att hålla en kanal oppen om 
saker, som kan vara av allmant 
inlressc i vår kåra pappershan- 
tering for klubbarna!
Det har i dagama kommit nya 
bidragsbeståmmelser från Sta
tens Ungdomsråd. Med stor 
sakerhet kommer de att gålla 
redan från 1 juli 1988. Bidra
gets storlek kommer då att be- 
raknas på medlemsiffroma per 
den 31 december 1987.
I sammanfattning kommer bi
dragets storlek att baseras dels 
på antal medlemmar 7-25 år, 
dels på antal klubbar med ung- 
domsverksamhet.
Reglema har skårpts så tillvida 
att organisationen skali ha 60% 
medlemmar under 26 år tbtalt, 
mot 50% tidigare. Dåremot 
finns inget procenttal for varje 
klubb. 60% klarar intc SMFF 
idag, utan vi måste ta nya tag 
for att få fler ungdomar.
For att en enskild klubb skali 
vara bidragsberåttigad måste 
den ha minst en godkånd sam- 
mankomst får lokalt aktivitets
bidrag per år. Alltså ett liberalt 
krav! i praktiken år det ju få 
klubbar som inte har någon 
sammankomst, men det som nu 
måste till år att man också lam
nar in en redovisning av sam- 
mankomstema.
Ny kopiatorl 
Vi kan åven beråtta, att vi till 
expeditionen inkdpt en begag- 
na men servad kopiator med 
betydligt stdrre kapacitet ån 
den vi har sedan tidigare. Den 
nya maskinen har dessutom en 
s k sorterare, som betydligt un- 
derlåttar jobbet får oss.
Allt fór klubb-servicen!

Bosse och Johan
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mro@<åsDll%i Plywoodbit 15x15 mm fór landståll 
(limmas mot spant 2)

Plywoodbltar fór vingfaste, 
2 st tillverkas!

SPANT 1 - 3 ply
Borra hål fór trottellinkaget och 

bransleslangarna innan Du llmmar

Den I 
nas ta 
på vi 
gråne 
och L 
till cl



ir "Eld-Flugan" ár cn intressant expcrimentmodell. I 
nummer av MODELLFLYGNYTT kommer riming 
ge och stabilisatom. Och då skali vi också titta lite- 
på vad man kan gora med vingen: flaps (se bilden har 
1 hoger). Det biir också några tips om hur man slipar 
par effektiva slots till Din nya "Eldfluga".

ór skruv - skruvas i hårdtråbitarna på spant 3!

Plywoodbit 15x15 mm fór landståll 
(limmas mot spant 2)

På bil· 
- hdr s 
liknar, 
kan d· 
vanlig 
få bra
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v
den hår till vånster år flapsen nerfållda bara till hålftcn 
er Du dem helt nerfållda! Inga dåliga grejer vid ska la
de STOL-landningar! Å propos slots och klaffar, så 
H vara bra, om Du spar ett tiotal glasspinnar av den 
,a platta tråmodellen. De kommer att behovas fór att 
upphångning av såvål flaps som slots. Kaka glass!

i

/ i

i r  _

Fenan byggs med 3x10 mm 
balsalister - obs utfyllnad 
upptill med 3 mm balsaspill.

Snitt 5 - 5
/ i

/
/

Sedan fenan limmats och 
torkat på byggbrådan skårs 
"spåret" upp fór hójdroder- 
linkaget. Lågg plastróret på 
plats och limma med cyano 
+ ev lite bakpulver. Slipa!

T7L

X Hójdroderllnkage 0,6 mm piano
tråd i 2 mm plastrór (stótstángen)

Hår ser Du en bild på den modifiera- 
de "Eld-Flugan". Jåmfor med stora 
bilden upptill till hogcr, så framgår 
nog skillnaderna med onskvård tyd- 
lighet. "Hytten" år hojd avscvårt och 
en hogt placerad stabbe år de fråmsta 
avvikelserna. Att jag sedan "pyntat" 
den med hjulkåpor, flaps, slots (ej på 
bild), vingstottor mm gor modellen 
bara mer "skalal ik" och roligt alt 
flyga. Helt vit med några roda stripes 
på sidan. Och Håkaklubbsmårket på 
fenan som pricken over i:et!
Håll med om att det blev en liten 
skOnhct - som flóg som en gud!

<2 cro ro w ZZ 
Δ  α  co c  o  n  o.

co =ro
CO

ir>
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Sporrhjul. Pianotråden stit 
in i fenan enligt skiss. Epo 
och fórstárk gårna med di 
sidenlager.



H å r ko m m er "E ld -F lugan FF r
Nu år det dags fór RC-vånnerna att få en hel-skalaritning! Och vi har valt 
en val utprovad kampe - "Eldflugan”- en basmodell, som man kan gora 
mycket trevligt med. Den kan sjoflygas, få skevroder, flaps och stóttor!

ks
<y-llmma
Dbelt

Fullskalaritningcn den har gångcn år 
en RC-modell, kallad "Eld-Flugan". 
Hokaklubbama Jan Johansson och 
Arne Brorsson tog fram den på 70-ta- 
lct. Den blev popular. Som "vanligt" 
landbaserat flygplan. Men också som 
lin flottorforsedd modeil. Den ar trev- 
lig och snygg. Flyger bra och kraver 
inte mycket av byggaren. I nosen en 
motor typ Enya 09 eller OS 10 FSR. 
Funderar man på sjoflyg kan en lite 
storre motor vara låmplig. Men origi- 
nal-Flugan klarade sjdflyg med de 
nåmnda motorema.

Inte o ri gi n al-' 'Flugan ”!
Ritningen visar inte original-Flugan. 
Redak tdren byggde några exemplar, 
men kunde inte låta bli att "modifie- 
ra" lite efter egen smak. Jag holl dock 
benhårt kvar alla de våsentliga detal- 
jerna, som kravs for att modellen skali 
flyga bra. Jag hdjt "hytten" några cm 
och flyttat upp stabben (fri från vatt
ensprut vid sjoflyg). Pianotrådstallet 
bylte jag ut mot ett dural - vilket riktig 
flygplan har stali med 10 cm piano- 
tråd? Hjulkåpor drog jag till med ock
så, liksom flaps, vingstdttor mm. Mer 
dårom senare.
Mittsidoma rymmer tyvårr bara 
kroppen.Vingar och stabbe kommer i 
nåsta nummer. Men det finns bra 
mdjligheter att dra igång åndå. Och 
spry gelprofilen finns med nu, så att 
man kan ha alla 28 spryglama klara 
tilis ritningen dyker upp.

Den som år verkligt intresserad, kan 
få en utforlig steg-fór-steg byggbe- 
skrivning. Den år gjord for original
modellen (utan mina modifieringar!). 
Mycket lite skiljer, så den kan vara till 
god hjalp. Skicka in ett adresscrat A4- 
kuvert frankerat for max 500 g samt 
en Lia (for kopieringen).
Betrålfandc sjdmodellen - "Våtflu- 
gan" kom den att kallas - undersoker 
jag vilka mojiigheter jag har att ordna 
fårdigskurna frigolit-kåmor till dessa. 
Mallen har Arne Brorsson vålvillligt 
ståilt till tidningens disposition lik
som den gamla byggbeskrivningen.

Då kor vi vlil igång, va?
Borja med "kropps-korgen", som be
står av idel 3 mm plywooddctaljer: 4 
spant med 2 langsgående "longerong- 
er". Dessa detaljer år sammanfogade 
"halvt-i-halvt" och limmade. Se fo
ton! Gldm inte de två plywoodbitarna 
fór vingfasLsåltningskruvama! - åven 
dessa "halvt-i-halvt" i ovre "longe- 
rongema"! Då Du limmar korgen, låt 
servoplattan silta på plats. Det biir 
vinkelråtast så! Men den skali inte 
limmas! Tag upp hål i motorspantet 
fór trottel-linkage och brånslcslangar. 
Montéra inte motom ån!
Skår ul två kroppsidor enligt ritning
en. Limma 10 mm trekantlister & 
10x10 mm tvårlister enl ritningen.. 
Kolla, att Du får 1 st vånstersida och 
1 st hógersida. Då kropps-korgen tor
kat, tar Du vitlim, ett par tvingar och

limmar sidoma mot korgen. Kolla al la 
vinklar noga! Baktill fasar Du till tre
kantlistema enligt skissen och limmar 
ihop. Limma så dit plywoodbiten, dår 
landstållet skali skruvas fast. Plaňka 
hela kroppen utom kroppens undersi
da. Innan Du plankar undersidan må- 
stc Du ha byggt fenan. FOlj ritningen 
och bygg tråklart. Skår upp i fenan - 
fortfarandc på byggbrådan! - fór hdj- 
drodcrlinkageroret, som biir S-bojt i 
det hår fallet. Sålt ett långt ror på plats 
i fenan. ROret limmas med cyano + 
bakpulver. Sedan kan Du antingen 
bara putsa fenans sidor slåta och klå 
med siden. Eller kan Du plaňka fenans 
båda sidor med 1 mm balsa, vilket ger 
en stabi lare fena - men tyngre!
Innan fenan limmas på plats gOr Du 
hål fór linkagerOrcn i dverplank- 
ningen. Limma fenan på plats. Och se 
till att linkagerdren fór hdjd och sida 
dyker upp i spant 4 fór att passa till scr- 
vonas hdjd!
Fdr att få fram ratt hdjd kan Du såga ut 
servoplattan och såtta servona på 
plats! Nu ser Du servoarmarnas/dis- 
kamas hdjd. Plaňka bakkroppens un
dersida. Framtill på kroppen limmar 
du "kinderna" av 10 mm balsabitar lik
som också fronten, som Du har gjort 
hål i for motoraxeln. Nu kan Du runda 
kanter, slipa och lacka fór kommande 
sidenklådning. Fdr siden biir båst!

I nåsta nummer tar vi vingarna och 
stabben och (less montering på fenan 
saml några ord om sjóflygeri!

J



r nytt

Plywoodbit fór stållfåste



-------Vili Du behålla ritn lngen hår i  m inen HEL, så språtta INTE den hår falsen! Lossa klammerne och ly ft u t rltn lngen -och borja bygga!



i annat håll. Av bilden framgår - hoppas jag - hur man gdr den 
ipassningen. Se till att Du får fin passning hår fóre limningen - 
t med gott fint vitlim! Bilden visar också hur motorfåstet också 
et "halvt-i-halvt". Och år det så att Du hellrc vill ha ett vanligt 
iste i plast eller aluminium, så går det bra att anvånda det. Viss 
n kanske bli fallet! Servoplattan vilar baktill i den långa skåran 
vilar den på två 10x10 hårdtråbitar, som limmats mot spant 3. 
framgår av ritningen - och av den byggbeskrivning,som du kan 
efter. Langst ner på spant 2 skali Du också - innan du plankar 
lien, limma den hårdtråbit, som senare landstallet skali skruvas 
. Hårdtråbitama - fór landståll och fór ving-fastsåtlning limmar 
Du fórslagsvis med epoxilim - med såkerheten i åtanke också!

"Front” (1 st) 10 mm bah 
framtill vid "motorkåpan

rerka 28-30 st i 2 mm balsa!



IT

Sporrhjulet och dess pianotråd 
hålls på plats - och skyddas vid 
tuffa landningar - med en 1 mm 
plywood-bit enligt skiss. Limma 
den mot bakkroppens undersida

J
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V å l k o m m e n  att tåvla i 
QM-Pylon i Motala. Har du inte 
bórjat bygga ånnu år det båst du 
såtter hogsta fart. Pylon har haft 
ett par mellanår med ganska få 
tåvlingar. Nu ókar intresset 
kraftigt runt om i vårlden. Åven 
hår hemma. Som du vet år 
QM-Pylon en helt svensk klass. 
Utomlands år det F3d och Club 
20 som gålier. I Sverige år vi ett 
våxande antal som åker på 
internationella tåvlingar i F3d. 
QM Pylon år en bra nyborjarklass 
till F3d.

I år håller vi fyra QM-tåvIingar, 
varav de två sista i Motala. Vi 
råknar med att det biir fler 
tåvlande ån på många år. Publik 
kommer det också...

I Motala har vi ett mycket bra 
gråsfålt mitt ute på en slått utan 
stórande maskeringar. Fåltet år 
ca 146 x 90 m. Banorna år så 
pass bra att det inte år några 
problem att starta och landa med 
"asfalthjulen".. Sått i gång med 
bygge och tråning..

Vi kan ordna inkvartering av 
de tå v la n d e  hos våra  
funktionårer. Plats finns for 
husvagnar ca 250 meter från 
sjålva fåltet, dår vi åven kommer 
att parkera under tåvlingarna. 
Kom gårna och tråningsflyg pylon 
hos oss under sommaren. Motala 
år rena rama semesterstaden 
under sommaren. Gota Kanal 
och Varamobaden. Ta med 
windsurfern..

Vi kommer att kora tåvlingen i 
3-manna heat och råknar med 8 
omgångar. (Biir vi fór många 
tåvlande kortar vi ned till 6 
omgångar).

Nyhet fór året! Efter 
tåv lingen  kor vi M otala 
RóvarCup. (Friv illig t). De 6 
piloterna med de snabbaste 
tiderna under ordinarie tåvling år 
kvalificerade. Två st 3-manna 
heat kors. Tidtagning på alla 
tåvlande. De 3 snabbaste tiderna 
går till final. Forst i mål i finalen 
vinner.

Tider:
Samling på tåvlingsmorgonen kl. 
08oo - 0900 då registrering 
sker.
0900 - 0915 Genomgång av 
såkerhets beståmmelser.
09 15  - 095 5 P r o v f l y g n i n g  
tillåten fór alla tåvlande.
10oo tåvlar vi...

Anmål dig i god tid så vi 
kan ordna till det litet extra 
trevligt. Efter SM-tåvlingen tånker 
vi ordna ett samkvåm fór 
tåvlande, funktionårer och 
anhóriga. Detaljer får du så fort 
du anmålt dig...

Vill du veta mer, 
slå en signal till :
Bosse Magnusson 
0141 - 539 94, arb. 400 42.
Sten Kagerup 
0141 -406 78.

Till dig som ibland haft lust att próva på QM Pylon, men 
inte riktigt vågat, vill jag bara såga:" Tag genast kontakt 
med nårmaste erfaren pylon-pilot och be honom om hjålp 
med alla detaljer till motor, avgas- 
system, snurror och plan. Det år 
inte svårt att bygga och flyga en 
racer. Ta det bara lungt i bórjan, 
flyg in dig sakta och såkert på ba
nan tilis du behårskar att åka lungt 
och snålt runt pylonerna. Visst måste 
du redan vara en god flygare som be
hårskar ditt plan i alla situationer fór att 
bli en bra pylon-flygare. Alla i "pylon-gån- 
get" tycker det år kul med nykomlingar och 
vi hjålper dig mer ån gårna att bli en fantastisk 
upplevelse rikare. Att borja tåvla år inte svårt.
Men att vinna.....  det år en annan historia.
Pylon år inte bara snabba plan, pylon år tåv
ling man mot man. Tåvling mot klockan och 
tåvling med dig sjålv i att behårska motor / 
plan / flygning. Pylon år ett sått att leva.
(Nåstan i alia fall)."

Tag kontakt med nå'n gammal pylonråv fór att skaffa råtta grejorna: 
Borje Ragnarsson, Våxjo Tel. 0470 - 305 77.



— V arlo r sm yger han darbortaT
— Han ar en SMurFF!

M e d d e la n d e n  från  F o rb u n d e t
Material till ”mitt”-sldorna insåndes alltid direkt till SMFF:s exp, Box 10022, 60010 Norrkfiping

SMFF:s nya 
startpaket!
Forbundets utbildningverk- 
samhet år igång! Lås om det på 
sidan 6. Årets forstå utbild- 
ningskurs/konferens har Hanns 
Flyckt dragit igång. Man har 
lange efterlyst ett s k introduk- 
tions/start-paket inom Forbun
det. Med detta avser man ett 
antal nyborjar/introduktions- 
modeller låmpliga att såtta i 
handema på modellflyghandle- 
dare, men också nya kampar, 
som vill "kånna på" vad mo- 
dellflyg kan bjuda på. 
SMFF-styret har lagt ut jobbet 
på den gamble redaktøren, som 
forvisso inte ar någon større 
specialist på modellflyg. Men 
vårlden år full av lampliga 
modeller - det år bara att valja. 
Det finns inga skal att kon- 
struera nya modeller, som skali 
sandas på remiss och putsas på 
i all evinnerlighet. (Det ar latta- 
re bara kritik det man gjort, an 
att få kritik for att inget sker, 
tycker jag). Det nya introduk- 
tionspaketet omfattar tre mo
deller. Egentligen fyra. En en
kel modeli (Ackus T-stjarten) 
biir forstå aviatom, som plock- 
as ihop. Flygs forstå kvållen.
Så foljer SMFF-Ettan, som ar 
den populåra "Knott". SMFF- 
Tvåan ar en stavmodell med s k 
"flakvingar" och 480 mm 
spånnvidd. Dessa två modeller 
ingår i "startpaketet" som 
byggsatser. SMFF-trean tar 
Calle S fram - en "Knarren/Ro- 
bin"-liknande en, som medtøl- 
jer paketet som ritning + mate- 
rialsats. Den modellen kan 
byggas i tre versioner: med 
flakvinge, med Jedelsky-vinge 
och med konventionell spry- 
gel-vinge. Start/introduktions- 
paketen skali i A5-format vida- 
re innehålla små byggbeskriv- 
ningar, "Vad 2r SMFF?", "Vad 
år Modellflyg?" mm mm. Vi 
får anledning att återkomma. I 
hdst skali de fOrsta satsema
vara framme. n , . . .Redaktora

Tåvlingskalender F3B  1988 - (fortsåttning från foregående sida!)

Nr Datum Tavlingens namn Arrangor Kontaktman Telefon bost/arb

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

11 aug 20 "Zcctor Cup” F3B-T 10 RFK Ikaros Stefan Carlsson 019-23 26 86

12 aug 27 "Krus-jakten" F3B-T Hdganas MFK Bobby de Maré 042-23 67 33

13 sep 10-11 Galten Cup & SM F3B-FAI 
Gallen Cup & SM F3B-Sport

KOpings Fk/MFS Tommi Kinnuncn 0227-106 15

14 sep 24-25 UT till 1989 3rs landslag 
F3B-FAI

RFK Ikaros Conny Roos 019-728 50

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

2 aug 13 ModelCraft Cup Malmd RFS Jonny Saynor 040-22 06 16

Tåvlingskalender F3C 1988
Nr Datum Tavlingens namn Arrangor Kontaktman Telefon bost/arb

3 aug 6-7 SMÍF3C
RiksmSsterskap helikopter pop

AKMG Bjdm Friberg 031-49 20 41 bost 
031-10 19 00 arb

4 aug 20-21 F3C + helikopter popular 

In te rn a tlo n e lla  tå v l ln g a r

NykOpings Mk 
Stigtomta/Klubbfalt

Per Nordsirdm 
Thomas Cedergren

0155-835 71 
0155-824 81

1 sep 13-18 EMF3C Holland, Eibergen Ulf Johansson 011-12 65 12 bost 
011-1941 29

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

Norrkopings RFK 
Hcrrebro/klubbnil t

Ulf Johansson 011-12 65 12 bost 
011-19 41 29

Tåvlingskalender RC-flyg 1988 - Klass F3D
3 aug 20 QM Motala Moiala MFK Bo Magnusson

4 sep 10 QM SM Motala MFK Bo Magnusson

Tåvlingskalender F3E 1988
5 jul 23-24 NMF3E Sundbro, Uppsala Stefan Engberg

6 jul 30-31 F3E popular Djursholms MF Bo Samuelsson

7 aug 6- 
sep4

På grund av VM lamnas ej sanktion f6r nationell tavling under denna period!

8 sep 9 F3E-FAI, 10 celler, 7 celler MFK Slarflyers Stefan Engberg

9 sep 24-25 SM F3E, 10 celler + F3E popular Djursholms MF Bo Samuelsson
Tullinge eller Sundbro, Uppsala

08-735 65 22 

08-53 10 13

08-735 65 22 

08-53 10 13

10 okt 15 F3EUT
Kontakt tas med de kvalificerede!

Arbetsu isko tiet

Tåvlingskalender RC-flyg 1988 - Klass F4C
Nr Datum Tavlingens namn Arrangor Kontaktman telefon bost/arb
4 aug 6-7 Hokaskalan

F4C UT + populiir-skala
Hdkaklubben
Halmstad

Kurt Lennå 035-370 67

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

AKMG
Torslanda

Thomas Karlevid 
Ulf Jijmheim

031-55 44 25 
0303-162 15

In te rn a tlo n e lla  IS v Iln g a r
6 sep 4-11 VMF4C Aero Club Giuliano 

Gorizia, Italien
Slig Bergstrom 040-15 15 24

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

7 jun 24-26 Inlcmalionelll helikoptermeeting Helsingborgs MFK Bjom Pemed 042-13 44 92

8 aug 6-7 Knallelråffen Borås MFK Bengi Olsson 033-934 62

9 aug 20 ólandatraffen Herrljunga MFK Rolf Lundvall 0512-405 61
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F3A-vårldsmåstaren Hanns 
Prettner har konstruerat ett par 
infållbara stall, som år så enkla 
och genialiska, att min fórsta 
tanke, når jag fick se dem forstå 
gången var: "Varffir har jag inte 
kommit på det hår sjålv?" 
Konstruktionen påminner om 
de stall, som den amerikanske 
pylonvårldsmåstaren Bob Vio
let tog fram fór sisådar 15 år 
sedan. Och de ar - vad jag vet - 
inte långre i produktion.

Har kan Du låta 
det glappa!
Något av det mest nervpåfre- 
stande som finns brukar vara att 
få ett perfekt servolinkage till 
mekaniska stall. Så ar dock inte

fallet med Supra-stållen. Två, 
tre millimeter mer eller mindre 
spelar ingen roll. S tallen låser 
bra andå. Men naturligtvis bor 
man efterstrava att låsmeka
nismen kommer så långt ut 
mot andlagcna som mojligt. 
Genom att den skjutbara lås- 
mekanismen ar gjord i metali 
och helt rund år friktionen 
mycket låg. Samtidigt ar håll- 
fastheten den maximala. Ett 
par insexskruvar sitter vid var- 
je åndlåge och allt glapp kan 
justeras bort. Det galler både 
infallt som utrållt stall-lage!

Inbyggnadsmåssigt år det me
sta helt konventionellt vad gal
ler huvudstållen. Nosstållet 
dåremot kraver att man har en

Super-enkla 
Supra-ståll från 
OK/Pilot!
Conny Åquist-Renman har kikat på OK:s 
infållbara landståll. Sondagsflygarens 
problem med infållbara ståli avgór 
många gånger valet av modeli.
Med de hår stållen behover ingen tveka! 
Supra-stållen år enkla och bra!
slits eller ett spår i mitten av 
montageplattan, eftersom lås
mekanismen delvis ligger på 
utsidan av stållets basplatta. 
Eftersom jag aldrig brukar an- 
vanda mej av mojligheten att 
ha styrbart nosståll på mina 
modeller blev jag glatt overra- 
skad over Supra-stållets kon
struktion. Det ar namligen 
mycket lått att låsa fast nosstål
let med en skruv (som tyvarr 
inte medfoljer satsen).

Enkla, stabila, lampliga
Sammanfattningsvis kan sagas, 
att Supra-stållcns enkla, okriti- 
ska och stabila konstruktion 
gor dem lampliga for såvål 
tavlingsråven som den mindre

erfarne flygaren. Darfor ar det 
mycket lått fOr mej att rekom- 
mendera stållen for varje mo- 
dellflygare, som vill ta klivet 
upp till infållbara stall.

Lite fakta om stållen:

Mått i millimeter 
Basplatta 45 x 42
Hójd 25
Vikt nosståll 74 g
Vikt huvudståll, 1 st 62 g 
Pris nosståll 275:-
Pris huvudståll 390:-

Stållen finns hos 
Model-Craft, Box 2074, 
200 12 Malmó, 040-714 35

Hår vare' lite om 
raketflygeri!
Mikael Soderback frågade i 
Mfn 1/88 om svenskt raketflyg. 
Jag hoppas han fått svar - 021- 
12 52 82 var numret. Redakto
ren har hittat en raketmodell i 
polska MODELARZ. En korn- 
pis med polsk bakgrund har fått 
fram foljande fakta om model
len, som ursprungligen kom
mer från Tjeckoslovakien. 
Kropp hård 5 mm balsa liksom 
raketpylonen framtill. Vinge 7 
mm mjuk balsa. 5 mm tjocklek 
vid hogsta profilpunkt. Stabbe 
och fena 2 mm hård balsa. Allt

I lackas 3 ggr med nitro klarlack. 
For styming under raketdriften 
(och efteråt) skali stabben på- 
verkas av en styrenhet (8), som 
fåstes vid lyftaren (9) av stål
tråd 7 mm diam. Fjådrar (10) 
av 0,5 mm pianotråd skali hålla 
planet under vettig glidflykt, 
sedan raketen brunnit ut. Allt 
startas med sk "stång-katapult" 
Spv 325, långd 420 mm och 
motor MMB 2,5-4 år några 
data kring modellen. F o får rit- 
ningen tala sitt intemationclla 
språk! Utan dversåttning! Red.
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Minoriskt låttflyg
Det 3r nu några år sedan vi 
kunde lasa om det fórsta "cy- 
kel"-planet Gossamer. Det var 
ju den, som klamde till med 
Bleriot-bedriften att ta sig over 
Engelska Kanalen med hjalp 
av pedaldriven propeller och 
låttflyg.
Och nu har det hant igen. Den 
har gången var det en grckisik 
cykelflygare - Kanellos Kanel- 
lopoulos, som startade från 
Kreta och gjorde det historiskt 
riktigt med Ikaros som fore- 
bild. Att det var något åt det 
hållet kan man se på flygtygets 
namn - Daedalos. Han var Ika
ros fader, som hjalpte till med 
uppbyggnaden av Ikaros ving- 
ar. Som flek lite for mycket av 
bindemediet vax, som ju smal-

K o m m e n ie ia r / \  dju*.- 
man.

G osta Persson i  Kop
parberg  ar fly  g rådd.

Det h indrade honom  
dock in te från a tt bygga 
e tt rad ios tyrt m ode/lplan  
m ed 5,25 m eters spånn- 
vidd

26.4 k ilo  vager det. 740 
tim m ar tog de t a tt bygga 
och 20 000 kronor kostade 
det

te, då Ikaros - berusad av flyg- 
kanslan - steg hogt och kom for 
n3ra den vaxsm al tande solen. 
(Daedalos fixade f ó till den be- 
romda labyrinten vid Kung 
Minos' tjusiga Knossos-tem- 
pel, som fortfarande utgor ett 
vålbesokt turistmål på Kreta.)

Nu så lyckades alltså Kancllos 
bli inofficiell "varldsmastare" 
på trampdrivet flyg genom att 
med sin "Daedalos" (32 kg 
tung!) trampa sig nåstan ånda 
fram till målet. Han damp ner 
på on Santorini, dar han efter 3 
timmars och 54 minuters pcda- 
lande och 11,8 mils flygning 
landande lite fór våldsamt. 
Men rekordet, det har han nu 
tagit! Hur lange står det sig?

F A R R E  S K O T T
R o d e  b a ro n e n  — in te  S n o b 

b e n s  å r k e f ie n d e  u ta n  d e n  r i k t i -  
ge  — do g  e f te r  e t t  e n d a  s k o t t  
f r å n  e l l  b r i t t i s k t  s p a n in g s p la n .
H i t t i l is  h a r  d e t  s a g ts  a t t  f l y -  
g a rå s s e t f r å n  fo rs tå  v å r ld s k r i -  
g e l.  M a n fre d  v o n  R ic h th o fe n ,  
o m k o m  u n d e r  en  v å ld s a m  e ld -  
s t r id  i  lu f te n .  N u h a r  H u g h  
S c a n lo n  i E n g la n d  h i t t a t  e t t  
b re v  d å r  e n  p ro fe s s o r  a v s lo ja r  
a t t  h a n  u n d e rs ó k te  l i k e t  s t r a x  N  a om
e f te r å l  R ich tho fen

Ftygrek/am
Det dór ungefar tika många 

månniskor på vagarna i Sverige 
under ett år som i flygolyckor i 
hela varlden. Det har luftfarts- 
verket raknat ut i en ny reklam- 
broschyr.

Då detta redi
geras pågår de 
óppna franska 
masterskapen 

i tennis. Alldeles nyss stod Jo
nas Svensson som Overrasken
de segrare Over Varldsettan

Ivan Lendl. Men var det inte 
TF-mårket Jonas hade på sin 
arm? År han månne modellfly- 
gare mellan servama? Kan 
kanske vara bra fór lobb-trå- 
ningen?! Dår kan nog viss kun
skap i aerodynamik passa fint!

Franskt kockflyg
En fransk modellflygtidning 
beråttar om kocken Richard 
Degaguex, som vid sidan av 
kulinaritetema sysslar med ae
rodynamik. Richard, som bor i 
Somme i nordfranska Picardie, 
har modellflyg som hobby, då 
han inte anråttar "sole de meu- 
niére" eller vad han nu frestar 
sina gaster med. Inga småsaker 
handlar det om då han lagger 
såssleven åt sidan. Richard har 
med en Fokker DR 1 i skala 
1:3 kommit in i Guiness' re- 
kordbok. Flygvikt 96 kg. En 
425 cm3 JPX snor en 106 cm 
prop. Tre RC-mottagare an- 
vånds och tre piloter behóvs fór 
hela 11 kanaler brukas då den 
róda triplansskónheten lotsas 
fram i den nordfranska, histori

ska luftrummet. Det ar inte un
derligt, att le Chef de la cuisine 
Robert fastnat fór just en Fok
ker DR1. Den flogs bl a av ty
ska flygaråsset Manfred von 
Richthofen under WW1. Orten 
Sommes nåmnsi rapporter från 
det kriget. Sedan ar en annan 
plats, som också 3r med i flyg- 
historien. Hår blev Richthofen 
nedskjuten av kanadensaren 
Roy Brown. Tror man! Det rå
der fortfarande - 70 år efter 
handelsen - oklarheter om vad 
som egentligen hande. En liten 
kort notis i Expressen (se ned
án) visar, att man fortfarande 
funderar på, vad som skedde 
den vackra sondagsmorgon då 
Manfred von Richthofen ske- 
vade brant i sin sista svang.

En klåmmig 
tjecko-idé!

Saga av ena skankeln på två 
trå-klånypor. (Det finns val 
fortfarande sådana att få 
tag i?) Limma ihop dem 
med en mellanbit av trå. 
Den biten kan goras med 
varierande tjocklek. Vips 
har man ett batteri av billi
ga nypor!
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Lått och elegant om
Den danska motsvarigheten till Modellflygnytt - Modelflyvenyt - åren trevlig 
tidning. Den år inte bara snygg och låttlåst. Man har också bra skribenter.
En av de oftast fórekommande år våltecknande inomhusspecialisten Jørgen 
Korsgaard, som har låtit oss ta del av hans eleganta sått att tillverka spryglar.

H ur man an bar sig åt, så 
kommer man aldrigifrån 
att man behover spryg

lar till sina modellplanvingar. 
Konstruerar man sin modeli 
sjalv eller bygger man efter en 
ritning, så stalls man alltid in- 
fdr problemet: att tillverka sina 
spryglar sjalv. Ju battre detta 
arbete år gjort, desto battre går 
det med byggandct. Och flyg- 
ningen. Det ar darfor viktigt 
med en bra arbctsmetod på del
ta område.
Nar det handlar om likadana 
spryglar, så anvander jag två 
lika mallar. Och mallama till- 
verkar jag genom att limma 
ihop två stycken 2 mm ply- 
woodbitar på ett sådant satt, att 
det INTE biir något lim langs 
ett stycke i mitten.
Profilen limmas sedan på de 
hoplimmade plywoodbitama 
(se figur I), och sågas ut så 
noggrannt som mojligt - ett par

tiondels millimeter utanfor lin
jen. Sjalva hacken for lisfema 
sågas inte ut forran profilen har 
putsats helt jamn ner till linjen. 
Jag kontrollerar åtskilliga 
gånger under arbetets gång att 
jag putsar bort alla ojamnheter. 
Och det ar bast att kika på den 
sida, dar det inte ar någon linje. 
Nar detta putsningsarbete ar 
gjort - tag god tid på Dig och se 
till att alla kanter ar vinkelråta - 
så sågar jag urtagen for lister
na. Åtcrigen en aning utanfor 
linjema. Det innebar, att slutli
ga inpassningen av listema får 
ske med en fil. Jag har alltid 
listerna fardiga, innan jag till- 
verkar mina spryglar, for då 
kan jag kontrollera, om urtagen 
verkligen passar. Och passar 
bra! For det måste de!

Nu ar mallen fullandad och 
perfekt. Och den biir till två 
mallar genom att jag sticker ner

kniven mellan de två plywood- 
lagren och bander dem från 
varandra (se figur 2). Så borrar 
jag tre 1 mm hål i varje mail. 
De skali passa de stift, som 
senare skali hålla samman hela 
sprygelblocket.
Mallama fårgas så in med svart 
filtpenna på de smala kanter 
och i sjalva urtagen. De hjålpcr 
mej att senare ha kontroll Over 
hur djupt jag slipar ner spryg- 
lama under tillverkningen.
Jag anvander alltid sk “quarter 
grain balsa” till spryglar och 
jag skar balsaflaket i delar, som 
år cirka 5 mm langre och cirka 
3̂ 1 mm storre runtom ån vad 
spryglarna skali vara, då de ar 
fardiga. Antalet skali vara det 
antal spryglar, som jag skali 
anvanda - plus ett par till i re
serv. De kan vara bra att ha! 
Balsabitama samlas nu ihop i 
buntar på 30-35 mm bredd allt 
beroende på hur många spryg

lar, som jag har behov av. Och 
mallama, som jag har tillver- 
kat, skali sattas på var sida om 
bunten. (Se figur 3 och figur4). 
Det ar lite knepigt alt få dit 
mallama på bunden, men det 
hjalper att anvanda sig av en 
vinkelhake - for att kontrollera, 
att de ligger exakt over varan
dra. Stiften, som de monteras 
ihop med, ar långa slålstift, 
som man kan få tag på hos jam- 
handlaren. Det kan också vara 
tjocka knappnålar, som an- 
vands t ex i blomsteraffårer. 
Stiften skali passa i hålen i 
mallama eftersom sprygelåm- 
nena annars inte hålls ihop. 
Man skali också se till att stif
ten sitter absolut vinkelralt in i 
bunten. Annars kommer de 
kanske att “titta ul” utanfor 
spryglamas overkant och man 
odelagger sin kniv.
Nu har jag alltså en delikat 
“sandwich” som består av en

Figur 1 : 2 st 2 mm ply limmas limmas ihop - dock endast
fram- och baktill. Klipp ut sprygelprofilen och klistra på.

Figur 2: Borra 3 st 1 mm hål (fór nålarna), svårta kanterna 
och list-uttagen samt skår isår de två ply-mallarna.

Figur 3: Borja med paketets undersida. Såga hack och skår i 
rått riktning - utåt upptill, inåt mitten undertill.
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spryglar!
Figur 4: Så hår ser profilbuntarna ut uppifrån - vånstra fór lika 

stora spryglar, hógra fór spryglar till en trapets-vinge. 
Figur 6: Efter putsningen år det bara att dra ut nålarna 

och pilla isår Dina nya spryglar från varandra!

mail på var sida om en bunt 
balsabitar, som hålls ihop med 
stiften. På undersidan sågar jag 
med en liten såg (eller med den 
fintandade X-Acto-sågen) tre- 
fyra hack nåstan alldeles inpå 
mallama. Den svarta fårgen 
hjålper mej att kontrollera, att 
jag inte sågar fór djupt!
Så går jag igång med att skara 
bort material från undersidan. 
Och har ser man att de gjorda 
insågningama hjålper till. Jag 
brukar anvanda en Stanley- 
kniv, som kan hålla ett långt 
blad. Och jag skår på undcrsi- 
dan alltid in mot mitten fór att 
fórhindra alt balsabitama 
spricker. På óversidan år det 
omvånt - hår skår jag alltid ut 
från mitten mot kantema. 
Undersidan gór jag fårdig forst 
- efter min mening det båsta - 
och materialet snittas bort intill 
några få tiondels millimeter 
från mallama. Och se upp, så

att Du inte skar in i dem! Då- 
refter putsar jag med en smal 
slipkloss, som kan klara av 
aven den lått bojda undersidan. 
Sandpapper nr. 120-150 år bra 
till detta arbete. Och sandpap- 
peret skali vara fastlimmat på 
putsklossen utan några skarpa 
kanter, som kan gora fula och 
otrevliga marken i balsan. 
Putsningsarbetet år fårdigt når 
jag med en metallinjal (se figur 
5) har kontrollerat att spryglar- 
nas undersida ar helt i plan med 
mallamas kanter. Och den 
svarta fårgen skali vara kvar 
aven efter putsningen!
Urtagen till listema gor jag inte 
forran också oversidan år for
mad på samma sått som undcr- 
sidan. Alltså forst formning, 
sedan urtagen!
Kom också ihåg linjalkontrol
len tvårs over sprygelpaketet! 
Framkanten och bakkanten till 
spryglama slipas nu helt intill

mallama och jag har nu bara 
urtagen till listema kvar att 
gora. Och sedan år det bara att 
pilla isår spryglama från varan
dra - se figur 6.
Som regel for-sågar jag med 
den fintandade sågen tått intill 
mall-hacken och filar resten 
med en fin fil. Kom ihåg att 
kontrollera att listema passar 
perfekt i urtagen. Det år myck- 
et besvårligt att råtta till felakti- 
ga urtag efteråt!
Vill man ha list-urtagen fór 
avsmalnande lister, så måste 
man gora urtagen for varje 
spry gel for sig. Annars passar 
de inte den avsmalnande ving- 
balken!
Till trapetsformade spetsar el
ler vingar, som smalnar av mot 
spetsama, så får man gora mal
lama var for sig, så att de kom
mer att passa den innersta och 
den yttersta sprygcln. Antalet 
balsabitar mellan dessa två oli-

ka stora mallar skali alltså sva
ra mot antalet nodvåndiga 
spryglar - som i det hår fallet 
allesamman biir olika. I ovrigt 
år framstållningsmetoden den- 
samma.

PS: Din instruktor ar kanske 
båttre ån Du på att tillverka 
mallama. Så tala vanligt med 
honom, så kanske du får ho- 
nom att góra dom till Din forstå 
omgång spryglar...

Jørgen Korsgaard
S  ~ ~  V

Tack for den har lektionen, 
Jorgen! Vår låsekrets bor 
upplysas om, att Ditt arvode 
består av allenast 3 exem
plar av detta nummer av 
Modellflygnytt!

Tack for Din insats!
Redaktorn
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PERFEKT KASSERAS!

Figur 5: Under sjålva putsningsarbetet år det skål att hela tiden 
kontrollera med en stållinjal att Du tar bort precis så
mycket Du skali góra - varken mer eller mindre. Dll S©r sprygelbuntøn fraiTlifrån!
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Cyanolim-accelator 
Från Model-Craft har vi fått tit
ta på Roket Blaster - en s k ac
ceptor for alla typer av cyano- 
lim. Den satter igång hardning- 
en omedelbart och gOr det mOj- 
ligt att fylla ut springor samt 
underiattar sammanfogningen 
av annars svårlimmade mate
rial. Levereras i en praktisk och 
lattanvand "pump"-fiaska på 
50 ccm. Kostar runt 55:-.

Model-Craft 
040-714 35 

Speed Epoxy -  4 minuters 
Från samma firma kommer ett 
epoxylim av hOg kvalitet fór 
den som vill arbeta snabbt. 
Limmet ger en klar och mycket 
stark fog - på tra, metali, glasfi
ber, glas, porslin, plaster etc. 
År tubfOrpackat och 71 g kos
tar cirka 49:- och 26 g 33:50.

Model-Craft 
040714 35

Fyll med microballons! 
Det har ar bra. Det perfekta ut- 
fyllnadsmedlet, som blandas 
med epoxy- eller polyesterplast 
till en lattarbetad massa, som ar

toppen, då man exempelvis ska 
forma vingutfyllnaden vid 
kroppen på en skalamodell. 
"Ballong"-smeten 3r efter tork- 
ning stark, hållbar och latt. Och 
latt att slipa. Det går också att 
blanda dem med cyano eller 
aliphatic lim. Finns i 250 cc- 
burk och kostar cirka 44:-.

Model-Craft 
040-714 35

Snygga motorkåpor 
Natans Hobby har skřekat oss 
ett par snygga aluminiumkåpor 
for stjammotorfOrsedda oldti
mers. Hogglanspolerade och 
verkligen anvandbara fór den, 
som har svårt med plastform
ningen (och finna lamplig kas- 
trull att sno!) Rekommenderas!

Natans Hobby
0340-600 66

Sakra linkar for stora! 
Power-Max ar en stabil link i 
metali med fjadrande låssprint 
och en gangad 3 mm lOdhylsa 
passar 2 mm stotstång!) med- 
fóljer. Hela harfigheten elimi- 
nerar en svag punkt på stOt- 
stangema i stora modeller och

Okar latt sakerheten avsevart!
Model-Craft 
040-714 35

Satt ihop med ror!
Minicars - inte bara bilar dar, 
inte - lagerfor en stor del av 
K&S metall-"grejer". Vi har bl 
a tittat på deras “wing rod", dvs 
rOrformade ving-"stål", Den 
har satsen (ror + stång) passar 
på varje stalle dar man vill ha 
avtagbara vingar (RC-segel) 
eller varfor inte på varje modeil 
med spannvidd fór stor fór nor
malt bilbagagemm. Finns i tre 
storlekar: 8, 9,5 resp 11 mm 
ytterdiameter och kostar cirka
57:- - 80:- satsen. Minicars

018-112015
Dural-stall finns också! 
Från K&S och Minicars kom
mer också ett bra duralstall, 
som ser snyggt ut på varje 
modeil (aven en vardagsmodell 
kan val få ett snyggt och bra 
stall?). S tallen finns i två stor
lekar: 30 cm/cirkapris 46:- och 
45 cm(cirkapris 70:-.

Minicars 
018-112015

Natan har flottorer!
Ja, det vet de fiesta redan! Vi 
skrev om dem i forrå numret. 
Nu kan vi också visa dem på 
bild. FlottOrema (75 cm långa) 
har den ratta oldtimer-stilen 
och passar modeller med upp- 
till 3 kg flygvikt.

Natans Hobby 
0340-600 66

Mera nyttfrån Vth!
Det tycks valla ut nya bčeker 
från Vth-fOrlaget, som bl a lig
ger bakom den tyska modell- 
flygtidningen FLUG. Vad sags 
om utfórliga presentadoner om 
fóljande modellflygeri:

Modellbauwerkstattpraxis 
Der Akku im Modellbau 
Modemer Rumpfbau 
Nurfliigelmodelle 
Solar-modellflug 
Funkfemsteuem /Prakdker 
RC-Hubschrauber 

Som vanligt, då det galler tyska 
utgåvor, så ar de mycket nog- 
grannt genomfórda - och tyvarr 
all tså på det tyska språket. Den, 
som verkligen vill veta mera 
kan alltså skaffa bOckema ge-
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nom bl a Hobbybokhandeln. 
Den intressantaste av dessa sju 
bócker, som oftast ar i A5-for- 
mat och med cirka 125 sidor ar 
nog Helmut Bruss "Solar"- 
flygboken. Har finner vi bak- 
grundshistoria liksom alla teo
retiska och praktiska experi
ment, som idag fort fram till 
praktiskt solcellsflyg - om ani  
en tappning, som annu ej kan 
silgas bli var mans egendom. 
Åven om man sager i boken att 
"solarflyg ar ett tyst flygande 
med energi från ljuset, i sam
klang med naturen med full- 
standigt miljovånlighet. Man 
medverkar med nya milstolpar 
på vag mot en framtida tekno
logi". Rekommenderas!

"Farlig landning" 
liimplig sommarlasning 
Hyg-bibliofilen Stig Kemell 
har last ungdomsboken Farlig 
landning. "Det år en handelse- 
rik, rolig och fangslande ung- 
domsbok i vilken man får fOlja 
tonåringen Pellas Jesper Ols- 
son som narmar sig vuxenlivet 
i fantasirika och glada krum-

språng med och utan flygplan. 
Jag ar o verty gad om att tonårs- 
pojkar och kanske andå mera 
flickor tycker att boken ar skit- 
bra (for att nu anvånda ungdo
mens och bokens vokabular). 
Jag år dessutom overtygad om 
att tanter och farbroder diggar 
den lika bra. Tidigare fick ung- 
domsforfattare inte blanda in 
flickor och kårlek i handlingen. 
Nu år nastan allting tvårtom. 
Hans Eric Hellbcrg vet - efter 
att ha skrivit ett 60-tal ung- 
domsbocker. Han anvander 
ungdomens frana och upprikti- 
ga språk och skriver om kårlek 
och sexualitet som kan chocke- 
ra - dock inte ungdomarna. Nar 
man stråcklåst boken - ja, det 
tror jag att många gor - så upp- 
tåeker man att den har givit 
något mer an mycket noje och 
forstroclse. Bland annat sam- 
hållsinsikt och flygintresse.

Jag rekommenderar boken, 
som forfattats av Hans Eric 
Hellberg och utgivits 1987 på 
Två Skrivare's forlag."

Finns på bibliotek och 
hos bokhandlare 

Ovre bildraden fr  v: Natans 
Old-timerflottorer med tillbe
hor, Roket Blaster tillsammans 
med SpeedEpoxy-limmet, 
Powermax skalalink och de 
praktiska Micro-Balloons från 
Model-Craft. En av de nya 
th-bockern. Undre raden fr  v 
de snygga motor-kåporna från 
Natans Hobby och långst t h 
två K&S-detaljer: duralstållet 
och ving-roren från Minicars

M U L T IP L E X
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, sandare 4 kanaler (7 med tillsats), 
Rate/Dual-rate, variabel Combi-switch, flyg/helikoptermoduler.

Combisport 4/7

Satsernas innehåll och priser år under omarbetning 
vid presslåggningen. Ring for besked.

— Superlimmet!
CA tunnflytande, CA+ tjockt och utfyllande, faster också på oljiga ytor, 
Plastzap for 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:-

Ett nytt ZAP — Poly-ZAP!
Fór karosser, kabinhuvar och plastmaterial av typ Lexan, Plexi
glass, ABS, akryl och styren m fl. 60>

Robart tillbehor: infållbara landningsståll, hjul, gångjårn 
och mycket annat.

Williams tillbehor och plastbyggsatser.

Beståli vår sp ec ia lp r is lis ta  — gratis!

O RBO  AB Vi soker fler återforsåljare!
Lidgatan 20, 171 58 Solna 
Telefon 08-83 25 85 

Begrånsat oppethållande, men Du kan ringa in din bestållning når som 
helst. Vår telefonsvarare år alltid vaken!
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Gósta Ο'Konor

E n av de stora modell- 
flygentusiastema har 
ldmnat o ss ...

Gosta var en av dessa eldsja- 
lar, som gav sig helt i flygets 
våld eller rattare sagt i dess 
tjanst. Han hade detta i arv 
redan från barnsben, då hans 
far Emst "Pat" O'Konor var 

I en av de kanda pionjarflygar- 
na vid Flygkompaniet på 
Malmen.
Det var också hans far, som 
startade Gostas modellflyg- 
intresse i mycket tidig ålder. 
Från sina udandsresor i slutet 
av 20- och borjan av 30-talet i 
Flygvapnets tjanst tog han 
hem modeller och byggsatser 
till Gosta. Det var just 20- 
och 30-talets flygplan som 
låg Gøstas hjarta narmast. 
Gosta hade en mycket gedi
gen flygbakgrund och en in- 
gående teknisk kunskap om 
allt som galide flygplan. Han 
fløg såval i Flygvapnet som i 
Arméflyget och dessutom

In memoriam
civilt i egna flygplan. Gostas 
flyghistoriska insikter kom 
också till stor nytta, då han 
blev en av de mest aktade 
domama i skala, dar han 
dømde tavlingar både inter- 
nationellt och nationellt. 
GØsta var, nar det galide hans 
egna kunskaper, en blygsam

och dllbakadragen person, 
som aldrig framhavde sig 
sjalv och som darfor kanske 
inte fick det erkannande han 
fortjanade. Han var en myck
et trogen van som gama dela- 
de med sig av sina erfarenhe- 
ter till alla, som hade gladje 
av dem. Han lade ner stort ar-

bete på att hjalpa unga mo- 
dellflygare till goda resultat 
och forde darigenom Over sin 
entusiasm fór flyg till dem. 
Under det sista året jobbade 
Gøsta mycket med den do- 
mare- och flyghandledning 
fór F4C, som narmar sig slut- 
utforandet. D3r var hans kun- 
nande i både fullskala- och 
modellflyg ovarderligt, och 
handledningen kommer att 
stå som ett minnesmarke 
Over Gosta.
For oss som hade fOrmånen 
att vara GOstas vanner och 
som fick gladjen att modell- 
flyga och arbeta tillsammans 
med honom ar saknaden stor. 
Vi kommer att for alltid min- 
nas honom med gladje och 
vara tacksamma fór allt han 
gav oss och modellflyget.

For alla hans modellflyg- 
kamrater.

C G Ahremark

EUROPEAN CHAMPIONSHIPS

Modellflygsverige håller just 
nu på att planera detaljema 
kring vad man sagt biir "Årets 
Svenska Modellflyghandelse". 
Med det menar man de kom- 
mande Europamasterskapen i 
F3A, dvs s k "aerobatics". Tav
lingen går i NorrkØping sista 
veckan i juli - 25-31 juli. 
Tavlingsplatsen biir Herrebro- 
faltet och det kommer att vara 
val-skyltat från E4:an.
Førsta dagen - måndag - har 
vikts for traning och sedan 
flygs de fyra gmndomgångama 
fram till fredag. På lørdagen 
biir sedan fly-offen avgørande- 
mellan de fem basta.
Man måste dit!
En åkta modellflygare kan inte 
undgå att dras till F3A-tavling- 
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Europamasterskapen i F3A
Sista veckan i juli kors 1988 års EM i F3A "aerobatics". 
Enligt organisations-Anders får detta inte missas!
ama, som 3r något extra! Vad 
sags om en sådan sak, att 
varldsmastaren sjalv - Hanno 
Prettner - dyker upp fór att 
slåss med ovriga europaeliten! 
Otroliga flygningama, lackra 
modeller, hela tavlingsatmos- 
faren måste upplevas på plats!

Allt har gjorts!
Allt har gjorts for att det skali 
bli en fin publiktåvling. En 
storbildsskarm, styrd från 
IBM:s utlånade datorer kom
mer att ge "sekund"snabb pre
sentation av flygpoangen.

Fika, ata, sova, campa 
Åven fór den lekamliga spisen 
biir det ordnat: Servering fór 
kaffe och annat. Och fór den, 
som tanker stanna hela EM-

veckan finns det møjlighet till 
uppstallning av husvagn eller 
talt vid kommunens camping- 
plats bara några km från tav- 
lingsarenan vid Herrebro faltet.

"Missa inte detta tillfålle att se 
Europas, kanske vårldens ba
sta radioflygare i aktion!" 
sager organisationskommitténs 
Anders Johansson.

f  J

forlag

NYINKOMMET!
Ett parti fårska, fina AMA-Cubbar har 
just inkommit till SMFF:s expedition.
Bra att ha vid flygdagar & jippon eller 
att ha kul med (reserv på semestertrlpp!) 
Ring 011-13 21 10 - Hallgren servar glatt!



Den 11 april 1988 av
led vår v3n Bertil 
Nilsson efter en lan- 

gre tids sjukdom endast 62 
år gammal.

Bertil var en mycket aktiv 
person inom modellflyget 
och han var en av dem som 
grundade Modellflygklub- 
ben Skvadem och som tog 
initiativet till den tradi-

Han var också eldsjalcn bak
om Vastemorrlands Lans 
Modellflygforbund, som han 
var med och grundade och 
han såg till att distriktet 
verkligen blev en realitet.

Inom SMFF hade Bertil 
också vissa poster, men han 
ville inte engagera sig på 
grund av hansyn till famlij 
och olika hedersuppdrag

Bertil Nilsson
In memoriam
tionsbundna natt-tavlingen 
i Skvadcms regi. Bertil var 
fram till 1985 styrelsemed
lem i Skvadem, liksom 
också i VLM. I "hemmak- 
lubben" Skvadem innehade 
han alltid en funktionars- 
post och vi minns Bertil 
som en omtyckt ledare.

inom politiken, kommunen, 
olika loger mm. Han ar sak- 
nad av modellflyg-Sverige 
som en rattvis och framåt 
manniska. Vi ónskar att det 
funnits fler som Bertil..

For samtliga klubbar i 
Våslernorrland och VLM.

Henry Hahlin

Stor helikopterfest 
i Helsingborg!
Sista finputsningen ar igång på 
Vasatorps flygfalt, dar Hel- 
singborgs Modellflygklubb 
forbereder midsommarhelgens 
stora modellflygfest.
Intressest år stort och foratom 
Europamastaren Heim och 
svenska landslaget har många 
flygare från nar och fjårran re
dan anmalt sin ankomst.
Boka midsommarhelgen på

Vasatorp och ring Bjom Per- 
ned 042-13 44 92 och tala om 
att Du kommer, så alt vi kan 
planera en bra midsommar for 
Dig. Tag med Dina gamla hob- 
byprylar och salj dem på vår 
loppmarknad, som också an- 
ordnas bland alla andra aktivi
teter. Vi håller till vid Vasa
torps Modellflygfålt, Osterie
den 101, Helsingborg

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.
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FRAN KLUBBARNA

Model I fly g fest med mera i Norberg!
Det blev en ordentlig modell- 
flygfest nár modellsktionen 
inom Norbergs flygklubb fira- 
de tio-årsjubileum på Kristifly- 
gadagen. Omkring 50 radio- 
stryda maskiner trangdes på 
marken och i luften. Antalct 
besdkande låg runt 2000 perso
ner. Modellllyget lockar! 
Allmanheten bjdds in til mo- 
dellflygtraffen. Ingct intrade 
eller andra avgifter fordystrade 
deras tillvaro. Åndå fick sek- 
tionen in ett par “skara” i vinst

på serveringen, dekalforsalj- 
ning och lotterier.
Med hjalp av ordentlig hogta- 
laranlaggning kunde man be- 
ratta om vad som hande.Musik 
varvades med akta flygmotol- 
jud från Andra Varldskriget. 
Nar Bengt Stafberg från Upp
sala startadc sin Spitfire Mk IX 
i skala 1:6 lade speakem på åkta 
ljud over hogtalarsystemt. Det 
blev en upplcvelse i dubbel 
bemarkelse. Ljudbanden har 
kopts från en finsk firma, som

bl a saljer flygaffischer. Ljudet 
år overspelat från originalins- 
pelningar från 1940-talet, vilka 
forvaras på Royal Air Force 
Museum.
Thomas Nyblom från Ludvika 
RFK kom med EZ Mustang. 
Åven hår kunde man lagga ut 
åkta ljud. En rad mårkliga 
modeller med stolta agare dok 
upp på Bålsjofaltet i Norberg. 
Solve Óhlander overraskade 
som vanligl. Den hår gången 
med en Bearcat F8F, Byggd

från en Nick Ziroli-ritning. 
Spånnvidd 2,2 meter och en 
Quadra 40 som drivkalla. Ma
skinen provflogs i Norberg och 
dår fick publiken ett extra 
spånningsmoment!
Johan Wallman från Orebro 
kom med en maskin som inte 
var riktigt flygklar, men andå 
drog blickama till sig. Det var 
en Sopwith Camel i skala 
1:2,95 med spånnvidd 2,88 
meter. Vikt 14 kg. Ritningsun- 
derlaget har han fått från mu-

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

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

P 21 SE RC 765
P 21 RE RC 765
P 40 SE RC Θ90
P 45 SE RC 945
P 60 SE RC 1045
P 60 RE RC 1095
ΡΘ0 RE RC 1095
p ao SE RC 1.095
P 40 · 45 RE RV Ducted Fan 1.075
P 60 - 67 RE RV Dueled Fan 1.175
P 80 RE RV Ducted Fan 1.295
P 5 3.5 cc 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 Θ0 Marin 1.350

B a ste  b an b ilsfórare  !
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

Marin Competition 2.185

P 21 SE Sporl 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 RERV Spaed 1.095
P 15 RE Combat Kommer l il i
P 15 RE Spaed váren !

Å rets B u ggyfan tom  ! 
Christer Eriksson, Ronneby. 
Nio vinster av tolv mbjliga. 
P5 Buggy + Siccom - bil.

Rolf Hagel
Modellteknik

Box 74 230 40 BARA Tel. 040 - 44 61 17 Tel.tid: Vard. 1700 - 2000.

OPS - kvalitet, tiU- 
forlitllghet och pres- 
tanda. Det å r  vad mo- 
dellflygare over hela 
vårlden  u p p sk a tta r.

20 OHC (Fyrtakt)

fór fly g
MAXI 60 (Twin)

OPS, en av de å ld s ta  till- 
verkam a av hogprestan d a  
modellmotorer, an v ån d er sina  
s to ra  k u n sk ap e r in te  enbart for 
racingm otorer. Det "know-how" 
m an h a r  an v ån d s också for a tt 
kon stru era  m otorer for olika 
specialåndam ål. Exem pel på 
delta  å r OPS 60 S u p er F3A 
"LOW TIMING". OPS 60 S uper 
HELIKOPTER, de STORA mo- 
to rerna  MAXI 30 och 60 (Twin). 
En verklig "paria" å r FYR- 
TAKTSMOTORN 20 OHC med 
overliggende kam axel.

S å ljs  i v å lso r te ra d e  lek - o c h  h o b b y  b u  t ik e r  
D is tr ib u e r a s  av:

CARROCAR AB
Box 1211. 58] 11 Linkóping. Tel: 013-104929

C a rro c a r  k a ta lo g  20 .-
OPS k a ta lo g  30 .-
m ol likvid i sedel e ller frim arken .

Å t e r j o r s a l j a r e  s o k e s
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Rolf Lindstrom har 
byggt en niocylin- 
drig, kompressorma- 
tad motor på 250 cc! 
Den gor 20 hk vid 
6000 rpm.
- Ljudet år i sårklass, 
intygar han.

En "riktig”

seet i Hendon. Intendenten dår 
har tom bistått med detaljer for 
att karran skulle kunna byggas 
så skalariktig som mojligt. 
Wallman har lagt ner cirka 
1500 byggtimmar på Camelen. 
Åndock saknas en del detaljer. 
Norbergsklubbens unga tav
lingsrav på friflygsidan, Per 
Findahl, visade hur det går till 
att gora en start med en F1A- 
modell medan speakem berat- 
tade for publiken vad som han- 
de. Åven bamen fick sitt. Tage 
Berggren, norbergsklubbens 
kande “flygfotografbombade 
med kola under dagen. Emella- 
nåt blev det dubbla turer, då 
aven Sture Nordanståhl, Vaste- 
rås, med sin Big Lift fållde så
dana trevliga laster från luften. 
Dagen blev en stor propagan
dashow fór vårt sport!
Tack alla Ni som stallde upp!

Bo Holmblad

Rolf Lindstrom har byggt delta 
underverk till motor, som pro- 
jekterades 1983. Hans bak
grund som verktygsmakare har 
kommit till pass under arbetet. 
Forebildema till motom år full- 
skalamotorer. Ventiltidema har 
exvis tagits från en Wright 
Cyclone-motor. Delama, utom 
toppama, vilka kOpts från Ja
pan, har han tillverkat sjalv.

Kompressom år unik i mo- 
dellflygsammanhang. Den ar 
direktdriven och sitter på mo-

toms baksida. Forstå exempla- 
ret ar i glodstiftsversion med 9 
separata glowdrivers. Fram- 
dver skali dock vanliga tand
stift och bensindrift ersåtta 
glodstiften. En 28"x20" pro
peller har anvants vid motor
proven. Då ger motom 5000 
rpm. Rolf har planer på att låta 
legotillverka en serie om 10 
motorer. "Priset kommer dock 
att hamna på omkring 100.000 
kronor/styck", sager han. Finns 
det kunder till sådana exklusi-

va modellmotorer? Rolf har 
fler planer.

18 cylinders på gång! 
Inom en snar framtid skali två 
stjåmor monteras på ett hus 
och så får han en 18-cylindrig 
dubbel motor!

Rolf Lindstrom visade en 
motor vid modellflygtraffen i 
Norberg den 12 maj. Den var 
dock inte helt klar for provkor- 
ning.

Bo Holmblad

Ar detta den basta, kullagrade 
Schniirleportade 10:an? Jámfór sjalv!

ROSSI R61 FI RC ABC 1175:-. Effekt: 2,45 hp vid 18000 rpm. 
Med Ijuddåmpad pipa 1555:-.
ROSSI R61 FI RC ABC Long stroke 1175:-.
Effekt: 2,4 hp vid 13500 rpm. Med Ijuddåmpad pipa 1555:- 
ROSSI R81 Fl RC ABC 1495:-. Effekt 3,3 hp vid 16500 rpm. 
Med Ijuddåmpad pipa 1845:·.

Mies m ielllln Upplandsgatan 66 
113 44 Stockholm 
Tel 08-33 30 44

r -  VARNYHET!
Vi slapper loss

ÆiOE E>Z&Kl©[![S
— I

R C /A U TO G IR O  m ed

j D IR E K T S T Y R D  R O T O R
Trebladig POLA rotorhuvud

Motor: 40 FSR Radio: 4-kanal 
Hór med Din hobbyaffår eller beståil direkt från oss 

I _  .  n  · i l  i l  K ållarvågen 13PeAs Rotorb ad I1 W m i m «· I  0290-851 37, 407 32
I h  ^ m  η  i h  ■ ■  mm» i h  m m  m m  ^ m  m m  mmm m m  ^ m  mmm mm ^m  wma m m  m
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sand in UMåpdellflygnytt Skriv om aktiviteter pa klubbniva, plata svartvitt och sand in till Modellflygnytt Skriv om aktiviteter pmm
— A ll vara elle r lo te vara ...
— Det e klart a l l  Du ska vara med i SMFF!

MODELLFLYGETS DAG 
i Stenungsund
Stenungsunds MFK inbjuder 
alla modellflygare till den fjar- 
de upplagan av Modellflygets 
Dag den 20 augusti (reservdag 
21/8) k l 1100-1400 vid Ste
nungsunds Modellflygfalt 
"Graslanda". Skyltar visar vå
gen, om man kommer på nya 
infarten från Goteborg. Alla ar

valkomna att visa sina model
ler infor publik och att till- 
bringa en dag tillsammans med 
andra modellflygare. Uppvis- 
ningar fram till kl 1400, daref- 
ter flygning så lange Ni vill. 
Kortklippt grasfalt! Kaffe, 
lask, korv mm finns.
En stor, intresserad och tack-

sam publik brukar folja evene- 
manget. Forrå året hade vi nara 
300 åskådare!. I år tankte vi 
bjuda alla kvarvarandc piloter 
till en stunds samkvam runt 
korvgillen varvat med flygning 
frampå eftermiddagen. Alla 
uppvisningspiloter bor ha an- 
malt sig senast kl 1030.
For ovriga upplysningar så kan 
Ni ringa Kenneth Lundgren 
0303-891 80 eller Rune Ek
strem 0303-739 08.
Valkomna till Stenungsund!

Stenungsunds MFK 
Rune Ekstrdm

Hangflyg 
i Sålenfjållen!
Salenfjallens M odellflyg- 

klubb inbjuder alla intresserade 
modellflygare till ett hangflyg- 
meeting i Sålen den 2-3 juli.
Samling kommer att ske vid 
Lindvallens reception (dår finns 
f o campingplats och stugby) på 
lordag 2 ju li kl 1000.

Har du frågor, så kan Du kon
takta KG Hållhans 0280-223 14.

Modelltekriik Rolf Hagel Box 74 230 40 BARA Tel. 040 - 44 61 17 Tel.tid: Vard. 17.00 - 20.00.

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

Vinn
Lindansen’88
med 
Linus!

Ny linflygm odell! Basm odell fór Lindansen! Kop den direkt från 
SMFF:s expedition, Box 10022, 600 10 Norrkóping, 
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.

Bygg i sommar, tråna i h o s t-o c h  vinn Lindansen nåsta år!
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— V arfór s lå r han dår borta?
— Han år in le  med i  SMFF!

J t X M O V
KAVAN-TÅNDSYSTEM 
Passar alla sorters en- och 
tvåcylindriga motorer 
Fungerar perfekt med 
glodstiftsbransle eller bensin.

Kavans tyristor-tåndningssystem arbatar enligt 
Hall-effektsprincipen och har två magnetiska 
sensorer, en fůr hogvarvsområdet och den 
andra fór att minská tåndforstållningen vid start 
och låga varvtal. Systemet medger start i rått 
rotationsriktning, ger utmårkta tomgångsegen- 
skaper vid lágt varv och ger samtidigt maximal 
effekt vid toppvarv. Det elektroniska systemet 
eliminerar rorliga brytarspetsar och åstadkom- 
mer detta genom två tyristor-magnetiska sen
sorer.

KAVANS 
TÅNDSTIFT
Efter flera års utveck- 
lingsarbete finns de nu 
tillgångliga på marknadenl 
FK 1/4''-32 tåndstiftet. 
Garanterad tåtning. Ókar 
varvtalet, ger mycket låg 
tomgång. Hógklassig elektrod 
garanterar lång livslångd.

Tyristortåndsystemet inkl tåndstift våger exakt 
113 gram. Vikt utan glůdstift år 111 g. 
Systemet inkluderar tåndspole med såndnings- 
enhet for de elektromagnetiska sensorerna och 
micro-switch. Det kråver ent 4,8 volt NiCd-ack.

Skriv for att få en katalog gratis -  du får åven en liten present! 
Skriv till oss på engelska eller tyska _______

FIFTY AND SIXTY SERIES HELICOPTERS

Långd 1346 mm ø Hójd 412 mm ø Flygvikt cirka 4 kg 
Rotordiameter 1455 mm ø Motor 10 cc ø Pris 4.990:- 

"X-cetlen år låttbyggd & låttflugen", såger Ulf Johansson

il
KUNGS HOBBY
(GoV-Hobby) Kungsbroplan 1 ·  112 27 Stockholm 
08-54 70 77 ·  Óppet 0930-1800, 0930-1400 lorda
Katalog 211*sid sklckas mot 30:- i frim
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Legionaire

M o d e lle r  som fa n g a r a lin o s fd re n  utan a tl ki ava  lang  b y g g tid . V a rje  m o d e ll å re n  enke l ko n ve n tio n e ll kon s truk tio n  och e ll rent n o je  a t lf ly g a . 
B yggsa lse rno  in n e h a lle r sagade  ba lso - och p ly w o o d d e la r, fo rd ig o  landsta 11 och v in g s ta ll, tank, m o to rfa s te , fa rd ig  m o to rka p a  i a lu m in iu m , 
skruvcn , g a n g ia rn , ro d e i ho rn , v in ke lo k , v in g b u lta r osv. D e ta lje ra d  i ltn ing  och b yg g in s tru k tio n  m e d fo lje r ocksa

Baronette ■

Magnatilla

T Ř Í Š T I  vm  m å. 3 < M 0  2  lql<t 40 -d O  _______J  S p á n r . id d  1 5 2 0  nn

Ovriga tillbehór som piloter, hjul, kladsel firms i lager.

Puppeteer

Whir
Svensk återforsaljare

Scoutserien.
Ett måste for proffs och sondagsflygare!

N a t a n s  _ 
Hobby Box 47 

Vdróbacka 
0340-600 66

S  Chevron 2 & Mini-Chevron
CHEVRON 2 
8-10 cc motor 
Glasfiberkropp 
Fårdigplankad vinge
Låttbyggd 7  Λ  C  ■ 
Rek cirkapris # \ J  ■ "

Mini-CHEVRON 2 
5-6,5 cc motor 
Glasfiberkropp 
Fårdigplankad vinge 
Låttbyggd C Q C . ^  
Rek cirkapris w  w  w  ■
Generalagent och distributor Finns hos Din hobbyhandlare!

BEHCO AB Box 136 162 12 Vållingby Telefon 08-87 30 30
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KAVAN-hjul - nya låtta serien - 45-75 mm 
diameter. Cirkapris från 47:-/par

KAVAN år beromt for sina fina tillbehor. 
Hår finns de fiesta små tillbehor Du 

behover fór Din modeil.

# 275B POWER PANEL med glodstiftsdrivare 
med uttag for pump 6V eller 12V och 
elstarter. Cirkapris 358:-

KAVAN-hjul - nya låtta serien - 
Skala-typ 50-100 mm diameter. 
Cirkapris från 41 :-/par

# 502 KAVAN SHARK 40 
En allround modeil fór både nybórjare 
och mera avancerade flygare. Levereras 
med "BLSC" linksystem - en servobrygga 
som loper i spår med kulor - fór maximal 
precision. Kollektiv pitch och autorotation. 
Ordentligt kullagrad huvud- och 
stjårtrotor - inget glapp efter 
några timmarl!

# 275A MINI-glódstiftsdrivare 
och snabbladdare 4.8V-7.2V 
Cirkapris 281:-

SHARK 40 
Helikopter fór 
6,5 ccm motor. 
Cirkapris 3.945:-

149 149a

KAVAN krympslang fór rotorblad (vit) - passar 
åven utmårkt till olika mottagarackar och elbil. 
#149 Krympslang 75 mm bred Cirkapris 22:
# 149A Krympslang 50 mm bred Cirkapris 18:

KAVAN Huvudkatalog 31 

KAVAN Nyhetskatalog 1987 31:- # 274C Ny fast glódstiftanslutning. Cirkapris 58:-

m inicars F råga e fter  våra produkter i "Din" butik. m inicars
m odellhobbygrossisten B ox 464, 751 06  U p p sa la . T el 018-11 20 15 m odellhobbygrossisten



m odellflygm arke 

tåvllngekorl

dom arkort 

tåvllngareglar

-----  tygmårke

klubb -b lazerm flrk· 

rockslagsm firke

lav llngspro toko ll 

SMFF-dekaler

Identllle rlnganum m er 

handbčcker

startko rt

Fůrbundsmárke, rockslags-brosch 
Nyckelring med fůrbundsmárke 
Modellflygmarke, brons 
Modellflygmarke, silver 
Modellflygmarke, guld 
Modellflygmarke, elit
Fóreskrivna prov skali avlåggas och kontrolleras av ansvarig klubbledare

SMFF-dekaler, 1 st 70 x 70 mm 5:·
SMFF-dekaler, 8 st pá karta, 300 x 300 mm 10:-
Tavllngsregler fůr olika FAI-klasser m fl, per st 10:· 
Handbok: "Att vara modellflygledare" 10:-
Handbok: "Model If ly gets grunder" 20:-
Bokpaket: "Vi modellflyger", 2 delar 20:·

Getlngen, Introduktionsmodeil, byggsats 17:-
AMA-Cub, introduktionsmodeil, byggsats 17:·
LINUS, linmodell, byggsats 285:-
LINUS; enbart rltning 25:·

Byggplatta 120 x 24 cm 40:-
Byggplatta 60 x 20 cm 20:·

T-shirt, speclaltryck från EM 1987 40:-

Κΰρ grejor från Fůrbundsexpedltlonen som år Iflmpllga fůr Dig sjaiv, Dina modeller eller Din klubbi

K lubber och sko lo r fakturerea - 
óvrlga  leveranser ske r m o t p o a tfó rako tt

SMFF:s exped ition 011-13 21 10  
Postadresa box 10022, 600 10 N orrkop lng

nytt
KQKOJĈ IIIlIllWØI

i S P O R TS  A V IA TIO N
DAGO RED MUSTANG Spånnvidd: 1420 mm

Motor: .40-.45 2-takt

Π Ι3ί ΠΠ

InJfåTJ

SPORTSMAN 25H
Spånnvidd: 1350 mm 
Motor: .20-.25

fOODMUfl
BOX 2074 ·  RUNDELSGATAN 16 
200 12MALMÓ »TE L040/714 35

MÅLAT!
FÅRDIGT!

KOMPLETT!

FAIRCHILD PT-19
Spånnvidd: 1595 mm 
Motor: .40-.45 2-takt 

.61-.91 4-takt.bi-.yi 4-iaKi

MODEL-CRAFT
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-  Vartór rodna r han då han tlyger? 
- J o ,  han å r in te  m ed i  SMFF!

e t "  %

i f s

JR Pi
JR COMPUTER PRoVo Amputer Mixing 'System

CompMix
JR Max series FM35 MHz år en 
nyutvecklad kvalitetsradio i flera 
modeller från 4-6 kanaler — de 
finns också i computer-utforande 
till låga priser.
Computerradion levereras med 
PPM vilket gór att åven åldre 
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 direkl till oss

ModeUer&ElektronikAB
Å n g s g a ta n 1 5  ·  3 3 2  00  G islaved  ·  0371 -107  09 & 107  45

■ -  x f  '^ 1

/  W O R L D  \  
Z CHAMP/oNy  
\  PROPO β

VI FIRÅR CHALLENGER 4000 MED SUPERPAKETPRIS !
Hár nedan finner Du en lista over de butiker som 
kommer att salja paketen t i l l  årets mest sensatio
nelle pris. Några butiker kan ha tillk o m m it efter 
tryckningen så hór gårna av Dig t i l l  vår konsu- 
menttjånst fó r besked om nårmaste butik. Passa 
också på a tt t it ta  på det óvriga sortimentet som 
omfattar olika maskiner fó r  olika åndamål. T itta  
också på Challenger 720 med alla m ixningsfunk- 
tioner och andra finesser. Challengers nya mini- 
servo gór det nu m ojlig t a tt kopa åven miniservon 
t i l l  superbra minipriser. Den nya K&B 45 m otorn 
som ingår i paketet finns åven i 20 & 65 storlek 
t i l l  priser som tillta la r åven den mest prismed- 
vetna och i vålkånd K&B kva lite t Det finns som 
Du ser m ycket n y tt på flygsidan i sommar. Både 
från Kyosho, Challenger (HiTec) och från K&B!

GOTEBORG: Frólunda Lek&Hobby 031- 
459401, Hobbycenter 031-126220, Leksaks- 
huset 031-113125 H A LLU N D A : Tumba 
Musik&Hobby 76900 HALSINGBORG 
Hobbycenter 042-131848 HÅSSLEHOLM 
Nisses Varuhus 0451-14325 HOGANAS 
H obby&Elektronik 042-30230 KA LM A R  
Lek&Hobby 0480-24717 KARLSTAD 
Leksakshuset 054-112640 NORRKĎPING 
Lekhuset 011-188891 RIMBO: Bjórks Lek& 
Hobby 0175-70247 SIGTUNA: Hobby& 
Hantverk 0760-50555 STOCKHOLM: 
Hobbyexperten 08-406364, Hobbyland 
08-287868," Wentzels 08-217860 STROM 
STAD: Kjells Lek&Hobby 0526-14543
VASTERAS: Punkt 021-147500 ANGEL 
HOLM: Varuhallen 0431-14332 ŮREBRO· 
Håkans Hobby 019-226613

QĚBÍM4000
HUMMING 40

il—[tijbt—-Ž)--n

HUMMING 40  /  CHALLENGER 4000  /  K&B 45  
Så lyder sommerens m est spånnande erbjudande 
fó r  Dig som skali bórja flyga och vill ha en riktig 
trainerkarra i balsa och p lyw ood  och m ed sprygel- 
byggda vingar (ARF). I  pake te t ingår också den 
nya K&B 45 m otom  och CHALLENGER 4000  
radion. Vi har satt samman det hår paketet fó r  att 
fira introduktionen av marknadens helt utan kon- 
kurrens billigaste flygradio (m ed servoreversering) 
så spring till butiken och reservera D itt ex. Anta- 
let år begrånsat och leveransen sker i slutaet av ju 
ni. Priset vågar vi inte ens beråtta hår,......

SVENSK AGENT FČR KYOSHO, CHALLENGER & K&B: AB SLOTCAR BOX 30191 104  25  STOCKHOLM 0 8  - 5 3 5 7 3 0
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a l i n g s A s

M O DELLM A TER IA L
till salu

Byggsalser i Ira, metali, plast. 
Balsalrå, plywood, pianotråd 
Radioanlåggningar 
Tillbehór, brånsle mm 
Åven postorder

Specialitet: MODELLMOTORER 
Delar på lager Sven till åldre motorer

Telefon 
DAGTID 
0322-311 13 
KVÁLLSTID 
0322-350 78

A E C ©
P C Ø C L E T E C

Nymflvflgen 110, 290 34 Fjålkinge ,
Tel: 044-560 57
RITNINGAR & MATERI ALSATSER till 

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

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

STOR SORTERING PA BALSA 
KLUBBRABATTER 

ÅVEN BILAR OCH BÅTAR 
POSTORDER - Katalog mot 10:- 

ÓPPETTIDER: Vardagar 1600-2000 
Lfirdagar 0900-1300

GENARP

Romele
Elektronik-RC-Hobby
RC-anlåggnlngar 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! -

GAVLE

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

MODELLFLYG - BÅT - BIL 
TÅG MOTORER 

RADIOANLÅGGNINGAR 
TILLBEHÓR mm

HOBBYCENTER
Karl Johansgatan 7 

Box 4021 Telefon 031-12 62 20 
400 40 Góteborg

Hår hittar Du:
TÅG nytt & beg FLYG BÅT BIL 

RC Plaslbyggsatser 
Massor av annat smått och gott!

VÅLKOMNA IN!

GOTEBORG

FOLKE V. JOHANSSON AB 
Hjalmar Brantingsgatan 1 

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

DET MESTA  
FÓR RC!!
O BALSA
o BEKLÅDNADSMATERIAL 
o BYGGSATSER 
o LIM, LACK, etc

GÓTEBORG

F R Ú L U N D A HOBBY
FRSLUNDA TORG

R/C D i i
D l I SOM SPECIALITET

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

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

RC-flyg o RC-båt oTågbanor 
Bilbanor

Postorder telefon 031-45 94 01

I  GÓTEBORG

! STORT URVAL
Modelljårnvågar 
RC bil, båt, flyg 
Plastmodeller 
Bilbanor

I

k  Nora Hamngatan 30 Tel. 13 29 1 7 GOTEBORG

GÓTEBORG

Huggeťs Fårg
•  Stor sortering i glasváv och 

matta f rán 20—600 g
•  Polyesterplast, gjutplast, Dera- 

cane, Polyuretanskum
•  Gelcote, 200 farger
•  Epoxyplast
•  Aterfórsáljarefor Jotun, Sverige
•  Åven postorder

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

HALMSTAD

RC-anlåggningar Byggsatser 

Tillbehór och balsa 

Bilar: Carlsson och Challenger 

Buggy:TT, Sigma och Carlsson 

och åven elektronikkomponenter

ABKungsgatan 20 035-12 40 70
302 45 HALMSTAD

SÅLJES
RC-Bil
Firebird Trans AM med 3,5 cc 
motor och Ijuddampare. Langd 
60 cm med en toppfart på 60 
km/tim. Bilen ar i nyskick och 
har kostat 1.600:-.
Saljcs nu for 1.000:-. Ring 
0270-191 20 efter 1800 och 
fråga efter Johan.

NATANS HOBBY
(den lilla vanliga butiken med 
det stora sortimentet) utokar nu 
med modeller från FLAIR! 
o År Du nojesflygare? 
o Gillar Du dubbeldåckare? 
o Kan Du noja Dig med semi- 

skala?
Kontakta då snarast 
NATANS HOBBY 
430 24 Varo-Backa 
0340-600 66 efter kl 1700

For enochtio mer per nummer...
Några allvarsamma funderingar från den gamble redaktoren
Då det den har gången ar få 
ffi-annonser, fyller Redakto
ren utrymmet med någon- 
ting som han anser vara vik- 
tigt! FOr alla SMFF-are! Det 
hår numret av Modellflyg- 
nytt består av 48 sidor. Dvs

16 sidor mer an vad som ar kal- 
kylerat med. Det ar 32 sidor, 
som budget handlar om. Men 
de har "extra" tillkommande 
sidoma får vi for bara och 
hógst 1 krona och 10 ore mer 
per exemplar. Dvs Du & jag

och alla andra SMFF-are 
kan få en 48-sidig Model- 
flygnytt for den ringa mer- 
kostnaden. Skali vi satsa på 
det? Eller har vi vasentligare 
saker att satsa på? Skriv till 
Red & tala om Din mening!

SVERIGES
MODELLFLYGFORBUND 
SMFF bildades 1957 och har 
klubbar, klubbmedlemniar 
och enskilda personer som 
medlemmar.

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

Vice forbundsordforande
Bengt-Erik Soderstrom 
Ruilstensvågen 17 
616 00 Åby
Telefon 011-605 58 bost

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

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

011- 19 13 86arb

Ledamot
Per Axel Eliasson 
Spaningsvågen 1 
175 63 Jiitfalla 
Telefon 08-761 33 11 bost

PR och rek ry tering
Gunnar Eriksson 
Ďstra Parkgatan 26 1 
951 36 Luleå 
Telefon 0920-239 26 bost 
Telefax 0920-228 87 fvb

Suppleant
John Herdin 
Hailonvågen 100 I 
196 31 Kungsangen 
Telefon 0758-763 17 bost

lltbildningsledare
Ilanns Flyckt 
Åkershultvagen 2 
564 00 Bankeryd 
Telefon 036-721 lObost

Grenchef Fri flyg
Lars-G Olofsson 
Box 8044
421 08 Vastra Frolunda 
Telefon 031-49 30 55 bost

Grenchef Linflyg, tf
Bengt Lindgren 
Orrstigen 60 
144 00 Rónningen 
Telefon 0753 538 36 bost

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

Grenchef Radioflyg
Anders Gustavsson 
Alstavagen 6 
702 21 Órebro 
Telefon 019-16 15 41 bost 

0589-826 70 arb

Expeditionsforeståndare
Bo Hallgren 
Box 30
618 00 KolmSrden
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HOFORS

PeAs ROTORBLAD
Allt i trå tór modellbyggare

Specialitet; AUTOGIROS & 
rotorblad

Vingstóttor, profilhyvladø i furu 
Roderlist, skevroderlist 
Balsa, furu, plywood osv 
Atertorsåljare antages 
Prislistor mot brevporto

Besoksadress: Nyångsraden, 
Gruvstugan, Långnås, Hotors 
Postadress: Kållarvågen 13,
S-810 10 Torsåker 
Telefon: 0290-851 37 & 407 32

HUSKVARNA

Radio Control C e n te r AB

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

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

HÓGANAS

H0GANÅS
hobby och 
elektronik

Kópmansgatan 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!

nytt

KUNGSBACKA

BRA
Sortering fór alla hobbyentusiaster

Alltid råtta

PRISER
Vålkomna in eller ring!

VI skickar Sven mot postorder!
KBA Lek & Hobby, Sódra Torggatan 7 

434 01 KUNGSBACKA, Tel 0300-141 36

LIDKÓPING

Silverskjóldsgatan 7
531 00 Lidkóping, telefon 0510-262 34

Skalaritningar av Brian Taylor 
Dekaler: Tre Kronor

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

Stort sortiment I RC-bil och -flyg 

POSTORDER

Oppet Må-Fre 1530-1800, Lor 1000-1200

KVALITET +TOPPRESTAND A
2.5-3,5 -6 5-7 5- 10,0-10.7- 11,1 -13.0-15.0cc

Flyg- Marin- B ilm otorer
Tillbehor Reservdelar, Service Tuning

svensk M O DELLTEKNIK
Distributor I r o ie h a c b .

Box 74 Ordertel. 040-446117
23040 Bara (17.00-20.00)

LINKÓPING

BORGS hobby
Apotekargalan 7, 582 27 Linkoping 

Telefon 013-12 39 81

Modellflyg Modellbåt Modellbil 
Motorer - Radioanlaggningar

Modelljårnvågar - Bilbanor 
Plastbyggsatser 

Experimentlådor - Tillbehor

RITNINGAR från 1940-1960
Skala 1:25 och fri fly g

BYGGSATSER MOTORER 
BYGGMATERIAL mm

CENTO
C ETRUEDSSO N 

FAC K541 20 010M A LM Ď

040-15  51 98 & 15 16 98

l u l e A

RC-FLYG TILL LÁGA PRISER

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

Marulaka
•  Stort balsasorliment
•  Stor tillbehorssida
•  Postorder. ingen egen katalog
•  Ring fór information

Vatlentornsvågen 12 951 61 Luleå

MOLKOM \  /

ELL-M R
RC år modellen!

Ritningar från 
BRIAN TAYLOR

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

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

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

Det mesta och det båsta fór RC-tlyg, 
-bil, -båt, tillbehór, modelljårnvåg, 
bilbanor mm.
O.S. Engines, Marutaka, Model Tech, 
Pilot, Corel, Sigma, Master Airscrew, 
Keil Kraft, X-acto, Powermax, Tettra, 
Ishlpla, Solarfilm, Deluxe Materials, 
Reservdelar, Service, Postorder.

OXELOSUND

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 från 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 fl 
Ritningar från Dennis Bryant (ELITE) 
och Bo Gårdstad 
F1A och A1-rŮr från Ron Pollard 
Prislista mot dubbelt svarsporto 
Oppet vardagar 16-18: lordagar 10-15, 
Óvriga dagar telefonsvarare.

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

Acoms, Multiplex 
o Motorer: OS, Webra 

Veco, Picco 
o Reservdelar

CYKEL & HOBBY
Norrahammarsgatan 5 0910 190 05

STOCKHOLM

Ruttes uiedellflys
Upplandsgalan 66. 113 44 Stockholm  

Tel 08/33 30 44

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

Modellflyg —  bát —  bil 
Radioanlaggningar 

CB-spinner och kvartskala- 
tillbehor Macs Product

STOCKHOLM

K å i i V
Fm ©

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

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

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

KONTOKORT TAGES. 
Postorder

TROLLHATTAN

T u / r t C l
Ø B Q Ø Ø Q ø Q

LEKSAKER HOBBYART1KLAR

TRESTADS LEDANDE 
HOBBYAFFÅR

* BIL * FLYG
* BÅT * TÅG

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

I Arkaden vid torget

VARBERG

\
N a t a n s

H o b b y
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- 
HOBBY
Speclaiaffår for 
Modellflyg

RC-anlåggningar . byggsatser 
tillbehor. motorer. bilar. båtar 
Gummirep (Borjesson-repet) 
Postlåda 45557, 705 90 Orebro 
Besoksadress Kårsta Ó, Hovsta 
Tel 019-22 62 90, 22 70 22
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RADIO CONTROL CENTER

M U S T A N G  P5 1 D
PILOT

L022 Andersson Evert
01715 Bokvagen. 22

29500 Bromolla

De fiesta modeller 
av Pilot finns fór 
omgående leverans.

Enya 1246 46-4C HP 0,75 
Enya 1263 60-4C HP 0,9 
Enya 1290 80-4C HP 1,1 
Enya 1295 90-4C HP 1,3 
Enya 1297 120-4C HP 1,6 
Enya 1298 120R-4C HP 2,1 
Reservdelslager finns.

S L I T S T A R K A  M O T O R E R
ENYA MOTORER

SATO

FA-50AAC

SALJES I HOBBY-FACKHANDELN. DISTRIBUERAS AV

FA-325R5
4 Stroke Cycle Radial Engine

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


